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Tervetuloa Sosiologipäiville 2018 
 

Vuoden 2018 Sosiologipäivien teema on Kiertokulkuja. Päivillä kiertokulun ajatus 

nousee valokeilaan yhteiselon ja -olon tutkimisen ja ajattelun apuvälineenä. Kierto-

kulku avaa tuoreen näkökulman ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin ilmiöihin alusta-

taloudesta kansainvaelluksiin. Kehät, kaarrokset ja pyörteet jättävät varjoonsa kul-

mikkaat järjestykset, rakenteet ja nelikentät, ja toisto, paluu ja syklit kirkastuvat so-

siologian maisemissa lineaarisen muutoksen ja murrosten sijaan. 

 

Kaikki kiertää: pakolaiset, vierastyöläiset, liike-elämäeliitti, data digitaaliuniversu-

missa, kirpparikama, pääoma, veri suonissa, vesi putkissa, lahjat kulassa, kuu, maa, 

raha, juoru. Ja kaikki toistuu, palaa: juhlapäivät, maanantaiaamu, vuorovesi, kuu-

kautiset, palkka- ja vaalipäivä, velanmaksu, emännöintivuoro, muuttolinnut. Vää-

jäämättä, maasta maahan. 

 

Sosiologipäivät 2018 kutsuu sosiologit keskustelemaan toistoista, sykleistä, vuo-

roista ja vaihdoista, hyvistä kehistä, noidankehistä, piirileikeistä, ajan, aineen ja aja-

tuksen kierroista, joiden varassa yhteiskunnan ja yhteiselon rakenteet, instituutiot, 

valtasuhteet, sommitelmat ja verkostot pyörivät. 
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SOSIOLOGIPÄIVIEN OHJELMA 

Torstai 15.3. 

11.00 Ilmoittautuminen (Metrian aula) 

13.00 Tervetuliaissanat (M100, videoyhteys M101 ja M102) 

– Yhteiskuntatieteiden laitoksen johtaja, professori Eeva Jokinen, Itä-Suomen 

yliopisto 

– Professori Ilpo Helén, Itä-Suomen yliopisto 

– Professori Elina Oinas, Westermarck-seura, Helsingin yliopisto 

13.15 Plenary (puheenjohtaja prof. Ilpo Helén) (M100, videoyhteys M101 ja 

M102) 

– Akatemiatutkija Mianna Meskus, Helsingin yliopisto: Scientific craftwork and 

the circulation of human biological material 

– Professori Amade M’charek, Amsterdamin yliopisto: Moving modies, 

performative circulations: The case of dead-bodies-at-the-border 

15.15 Kahvitauko (Metrian aula) 

15.45 – 18.15 Työryhmät 

19.30 Illallinen Kerubissa, osoite Siltakatu 1, 80100 Joensuu (ilmoittautuneille) 

21.30 Iltajuhla (DJ Teppo Johannes), Kerubi, Siltakatu 1, 80100 Joensuu 

(omakustanteinen narikan hinnalla 2,5e) 

Perjantai 16.3. 

9.00 Työryhmät 

11.30 Lounas (katso kampusalueen ravintolat käsiohjelmasta) 

12.30 Plenary (puheenjohtaja prof. Laura Assmuth) (M100, videoyhteys M101 ja 

M103) 

– Johtava tutkija Maria Åkerman, Teknologian tutkimuslaitos VTT: Elävää 

painoa: kunpa siirtymä lineaarisesta kiertotalouteen olisikin helppoa 

– Professori Ruben Andersson, Oxfordin yliopisto: The circular logics of security: 

Notes from the borders 

14.30 Tauko 

14.45 Westermarck-seuran kevätkokous (M100) 

15.15 Gradupalkinnon, Sosiologia-lehden artikkelipalkinnon ja Vuoden 

Sosiologiteko –palkinnon jako (M100, videoyhteys M101 ja M103) 

16.00 Sosiologipäivien päättäminen 

17.00 Jatkot junaa odotellen - Anni Rannikko: Kokemuksia 

solidaarisuustalouden tekemisestä: Kulttuuriosuuskunta Laituri esittäytyy 

(Kulttuurikahvila Laituri, Itäranta 10, rautatie- ja bussiasemien lähellä)  
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PÄÄPUHUJAT 

Amade M’charek is Professor of Anthropology of 

Science at the Department of Anthropology, Univer-

sity of Amsterdam. She is the PI of the RaceFaceID 

project, an ERC-consolidator project on forensic 

identification and the making of face and race. Alt-

hough she has also conducted research on medical 

practices, her focus is mainly on genetic diversity, 

population genetics and forensic DNA practices. Her 

interest is in the ir/relevance of race in such practice 

and the ways in which race is done in them, and in 

the relation between the individual and the collec-

tive.  She has published on these topics, e.g. The Hu-

man Genome Diversity Project: An ethnography of 

scientific practice (2005 Cambridge University Press), 

Silent Witness, Articulate Collective: DNA Evidence 

and the Inference of Visible Traits(2008 Bioethics), 

Beyond fact or fiction: On the materiality of race in practice (2013 Cultural Anthro-

pology). 

Keynote: Moving bodies, performative circulations: The case of dead-bodies-at-

the-border 

This talk is about circulations and what circulations bring about. Following a case in 

which dead bodies are moved about and managed, it demonstrates the performative 

work of circulations and invites us to attend empirically to circulations as an object 

of research. 

In the past decades we have witnessed how thousands and thousands of dead bodies 

have washed ashore at the southern European borders. These bodies have received 

little attention from authorities, and the work of properly documenting them is start-

ing slowly. In this talk I will draw on a pilot project that had started in July 2015 in 

Sicily. A shipwreck that had probably shipped some 900 people was boarded from 

the bottom of the Mediterranean Sea. The aim of this spectacular pilot project was to 

properly manage, i.e. document, examine and possibly identify who these dead peo-

ple were. 

Based on an ethnographic study of the forensic examination of these bodies, follow-

ing the movement of bodies and taking the fact that bodies have to be moved as a 

http://sosiologipaivat.fi/wp-content/uploads/Mcharek_web_333x500px.jpg
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methodological hint, I argue that circulation is as a generative process. It is thus 

poorly understood if viewed as a simple process of transmission, a movement of 

people, commodities, or ideas from one place to another, but. I show how circulation 

(1) brings about identities and is actively involved in the constant translation of bod-

ies; (2) brings about the very infrastructure to make movement possible and it does 

so in surprising and creative ways; (3) is crucially also about the active stopping of 

movement. 

Ruben Andersson is an associ-

ate professor at the Depart-

ment of International Develop-

ment, University of Oxford, 

and an associated researcher at 

the Department of Social An-

thropology, Stockholm Uni-

versity. He is the author of Ille-

gality, Inc.: Clandestine migra-

tion and the business of bor-

dering Europe (University of 

California Press 2014), which 

won the 2015 BBC/British Sociological Association Ethnography Award. He has writ-

ten extensively on border security, irregular migration and related topics, with spe-

cific reference to West Africa and southern Europe. His ongoing research is con-

cerned with security risk and the ‘mapping of danger’ in international crisis inter-

ventions from a comparative perspective, building on his fieldwork in Mali. 

Keynote: The circular logics of security: notes from the borders 

This talk gives an ethnographer’s take on circulation and circularity by special refer-

ence to one of the most highly politicised issues of our time, ‘unwanted’ international 

migration. The purpose is twofold: to emphasise the need for sociologists and an-

thropologists to study systems of intervention in all their (ethnographic) detail, and 

to push for a deeper understanding of the shared, often destructive logics embedded 

in many such systems today. Irregular migration exemplifies the challenges. Not too 

long ago,  a ‘celebration of circulation’ was evident in both policy and academic cir-

cles – influencing how social scientists approached migration from the ‘bottom up,’ 

studying migrants themselves. Our current political moment of ‘securitized’ mobil-

ity seems to presage an end to such circulatory optimisim. However, if we shift our 

focus away from migrants themselves and onto systems of security, we soon see how 

a proliferation of circulations – of machinery, manpower, ideas and more – under-

http://sosiologipaivat.fi/wp-content/uploads/ruben-andersson-620x330crop.jpg
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pins attempts to halt migratory circulation. Lifting our gaze further in a comparative 

vein, we may also identify shared circular logics at work in security ‘systems’ rang-

ing from border reinforcement to counterterror and counternarcotics. In short, an 

‘inside’, ethnographic view on the circular logics of security opens up for a wider 

consideration of how destructive systems of intervention develop, are justified, and 

consolidate – as well as potential openings for how to change or dismantle them. 

