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PÄÄTOIMITTAJIEN PALSTA

Arvoisa lukija, edessäsi on YHYS:n kevään tiedotuslehti. Lehdessä jatkuu eri yliopistojen ympäristöyhteiskuntatieteellisen tutkimuksen ja opetuksen esittely siten, että tällä kertaa vuorossa on Helsingin yliopisto. Lehti pitää sisällään myös Jyväskylän yliopiston tutkijan Matti Niemisen haastattelun koskien hänen kokemuksiaan EU-projektista. Lisäksi lopussa on yliopistokohtaisia tiedotusasioita.

Tiedotuslehteä pyritään edelleen kehittämään jäsenistön toiveiden ja aktiivisuuden pohjalta. Eri yliopistojen opetusta ja tutkimusta esittelevä palsta sekä lopussa oleva yliopistokohtaiset tiedotteet alkavat vakiinnuttaa paikkansa lehdessä. Näiden lisäksi lehteen mahtuisi lisää juttuja esimerkiksi erilaisista meneillään olevista tutkimushankkeista. Sähköinen tiedotuslehti on oiva kanava tuoda tuoretta tutkimusta jäsenistön tietoisuuteen ja näin mahdollisesti myös osaksi laajempaa keskustelua.

Vuoden jälkipuolisko näyttäisi olevan vilkasta aikaa erilaisten ympäristöyhteiskuntatieteellisten tapahtumien osalta. Aivan lähitulevaisuudessa ovat tulossa ainakin ympäristötieteiden päivät Jyväskylässä (12.-13.5.) sekä YHYS:n ja ympäristöhallinnon perinteinen kevätneuvokki ympäristöministeriössä (16.5.). Tuleviin tiedotuslehtiin olisivat tervetulleita myös esimerkiksi osallistujien kirjoittamat raportit tämäntyyppisistä tapahtumista, kuten myös erilaisista kansainvälisistä konferensseista ympäri maailmaa.

Aurinkoista kesää kaikille!


Antti Puupponen ja Marja Ylönen




Ympäristöpolitiikan tutkimus ja opetus Helsingin yliopistossa

Ilmo Massa (ilmo.massa@helsinki.fi)

Tutkimusympäristö

Viime vuonna (2004) vietettiin Helsingin yliopiston yhteiskuntapolitiikan laitoksella yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen 20-vuotisjuhlia. Vuonna 1984 allekirjoittaneen ehdottama ”ympäristöpolitiikan lohko” tuli silloisen sosiaalipolitiikan laitoksen opetusohjelmaan. Monet suomalaisen ympäristöpolitiikan nykyiset merkittävät vaikuttajat, kuten dosentti Jussi Raumolin (Kehitysmaatutkimuksen laitos), YTK:n tutkimusjohtaja Rauno Sairinen, Turun yliopiston tulevaisuudentutkimuksen professori Markku Wilenius ja Kimmo Saaristo (yhdessä HY:n sosiologian laitoksen kanssa) ovat väitelleet laitoksella yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen alueelta. Viikistä mainittakoon Juha Ylimaunun vuonna 2000 ilmestynyt väitöskirja Itämeren hylkeenpyyntikulttuurit ja ihminen-hylje -suhde. 
HY:n yhteiskuntapolitiikan laitoksen merkitys suomalaisen yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen läpimurtovaiheessa lienee melko keskeinen. Esimerkiksi allekirjoittaneen ja Rauno Sairisen toimittama Ympäristökysymys -teos (1991) todennäköisesti vakiinnutti yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen käsitteen Suomeen.

Näkyvin tunnustus alan kehityksestä saatiin vuonna 2001, jolloin HY myönsi alalle määräaikaisen viisivuotisen pooliprofessuurin1.1.2001 alkavaksi viisivuotiskaudeksi. Tämä ns. poolivirka loppuu 31.12.2005. Professuuri on yhteinen Yhteiskuntapolitiikan laitoksen ja Bio- ja ympäristötieteiden laitoksen kanssa. Tämä virka on ainoa pysyvämpi virka koko alueella HY:ssä. Tämän lisäksi tosin alueelle on tullut kolme post doc -tutkijaa.  VTT Tiina Silvasti tutkii Suomen akatemian projektissa ruokajärjestelmää ja VTT, dosentti Simo Laakkonen Helsingin ja Itämeren ympäristöhistoriaa sekä FT Petri Tapio, joka tutkii liikennepolitiikkaa. Viikissä läheisistä yhteistyökumppaneista mainittakoon lisäksi dosentti Anja Nygren, joka tutkii antropologian näkökulmasta kehitysmaiden ympäristökonflikteja. 

