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INFO
WiFi: Keskus-Vierailija

Salasana: Tukki47Savotta
Päivien materiaalit verkossa:

www.yhdistystori.fi/katonyt2019
Instagram ja Twitter: #katonyt

Päivien suunnittelutyöryhmä
Veli-Matti Salminen, Kirkon tutkimuskeskus
Pekka Kaunismaa, Humanistinen ammattikorkeakoulu
Sanna Vierimaa, Jyväskylän yliopisto
Tiina Sivonen, Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry
Katariina Luoto, Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry
Anssi Karhima, Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry
Emilia Riikonen, Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry
Sari Naappi, Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry

Graafinen suunnittelu ja verkkosivut
Matti Tervaniemi, Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry



Tervetuloa Kansalaistoiminta.NYT – 
tutkimus- ja kehittämispäivään!

Tervetuloa Jyväskylään Kansalaistoiminnankeskus 
Mataraan puhkomaan kuplia ja etsimään yhteistä 
kadotettua todellisuutta. Vai onko sen löytäminen 
jo mahdottomuus? Joidenkin näkemysten mukaan 
erillisissä kuplissa elämisen aikakausi on ohitettu 
ja nyt on jo kaivauduttu syvemmälle kokemusmaa-
ilmojen poteroihin. Näistä asetelmista katsottu-
na päivämme teema on mitä ajankohtaisin. Ainoa 
ratkaisu tilanteeseen on moniääninen keskustelu. 
Toivon, että päivän kuluessa tarkastelemme ohjel-
man teemoja laaja-alaisesti kaikkien osallistujien 
mukanaan tuoman tiedon, kokemusten, käsitysten 
ja mielipiteiden valossa. Rakentavan dialogin hen-
gessä voimme luoda uutta yhteistä todellisuutta. 

Raili Haaki  
Toiminnanjohtaja 

Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry 

Päivän ohjelma
klo 9.30 – 11.00 Tervetulosanat ja Keynote-luento, Tourujoki-sali 
Puheenjohtajana Veli-Matti Salminen
• Tervetuloa! 

Toiminnanjohtaja Raili Haaki, Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry
• Keynote:  

Demokratiahäirintä kansalaisyhteiskunnan stressitestinä 
Professori Hanna Wass, Helsingin yliopisto

 
klo 11.00 – 12.00 Omakustanteinen lounas
 
klo 12.00 – 13.30  Työpajat: 1A Tourujoki-sali, 1B Matara-sali
 
klo 13.30 – 14.15 Kahvia ja kuplia, Mataran aula
 
klo 14.15 – 15.45  Työpajat: 2A Tourujoki-sali, 2B Matara-sali
 
klo 15.45 – 16.00  Päivän päätös, Mataran aula



Työpajat 1 
12.00-13.30

1A:  Järjestötoiminnan  
ammatillistuminen

Ammatillinen järjestötyö murentaa 
vapaata kansalaistoimintaa, mutta 
toisaalta vapaaehtoisesti toteutettu 
kansalaistoiminta on vain kuplassa 
puuhastelua. Kenen ehdoilla nyky-
ajan kansalaistoimintaa toteutetaan?

Alustukset:

Toiminnanjohtajien rooli  
ammattimaisessa järjestötyössä 
Kimmo Lind  
Lehtori 
Humanistinen ammattikorkeakoulu 

Ammattimaisen järjestötyön  
logiikkaa etsimässä 
YTT Hanna Laitinen 
Yliopettaja 
Humanistinen ammattikorkeakoulu

1B: Verkkoyhteisöt
Sosiaalinen media on tilana avoin 
kansalaistoiminnalle, kansalaisak-
tivismille ja kansalaisjournalismil-
le. Some ja muut verkkoyhteisöt 
vahvistavat vain samanmielisten 
kuplia. Verkkoyhteisö, jossa kuka 
tahansa voi sanoa mitä vain, ei ole 
kenenkään hallittavissa, vai onko?

Alustukset: 

Vihapuhe ja sen vaikutukset 
Tuija Saresma 
Yliopistotutkija 
Jyväskylän yliopisto

Pelaajien verkkoyhteisöt –  
kasvua, kehitystä ja vaikuttamista 
Nuppu Soanjärvi 
Verkostokoordinaattori  
Osaamiskeskus Vahvistamo

Identiteetti, kuplat ja viha  
sosiaalisessa mediassa 
Markus Kaakinen 
Tutkijatohtori 
Helsingin yliopisto

Tourujoki-sali Matara-sali



Työpajat 2 
14.45-15.45

2A:  Järjestötoiminta ja  
markkinat

Järjestöjen toiminta markkinais-
tuu. Markkinoilla menestyminen 
tulee järjestöjen tehokkuuden 
merkiksi. Jyrääkö markkinoiden 
logiikka järjestöt ja kansalaistoi-
minnan? Onko vapaaehtoistoiminta 
markkinoiden sisällä, vaiko ulko-
puolella omassa kuplassaan?