Mianna Meskus works as academy research fellow 

at University of Helsinki, where she leads Acad-

emy of Finland and Kone Foundation funded re-

search projects studying value creation and gov-

ernance related to reproduction and ageing. Mes-

kus will start as associate professor at University of 

Tampere in May 2018.Together with Riikka 

Homanen she leads the recently founded Finnish 

Reproductive Studies Network (FiResNet). Meskus 

has previously worked as university lecturer in sci-

ence and technology studies in Helsinki and visit-

ing research fellow at LSE and King’s College, Lon-

don. Meskus has published on reproduction, em-

bodiment, biomedicine, technologies and ethics in 

national and international scientific publications, 

and co-edited with Sari Irni and Venla Oikkonen 

the volume Muokattu elämä(Moulded life: Technoscience, gender and materiality, 

Vastapaino, 2014). Her forthcoming book Craft in Biomedical Research: The iPS Cell 

Technology and the Future of Stem Cell Science investigates scientific craftwork and 

its tensions in the age of high-throughput knowledge production. 

 

Keynote: Scientific craftwork and the circulation of human biological material 

What do we fear in life? We fear disease and death, the disintegration of the mind 

and the degeneration of the body. Where do we look for alleviation? Most of us turn 

to medicine, expecting biomedical knowledge, products and treatments will provide 

the cures for ourselves and our family members. We consent to give blood, urine, 

tissue, and personal data for biomedical research with the hope of helping medicine 

out. This talk addresses the circulation of human biological material from the per-

spective of “scientific craftwork” and its practical conditions. Using stem cell re-

search as an example, I discuss how sociologists can make sense of knowledge pro-

duction that involves “the hands and brains” of researches, quoting one head of la-

http://sosiologipaivat.fi/wp-content/uploads/Mianna-pieni-bw.jpg
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boratory of my ethnographic fieldwork. In the material politics of science, this craft-

work cuts across the local and global as well as the political and economic as human 

biology (our biology) is being turned into functional, profitable technology. 

HT Maria Åkerman on taustaltaan monitieteinen yh-

teiskuntatieteilijä, joka työskentelee Teknologian tut-

kimuskeskus VTT Oyllä sosioteknisten muutosten 

johtavana tutkijana.  Hän on tutkijaurallaan ollut 

kiinnostunut ympäristötiedon politiikasta, luonnon-

varojen kestävän käytön ehdoista sekä sosioteknisen 

muutoksen dynamiikasta ja materiaalisen politii-

kasta. Työskentely politiikantutkimuksen, tieteen ja 

teknologian tutkimuksen sekä taloustieteen rajapin-

noilla on pakottanut pohtimaan monitieteisen tutki-

muksen metodologisia kysymyksiä sekä kehittämään 

yhteistoiminnallisen tiedon tuotannon käytäntöjä. 

VTTn rinnalla Maria Åkerman työskentelee tällä het-

kellä myös Itä-Suomen yliopistossa ravinnekierron 

taloutta koskevan tutkimushankkeen johtajana. Ai-

kaisemmin hän on hoitanut Itä-Suomen yliopistossa luonnonvarapolitiikan profes-

suuria sekä työskennellyt tutkijana Tampereen yliopiston Tiedon, tieteen, teknolo-

gian ja innovaatioiden tutkimuskeskuksessa (TasTi) ja ympäristöpolitiikan tutki-

musryhmässä. 

Dr.Sc. Maria Åkerman acts as a Principal Scientist at VTT Technical Research Centre 

where her focus area is dynamics of socio-technical change. She has multidiscipli-

nary background in social sciences, namely environmental policy, science and tech-

nology studies and economics and her key research interests include politics of en-

vironmental knowledge production, socio-technical transformations, sustainability 

of natural resources governance and material politics. Working at the interface and 

across various disciplines, she has also been interested in methodologies of interdis-

ciplinary research and collaborative knowledge production.  In addition to VTT, Ma-

ria Åkerman is currently also affiliated to the University of Eastern Finland as Prin-

cipal Investigator of a research project dealing with nutrient recycling and shifting 

economies of fertilisation. She has previously acted as a Professor in natural re-

sources policy at the University of Eastern Finland (UEF), and as a researcher at the 

Centre for Knowledge, Science, Technology and Innovation Studies (TaSTI) at the 

University of Tampere and at the research group of Environmental Policy at the Uni-

versity of Tampere. 
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Keynote: Elävää painoa: kunpa siirtymä lineaarisesta kiertotalouteen olisikin 

helppoa 

Ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuuden heikentyminen, kriittisten luonnon-

varojen saatavuuteen liittyvät ongelmat sekä globaalisti kasvavat jätevuoret ovat 

viime vuosina tehneet lineaarisen talousajattelun kritiikistä salonkikelpoisen keskus-

telunaiheen. Näiden uhkakuvien edessä monet toimijat, kuten Euroopan unioni, 

ovat lähteneet etsimään luonnonvaroja tuhlailevasti hyödykkeistä jätteiksi muutta-

valle lineaariselle talousjärjestelmälle uutta suuntaa materiaalien suljettuun kiertoon 

nojaavasta kiertotalousajattelusta. 

Siirtymä lineaarisesta materiaalikierrosta suljettuun ei ole yksinkertaista. Toteutues-

saan kyseessä olisi laajamittainen systeeminen muutos, jossa parisataa vuotta raken-

tuneen talousjärjestelmän toiminnan logiikka, toimijoiden roolit sekä tuotannon ja 

kuluttamisen käytännöt järjestyvät uudelleen. Jäte yhtäällä ei muutu resurssiksi toi-

saalla ilman kamppailua, vaivannäköä ja uudenlaisia ajallisia ja tilallisia kytkeyty-

misiä. Siirtymä edellyttää perustuvanlaatuisia muutoksia niissä käytännöissä, joilla 

materiaaleja arjessa käsitellään, varastoidaan, siirrellään ja sekoitetaan muihin ainei-

siin. Se edellyttää myös muutoksia tavoissa, joilla materiaalien vaihdannasta sovi-

taan sekä materiaalien arkista hyödyntämistä mahdollistavassa ja estävässä yhteis-

kunnallisessa ohjaus- ja sääntelyjärjestelmässä. Aineellisen muuntumisen mukana 

myös inhimillisen yhteiselon ehdot muuntuvat. Kyse on laajemmasta inhimillistä 

toimintaa ehdollistavien aineellisten järjestysten muuntumisesta - aineellisen politii-

kasta. 

Pureudun esityksessäni materiaalikierron politiikkaan seuraamalla, kuinka suoma-

laista lantaylijäämää on yritetty muuntaa jätteestä resurssiksi. Tarkastelen sitä, mil-

laisiin aineellisiin järjestyksiin toimijat törmäävät, kun he hakevat uusia ratkaisuja 

ylijäämäisten materiaalien muuntamiseksi resurssiksi sekä kuinka ja millä areenoilla 

näitä aineellisia järjestyksiä horjutetaan ja muunnetaan. Pyrkimyksenä on herättää 

keskustelua siitä, minkälaista ymmärrystä yhteiskunnallisen muutoksen dynamii-

kasta yhteiskuntatieteilijä voi saada aineellisen politiikkaa tutkimalla. Samalla ky-

syn, minkälaisia uudenlaisia haavoittuvuuksia tällainen lähestymistapa yhteiskun-

tatieteilijälle tutkijana tuottaa. 
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KIERTOKULKUJA-VALOKUVANÄYTTELY 
 

Valokuvat muokkaavat ja tiivistävät nykyaikaiseksi mieltämäämme ympäristöä 

 

Kirjailija ja ihmisoikeusaktivisti Susan Sontagin mukaan valokuvat muuttavat ja 

avartavat käsitystämme siitä, mikä on katsomisen arvoista ja mitä meillä on oikeus 

nähdä. Näin ne muodostavat sekä näkemisen muoto-opin että erityisesti sen ohje-

säännöt. Näkyminen ei ole kuitenkaan olemista, sillä valokuvaa ei ole sidottu fyysi-

seen, vaan näkyvään todellisuuteen. Kuvataiteilija John Berger onkin todennut valo-

kuvan tallentavan ilmentymiä. Valokuvalla on siten kaksoisrooli suhteessa todelli-

suuteen: yhtäältä se on ottajansa valintojen ohjaama tulkinta todellisuudesta, toi-

saalta tulos näkyvän todellisuuden projisoinnista. 