Väitöskirjahankkeet

Ympäristöpolitiikan jatkokoulutusseminaarissa on valmistumassa useita ympäristöpolitiikan alaan liittyviä väitöskirjoja. Seminaarissa on tällä hetkellä 12 mm. Suomen Akatemialta, Helsingin yliopiston ympäristöyksiköstä, ympäristöministeriön KESTY -hankkeesta ja Nesslingin säätiöltä rahoituksensa saavaa väitöskirjan tekijää. Muutama väitöskirjoista tehdään muille HY:n laitoksille, joten jatkokoulutusseminaarilla on laajempaa merkitystä. 

Ryhmä on integroitunut Helsingin yliopiston sisällä prof. Jari Niemelän vetämään ympäristötutkimuksen yksikköön ja valtakunnallisesti prof. Yrjö Hailan vetämään yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen tohtorikouluun (YHTYMÄ). Syksyllä 2004 ryhmä järjesti päävastuullisena Yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen seuran (YHYS) kansainvälisen ympäristöpolitiikan konferenssin. Seuraavat väitöskirjahankkeet ovat käynnissä:

1. Ahonen, Sanna:  Perspectives on energy use and energy saving in everyday life 
2. Haverinen, Risto: Ympäristöongelman rakentuminen kaupunkiasumisen arjessa
Tutkimus ympäristöviraston asiakkuuteen vaikuttavista tekijöistä Helsingissä (väitöskirja valmistuu esitarkastukseen 2005 aikana)
3. Ihalainen, Terhi: Decission making process - emission trading in EU climate policy
4. Kohl, Johanna: Construction of expert models: social and environmental contexts of theories, actors net-work and modelling (yhdessä prof. Risto Eräsaaren kanssa)
5. Kovacs, György: Scumpeter's Theory of Social and Economic Evolution: a Reconstruction and Critique (väitöskirja on parhaillaan luettavana, yhdessä prof. Risto Eräsaaren kanssa)
6. Lindholm, Arto: Globalisaatiokriittinen liike Suomessa (esitarkastettu väitöskirja, väittelee syksyllä 2005)
7. Paloniemi, Riikka: Vapaaehtoinen luonnonsuojelu Etelä-Suomessa
8. Schönach, Paula: Kaupunki-ilman laatu ja sen epäpuhtaudet Helsingissä vuoden 1945 jälkeen: monitieteinen tutkimus (Nässlingin säätiön rahoittama kolmivuotinen hanke, yhteystyökumppanin Helsingin yliopiston Fysiikan laitos)
9. Tikkanen, Sarianne: Ekologinen veroreformi Suomessa 1990-2003
10. Toikka, Arho: Helsingin ympäristöpolitiikan päätöksentekoverkosto
11. Tynkkynen. Veli-Pekka: Ympäristösuunnittelu Luoteis-Venäjällä (HY:n maantieteen laitos)
12. Varho, Vilja: Suomen tuulivoimapolitiikka
13. Willamo, Risto: Tieteidenvälinen ympäristötutkimus (esitarkastuksessa oleva väitöskirja Bio- ja ympäristötieteen laitoksella, joka on viimeistelty pooliprofessuurin ohjauksella)

Jatkokouluseminaari (pe 14-16) on kokoontunut keskimäärin kerran kahdessa viikossa ympäri lukuvuoden. Tutkimus, kuten elämä, elää moneen suuntaan, mutta voidaan alustavasti ryhmitellä seuraavaan kolmeen painopistealueeseen. Ensinnäkin ympäristöhistoriaa, arkielämän ympäristöpolitiikkaa, kesämökkejä, ympäristöelämänkertoja, ympäristöliikkeitä, tieteentutkimusta ja ruokakysymyksiä koskevat hankkeet voitaisiin sijoittaa kulttuurisen ympäristöpolitiikan tutkimuksen alueelle. Ajankohtaisin kulttuurisen ympäristöpolitiikan alueen hanke on arkielämän ympäristöpolitiikkaa koskeva, parhaillaan toimitettavana oleva teos. Toinen painopiste on ajankohtainen talouden ja ympäristöpolitiikan vuorovaikutuksen tutkimus, jossa olemme tehneet yhteistyötä ympäristöoikeustieteen kanssa. Kolmas, tosin vielä aika heiveröinen painopiste liittyy pääkaupunkiseudun ympäristöpolitiikan tutkimukseen. Tässä tutkimuksessa meillä on selviä sijaintietuja ja tarkoitus olisi käynnistää yhteistyötä sekä kaupunkitutkimukseen että Helsingin kaupunkiin. 

