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Hei! 
 

Pyydämme välittämään oheista viestiä organisaationne ammatillista nuorisotyötä tekeville. Toivomme 
hankalasta ajankohdasta huolimatta runsasta osanottoa kyselyymme, jotta voisimme luotettavasti 
kertoa, millaisena laaja joukko nuorisotyöntekijöitä niin kunnista, seurakunnista kuin järjestöistäkin 
näkee nuorisotyön tulevaisuuden vuonna 2030. Kyselyn jakelu jakautuu erikseen kuntien, seurakuntien 
sekä nuorisojärjestöjen nuorisotyöhön.  
 
Kiitoksin ja hyvää kesää toivottaen, 
Nuorisotyön yhteistyöverkosto 
 
Tampereen ja Itä-Suomen yliopistojen nuorisotyö- ja tutkimus, 

Centria, Diak, Humak ja Xamk, 

Toiseen asteen nuorisoalan kouluttajien verkosto, 

Kirkkohallitus, 

ja nuorisoalan osaamiskeskukset Nuorisotutkimusseura, Kanuuna ja Allianssi 

 
 
Tervetuloa tulevaisuuden nuorisotyön pariin ja vastaamaan Tulevaisuuden nuorisotyön tekijät, paikat ja 
ympäristöt -tutkimushankkeen kyselyyn! 

Nuorisotyön yhteistyöverkostossa pohdittiin loppuvuodesta 2018 nuorisotyön tulevaisuussuuntia (linkki: 
https://www.humak.fi/blogit/yhteistyoverkosto-toimii-nuorisotyon-pirstoutumista-vastaan/). Tämä kysely 
on noiden Nuorisotyön yhteistyöverkoston pohdintojen tulosta. Kyselyllä selvitetään nuorisotyöntekijöiden 
näkemyksiä nuorisotyön tulevaisuudesta ja nuorisoalan tulevista osaamistarpeista. Kysymme siis juuri sinun 
näkemyksiäsi siitä, mihin nuorisotyö on matkalla ja millaista osaamista nuorisotyössä mielestäsi tarvitaan 
vuonna 2030. 

Toivomme runsasta osanottoa kyselyymme, jotta voimme luotettavasti tuloksiin pohjautuen kertoa, 
millaisena laaja joukko nuorisotyöntekijöitä niin kunnista, seurakunnista kuin järjestöistäkin näkee 
nuorisotyön tulevaisuuden. (Mikäli et kuulu tähän joukkoon, sinun ei tarvitse vastata tähän kyselyyn). 
Kyselyyn vastataan anonyymina eikä yksittäisen vastaajan henkilöllisyys paljastu missään vaiheessa. 
Vastaamalla kyselyyn tuotat osaltasi tärkeää tietoa ammattialan tulevaisuutta varten. 
 
Tutkimushankkeen taustalla on nuorisoalan toimijoista koostuva laajapohjainen Nuorisotyön 
yhteistyöverkosto. Mukana verkostossa ovat yliopistoista Tampereen ja Itä-Suomen yliopistot sekä 
ammattikorkeakouluista Humak, Centria, Diak ja XAMK. Toisen asteen kouluttajia verkostossa edustaa 
Etelä-Pohjanmaan opisto. Mukana ovat myös Kirkkohallitus ja nuorisotyön osaamiskeskuksista Kanuuna, 
Allianssi ja Nuorisotutkimusseura. Tutkimushanke on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama ja 
Humanistisen ammattikorkeakoulun hallinnoima. 

 
Kysymykset ovat pääasiassa monivalintatehtäviä. Kyselyyn sisältyy myös avoimia kysymyksiä, jotka 
ovat luonteeltaan monivalintatehtäviä täydentäviä. Vastaamiseen aikaa kuluu arviolta 30 - 45 minuuttia 

ja vastaamisen voi tarvittaessa keskeyttää ja jatkaa myöhemmin. Kysely toimii myös mobiililaitteissa. 
 
Kyselyn tuloksista laaditaan tutkimusraportti, joka tulee saataville sähköisessä muodossa ja tuloksia tullaan 
esittelemään mahdollisimman laajasti nuorisoalan tapahtumissa vuonna 2021.  Kysely on avoinna 9.8.2020 
saakka ja se löytyy osoitteesta: https://link.webropolsurveys.com/S/FC02B9B32E251611 
 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.humak.fi%2Fblogit%2Fyhteistyoverkosto-toimii-nuorisotyon-pirstoutumista-vastaan%2F&data=02%7C01%7C%7C359ea32f49a646ddaa3308d80c769d04%7Ca30a558eb6084b2c8f39a7fa426fa49d%7C0%7C0%7C637273050868514255&sdata=j1VUIgTPHs0uDAZmqlQHqqARYvGNt21d%2FnQW9LVTfKg%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flink.webropolsurveys.com%2FS%2FFC02B9B32E251611&data=02%7C01%7C%7C359ea32f49a646ddaa3308d80c769d04%7Ca30a558eb6084b2c8f39a7fa426fa49d%7C0%7C0%7C637273050868514255&sdata=tm5fgn3cvHeNry4MvyVHae7WqwVUXPHDz9XRzl74Npo%3D&reserved=0


Mikäli sinun olisi mahdollista osallistua tutkimuksen toiseen osaan (verkkokeskusteluna syksyllä 2020), voit 
jättää yhteystietosi kyselyn yhteydessä erilliselle yhteystietolomakkeelle ja otamme sinuun myöhemmin 
yhteyttä. 
 
Kiitos, kun annat arvokasta aikaasi ja nuorisotyön tietoasi yhteiseen käyttöön! 
 
Lisätietoja tarvittaessa:  
 
[yhteystiedot poistettu] 