 

Sosiologipäivien yhteydessä järjestetään Kiertokulkuja-valokuvanäyttely, joka kyt-

keytyy nimensä mukaisesti konferenssin tämänvuotiseen teemaan. Näyttely kokoaa 

yhteen Sosiologipäivien osallistujien ottamia valokuvia, jotka tuovat esiin kiertokul-

kuja kiinnostavasti ja monipuolisesti, eri tavoin ja erilaisista näkökulmista. Näyttelyn 

valokuvat ovat ottaneet Terhi Halonen, Jukka Oksa, Hussein Faisal ja Talvikki 

Ahonen. Valokuvanäyttely on nähtävissä Sosiologipäivien ajan Metria-rakennuksen 

aulassa kahvion kulmassa. 

 

At the same time with the Annual Sociological Conference, Circulations 

– Photography Exhibition will be held at the same venue. The exhibition 

interweaves with this year’s conference theme and compiles an interesting and 

versatile setting of visual art dealing with circulations from different perspectives 

and in different ways. The photographers of the exhibition are Terhi Halonen, Jukka 

Oksa, Hussein Faisal and Talvikki Ahonen. The exhibition will be open through 

the conference and can be found from the lobby of the Metria building near the 

cafeteria. 
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TYÖRYHMÄT JA TILAT 

Torstai 15.3. klo 15.45-18.15 

M304 Activist Research in Practice 

M305 Asuminen ja kaupunki 

F113 Dataohjautuvan hallinnan tuleminen 

M108 Ihmiset ja yhteisöt työmarkkinoiden reunamilla 

N102 Inequalities in professions and potential professions 

N104 Juhlien kierto, tuotanto ja kulutus 

M110 Jätteen yhteiskunta 

MP101 Kasvatussosiologia ja koulutuspolitiikka 

M303 Kulttuuri ja kulutus 

M107 Liikuntakulttuuri muutosten kiertokulussa  

F103 Läheissuhteet elämänkulussa ja elämän kiertokulussa 

F112 Miten tutkia potentiaalisen ilmenemismuotoja? 

N107 Mielenterveyden ja rikollisuuden rajapinnat 

M102 Muuttoliikesosiologia / Sociology of Migration huom. aloitus jo 15.30! 

N113 Nuorten siirtymäkitkat, toimenpidekierrokset ja ohjaus 

N106 Poliittisen talouden työryhmä 

N101 Science, technology and society 

AG108 Sociology and the Wild 

N114 Sosiaalinen eriarvoisuus / Social inequality huom. kesto 18.30 saakka! 

AU202 Sosialinen vuorovaikutus ja ihmisen mieli 

AG104 Syrjäisyyden sosiologia  

AG202 The virtuous and vicious circles of social and institutional trust 

AG210 Transnational families in circulation 

M301 Uuden työn vellovat ja virtaavat ideaalit 

F101 Turvallisuuden ja maanpuolustuksen sosiologia 

M105 Kulutusyhteiskunnan kestävät käytännöt 
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Perjantai 16.3. klo 9.00-11.30 

M304 Activist Research in Practice 

M305 Asuminen ja kaupunki 

F113 Dataohjautuvan hallinnan tuleminen 

M108 Ihmiset ja yhteisöt työmarkkinoiden reunamilla huom. aloitus klo 10.00! 

MP101 Kasvatussosiologia ja koulutuspolitiikka 

M303 Kulttuuri ja kulutus 

M107 Liikuntakulttuuri muutosten kiertokulussa  

F103 Läheissuhteet elämänkulussa ja elämän kiertokulussa 

N107 Mielenterveyden ja rikollisuuden rajapinnat huom. aloitus klo 10.00! 

F211 Muuttoliikesosiologia / Sociology of Migration 

N113 Nuorten siirtymäkitkat, toimenpidekierrokset ja ohjaus  

N104 Science, technology and society 

AG108 Sivistystä, tiedettä vai valtaa?  

N114 Sosiaalinen eriarvoisuus / Social inequality huom. aloitus 9.30! 

AG104 Syrjäisyyden sosiologia huom. aloitus klo 10.00! 

M109 Uuden työn vellovat ja virtaavat ideaalit huom. aloitus jo 8.30! 

F101 Turvallisuuden ja maanpuolustuksen sosiologia 

M105 Kulutusyhteiskunnan kestävät käytännöt 
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TYÖRYHMIEN OHJELMAT, TILAT JA AIKATAULUT 
Activist Research in Practice: Challenges and Strategies in Politically Engaged 
Research .......................................................................................................................................... 14 

Asuminen ja kaupunki ................................................................................................................ 14 

Dataohjautuvan hallinnan tuleminen ..................................................................................... 15 

Ihmiset ja yhteisöt työmarkkinoiden reunamilla: Yhteiskunnan voimavara, ei 
kuluerä!............................................................................................................................................ 16 

Inequalities in professions and potential professions: Gender, ethnicity and age .... 16 

Juhlien kierto, tuotanto ja kulutus / The cycle of celebration: its production and 
consumption .................................................................................................................................. 17 

Jätteen yhteiskunta ....................................................................................................................... 17 

Kasvatussosiologia ja koulutuspolitiikka .............................................................................. 17 

Kulttuuri ja kulutus ..................................................................................................................... 18 

Liikuntakulttuuri muutosten kiertokulussa ......................................................................... 19 

Läheissuhteet elämänkulussa ja elämän kiertokulussa ..................................................... 19 

Miten tutkia potentiaalisen ilmenemismuotoja? ................................................................. 20 

Mielenterveyden ja rikollisuuden rajapinnat ....................................................................... 20 

Muuttoliikesosiologia / Sociology of Migration .................................................................. 21 

Nuorten siirtymäkitkat, toimenpidekierrokset ja ohjaus .................................................. 22 

Poliittisen talouden työryhmä .................................................................................................. 23 

Science, technology and society ............................................................................................... 23 

Sivistystä, tiedettä vai valtaa? Eli milloin, mihin ja miksi katosivat sivistys ja 
sivistysyliopisto – vai katosivatko? ......................................................................................... 24 

Sociology and the Wild ............................................................................................................... 25 

Sosiaalinen eriarvoisuus / Social inequality .......................................................................... 25 

Sosiaalinen vuorovaikutus ja ihmisen mieli ......................................................................... 26 

Syrjäisyyden sosiologia ............................................................................................................... 27 

The virtuous and vicious circles of social and institutional trust ................................... 27 

Transnational families in circulation ...................................................................................... 28 

Uuden työn vellovat ja virtaavat ideaalit .............................................................................. 28 

Turvallisuuden ja maanpuolustuksen sosiologia................................................................ 29 

Kulutusyhteiskunnan kestävät käytännöt ............................................................................ 30 
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Activist Research in Practice: Challenges and 

Strategies in Politically Engaged Research 
Koordinaattori: Leonardo Custódio, PhD (leonardo.custodio@uta.fi), University of 

Tampere 

 

Torstai 15.3. klo 15.45-18.15 Metria M304 

1. Sanna Ryynänen & Sirkku Varjonen: Researchers went to a bar 

2. Pauliina Lehtonen: Negotiating actor positions in activist research on urban 

governance 

3. David M. Hoffman, Aminkeng A. Alemanji, Driss Habti & Melina 

Aarnikoivu: Acting on the Faculty Development Paradox: #CrossRoadsFDI 

Perjantai 16.3. klo 9.00-11.30 Metria M304 

1. Ana Cristina Suzina: Researching a familiar field: advantages, challenges and 

engagements 

2. Milka Njoroge: Dilemmas in autoethnographic research 

3. Camilla Marucco: Research and activism: a fruitful, wonderful, challenging 

combination 

4. Babel Hajjar: Bringing the invisible to light: media activism and its challenges 

Asuminen ja kaupunki 
Koordinaattorit: Teemu Kemppainen, Helsingin yliopisto 

(teemu.t.kemppainen@helsinki.fi), Hanna Kettunen, Turun yliopisto 

(hanna.kettunen@utu.fi), Lotta Junnilainen, Helsingin yliopisto/Tampereen 

yliopisto (lotta.junnilainen@helsinki.fi)  

