
          

 
 
 

KOHTI GLOBAALIA NUORISOPOLITIIKKAA -keskustelutilaisuus  
 
tiistaina 1.9.2015 klo 9.00- 11.30 Valtion juhlahuoneisto Smolnassa 
(Eteläesplanadi 6) 
 
 
Kehityspoliittinen toimikunta, Helsingin yliopisto ja Nuorisotutkimusverkosto kutsuvat teidät 
keskustelutilaisuuteen pohtimaan globaalin nuorisopolitiikan nykytilaa ja tulevaisuuden 
tarpeita. Tilaisuudessa esitellään teemaan liittyvän tutkimushankkeen tuloksia sekä 
keskustellaan nuorison roolista Suomen kehityspolitiikassa. 
 
Maailman väestöstä suurin osa on alle 25-vuotiaita, ja valtaosa nuorista asuu ns. kehittyvissä 
maissa. Nuorisopolitiikka on siis nähtävä globaalina toimintana, globaalissa ympäristössä. 
Samalla tavoin nuori ikäpolvi on kehityspolitiikan keskeinen aihealue – ei ainoastaan 
kehityspolitiikan ja kehitysyhteistyön kohteena vaan myös tekijänä ja toimijana. Nuorten 
kannalta mielekkääseen politiikkaan ja käytännön toimintaan tarvitaan tulevaisuudessa yhä 
avoimempaa, sektori- ja ikärajat ylittävää vuoropuhelua nuoriso- ja kehityspoliittisten 
toimijoiden kesken. 
 
Tilaisuudessa arvioidaan tällaisen vuoropuhelun edellytyksiä ja kehittämistarpeita Suomessa ja 
kansainvälisesti. Mitkä seikat vahvistavat, hidastavat tai estävät nuorten yhteiskunnallisen 
osallistumisen edellytyksiä ja resursseja? Mikä voi olla globaalin nuorisopolitiikan rooli, nyt ja 
tulevaisuudessa? 
 
Tilaisuudessa esitellään Helsingin yliopiston ja Nuorisotutkimusverkoston käynnissä olevan 
"Nuoret ja poliittisuus nyky-Afrikassa" -tutkimushankkeen kenttähavaintoja nuoriso- ja 
kehityspolitiikan haasteista. Suomen Akatemian rahoittaman hankkeen tutkimuksissa 
pureudutaan monitieteisesti nuorten yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja asemaan sekä 
sukupolvisuhteisiin. Tapaustutkimuksissa tutkitaan paitsi nuorten moninaista arkea viidessä 
Afrikan maassa, myös demokraattisten kehitysten muutoksia sekä valtion, kansalaisjärjestöjen 
ja -liikkeiden, ulkomaisen rahoituksen ja kansainvälisen kehitysyhteistyön vaikutuksia nuorten 
elämään. 
 

 



Ohjelma 

 
8.30         Aamukahvit 

9.00 - 9.20      Osallistujien esittely ja avauspuheenvuoro: Elina Oinas ja Leena Suurpää 

9.20 - 10.00      YoPo-tutkijatiimin puheenvuorot: Eija Ranta, Henri Onodera, Sofia Laine ja  
  Tiina-Maria Levamo 

10.00 - 10.40   Kommenttipuheenvuorot:  

 Riikka Laatu, Ulkoasiainministeriön kehitysyhteistyöosaston 
apulaisosastopäällikkö (tbc) 

 Marikki Stocchetti, pääsihteeri, Kehityspoliittinen toimikunta 
 Mikko Cortés Téllez, erikoissuunnittelija, opetus- ja kulttuuriministeriö/ 

nuorisotyön ja nuorisopolitiikan vastuualue 
 Sanna Vesikansa, vaikuttamistyön asiantuntija, Pelastakaa Lapset ry 
 Tuomas Tikkanen, kansainvälisen nuorisopolitiikan jaoston 

puheenjohtaja, Suomen nuorisoyhteistyö - Allianssi ry 

10.40 - 11.30   Keskustelua ja tulevaisuuden suuntia 

 
 
 
 
Voitte ilmoittaa 1-2 henkilöä/organisaatio tilaisuuteen. Ilmoittautuminen: 
katja.kandolin@formin.fi 
 
 
Lämpimästi tervetuloa! 
 

 

 

Lisätietoa YoPo-tutkimushankkeesta:  
http://blogs.helsinki.fi/yopo-africa/suomeksi/ 
 
Lisätietoja tilaisuudesta:  
Leena Suurpää (leena.suurpaa@nuorisotutkimus.fi; p. 050 5438251) 
Elina Oinas (elina.oinas@helsinki.fi; p. 040 5929395) 
Marikki Stocchetti (Marikki.Stocchetti@formin.fi, p. 050 525 8649) 
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