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SVV-OHJELMA
Sivistystyön Vapaus ja Vastuu on vuonna 2011 käynnistynyt yhteistyöohjelma, jonka tarkoituksena on edistää vapaan sivistystyön tutkimusta ja tutkimustiedon leviämistä alan ammattilaisten ja päätöksentekijöiden
käyttöön. SVV-ohjelmassa kehitetään toimintamalleja, joissa tutkijat ja vapaan sivistystyön ammattilaiset
yhdessä paikantavat tutkimusongelmia, kokoavat ja analysoivat aineistoja ja tuottavat tulkintoja. Ohjelma
järjestää seminaareja, konferensseja ja tapaamisia, pitää yllä verkkosivuja ja opinnäytetoria ja toimittaa
julkaisuja vapaan sivistystyön alalla. Yhteistyöhön etsitään pysyvämpiä muotoja, joissa tutkimus yhdistyy
yliopistojen ja vapaan sivistystyön organisaatioiden muuhun toimintaan, kuten opintotoimintaan, edunvalvontaan ja päätöksentekoon, julkaisu- ja tiedotustoimintaan sekä yhteiskunnalliseen keskusteluun.
Yhteistyöohjelmassa ovat mukana Itä-Suomen ja Tampereen yliopistot ja Åbo Akademi sekä Vapaa Sivistystyö ry (VST). Yliopistot vastaavat ohjelmaan liittyvästä tutkimustoiminnasta. Toimintaan osallistuvat vapaan
sivistystyön tutkimukseen suuntautuneet professorit, tutkijat ja aiheeseen liittyviä opinnäytetöitä tekevät
perustutkinto- ja jatko-opiskelijat. Ohjelmassa rakennetaan myös alueellista, tutkimusta edistävää yhteistyötä yliopistotoimijoiden ja vapaan sivistystyön oppilaitosten ja päätöksentekijöiden kesken. Ohjelma tuo
yhteen eri yliopistoissa sivistystyön ilmiöihin paneutuvia tutkijoita ja opiskelijoita. VST:llä on ohjelmassa
valtakunnallinen yhteistyötä koordinoiva, oppilaitoskenttää aktivoiva ja tiedottava tehtävä.
SVV-ohjelman jatkokausi 2015–2016 pohjautuu tammikuussa 2015 solmitulle uudelle yhteistyösopimukselle. Itä-Suomen yliopiston edustajana on professori Jyri Manninen, Tampereen yliopiston edustajana professori Anja Heikkinen ja Åbo Akademin edustajana professori Petri Salo. VST:n edustaja on puheenjohtaja
Aaro Harju.
Kunkin neljän osapuolen toiminta perustuu niiden omille rahoituksille. Lisäksi verkoston yhteistoimintaan ja
koordinointiin on haettu ja saatu avustusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Verkostoon kuuluvat voivat
käyttää ohjelmaa viitekehyksenään rahoitusten haussa.
SVV-ohjelman toimintaa ohjaa, suunnittelee ja toteuttaa työryhmä, jonka jäseniä ovat:
professori Anja Heikkinen, tohtoriopiskelijat Jenni Pätäri ja Sini Teräsahde, TaY
professori Jyri Manninen ja tohtori Ari Sivenius, UEF
professori Petri Salo ja tohtoriopiskelija Annika Turunen, ÅA
suunnittelija Leena Saloheimo, VST.
VST on nimennyt ohjausryhmän VST:n SVV-toiminnalle. Ryhmään kuuluvat puheenjohtaja Aaro Harju, rehtori Aki Ojakangas ja toiminnanjohtaja, rehtori Anitta Pehkonen.

1. TUTKIMUSTA RAKENTAVA YHTEISTYÖ
SVV-yhteistyötä tehdään alueellisella ja valtakunnallisella sekä kansainvälisellä tasolla. Yhteistyön osapuolia
ovat vapaan sivistystyön oppilaitokset ja järjestöt sekä niiden henkilöstö ja parhaimmillaan myös opiskelijat,
aikuiskasvatustutkimukseen ja alan opetuksen erikoistuneet yliopistojen laitokset sekä niiden vapaaseen
sivistystyöhön suuntautuneet tutkijat, opettajat ja opiskelijat. Muita osapuolia ovat tutkimusseurat, opetushallinnon toimijat eri tasoilla ja median edustajat.

1.1 Toimintamalli
AITURI-hankkeessa (Heikkinen & Teräsahde 2011) tuotettua aikuiskoulutuksen tutkimuksen yhteistyön
rakennemallia (kuvio 1) hyödynnetään SVV-yhteistyön rakentamisessa. Siinä tutkimus nähdään osana yliopistojen ja tiedeyhteisön ja aikuiskasvatusorganisaatioiden ja politiikan tekijöiden toimintaa.
KUVIO 1. Aikuiskasvatuksen tutkimusta edistävän yhteistyön rakennemalli
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X = Kukin tahon toimintaan sisällytetty funktio tutkimuksen hyödyntämisestä.
Tutkimuksen syntetisoiminen ja meta-analyysin tekeminen kunkin tahon tarpeista lähtien
* = Suomalaista tahoa vastaava toimija Euroopan tasolla.

SVV-ohjelmassa muotoillaan uusia toimintamalleja, joissa yhdistyvät tutkimus, koulutus ja kehittäminen
sekä yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Tämä voi sisältää vapaan sivistystyön asiantuntijakoulutusta, harjoittelua ja kehittämishankkeita.