 

Torstai 15.3. klo 15.45-18.15 Metria M305 

1. Matti Autio: Helsingin kaupunginosat Facebookissa  

2. Jutta Juvenius: Kohtuuhintaisen asumisen määritelmät, käytännöt ja 

politiikka 

3. Hannu Ruonavaara: Asunnon hankinta prosessina 

4. Teemu Kemppainen: Loukussa? Turhautuneen muuttohalukkuuden yhteys 

koettuun terveyteen 

  

mailto:leonardo.custodio@uta.fi
mailto:teemu.t.kemppainen@helsinki.fi
mailto:hanna.kettunen@utu.fi
mailto:lotta.junnilainen@helsinki.fi
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Perjantai 16.3. klo 9.00-11.30 Metria M305 

1. Terhi Halonen: Peloista pahin: Etnografinen tutkimus asunnottomuuden 

herättämistä kokemuksista itäsuomalaisten nuorten keskuudessa 

2. Mika Hyötyläinen: ”Ei Normaaleille asukkaille” – erityisryhmän käsite 

suomalaisessa sosiaalisessa vuokra-asumisessa 

3. Jukka Hirvonen: Ilmastonmuutostietoisuus ja kaupunkilaisten arkipäivän 

valinnat 

4. Kari Bruun: Turvallisuuden (bio)politiikkaa paikallisesti. Helsingin 

kaupungin turvallisuussuunnitelma 

5. Hanna Kettunen: Miten asuntopolitiikka muuttuu? 

Dataohjautuvan hallinnan tuleminen 
Koordinaattori: Marja Alastalo, Itä-Suomen yliopisto (marja.alastalo@uef.fi), Ilpo 

Helén, Itä-Suomen yliopisto (ilpo.helen@uef.fi)  

 

Torstai 15.3. klo 15.45-18.15 Futura F113 

1. Soile Veijola: Matkailun tasapainoinen kasvu osallistavalla 

suunnittelualgoritmilla 

2. Ida Parkkinen: The commercialization of personalized medicine 

3. Maiju Tanninen: Digitaalinen vakuutus kotouttamisen kiertokuluissa 

4. Ilpo Helén, Hanna Lehtimäki & Heta Tarkkala: Biopankkidata 

toimijaverkostona 

Perjantai 16.3. klo 9.00-11.30 Futura F113 

1. Tuukka Kaidesoja: Yhteismitallistamisen tutkimus esimerkkinä 

kognitiivisesta sosiologiasta 

2. Hanna Liukkunen: Sosiaali- ja terveystietojen toissijaisen käytön potentiaalit 

3. Paula Kuusipalo & Marja Alastalo: Viekö data indikaattoria vai indikaattori 

dataa? 
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Ihmiset ja yhteisöt työmarkkinoiden reunamilla: 

Yhteiskunnan voimavara, ei kuluerä! 
Koordinaattori: Päivi Honkatukia, YTT, professori (nuorisotutkimus), Tampereen 

yliopisto (paivi.honkatukia@uta.fi), Päivi Rainò, FT, Silta-Valmennusyhdistys, 

(paivi.raino@siltavalmennus.fi) 

 

Torstai 15.3. klo 15.45-18.15 Metria M108 

1. Sanna Rikala: Työn ja opintojen ulkopuolella olevat nuoret aikuiset, masennus 

ja sosiaalinen kipu 

2. Katariina Hakala: Disabled for work. Paradoxes in the employment services 

for people with intellectual disabilities in Finland (esitys Suomeksi) 

3. Sirpa Eklund: ”Se semmonen arvon tunne. Semmonen yhteiskunnan osanen. 

Ei mikään hiekanjyvä rattaissa” 

Perjantai 16.3. klo 10.00-11.30 Metria M108 

1. Mikael Isoaho: Työvoiman kohtaanto-ongelma ja työn imu ravintola-alan 

työttömien kokemana 

2. Mikko Jakonen: Töissä ja köyhä 

3. Irmeli Mustalahti & Nina Tokola: Nuoret ja ympäristö: kohti kestävää 

hyvinvointia 

Inequalities in professions and potential 

professions: Gender, ethnicity and age 
Koordinaattori: Marta Choroszewicz, University of Eastern Finland 

(marta.choroszewicz@uef.fi), Jaana Vuori, University of Eastern Finland 

(jaana.vuori@uef.fi) 

 

Torstai 15.3. klo 15.45-18.15 Natura N102 

1. Suvi Kouri: Sotilaan sukupuoli: naispuolisten upseerien kertomuksia 

sopeutumisesta sotilasyhteisöön 

2. Marjaana Jones: Service user involvement and the ”professionalization” of 

people with personal illness experiences 

3. Jaakko Koivumäki, Marta Choroszewicz, Terhi Karaharju-Suvanto, Ritva 

Näpänkangas, Liisa Suominen & Mimmi Tolvanen: Young dentists and the 

gendered organization of dentistry in Finland: continuity and change 

mailto:paivi.honkatukia@uta.fi
mailto:paivi.raino@siltavalmennus.fi
mailto:marta.choroszewicz@uef.fi
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4. Emma Lamberg: Practical nursing as a transit point? Value and recognition in 

transitions of female care students 

5. Marta Choroszewicz, University of Eastern Finland: Fathers in private law 

practice in Finland: Reconciling work and family life for male lawyers from 

different generations 

Juhlien kierto, tuotanto ja kulutus / The cycle of 
celebration: its production and consumption 
Koordinaattori: Ismo Kantola, Turun yliopisto (ikantola@utu.fi), Satu Soukka, Turun 

yliopisto (satu.soukka@gmail.com)  

 

Torstai 15.3. klo 15.45-18.15 Natura N104 

1. Pauli Wuokko: Yläkaupungin yö -festivaalin musta laatikko: inhimilliset ja ei-

inhimilliset toimijat festivaalia tuottamassa 

2. Ismo Kantola: Miksi Jeppe ei juo? Opiskelijabileiden karttajat 

3. Satu Soukka: Livekeikka – työtä ja juhlaa vai työn juhlaa? 

Jätteen yhteiskunta 
Koordinaattori: Jarno Valkonen, Lapin yliopisto (jarno.valkonen@ulapland.fi), Olli 

Pyyhtinen, Tampereen yliopisto (olli.pyyhtinen@uta.fi) 

 

Torstai 15.3. klo 15.45-18.15 Metria M110 

1. Henna Kokkonen: Jätteiden lajittelu: riesa vai riemu, rasittavaa vai 

rentouttavaa? 

2. Veera Kinnunen: Elävä jäte 

3. Karoliina Lummaa: Listat jätteen jäsentäjinä 

4. Heikki Huilaja & Jarno Valkonen: Yhdyskuntajätteen rytmit, reitit ja työt 

5. Olli Pyyhtinen & Turo-Kimmo Lehtonen: Jäte osana arvottamisen käytäntöjä 

Kasvatussosiologia ja koulutuspolitiikka 
Koordinaattori: Mira Kalalahti, Helsingin yliopisto (mira.karalahti@helsinki.fi), 

Janne Varjo, Helsingin yliopisto (janne.varjo@helsinki.fi), Heikki Silvennoinen, 

Turun yliopisto (heikki.silvennoinen@utu.fi) 

 

  

mailto:ikantola@utu.fi
mailto:satu.soukka@gmail.com
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Torstai 15.3. klo 15.45-18.15 Metria MP101 

1. Meri Lintuvuori: Erityisopetuksesta oppimisen ja koulunkäynnin tukeen – 

perusopetuksen tuen tarjonnan muutokset 1970–2016 

2. Taru Siekkinen & Tomi Kallio: Miksi tohtorit lähtevät yliopistoista? 

3. Liila Holmberg, Mira Kalalahti & Janne Varjo: Koulutusta ja työllistymistä 

koskevat tavoitteet maahanmuuttajataustaisten nuorten elämänkulussa 

Perjantai 16.3. klo 9.00-11.30 Metria MP101 

1. Janne Varjo & Mira Kalalahti: Koulumarkkinoiden valjastajat? Kunnalliset 

kouluviranomaiset, kouluvalinta ja tasa-arvo Suomessa ja Ruotsissa 

2. Jonna Kosunen: Kuka kouluttaa? Järjestämis- ja toteuttamisvastuu 

koulutuksessa 

Kulttuuri ja kulutus 
Koordinaattori: Riie Heikkilä, Tampereen yliopisto (riie.heikkila@uta.fi), Anu 

