
NUORTEN POLIITTINEN 
KULTTUURI  
Laajuus: 2-5 op, maksu: 30 - 75 euroa 
Ajankohta: ma ja ke 26.10 - 2.12.2015 klo 16.15 – 17.45.  Tarkista opetuspaikat opinto-ohjelmista.  
Kohderyhmä: Opintojakso sopii kaikille Nuorten poliittisesta kulttuurista kiinnostuneille.  
Suoritustapa: Luennot + luentotentti tai temaattinen (luentoja tulkitseva) luentopäiväkirja 2 op + kirjatentti 3 op, jonka kysymykset 
liittyvät kahteentoista nuorten poliittista kulttuuria Euroopassa analysoiviin verkkoartikkeleihin. 



• Onko nuorilla oma ääni ja politiikka Suomes-
sa ja Euroopassa?  

• Mitä tapahtuu Euroopan nuorten politiikan 
äärilaidoilla, Occupy Wall Street –liikkeissä, 
nationalistisesti uhmakkaissa piireissä ja puo-
luepukareiden maailmassa?  

Maailman riskit ja politiikan vastaukset ovat monimuotoisia, tietoa 
ja virtuooseja toimijoita vaativia. Nuorten poliittiset sukupolvi-, kult-
tuuri- ja ympäristöliikkeet eivät huuda yhteen ääneen 1960-luvun 
uuden politiikan tai vuosituhannen alun globaaliliikkeiden tyyliin. 
Silti nuorisopoliitikkojen uusi vahvan vastakkainen mediasähköisyys 
ja uuden sukupolven edustus eduskunnassa ja media-aalloilla ovat 
aikalaistuulia.  

Eurooppalaiset nettidemonstraatiot ja poliittiset digi-identiteetit se-
kä Occupy Wall Street, musiikki ja liikuntakulttuurin tyylit ja uuden 
hengen ympäristöliike kuvaavat uuden polven politiikan muotoja. 
Politiikka ei näy vain äänestyskopeissa; nuorten omat verkostot, tie-
donpolitiikka ja elämänpolitiikka muhivat uusina puroina.  

Ilmiökentän kokeneiden tutkijoiden luentosarja ei vain spekuloi mal-
leilla vaan antaa tuoreen empiirisen tiedon ja eurooppalaisen tai 
kansallisen vertailun pohjalta ajantasaisen ja jännitteisen tulkinnan 
eurooppalaisten nuorten poliittisesta osallistumisesta, ilmaisuista ja 
uudenlaisista ristiriidoista.  

Tarkasteluissa on mukana tavanomaisen osallistumisen ja mobi-
lisaation lisäksi elämän- ja ympäristöpolitiikan, sukupolvireaktioi-
den, sosiaalisen median, uuden Ukraina-Polven nationalismin ja 
Arabikevään kokemukset. Lisäksi esille nostetaan musiikki-, liikun-
ta- ja maahanmuuttokulttuurit, sekä nuorisotyön ”osallisuus” kriit-
tisen poliittisen kentän ilmiöiksi.  

Opintojakson voi sisällyttää seuraaviin oppiaineisiin:  
- valtio-opin aineopinnot, politiikan tutkimuksen linja 
- valtio-opin aineopinnot, hallinnon ja organisaatioiden tutkimuk-
sen linja 
- Lapsuuden- ja nuorisotutkimuksen opintokokonaisuus 
- sosiologia 
- yhteiskuntahistoria 
- yhteiskuntapolitiikka 
- viestintä 

Opetussisältö rakentuu HY:n yleisen valtio-opin oppiaineen, 
Avoimen yliopiston ja Nuorisotutkimusseuran yhteistyöhön. 
Kurssia ja sen pohjalta kirjoitettavaa oppikirjaa koordinoivat 
yliopistonlehtori Juri Mykkänen (juri.mykkanen@helsinki.fi) ja 
yliopisto-opettaja Kari Paakkunainen 
(kari.paakkunainen@helsinki.fi). p. 050 3199501 

Luentojen ja suoritusten vastuuopettaja Avoimessa yliopistossa ja 
oppiaineessa on yliopisto-opettaja Kari Paakkunainen.  

Kurssin ohjelma

Ma 26.10.2015 klo 16:15 - 17:45 
YTM, doktorand Jussi Westinen: Nuorten 
suomalaisten poliittinen osallistuminen tuoreessa vertailussa  

Ke 28.10.2015 klo 16:15 - 17:45                                                                           
Tutkija Juhani Saari – Yliopisto-opettaja Kari Paakkunainen: 
Onko meillä eurooppalaisia poliittisia nuorisokulttuureja: Uusi 
jakautunut Eurooppa vai kansallinen Suomi? 

Ma 2.11.2015 klo 16:15 - 17:45 
Akatemiatutkija, yliopistonlehtori Hanna Wass: Suomalaisen
 politiikan tuoreista sukupolvista ja sukupolviefektistä  

Ke 4.11.2015 klo 16:15 - 17:45                                                                                         
FT, Akatemiatutkija Antti-Ville Kärjä: Nuorten musiikkikulttuurit 
ja politiikka 

Ma 9.11.2015 klo 16:15 - 17:45 
VTM, nuorisotutkija Mikko Piispa: Urheilun ja taiteen 
nuorisokulttuurit ja politiikka - vertailua                                                                                     

Ke 11.11.2015 klo 16:15 - 17:45                                                                        
FT, tutkija Antti Kivijärvi: Maahanmuuttajataustaisten nuorten 
osallistuminen, verkostot ja ulkopuolisuuden kokemusten 
politisoituminen 

Ma 16.11.2015 klo 16:15 - 17:45 
VTT ja tutkija Arseniy Svynarenko: Ukrainan, Venäjän ja 
Suomen nuoret 2015: uusi nationalistinen mobilisaatio? 

Ke 18.11.2015 klo 16:15 - 17:45 
VTT, tutkijatohtori Henri Onodera: Arabikevät, Egypti ja nuorten 
poliittiset liikkeet 

Ma 23.11.2015 klo 16:15 - 17:45 
FT, nuorisotutkija Tomi Kiilakoski: 
Kriittinen kysymys eurooppalaiselle nuorisotyölle: Osallisuus- ja 
kuulemis -sloganit ja politiikka                                                                                        

Ke 25.11.2015 16:15 - 17:45 
Tutkija, YTT Jarmo Rinne: Nuorten some- ja verkko-osallistuminen 
kansallisessa ja globaalissa maisemassa: vaalidialogista Occupy 
Wall Streetiin                                                                                 

Ma 30.11.2015 16:15 - 17:45 
Filosofi, dos. Thomas Wallgren: Ympäristöliikkeen 
sukupolvet Pohjoismaissa 1960 – 2015 – vaihtoehtoliikkeen 
sivilisaatiokritiikistä ja anarkismista kestävän kehityksen 
ammattilaisuuteen - ja takaisin?  

Ke 2.12.2015 16:15 - 17:45 
Yliopisto-opettaja Kari Paakkunainen: Nuorten poliittisen kulttuurin 
uusista sisällöistä, kentistä ja valta- ja vastavirroista (Kurssin 
yhteenvetoa) 
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