Tulevaisuus

Ympäristöpolitiikan tutkimus- ja koulutusympäristö on viimeisten neljän-viiden vuoden aikana merkittävästi vahvistunut Helsingin yliopistossa, vaikka onkin edelleen kummallakin yhteistyölaitoksella vain yksi sektori, vailla esimerkiksi omaa budjettia. Kummallakin yhteistyölaitoksella ala on kuitenkin noussut tosiasiassa vahvaksi painopistealueeksi. Opiskelijoiden kiinnostus alaa kohtaa on huimaa, alkaen melkein 200 opiskelijan peruskurssista ja päätyen jatkokoulutusseminaariin. 

Ympäristötutkimuksen koko kentässä ympäristöpolitiikka ja yhteiskuntatieteellinen ympäristötutkimus ovat Helsingin yliopistossa selvääkin selvempiä puutealoja. Korjaaminen edellyttäisi uuden pääaineen perustamisesta ja vastaavien resurssien osoittamista. Aivan näin pitkällä ei kuitenkaan vielä olla, vaikka jotakin onkin vireillä, kuten kolmen tiedekunnan ja rehtorin rahoittama ympäristöpolitiikan professuuri.


KOKEMUKSIA EU-PROJEKTISTA

Haastattelija ja raportin kirjoittaja Anniina Hänninen (sosiologian opiskelija, Jyväskylän avoin yliopisto) ja haastateltava Matti Nieminen (Jyväskylän yliopisto, tutkija/yliopistonopettaja.)  

ECNC:n BIOfACT -projektin taustaa

ECNC:n (European Centre for Nature Conservation) BIOfACT- projektin tarkoituksena oli selvittää tekijöitä, jotka vaikuttavat maanviljelijöiden halukkuuteen ja kykyyn toimia yhteistyössä luonnon monimuotoisuutta ja luonnonsuojelua edistävien projektien kanssa. Aiemmat kokemukset useissa Euroopan maissa osoittivat, että maanviljelijät suhtautuvat monin eri tavoin luonnon monimuotoisuutta koskeviin kysymyksiin. Projektissa oli tavoitteena laatia tutkimuksiin perustuen ohjeita ja suosituksia sisältävä käsikirja EU-maiden viranomaisille ja muille toimijoille, jotka työskentelevät luonnonsuojelukysymysten ja maanviljelijöiden parissa. ECNC on vuonna 1993 perustettu tutkimusinstituutti, joka riippumattomana organisaationa on vuosien ajan tehnyt erilaisia luonnonsuojeluun liittyviä projekteja yhteistyössä Euroopan maiden ja Euroopan Unionin kanssa. Vuonna 2002 aloitettuun BIOfACT-projektiin lähtivät mukaan Hollanti, Iso-Britannia, Espanja, Saksa, Unkari ja Suomi. Suomen ainoana edustajana kyseisessä projektissa toimi Jyväskylän yliopiston tutkija Matti Nieminen.  


Miten projekti sai alkunsa?

BIOfACT-projekti sai alkunsa, kun eräs ECNC:n sosiologijäsen alkoi kerätä verkostoa eurooppalaisista sosiologeista, jotka olisivat innostuneita työskentelemään luonnonsuojeluasioita käsittelevässä projektissa. Kiinnostuneita yhteydenottoja tuli Niemisen lisäksi viiden maan sosiologeilta ja projektille ryhdyttiin hakemaan rahoitusta EU:lta vuonna 2000. Rahoituksen selvittäminen kesti seuraavat puolitoista vuotta ja tuota aikaa Nieminen kuvailee varsin sekasortoiseksi. Silloin EU:n monimutkainen byrokratia paperisotineen tuli liiankin tutuksi ja oli Niemisen mukaan lähellä lopettaa mielenkiinnon koko projektiin. Sen lisäksi hänen mukanaolonsa projektissa asetettiin kyseenalaiseksi Jyväskylän yliopistossa, sillä Nieminen ei tuolloin kuulunut yliopiston vakituiseen henkilökuntaan eikä hänellä yliopiston käytäntöjen mukaan olisi ollut mahdollisuutta ottaa osaa monivuotisiin projekteihin. Vähitellen asiat kuitenkin selvisivät, niin EU:ssa kuin yliopistossakin ja rahoituksen saanti Euroopan komissiolta varmistui alkukesästä 2002. Varsinainen projekti aloitettiin jo saman vuoden loppupuolella. 