Katainen, Helsingin yliopisto (anu.h.katainen@helsinki.fi)  

 

Torstai 15.3. klo 15.45-18.15 Metria M303 

1. Juha Nurmela: Suomalaisten kulutus vuonna 2016 ja sen muutoksia 30 

vuodessa 

2. Antti Kähäri: Ikä, ajankohta ja syntymäkohortit terveellisen ruoan 

kulutuksessa 

3. Jani Varpa: Suomenruotsalaisten sosiaaliset ja kulttuuriset resurssit 

korkeakulttuurin kulutuksessa 

4. Riie Heikkilä: ”Mielummin en?” Kulttuuriosallistumattomuus 

eriarvoistuvassa nyky-Suomessa 

5. Sari Karttunen: Kulttuuritarjonnan ja -osallistumisen maantiede — case Espoo 

6. Taru Lindblom: Kategorinen toleranssi kulttuurimaussa 

Perjantai 16.3. klo 9.00-11.30 Metria M303 

1. Erica Åberg & Jarna Huvila: Tyylikäs lapsi, hyvä äiti — lastenvaatteet 

vanhemmuuden peilinä 

2. Tero Pajunen & Laura Salonen: Rumaa puhetta, puhetta rumista. Suvaittavan 

suhtautumisen määrittelyä Arstila-kohun ulkonäkökeskustelussa 

3. Santeri Sihvonen: Kuvienjakopalvelu Instagram minuudenrakentamisen 

etunäyttämönä — Tutkimus suomalaisten nuorten naisten suosituista 

Instagram-tileistä 

mailto:riie.heikkila@uta.fi
mailto:anu.h.katainen@helsinki.fi
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4. Iida Kukkonen & Erica Åberg: Aestethic Capital at the Intersections of Age, 

Gender and Class 

Liikuntakulttuuri muutosten kiertokulussa 
Koordinaattori: dosentti Arto Nevala, Itä-Suomen yliopisto (arto.nevala@uef.fi), 

Hannu Itkonen, Jyväskylän yliopisto (hannu.itkonen@jyu.fi) 

 

Torstai 15.3. klo 15.45-18.15 Metria M107 

1. Ismo Björn: Mäkitorni – rakennettu monumentti maisemassa 

2. Tuija Koivunen: Sotilasvoimistelusta punttisalille – miesten liikuntakulttuurin 

piirteitä 

3. Saara Isosomppi: Tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta vai ”poliittista pas…”: 

Diskurssianalyyttinen näkökulma liikuntajärjestöjen puheeseen tasa-

arvopolitiikasta ja sukupuolten tasa-arvosta 

4. Harri Piironen: Lätkän ihmemaan menestyjäsubjektit – Juhani Tammisen 

kirjatuotanto näyttämässä suuntaa 2000-luvun urheilijakertomuksille 

5. Anna-Liisa Ojala: Jääkiekkoilijan ruumis spekulatiivisen kapitalismin 

polttoaineena 

Perjantai 16.3. klo 9.00-11.30 Metria M107 

1. Päivi Armila: Laatikkopyöriä ja juoksuvöitä. Apu- ja urheiluvälineet 

vammaisurheilun sosiaalisina välityksinä 

2. Anni Rannikko: Nuorisokulttuuriset lajit vammaisurheilun kentässä 

3. Elina Hasanen: Nuorten omaehtoisen liikkumisen tila 

4. Eva Rönkkö: Monikulttuurisuus suomalaisen liikuntakulttuurin 

ulottuvuutena 

5. Kerkko Huhtanen: Suomalaisen sosiaalipolitiikan murrosten kiinnittyminen 

kansallisen liikuntapolitiikan ja paikallisen liikuntatoiminnan muutoksiin 

Läheissuhteet elämänkulussa ja elämän 

kiertokulussa 
Koordinaattori: Anna-Maija Castrén, Itä-Suomen yliopisto (anna-

maija.castren@uef.fi) 

 

Torstai 15.3. klo 15.45-18.15 Futura F103 

1. Anitta Hannola: Reppuri – kiertokulkua sotilasuralla 

mailto:arto.nevala@uef.fi
mailto:hannu.itkonen@jyu.fi
mailto:anna-maija.castren@uef.fi
mailto:anna-maija.castren@uef.fi
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2. Venla Okkonen & Maija Korhonen: Työuupumus työn ja lähisuhteiden 

kudelmissa 

3. Jenny Säilävaara: Ruumiillinen ja relationaalinen pitkä imetys 

4. Aino Peltokangas: Kodin tilalliset merkitykset, vanhemmuus ja 

perhesuhteiden muutos 

5. Susanna Rieppo: Ammatillinen hoiva läheissuhteena? 

Perjantai 16.3. klo 9.00-11.30 Futura F103 

1. Laura Kallatsa: Suomen evankelis-luterilaisen kirkon pappien käsitykset 

samaa sukupuolta olevista parisuhteista 

2. Maiju Parviainen: Parisuhdeseksin harmaalla alueella – seksologisen 

parisuhdetyön ammattilaisten tulkintoja seksiin myöntymisestä 

3. Elina Karvo: Miesten välinen ystävyys yksityisen ja julkisen piirin 

välimaastossa 

4. Riina Riihimäki: ”Luvattu maa, vaiettu häpeä”: Etnometodologinen tutkimus 

sosiaalisesta häpeästä ja tunteiden ylisukupolvisuudesta 

Miten tutkia potentiaalisen ilmenemismuotoja? 
Koordinaattori: Eetu Viren, Itä-Suomen yliopisto (eetu.viren@gmail.com), Jussi 

Vähämäki, Itä-Suomen yliopisto (jussi.vahamaki@uef.fi)  

 

Torstai 15.3. klo 15.45-18.15 Futura F112 

1. Tuomo Alhojärvi: Kapitalismin jälkeisten potentiaalista 

2. Olli Tiikkainen: Vaikuttavuusinvestoiminen kestävän kasvun potentioiden 

hallinnointitekniikkana 

3. Juho Rantala: Digitaaliteknologian desentralisoidut potentiaalisuudet 

4. Eetu Viren: Potentiaalisen luonto ja luonnon potentiaalisuus 

5. Jussi Vähämäki: Sosiologia ja mahdollinen 

Mielenterveyden ja rikollisuuden rajapinnat 
Koordinaattori: Katariina Parhi, Oulun yliopisto (katariina.parhi@oulu.fi), Mika 

Rautanen, THL/Helsingin yliopisto (mika.rautanen@fimnet.fi), Miisa Törölä, Itä-

Suomen yliopisto (miisa.torola@uef.fi) 

 

Torstai 15.3. klo 15.45-18.15 Natura N107 

1. Katariina Parhi: Syyntakeisuus ja psykopatia 1900-luvun Suomessa 

mailto:eetu.viren@gmail.com
mailto:jussi.vahamaki@uef.fi
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2. Mika Rautanen: Rikosoikeuden surunlapset – miten oikeuspsykiatrinen 

syyntakeisuus määräytyy 

3. Tuomo Holmalahti: Violence among young adults; murderers view 

4. Satu Tuovinen: Sairaalaväkivallan ja pakkotoimien vuodenaikavaihtelu 

oikeuspsykiatrisessa sairaalassa 

Perjantai 16.3. klo 10.00-11.30 Natura N107 

1. Jussi Pajuoja: Uusi yhdistelmärangaistus yhdistää vaarallisuuden arvioinnin 

ja valvonnan 

2. Ilkka Ojansuu: Syyntakeettomiksi arvioitujen tekijöiden henkirikosten 

kohdistuminen ennestään tuntemattomiin henkilöihin vuosina 1980-2014 

3. Miisa Törölä: Syyntakeettomiksi arvioitujen henkilöiden syytteenalaisten 

tekojen tilannekohtaisia tekijöitä 

Muuttoliikesosiologia / Sociology of Migration 
Koordinaattori: Lena Näre, Helsingin yliopisto (lena.nare@helsinki.fi), Miika 

Tervonen, Siirtolaisuusinstituutti (miika.tervonen@utu.fi) 

 

