
Toimintamme keskittyy nuorten osallisuuden, kansalaisuuden ja 
yhteisöllisyyden vahvistamiseen sekä syrjäytymisen ehkäisemiseen.

Juvenia -nuorisoalan tutkimus- ja 
kehittämiskeskus



• Toiminnassamme yhdistyvät nuorisotutkimus ja nuorisoalan kehittäminen.
• Toteutamme nuorisoalan paikallisia, kansallisia ja kansainvälisiä tutkimus-

ja kehittämishankkeita. 
• Tarjoamme koulutus- ja asiantuntijapalveluita.

Osallistuva ja yhdenvertainen nuoruus



Juvenia
• Juvenian toiminta alkoi Euroopan sosiaalirahaston ja Etelä-Savon ELY-keskuksen 

rahoittamana kehittämishankkeena vuosina 2008–2010.

• Toimintavuosiensa aikana Juvenia on toteuttanut yli 50 nuoriin liittyvää alueellista, 
kansallista ja kansainvälistä tutkimus-, kehitys- ja koulutushanketta.

• Toimintaamme ovat rahoittaneet esimerkiksi Suomen Akatemia, Koneen Säätiö, OKM, 
Rakennerahasto-ohjelmat (ESR, EAKR, Maaseuturahasto) sekä Kunnallisalan 
kehittämissäätiö, Erasmus+, Nordplus-, Daphne- ja Life Long Learning -ohjelmat.



Itä-Suomen nuorisopuntari
• Itä-Suomen nuorisopuntari on laaja kysely 

itäsuomalaisten nuorten hyvinvoinnista, arvoista ja 
asenteista. 

• Nuorisopuntarin kohderyhmänä ovat Itä-Suomen 
(Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo, Etelä-Savo) 
oppilaitosten 15–25-vuotiaat nuoret yläkoulun 9. 
luokasta aina toisen asteen oppilaitoksiin, 
ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Lisäksi 
mukana ovat nuorten työpajoilla työskentelevät 
nuoret

• Kysely selvittää kuvaa itäsuomalaisista nuorista 
keskittymällä vuosittain tiettyihin vakioteemoihin, 
kuten työhön ja koulutukseen. Samalla nostetaan 
esille tärkeitä erityisteemoja, kuten nuorten 
poismuutto.



Työllisyys & Syrjäytyminen



Erityisryhmät & Vähemmistöt



Syrjäseutujen nuoret



Ajankohtaiset hankkeet



Yhessä! Yhteisöllisen 
oppilaitosnuorisotyön 
kehittäminen Etelä-Savossa
• Kohderyhminä ovat lukiot ja ammatilliset oppilaitokset
• Omaehtoista vertaisryhmätoimintaa: nuoret ideoivat uusia 

tapahtumia, kehittävät koulun sisältöjä ja 
oppilaskuntatoimintaa, suunnittelevat omia projekteja tai 
suorittavat opintotehtäviä yhteisöllisesti ja ohjauksessa

• Asiantuntijavetoista ryhmätoimintaa: koulutuksia nuorten 
elämäntaitojen, itsetunnon ja esiintymistaitojen 
vahvistamiseen sekä voimavarojen löytämiseen

• Järjestöverkoston ja vapaaehtoistyön yhteistyötä osaksi 
kokonaiskoulupäivää.

• Kehittämis- ja kouluttautumiskokonaisuuksia opettajille ja 
muulle henkilöstölle. 

Yhteisöllisen 
oppilaitosnuorisotyön 
kehittämisellä voidaan edistää 
nuorten vertaistoimintaa, 
kohtaamisen kulttuuria, 
kokonaiskoulupäivän sisältöjä, 
järjestöyhteistyötä ja vähentää 
näin nuorten kokemaa 
yksinäisyyttä ja vahvistaa sujuvia 
siirtymiä koulutuksen ja työelämän 
välillä.



Ohjaamot tukena nivelvaiheissa

Lähdeviite: http://kohtaamo.info/mika-on-ohjaamo-

- alle 30-vuotiaiden 
matalan kynnyksen 
palvelupaikka 

- monialaisesti 
henkilökohtaista 
ohjausta, tietoa ja 
tukea

- Koko Suomessa 
noin 50 Ohjaamoa

- Tukena kunnes 
tilanteeseen 
löydetään 
pidempikestoinen 
palveluratkaisu, tai 
nuoren siirtyessä 
opintoihin tai 
työelämään

http://kohtaamo.info/mika-on-ohjaamo-


Etsivän nuorisotyön 
osaamiskeskus
• Etsivä nuorisotyö 

– Auttaa nuoria, jotka ovat koulutuksen tai 
työmarkkinoiden ulkopuolella tai jotka tarvitsevat 
tukea palvelujen saavuttamiseen

– Tarjoaa nuorelle yksilöllistä tukea ja ohjausta, ja 
perustuu vapaaehtoisuuteen

• Osaamiskeskus kehittää ja yhdenmukaistaa etsivää 
nuorisotyötä valtakunnallisesti. 

• Juvenian vastuulla on etsivään nuorisotyöhön liittyvän 
tutkimustiedon kokoaminen ja analysointi.

• Tutkimustyö tukee myös etsivän nuorisotyön 
oppisisältöjen ja koulutusmateriaalien kehittämistä.
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