
Kulttuuripolitiikan	  tutkimuksen	  päivät	  2016,	  Jyväskylä	  
Kulttuuripolitiikan	  poliittisuus	  	  
	  
TORSTAI	  6.10.2016	  
	  
Klo	  10.00–	  Rekisteröityminen	  (Agoran	  aula)	  
	  
Klo	  12.15–13.00	  Päivien	  avaus	  (Sali:	  Ag	  Delta)	  
-‐	  Kulttuuripolitiikan	  tutkimuksen	  päivien	  2016	  avaus	  (Marjo	  Mäenpää,	  Cupore)	  
-‐	  Gradupalkinnon	  jakaminen	  (Pauli	  Rautiainen,	  TaY)	  ja	  palkinnonsaajan	  puhe	  	  
-‐	  Kulttuuripolitiikan	  tutkimuksen	  vuosikirjan	  2016	  julkistaminen	  
	  
Klo	  13.15–14.30	  Keynote-luento	  (Sali:	  Agora	  Ag	  Delta)	  
Professori	  Mika	  Ojakangas:	  Taiteen	  poliittinen	  genealogia	  
	  
Klo	  14.30–15.00	  Kahvitauko	  (omakustanteinen)	  
Ravintola	  Piato	  (Agora),	  Ravintola	  Wilhelmiina	  (MaA)	   	  
-‐	  Klo	  14.30	  alkaen:	  Kirjan	  julkistustilaisuus	  (Agoran	  aula)	  
	  
Työryhmät	  klo	  15.00–17.00	  
Työryhmä	  1:	  Teoreettisia	  näkökulmia	  kulttuuripolitiikkaan	  (Sali:	  Agora	  Ag	  B201)	  
Työryhmä	  2:	  Transformations	  in	  Cultural	  Policies	  (Sali:	  Agora	  Ag	  C133)	  
Työryhmä	  3:	  Kulttuuripolitiikan	  järjestelmätarkasteluja	  (Sali:	  Agora	  Ag	  C134)	  
Työryhmä	  4:	  Taide,	  yhteisö,	  hyvinvointi	  (Sali:	  Agora	  Ag	  C222)	  
	  
Klo	  19.00-‐23.00	  Iltatilaisuus	  Monikulttuurikeskus	  Gloriassa	  (Matarankatu	  6	  A	  1)	  
	  	  
PERJANTAI	  7.10.2016	  
	  
Klo	  9.00-‐	  Rekisteröityminen	  (MaA:n	  aula)	  
	  
Klo	  9.15-10.30	  Key	  note	  -luento	  (Sali:	  MaA211)	  
Dr.	  Marit	  Johansson:	  World	  Heritage	  and	  local	  politics	  
	  
Klo	  10.30-11.30	  Paneelikeskustelu:	  Kulttuuripolitiikan	  poliittisuus	  paikallistasolla	  
(Sali:	  MaA211)	  
-‐	  Kyösti	  Ylikulju,	  toiminnanjohtaja,	  toimittaja	  (Yläkaupungin	  yö	  ry)	  
-‐	  Vilja	  Ruokolainen,	  kulttuurituottaja,	  toiminnanjohtaja	  	  (Jyväskylän	  Kangas,	  Musiikin	  aika	  -‐
festivaali)	  
-‐	  Mari	  Aholainen,	  kulttuuri-‐	  ja	  kehittämispäällikkö	  (Jyväskylän	  kaupunki).	  
	  
Klo	  11.30-‐12.30	  Lounas	  (omakustanteinen)	  
Ravintola	  Piato	  (Agora),	  Ravintola	  Wilhelmiina	  (MaA)	  
	   	  
Klo	  12.30-14.30	  Työryhmät	  
Työryhmä	  5:	  Teoreettisia	  näkökulmia	  kulttuuripolitiikkaan	  (Sali:	  Agora	  Ag	  B201)	  
Työryhmä	  6:	  Cultural	  citizenship	  and	  identity	  (Sali:	  Agora	  Ag	  B301)	  
Työryhmä	  7:	  Kulttuuripolitiikan	  järjestelmätarkasteluja	  (Sali:	  Agora	  Ag	  C133)	  
Työryhmä	  8:	  Kulttuurin	  toimijat	  ja	  vaikutukset	  (Sali:	  Agora	  Ag	  D121)	  



	  