Torstai 15.3. klo 15.30-18.15 Metria M102 

1. Tiina Sotkasiira: Towards the institutionalisation of resilience in reception 

centres for asulym seekers 

2. Saara Koikkalainen: Longing for a childhood past and peaceful future: the 

temporal dimension of migration in the narratives of Iraqi asylum seekers 

3. Daria Krivonos & Lena Näre: Imagining the ’West’ in the context of global 

coloniality: the case of post Soviete youth migration to Finland 

4. Aija Lulle: Return, tourism and visiting friends and relatives: evolving social 

identities and hierarchies among returnees in Latvia 

5. Nuriiar Safanov: ’I am the king of that table’: Ethnographic Study of the 

Immigrant integration at the Workplace 

6. Satu Aaltonen: The NGOs as executors of labour market integration policy in 

Finland 

 

Perjantai 16.3. klo 9.00-11.30 Futura F211 

1. Sirkka Komulainen: Race and physical punishment: whose side are you on? 

2. Tiina Ahonen, Niko Eskelinen, Reeta Kankaanpää & Samuli Neuvonen: Uudet 

kansalaiset – turvapaikan saaneiden ja kiintiöpakolaisten elämänlaatu ja sitä 

ennustavat tekijät 

mailto:lena.nare@helsinki.fi
mailto:miika.tervonen@utu.fi
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3. Johanna Koivisto: Turvapaikanhakijoiden toimijuus Suomen 

maahanmuuttopoliittisissa rakenteissa 

4. Talvikki Ahonen: Kirkkoturvatoiminta ja prekaarit toimijuudet 

5. Marko Kananen, Jussi Ronkainen & Kari Saari: ’Ei siitä ikinä eroon pääse’ — 

nuorten Suomi-Venäjä kaksoiskansalaisten erilaiset identiteetit 

Nuorten siirtymäkitkat, toimenpidekierrokset ja 
ohjaus 
Koordinaattori: Mirja Määttä, Keski-Suomen ELY-keskus (mirja.maatta@ely-

keskus.fi), Anne-Mari Souto, Itä-Suomen yliopisto (anne-mari.souto@uef.fi) 

 

Torstai 15.3. klo 15.45-18.15 Natura N113 

1. Tiia Villa, Jaakko Harkko & Erja Poutiainen: OPI-kuntoutuskurssit opiskelu- 

ja mielenterveyden vaikeuksiin ammatillisissa oppilaitoksissa 

2. Lasse Hinkula: Koulukodissa asuneiden nuorten kokemuksia 

itsenäistymisestä 

3. Kalle Mäkelä: Nuorten uusliberalistinen hallinta niukkuuden ja psy-tiedon 

kautta 

4. Minna Saarinen: Vertaissuhteiden merkitys maahanmuuttaja- ja 

suomalaistaustaisten nuorten kouluvalinnassa yhdeksännen luokan 

yhteishaun aikana 

5. Sirpa Ylimaula: Työpajasta oppimisen kentäksi, ristiriitoja ja kehityksen ituja  

6. Anne-Mari Souto: Etnistyvät koulutusvalinnat – osin tunnistettu mutta 

rauhaan jätetty ilmiö nuorten ohjauksessa 

Perjantai 16.3. klo 9.00-11.30 Natura N113 

1. Sinikka Aapola-Kari & Tarja Tolonen: Päistikkaa toisen asteen koulutukseen? 

Nuorten epävarmat koulutusvalinnat, valintojen perustelut ja tiedon lähteet 

2. Sanna Mäkinen: Koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten 

toimijuuden tilat ja resurssit 

3. Heidi Elo: Nuorten ja työvoiman palvelukeskuksen viranomaisten 

vuorovaikutus – ensikohtaamisten institutionaalinen kehys nuorten toiveiden 

pohjana 

4. Elina Sutela, Pasi Haapakorva, Mikko Marttila & Tiina Ristikari: Haavissa? 

Aktivointipalveluissa olleiden nuoret taustat ja tilanteet palveluissa olon 

jälkeen 

5. Paul Jonker-Hoffrén, Päivi Naumanen & Minna Ylikännö: Aktivointia 

kuntatasolla: nuoret työllisyyskokeilun testaajina 

mailto:mirja.maatta@ely-keskus.fi
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Poliittisen talouden työryhmä 
Koordinaattori: Ari Nieminen, Diakonia-ammattikorkeakoulu 

(ari.nieminen@diak.fi) 

 

Torstai 15.3. klo 15.45-18.15 Natura N106 

1. Paul Jonker-Hoffrén: Itsensä työllistäjien poliittinen talous – instituutiot, 

verkostot ja eriarvoisuus 

2. Jukka Oksa: Millä eväillä läpi laman? Globalisoituneiden lahtelaisten 

sukuyritysten selviytymisen selitykset 

3. Petro Leinonen: Kuntaohjaus ja kuntien tuottavuus matalan kasvun 

taloudessa 

4. Ari Tarkiainen: Yhteiskunnallinen yrittäjyys – tyhjä muotisana, esimerkki 

markkinatalouden dynamiikasta vai vakavasti otettava asia? 

5. Ari Nieminen: Kapitalismin kehyspiirteitä: pääoman valta, eliittien verkostot 

ja globaali markkinayhteiskunnallistaminen 

Science, technology and society 
Koordinaattorit: Heta Tarkkala, University of Eastern Finland/University of 

Helsinki (heta.tarkkala@uef.fi), Karoliina Snell, University of Helsinki 

(karoliina.snell@helsinki.fi, Vera Raivola, University of Eastern Finland 

(vera.raivola@student.uef.fi) 

 

Torstai 15.3. klo 15.45-18.15 Natura N101 

1. Jose Canada: More-than-human intersectionality: understanding 

categorization, indentification and boundary-making during pandemic 

processes 

2. Salla Sariola & Elina Oinas: Living-with microbes in the era of antimicrobial 

resistance 

3. Venla Oikkonen: Pandemic vaccination, vaccine harm and the politics of 

futurity 

4. Pankoj Sarkar: Circulation of modern scientific knowledge and practices in 

agriculture: A perspective from colonial Bengal 

5. Mikko Hyyryläinen: Kulttuurin ja kognition sosiologia – mielen sosiologiaa 

vai kognitiivista sosiologiaa? 

mailto:ari.nieminen@diak.fi
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6. Johanna Hokka: Sociology, science policy ideals on ’excellence’ and the 

symbolic struggles over legitimate science – Finnish and Swedish sociology as 

a case in point 

Perjantai 16.3. klo 9.00-11.30 Natura N104 

1. Vera Raivola: Making sense of a blood bank biobank 

2. Annerose Böhrer: Metaphors in organ transplantation and the role of donor 

cards 

3. Mikko Jauho: Structuring the cardiovascular health arena – the double risk 

object of dietary fat and cholesterol 

4. Riikka Homanen: Hetero- ja parinormitonta sukulaisuutta tekemässä? 

Itselliset naiset ja naisparit yksityisissä hedelmöityshoidoissa 

5. Karolina Snell & Heta Tarkkala: Goldmining Nordic population(s) – data, 

health and policy 

Sivistystä, tiedettä vai valtaa? Eli milloin, mihin 

ja miksi katosivat sivistys ja sivistysyliopisto – 
vai katosivatko?  
Koordinaattori: Arto Nevala, Itä-Suomen yliopisto (arto.nevala@uef.fi), Jukka 

Korpela, Itä-Suomen yliopisto (jukka.korpela@uef.fi), Simo Häyrynen, Itä-Suomen 

yliopisto (simo.hayrynen@uef.fi)  

 

Perjantai 16.3. klo 9.00-11.30 Agora AG108 

1. Jukka Korpela: Sivistys, totuus ja tietäminen – mitä yliopisto oli alun perin? 

2. Simo Häyrynen: Onko maallamme malttia sivistyä? Kekkosen-Vilkunan 

sivistysstrategian läpivalaisua 

3. Rakel Plamper & Hanna Laalo: Akateemisen koulutuksen ihanteet 

rehtoreiden puheissa 1920-luvulta tähän päivään 

4. Ismo Björn, Pirjo Pöllänen & Jarmo Saarti: Tiedeyhteisöön rakennetut poliisit: 

analyysi 2000-luvun yliopistoyhteisön vallankäytön toimintamekanismeista 

5. Sari-Johanna Karhapää: Primus inter pares vai manageri? Tapaustutkimus 

yliopistojohtamisen muutoksesta 

6. Vesa Puuronen: Yliopistojen sisäinen demokratia ja sivistys? 
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Sociology and the Wild 
Koordinaattori: Kaisa Kuurne, University of Eastern Finland (kaisa.kuurne@uef.fi), 