Alustukset:

Kilpailuneutraliteetin vaikutukset  
järjestöjen palveluille ja asiakkaille 
HTT Sakari Möttönen, 
Dosentti 
Keski-Suomen Yhteisöjen 
Tuki ry:n puheenjohtaja

Kolmas sektori ja markkinaistuminen 
Minna Ruusuvirta  
Erikoistutkija 
Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus  
Cupore

2B: Asiantuntijuus ja ääni
Asiantuntijuus ammattialoilla, tie-
teessä ja kansalaisyhteiskunnassa 
tuottaa omanlaisia kuplia. Kuka saa 
olla asiantuntija ja kuka sen mää-
rittää? Millaista tietoa asiantunti-
joilla on ja voiko siihen luottaa?

Alustukset:

Tulevaisuuden asiantuntijat 
YTT Mikko Jakonen 
Dosentti, Yliopistonlehtori 
Jyväskylän yliopisto

Miten asiakkaiden osallisuus  
toteutuu järjestöjen toiminnassa ja 
kehittämisessä 
Jussi Suojasalmi 
Toimitusjohtaja 
Sovatek-säätiö

Tourujoki-sali Matara-sali



Kuplia puhkomassa

Hanna Laitinen
Hanna Laitinen on tutkinut valtakunnallisten nuoriso-
järjestöjen ammattilaisjohdon näkemyksiä järjestötoi-
minnan erityispiirteistä verrattuna muihin yhteiskun-
nan toimijoihin. Hän toimii Humakissa järjestötyön 
yliopettajana ja miettii siis työkseen, millaista osaamis-
ta järjestötyön ammattilaiset tarvitsevat.

Tuija Saresma 
Tuija Saresma on yliopisto-

tutkija Jyväskylän yliopiston 
Nykykulttuurin tutkimus-

keskuksessa. Hän tutkii 
populistista retoriikkaa ja 
netin sukupuolittunutta ja 
rodullistavaa vihapuhetta.

Markus Kaakinen 
toimii tutkijatohtori-

na Helsingin yliopiston 
Kriminologian ja oikeuspo-

litiikan instituutissa. Hän on 
tutkinut verkkovihaa ja so-
siaalisen median roolia uu-
sissa väkivallan muodoissa 

ja yhteiskunnallisessa 
polarisaatiossa.

Hanna Wass
Hanna Wass työskentelee yleisen valtio-opin professorina 
Helsingin yliopiston Valtiotieteellisessä tiedekunnassa. 
Hän on tutkinut laajasti yhdenvertaisen poliittisen osal-
lisuuden ja edustuksen toteutumista. Wass johtaa työpa-
kettia monitieteisessä ”Kansalaisuuden kuilut ja kuplat 
(BIBU)” -tutkimushankkeessa ja on yksi vuoden 2019 
eduskuntavaalitutkimuksen kolmesta toimittajasta.

Kimmo Lind
Kimmo Lind työskentelee Humanistisen ammattikorkea-

koulun järjestö- ja nuorisotyön lehtorina Jyväskylässä. Hän 
on ollut mukana erilaisissa järjestöalan kehittämispro-

jekteissa vuodesta 2006. Keväällä 2020 Lindiltä ilmestyy 
sosiologian alan väitöskirja, jossa tarkastellaan sosiaali- ja 
terveysjärjestöjen toiminnan ammattimaistumista ja 24:n 

toiminnanjohtajan toimijuutta.

Markus Kaakinen



Nuppu Soanjärvi 
Nuppu Soanjärvi toimii Itä-Suomen verkos-
tokoordinaattorina kolmen järjestön yhtei-
sessä Osaamiskeskus Vahvistamossa. Hän 
on pelikasvattaja, pelaaja ja oppimispelien 
väitöskirjatutkija.

Sakari Möttönen
Sakari Möttönen on tehnyt päätyönsä Jyväskylän kaupungin 

palveluksessa mm. sosiaali- ja terveysjohtajana ja kaupungin 
kehitysjohtajana. Hän jäi eläkkeelle vuoden 2013 alussa. 

Möttönen on toiminut paikallisten ja valtakunnallisten jär-
jestöjen hallintoelimissä sekä tutkinut ja kirjoittanut kuntien 

ja järjestöjen asemasta ja tehtävistä hyvinvointivaltiossa.

 Mikko Jakonen
Mikko Jakonen toimii yhteiskuntapolitiikan yliopistonleh-
torina Jyväskylän yliopistossa. Hän on tutkinut politiikan 

teoriaa, työn ja talouden muutoksia, sekä tiedon ja asiantun-
tijuuden politiikkaa. Jakonen on kirjoittanut Vastatieto -ra-
portin Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnalle vuonna 2017.

Jussi Suojasalmi
Jussi Suojasalmi on toiminut päihde- ja mielen-
terveyspalvelujen sekä sosiaalisen kuntoutuksen 
ja työllisyyspalvelujen kehittämis- ja johtamis-
tehtävissä 35 vuotta. Sovatek-säätiön toimitus-
johtajana hän on toiminut vuodesta 2010.

Minna Ruusuvirta
Minna Ruusuvirta toimii erikoistutkijana kulttuuripolitii-
kan tutkimuskeskus Cuporessa. Keväällä 2019 julkaistus-
sa väitöskirjassaan hän tarkasteli suomalaisia taide- ja 
kulttuurifestivaaleja osana kolmatta sektoria ja sen muu-
tosta. Erityisenä tarkastelun kohteena oli festivaaliorga-
nisaatioiden markkinaistuminen. (Kuva: Tuovi Hippeläinen)
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