Projektin eteneminen

BIOfACT- projektin kulkua Nieminen kuvailee haasteelliseksi ja työntäyteiseksi. Tutkimuksen ensimmäinen vaihe oli tutustua osallistujamaissa tehtyihin maataloutta ja luonnonsuojelua koskeviin tieteellisiin tutkimuksiin. Ongelmiin törmättiin jo heti alkuvaiheessa, sillä eri maista saatu aineisto poikkesi niin määrällisesti kuin laadullisestikin hyvin paljon toisistaan. Nieminen kertoo, että vertailujen tekeminen maiden välillä ja asioiden kontekstisidonnaisuuden huomioiminen projektin kokonaistavoitteiden kannalta oli haastavaa. Helpolla ei päästy seuraavassakaan vaiheessa, jonka tarkoituksena oli tuottaa kyselylomake ja teemahaastattelurunko jokaisen maan maatalouden ja luonnonsuojelun asiantuntijoille. Suomessa tutkimuksen kohteena olivat mm. kyseisten alojen ministeriöt, MTK ja eräät luonnonsuojelujärjestöt. Nieminen sanoo, ettei ollut yksinkertaista suunnitella kaikkia osallistujamaita palvelevaa kyselylomaketta, joka samalla säilyttäisi mielekkyyteensä ja pysyisi pituudeltaan kohtuuden rajoissa. Nieminen myöntää, että lomakkeesta tuli turhan raskas ja tästä syystä vastausprosentit eri maiden välillä vaihtelivat suuresti. Suomessa vastausprosentti oli 25 mutta esimerkiksi Iso-Britanniassa ja Hollannissa kyselylomakkeen palauttivat täytettynä noin puolet sen saaneista. Näin ollen esiin nousi taas ongelma tulosten vertailtavuudesta ja siksi saatuja tuloksia käytettiin lähinnä vain suuntaa antavina tietoina koskien maiden senhetkistä tilannetta. Nieminen toteaa, että jälkeenpäin ajateltuna olisi ollut järkevää tehdä enemmän teemahaastatteluja, jolloin projektin teemoissa olisi päästy luultavasti syvemmälle kuin kyselylomakkeilla. Kyselyiden ja haastattelujen ohessa tutkijat tekivät myös analyysia maidensa poliittisten ohjelmien, lainsäädännön ja asiakirjojen sisältämistä osioista, jotka käsittelivät maanviljelijöiden ja luonnonsuojelun välistä suhdetta. 

Nieminen kertoo, että projektin tutkimusasetelmaa oli muunneltava tilanteen mukaan tutkimuksen edetessä. Hän sanoo, että projektissa, jossa on mukana erilaisia maita ja kiireisiä, työnsä ohessa tutkimusta tekeviä ihmisiä, on lähes mahdotonta pitää kiinni suunnitelluista aikatauluista ja etukäteen määritellyistä tutkimuskohteista. Tutkimuksessa ilmitulleiden ongelmien myötä piti työryhmän olla valmis muuttamaan tutkimusasetelmaa toiseen muotoon; saattoi olla, että jotain ennalta suunniteltua tutkimustapaa oli mahdoton käyttää jonkun tietyn maan kohdalla ja näin suunnitelmat menivät uusiksi. Niemisen mukaan tutkijat ymmärsivät hyvin toisiaan ja jokainen pystyi joustamaan ja muuntautumaan tilanteen vaatimiin aikatauluihin ja toimintatapoihin. Eniten ongelmia syntyi rahoittajan eli Euroopan komission suunnalta. Komissiolle oli rahoituksen hakemisen yhteydessä pitänyt tehdä tarkka tutkimussuunnitelma, jonka mukaiseen tutkimukseen rahoitus oli lopulta myönnetty. Kun suunnitelmaa sitten täytyi tutkimuksen edetessä muokata tai aikatauluissa ei pysytty, suhtauduttiin Komission puolelta kriittisesti kaikkeen alkuperäisestä poikkeavaan. Nieminen sanoo, että Komissio vaati tutkijoiden puolelta täsmällistä aikataulujen ja sovittujen ehtojen noudattamista sekä tiivistä tutkimuksen etenemistä koskevaa raportointia. Kuitenkaan sopimuksessa pysyminen ei vastavuoroisesti tuntunut koskevan Komissiota. Tutkimukselle esitettiin lisäehtoja ja tavoitteita, jotka sen pitäisi täyttää vaikka samalla apurahan määrää supistettiin alkuperäisestä. Rahanmaksu myös takerteli ja oli myöhässä niin, että se myös viivästytti tutkimuksen tekoa.  