Elina Paju, University of Helsinki (elina.paju@helsinki.fi)  

 

Torstai 15.3. klo 15.45-18.15 Agora AG108 

1. Kaisa Kuurne: Searching for Lost Connections: Sociology and the Wild 

2. Suvi Satama: Exploring the Aesthetic Experiences of Childbirth through the 

’Wild’ and ’Fleshy’ Moments of ’Becoming’ 

3. Leena Koski: ”We’ll meet again”. On the death of the companion dog 

4. Harley Bergroth & Minna Saariketo: Persuasive architectures of self-tracking 

software 

5. Turo-Kimmo Lehtonen: The chaotic foundations of social life according to 

Michel Serres 

6. Elina Paju: Wild data: Exploring the process of ethnographic knowing 

Sosiaalinen eriarvoisuus / Social inequality 
Koordinaattori: Elina Kilpi-Jakonen (elina.kilpi-jakonen@utu.fi), Mikko Niemelä 

(mikko.niemela@utu.fi), Jani Erola (jani.erola@utu.fi), Outi Sirniö (outi.sirnio@utu.fi) 

Turun yliopisto 

 

Torstai 15.3. klo 15.45-18.30 Natura N114 

1. Aleksi Karhula & Outi Sirniö: Intergenerational inequalities in Finland: An 

interdisciplinary country review 

2. Hannu Lehti: Do family background and extended family members influence 

adult children’s income? 

3. Sanna Kailaheimo, Laura Salonen & Heta Pöyliö: Whose child will retire early? 

Socioeconomic background and childhood experiences predicting young 

adults’ disability retirement 

4. Valeria Breuker: Younger people have better educational performance: the 

relationship among cognitive skills and the change of educational systems in 

Europe 

5. Minna Tuominen & Elina Kilpi-Jakonen: How is social capital related to 

wellbeing in Finland? A social class perspective 

6. Sehar Ezdi, Jani Erola, Elina Kilpi-Jakonen & Heta Pöyliö: Family resources 

and child bearing under different family policy schemes 

mailto:kaisa.kuurne@uef.fi
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7. Hanna Rinne, Tiia Villa & Johanna Korkeamäki: Perhetaustan yhteys toiselle 

asteelle pääsyyn erityisopetukseen osallistumisen mukaan 

8. Sirpa Kannasoja, Mari Kivitalo, Hanna Ristolainen, Tuula Joro & Kati Närhi: 

Sosiaalisen eriarvoisuuden vähentäminen interventiotutkimuksen keinoin 

 

Perjantai 16.3. klo 9.30-11.30 Natura N114 

1. Helena Hautala & Johanna Kallio: Sosioekonominen huono-osaisuus ja toisen 

asteen koulutus Suomessa. Sukupuolittaista tarkastelua. 

2. Laura Heiskala: Kuka päätyy ammattikorkeakouluun, kuka yliopistoon? 

Vanhempien resurssien ja oman peruskoulun aikaisen koulumenestyksen 

yhteydet korkeakouluun valikoitumiseen 2000-luvun Suomessa 

3. Petri Kinnunen & Petri Vuohijärvi: Oulun seudun lasten ja nuorten 

hyvinvointitutkimus: esimerkki moniulotteisen korrespondenssianalyysin 

käytöstä sosiaalitieteissä 

4. Teemu Vauhkonen, Johanna Kallio & Jani Erola: Sosiaalisen huono-

osaisuuden ylisukupolvisuus Suomessa 

5. Tuija Korpela & Simo Raittila: Tulottomuuden kesto ja siirtymäajat 

ensisijaisille etuuksille 

6. Esa Karonen & Mikko Niemelä: Kohorttien väliset tulo- ja kulutuserot eri 

tuloryhmissä: ikä-periodi-kohorttianalyysi Suomessa vuosina 1966-2012 

Sosiaalinen vuorovaikutus ja ihmisen mieli 
Koordinaattori: Melisa Stevanovic, Helsingin yliopisto 

(melisa.stevanovic@helsinki.fi) 

 

Torstai 15.3. klo 15.45-18.15 Aurora AU202 

1. Taina Valkeapää, Melisa Stevanovic, Elisa Weiste & Camilla Lindholm: 

Osallisuus ja yhteisen päätöksenteon edistäminen 

mielenterveyskuntoutuksessa 

2. Emmi Koskinen: Affiliaation ja samanmielisyyden rajat: esimerkkejä 

epätyypillisestä vuorovaikutuksesta 

3. Melisa Stevanovic, Pentti Henttonen, Emmi Koskinen, Anssi Peräkylä, Taina 

Nieminen von-Wendt, Elina Sihvola, Pekka Tani, Niklas Ravaja & Mikko 

Sams: Affiliaatio, psykofysiologia ja Aspergerin oireyhtymä 

4. Mari Wiklund: Mielen teorian poikkeavuus lievästi autististen varhaisnuorten 

keskusteluissa 

5. Anssi Peräkylä: Goffman, minuus ja sosiaalinen vuorovaikutus 

mailto:melisa.stevanovic@helsinki.fi
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Syrjäisyyden sosiologia  
Koordinaattori: Päivi Armila, Itä-Suomen yliopisto (paivi.harinen@uef.fi), Mari 

Käyhkö, Itä-Suomen yliopisto (mari.kayhko@uef.fi), Ville Pöysä, Itä-Suomen 

yliopisto (ville.poysa@uef.fi) 

 

Torstai 15.3. klo 15.45-18.15 Agora AG104 

1. Anna Logrén: Yhdenvertaisuus yhteisötaideryhmä Able Art Group:n 

toiminnassa 

2. Anna Puhakka: Kapinallinen vai kanssasortaja? Ylen vaakakapinan Jennyn 

elämänmuutos -kolumnisarjan laadullista sisällönanalyysiä 

3. Akseli Virratvuori: Kannabiksen käyttäjä suvaitsevaisuuden kynnyksellä. 

Suomalainen ritualisoitu kannabiksen käyttö siirtymäriittinä 

4. Eeva Soikkeli: Lapsen osallisuus lastensuojelun asiakassuunnitelmissa 

5. Ville-Samuli Haverinen: Kokemuksia syrjäisyydestä: turvapaikanhakijoiden 

(esi)kotoutumisen mahdollisuudet harvaan asutulla maaseudulla 

Perjantai 16.3. klo 10.00-11.30 Agora AG104 

1. Maija Halonen, Mari Kattilakoski & Niina Rantamäki: Syrjäisyys sote-

lupauksissa. Tulkintoja alueellisesta yhdenvertaisuudesta 

2. Terhi Myller: Sosiaalityön asiakkaana maaseudulla 

3. Pauli Rautiainen: Toteutuvatko sosiaaliset ja sivistykselliset perusoikeudet 

syrjäkunnissa? 

The virtuous and vicious circles of social and 
institutional trust 
Koordinaattori: Professori (ma.) Elina Kestilä-Kekkonen, Filosofian, poliittisen 

historian ja valtio-opin laitos, Turun yliopisto (elina.kestila-kekkonen@staff.uta.fi), 

Antti Kouvo, Itä-Suomen yliopisto (antti.kouvo@uef.fi) 

 

Torstai 15.3. klo 15.45-18.15 Agora AG202 

1. Tiina Ahonen, Niko Eskelinen, Reeta Kankaanpää, Samuli Neuvonen & Csilla 

Veszteg: New Start Finland: Determinants of trust among quota refugees and 

granted asylum seekers in Eastern Finland at the early resettlement phase 

2. Sari-Johanna Karhapää: Trust in the renewing university organisation – a 

longitudinal case study 

mailto:paivi.harinen@uef.fi
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3. Elina Kestilä-Kekkonen, Josefina Sipinen, Sami Borg, Aino Tiihonen & Hanna 

Wass: Kuntademokratia kuntalaisten ja kuntavaaliehdokkaiden silmin 

4. Antti Kouvo: Do strangers trust strangers? Measuring perceived generalized 

trust of fellow citizens 

Transnational families in circulation 
Koordinaattori: Laura Assmuth, University of Eastern Finland 

(laura.assmuth@uef.fi), Saara Pellander, University of Helsinki 

(saara.pellander@helsinki.fi) 

 

Torstai 15.3. klo 15.45-18.15 Agora AG210 

1. Pirjo Pöllänen & Olga Davydova-Minguet: Transnational family relations in 

rural border area in Finland – the cases of Russian immigrants and asylum 

seekers 

2. Zain Ul Abdin: Circumstantial or voluntary? From transcontinental to 

intercity circulation of a Pakistani-Finnish family 

3. Johanna Leinonen & Saara Pellander: Family Reunification and Everyday 

In/security in the Lives of Transnational Families 

4. Laura Assmuth, Marina Hakkarainen, Aija Lulle & Pihla Maria Siim: Families 

on the move: translocal childhoods in Europe 

Uuden työn vellovat ja virtaavat ideaalit 
Koordinaattori: Helena Hirvonen, Itä-Suomen yliopisto (helena.m.hirvonen@uef.fi), 

Laura Mankki, Itä-Suomen yliopisto (laura.mankki@uef.fi)  

 

Torstai 15.3. klo 15.45-18.15 Metria M301 

1. Katariina Mäkinen: Autonomiasta uupumukseen: työn tekemisen tavat ja 

ihanteet perhebloggaamisen arjessa 

2. Mikko Jakonen & Sirpa Leppänen: Leikkiä ja työtä: Playbourin käsite ja 

käytännöt 

3. Virve Peteri: Hauskuuden kulttuuri hallinnan ja vallankäytön muotona 

organisaatioissa 

4. Sari Käpykangas & Heli Ansio: Työyhteisö vai katumiljöö? Reflektiota jaetusta 

työtilasta 

5. Helena Hirvonen, Laura Mankki, Iiris Lehto & Eeva Jokinen: ”Vähemmällä 

enemmän”. Lean-tuotanto hyvinvointipalveluissa ja sukupuolittuneet työn 

muodot 

mailto:laura.assmuth@uef.fi
mailto:saara.pellander@helsinki.fi
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Perjantai 16.3. klo 8.30-11.30 Metria M109 

1. Juhana Venäläinen & Tuomo Alhojärvi: Jakamistalous uuden työn ideaalina ja 

idealisointina 

2. Timo Anttila, Maija Mänttäri-van der Kuip, Mia Tammelin & Armi 

Mustosmäki: Organisaatioiden isomorfismi – julkisen sektorin organisaatiot ja 

yhdenmukaisuuden paine 

3. Timo Aho: Tiekuljetusalan taloudellis-teknologinen muutos ja kunniallisen 

rekkamieheyden rakentaminen 

4. Ville Savolainen: Kun karkkien puute muuttuu rahaksi – hotellisiivouksen 

ulkoistamisen ja professionalisoitumisen seuraukset työntekijöiden arjessa 

5. Olli-Jaakko Kupiainen: Organisaation sisäinen sosiaalinen media – 

tutkimukselliset mahdollisuudet ja sudenkuopat 

6. Pekka Kuusela, Eeva Aromaa, Päivi Eriksson & Pasi Hirvonen: Työn uudet 

muodot, teknologia ja naisyrittäjyys 

Turvallisuuden ja maanpuolustuksen sosiologia 
Koordinaattori: Teemu Tallberg, Maanpuolustuskorkeakoulu, 

(teemu.tallberg@mil.fi), Tuula Kekki, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö, 

(tuula.kekki@spek.fi) 

 

Torstai 15.3. klo 15.45-18.15 Futura F101 

1. Arttu Kantola: Kansalainen turvallisuustoimijana 

kokonaisturvallisuusajattelussa 

2. Linda Hart: Tahdon tyttäret: etnografinen tutkimus naisille suunnatusta 

valmius- ja turvallisuuskoulutuksesta 

3. Jarkko Kosonen: Maanpuolustussuhde kansalaisten maanpuolustustahtoa 

selittävänä tekijänä asevelvollisuusvaltion konstekstissa 

4. Hannu Salomaa: Kansakunta aseissa – poliittinen keskustelu & valtataistelu 

asevelvollisuudesta Suomessa 

Perjantai 16.3 klo 9.00-11.30 Futura F101 

1. Heikki Laurikainen: Kriisinsietokyky vastuunjakokysymyksenä 

2. Lauri Lahikainen: Infrastruktuurit, riskit ja tietämättömyyden lajit 

3. Minna Jokela & Elina Katajamäki: Hybridiuhat ja kokonaisturvallisuus 

4. Tuula Kekki: Turvallisuuden tunne – mittaamisen ongelma ja käsitteen rajat 
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Kulutusyhteiskunnan kestävät käytännöt 
Koordinaattori: YTT Riikka Aro, Jyväskylän yliopisto (riikka.aro@jyu.fi) 

 

Torstai 15.3. klo 15.45-18.15 Metria M105 

1. Mikko Jauho & Maria Ehrnström-Fuentes: REKO food circles, the 

sustainability promise of a novel type of alternative food network 

2. Tiina Silvasti: Kysymyksiä matkalla ekososiaaliseen yhteiskuntaan: 

kierrättämistä vai hyväntekeväisyystaloutta? 

3. Aki Koivula, Iida Kukkonen, Jukka Sivonen & Pekka Räsänen: Is there room 

for ethical consumers in the Finnish political spectrum? A comparison of party 

supporters, 1999-2014 

Perjantai 16.3. klo 9.00-11.30 Metria M105 

1. Renne Vantola: Kestävän kehityksen edistäminen vierasvenesatamassa 

2. Sari Tuuva-Hongisto: Kestävyyden kulttuuriset skriptit 

3. Heini Vihemäki: Building sustainability: policies and politics around wooden 

multi-storey construction in Finland 

4. Riikka Aro: Kompromissi ja protesti – Etnografinen tutkimus kestävän 

elämäntavan etujoukoista 
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KÄYTÄNNÖN ASIOITA 
Langaton verkko: uef-open (ei salasanaa) 

 

Tapahtuman internetsivut: www.sosiologipaivat.fi 

 

Instagram, Twitter ja Facebook: #sosiologipaivat 

 

Yhteystiedot tapahtuman aikana:  

Konferenssisihteeri Teemu Sorsa, teemusor@student.uef.fi, puh 0505059886 

 

Infopiste palvelee koko tapahtuman ajan Metria-rakennuksen aulassa 

(Yliopistokatu 7) 

 

Kampusalueen lounasravintolat (katso kartat): 

Amica Carelia (lounas to 10.30-18.00, pe 10.30-16.30) 

Amica Futura (lounas to 10.30-14.30, pe 10.30-13.30) 

Amica Natura (lounas to 10.30-14.00, pe 10.30-13.00) 

Amica Borealis (lounas 10.30-13.00) 

Amica Aura (lounas 10.30-14.00)  

Ravintola Metla (lounas 11.00-13.30) 

 

Suosittelemme käyttämään kaikkia ravintoloita: jos yksi on ruuhkainen, toisessa on 

yleensä tilaa. 

Konferenssin järjestelytoimikunta: 

Aleksi Laaksonen 

Ilpo Helén 

Mari Käyhkö 

Marja Alastalo 

Teemu Sorsa 

Ville Pöysä 

Ville-Samuli Haverinen 

http://www.sosiologipaivat.fi/
mailto:teemusor@student.uef.fi
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Miten hyvinvointipalvelut vastaavat nuorten 
aikuisten tarpeisiin? Mikä on nuorten  
aikuisten asema palveluiden käyttäjinä?  
Miten palveluntarjoajat kykenevät 
hyödyntämään nuorilta kerättyä tietoa? 

Sanna Aaltosen ja Antti Kivijärven toimitta-
massa Nuoret aikuiset hyvinvointipalveluiden 
käyttäjinä ja kohteina -kokoomateoksessa etsi-
tään vastauksia kysymyksiin, jotka ovat keskeisiä 
palvelujen arvioinnissa ja kehittämisessä. Kirjas-
sa avataan nuorten aikuisten ja hyvinvointipal-
velujen suhteita sekä tilastotietoon että arkisiin 
kokemuksiin perustuvien tuoreiden tutkimusten 
kautta.

Nuorisotutkimusverkosto/ 

Nuorisotutkimusseura,  

julkaisuja 198, Tiede.  

ISBN 978-952-7175-48-4. 264 s. 

n uo r is o t u t k imus s eu r a r y.
n uo r is o t u t k imus ver ko s t o

www.nuorisotutkimusseura.fi/catalog

28 €
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