Projektin jälkitunnelmia

BIOfACT-projekti saatiin päätökseen joulukuussa 2004. Projektin tuottama käsikirja julkaistiin huhtikuussa 2005. Niemisen mukaan projektin valmistuttua päällimmäisenä tunteena oli helpotus siitä, että lukemattomista ongelmista, suunnitelmien muutoksista ja viivästyksistä huolimatta tutkimus saatiin vietyä kunniakkaasti läpi. Tutkimuksen tulokset olivat Niemisen ja muiden tutkijoiden mielestä yllättävän yhtenäisiä, vaikka osallistujamaat poikkesivatkin toisistaan suuresti. Näin ollen voi todeta, että eri maiden maanviljelijöiden halukkuuteen osallistua luonnonsuojelua edistäviin projekteihin vaikuttavat useat samat tekijät.

Projektin monikulttuurisuudella oli Niemisen mukaan tutkimuksessa kahdenlainen rooli. Toisaalta eri kulttuuritaustat ja varsinkin tutkittavien maiden erilaisuus synnyttivät ongelmia tutkimuksen tekoon ja tuottivat tutkijoille ylimääräistä päänvaivaa. Kuitenkin samaan aikaan monikulttuurisuus toi tutkimukseen syvyyttä ja sai tutkijat näkemään asioita aivan uusista näkökulmista. Nieminen sanoo, että eri maista olevien tutkijoiden yhteistyö teki projektista erityisen antoisan ja vaikka mukana oli eri aloille erikoistuneita tutkijoita omine näkemyksineen, oli yhteishenki porukan kesken hyvä ja projektin varrella järjestettyihin kokouksiin oli aina mukava osallistua. 

Jälkeenpäin tarkasteltuna Nieminen näkee projektin erittäin työläänä mutta kuitenkin antoisana. Tutkimusta ei tehty täysipäiväisesti vaan tutkijat etenivät projektissa varsinaisen työnsä sallimissa puitteissa. Tulevaisuudessa Nieminen ei epäröimättä aio ryhtyä vastaavaan projektiin työnsä ohessa, sillä silloin tutkimuksesta ei hänen mukaansa ehdi tehdä niin kattavaa ja monipuolista, että se tyydyttäisi täysin itseä. BIOfACT-projektissa hän näkee juuri edellä mainittuja elementtejä, sillä tutkijat tiedostivat, että he olisivat voineet päästä analyysissaan vieläkin syvemmälle ja käsitellä tutkimuskohdetta laajemmin. Aika kuitenkin asetti rajoituksensa mutta kaikesta huolimatta kokonaisuuteen ja julkaistavaan käsikirjaan voidaan olla tyytyväisiä.


TIEDOTTEITA

The Research Training Course: Initiatives, Dialogues and Controversies in Implementing Sustainable Development, http://www.jyu.fi/yhtfil/sd/" http://www.jyu.fi/yhtfil/sd/

Marja Järvelä (mjarvela@yfi.jyu.fi)
Antti Puupponen (anpuuppo@yfi.jyu.fi)

Call for papers

Welcome to Jyväskylä. The Unit of Social and Public Policy at the Department of Social Sciences and Philosophy of the Jyväskylä University has a great pleasure to host the Research Training Course Initiatives, Dialogues and Controversies in Implementing Sustainable Development, September 1-2, 2005.

The research training course is organised jointly with the Finnish Graduate School of Development Studies DEVESTU and the Finnish national graduate school for environmental social sciences, and the executive board in charge will be located at the University of Jyväskylä, Department of Social Sciences and Philosophy.

There has been a major global issue evolving since the Brundtland Commission launched its report on 1987 concerning the implementation and the different conceptions of sustainable development. This has been acknowledged e.g. in particularized development programs such as the Green Agenda and the Brown Agenda. It has been argued that the North is giving priorities mainly to issues of the Green Agenda while the South considers more urgent to address issues of the Brown Agenda.

The research training course explores a variety of possible socio-political dialogues, especially North-South dialogues focused on topics essential to sustainable development and, more specifically, to the sustainable livelihoods in rural and urban areas of the developing world.

The aim of the research training course is to improve the knowledge base of the DEVESTU students on the social and ecological issues of the developing world in view of implementation of sustainable development. Another aim is to support the North-South dialogue on these issues. A third aim is to discuss basic concepts, methods and methodologies in research concerning the socio-economic, socio-political and socio-cultural prerequisites of sustainable development.

The program of the research training course will be organized as follows:

The main program will be performed in three thematic plenary sessions with an invited keynote speaker and a discussant for each. Three thematic workshops for reviewing and discussing papers presented by students will be closely connected to the three plenary sessions.  

The themes for the plenary sessions are:

Social and political prerequisites of sustainable livelihood in developing world
Is ecological modernisation an option in the South?
Current problems of dialogical research and participatory development strategies.


The following keynote speakers have been confirmed for the plenary sessions:

Tariq Banuri (Pakistan)

Dr. Tariq Banuri is director of Asia Centre of Stockholm Environment Institute (SEIA). He has extensive experience in policy development through research and analysis, organizing and leading multi-stakeholder participation. In general, his work focuses on conceptual as well as practical issues in sustainable development, including the analysis of macroeconomic and trade policies, institutions, governance, legal systems and community development. 

Arthur P.J. Mol (Netherlands)

Arthur P. J. Mol is Professor and Chair, Environmental Policy Group, Department of Social Sciences, Wageningen University, the Netherlands. He is project director of the Environmental Research Network Asia (ERNAsia). He is also member of the academic boards of the MSc Environmental Sciences programme and the MSc Urban Environmental Management programme.  Prof. Mol is currently engaged in research on environment induced institutional transformations in industrialized and developing countries.

Anja Nygren (Finland)

Anja Nygren, Ph.D. in Environmental Anthropology is Research Fellow of the Academy of Finland and Adjunct Professor of Environmental Sciences at the Department of Environmental Sciences, University of Helsinki. She is also Adjunct Professor of Environmental Policy at the University of Tampere. Nygren is currently the leader of a multidisciplinary research project ‘Natural Resource Management and Local Livelihoods in Central America’, funded by the Academy of Finland and the University of Helsinki. Nygren’s own research currently focuses on decentralization, forest certification, economic value chains, local livelihoods, political ecology, and human-environmental interactions.


Preliminary programme of research training course

Thursday September 1, 2005

12.15	Welcome: Prof. Marja Järvelä, University of Jyväskylä
12.30	Plenary session: Social and political prerequisites of sustainable livelihood in developing world. Keynote speaker: Dr. Tariq Banuri, Pakistan
13.45	Coffee
14.15	Plenary session: Is ecological modernisation an option in the South?
	Keynote speaker: Prof. Arthur P.J. Mol, Netherlands
16.00-18.00	Parallel working groups
20.00	Evening programme

Friday September 2, 2005

10.00	Plenary session: Current problems of dialogical research and participatory development strategies. Keynote speaker: Dr. Anja Nygren, Finland.
11.45	Lunch
12.30	Parallel working groups
15.00	Closing


Registration and fees

Registration will be done by sending abstracts through e-mail to:

Sakari Taipale, saktaipa@yfi.jyu.fi" saktaipa@yfi.jyu.fi
Working group 1
Social and political prerequisites of sustainable livelihood in developing world

Antti Puupponen, anpuuppo@yfi.jyu.fi" anpuuppo@yfi.jyu.fi
Working group 2
Is ecological modernisation an option in the South?


Uuve Södor, uuvsod@yfi.jyu.fi" uuvsod@yfi.jyu.fi
Working group 3
Current problems of dialogical research and participatory development strategies

The abstract should include 150-300 words. The deadline for abstracts is 16 May 2005. The Board of the research training course will select ca. 30 students for participation. Admission will be free those selected. For expenses of travel and accommodation, please, contact your graduate school.


Organising committee

Marja Järvelä, Professor (Social & Public Policy), Chair, e-mail: mjarvela@yfi.jyu.fi 

Liisa Laakso, Professor (Development & Int. Cooperation), e-mail: liisa.laakso@yfi.jyu.fi 

Antti Puupponen, Researcher (Social & Public Policy), e-mail: anpuuppo@yfi.jyu.fi 

Sakari Taipale, Junior Lecturer (Development & Int. Cooperation), e-mail: saktaipa@yfi.jyu.fi 


Contact Persons

Antti Puupponen, e-mail: anpuuppo@yfi.jyu.fi, tel: +358 14 260 3075

Sakari Taipale, e-mail: saktaipa@yfi.jyu.fi, tel: +358 14 260 3105