1.2 Tavoitteet
• yhteistyöyliopistojen tutkijat ja tutkijakoulutettavat saavat SVV-ohjelmasta vakiintuvan ohjaus- ja
vertaistukijärjestelmän
• tutkijoiden ja yliopistojen välille muodostuu vapaan sivistystyön tieteellisen koulutuksen ja tutkimuksen keskittymä
• tutkijoiden, poliittisten päättäjien ja oppilaitoskentän toimijoiden välinen yhteydenpito on säännöllistä ja sen muodot vakiintuvat
• tutkijat, vapaan sivistystyön organisaatiot ja toimijat ja päätöksentekijät muotoilevat tutkimusaiheita,
-ongelmia ja toteutusta sekä levittävät tietoa tutkimuksesta entistä enemmän yhdessä
• rakentuu vapaan sivistystyön tutkimus-, koulutus- ja kehittämisyhteistyöhön sitoutuvien pilottiorganisaatioiden alueellinen ja kansallinen verkosto

1.3. Toimenpiteet
1.3.1. Pilottioppilaitosyhteistyö
Etsitään vapaan sivistystyön oppilaitoksista pilottioppilaitoksia, joiden kanssa voidaan rakentaa yhteisiä
tutkimushankkeita, kohteena esimerkiksi rake- ja rahoitusratkaisujen sivistykselliset seuraukset, tai toteuttaa muita SVV-ohjelman tavoitteita. Yhteistyö pilottioppilaitosten alueellisen tai valtakunnallisen verkoston
kanssa voi koskea myös uusien tutkimusta, koulutusta ja kehittämistä sekä yhteiskunnallista vaikuttamista
sisältävien toimintamallien kehittämiseen.

1.3.2 Seminaarit, konferenssit ja tapaamiset
SVV-toimijat järjestävät yhdessä valtakunnallisia ja erikseen alueellisia tilaisuuksia ja osallistuvat yhteistyöhön kansainvälisten tilaisuuksien järjestämisessä.
Vapaan sivistystyön valtakunnalliset ja alueelliset tutkijaseminaarit
Järjestetään kaksi valtakunnallista tutkijatapaamista vuosittain. Yliopistokumppanit järjestävät lisäksi alueellisia tapaamisia ja seminaareja.
Pohjoismainen aikuiskasvatuskonferenssi 2015: Nordic Conference for Adult Education and
Learning, 25.–28.3.2015, Tampereen yliopisto
Aikuiskasvatuksen tutkijatapaaminen 2016: Aikuiskasvatuksen tutkijatapaaminen on kahden vuoden välein järjestettävä kansallinen konferenssi, joka kokoaa aikuiskasvatuksen tutkijat. Järjestäjänä on Aikuiskasvatuksen tutkimusseura yhteistyökumppaneineen. SVVtavoitteena on, että tapaamisessa on joka kerta myös vapaan sivistystyön teemaryhmä.
Vuoden 2016 tapaaminen järjestetään Jyväskylässä.
Kasvatustieteen päivät, Kasvatushistorian ja –filosofian päivät
Muut tilaisuudet: SVV-toimijat järjestävät aikuiskasvatuksen tutkijoille, asiantuntijoille, päätöksentekijöille ja virkamiehille suunnattuja valtakunnallisia tilaisuuksia.
Kansainväliset tapaamiset: SVV-toimijat osallistuvat mm. ESREAn ja pohjoismaisten vapaan
sivistystyön verkostojen järjestämiin tapahtumiin.

Alueelliset tapaamiset, tutkiva opintokerho, sivistysiltamat
SVV-Pirkanmaa etsii alueelta pilottiorganisaatiot SVV-ohjelmaan. Kehitetään yliopiston ja
alueen vst:n organisaatioiden ja politiikantekijöiden yhteistä ”ohjelmaa”, jossa tutkimus kytkeytyy osallistujien opinto-, kehittämis- ja vaikuttamistoimintaan, kuten osapuolille yhteisiä
luentoja, kursseja ja seminaareja

1.3.3. Opinnäytetori
Opinnäytetori on osa tutkimuksen ja käytännön kentän vuorovaikutuksen tueksi perustettua SVVverkkosivustoa. Torille voivat esimerkiksi vapaan sivistystyön oppilaitokset, järjestöt tai hallinnon edustajat
kirjata ehdotuksia opinnäytetyön (kandi-, gradu- tai väitöstutkimukset) aiheiksi. Torille voi myös voi jättää
yhteystietonsa, mikäli on kiinnostunut tekemään opinnäytetutkimusta vapaasta sivistystyöstä. Opinnäytetori on kaikissa korkeakouluissa opiskelevien käytettävissä.
Itä-Suomen ja Tampereen yliopistoissa tai Åbo Akademissa opiskelevat voivat neuvotella opinnäytetyön
ohjauksesta SVV-ohjelman professorien Anja Heikkisen, Jyri Mannisen ja Petri Salon kanssa. Muut opinnäytetöiden tekijät voivat neuvotella Leena Saloheimon kanssa ohjauksesta, jossa tarvitaan vapaan sivistystyön
asiantuntijuutta.

1.3.3. Muu yhteistyö ja osallistuminen tutkimusyhteisön toimintaan
SVV-toimijat osallistuvat vapaan sivistystyön asiantuntijakoulutuksen ja tutkimusperustaisen kehittämisen
suunnitteluun. SVV-tutkijat toimivat kansallisissa ja kansainvälisissä yhteistyöverkostoissa, osallistuvat seminaareihin ja konferensseihin sekä pitävät niissä esitelmiä. Tietoja, havaintoja ja kokemuksia jaetaan SVVtutkijatapaamissa ja SVV-sivustolla.

2. TUTKIMUS
SVV-ohjelma muodostaa temaattisen kehyksen, jonka sisään yhteistyökumppanit kokoavat tutkimushankkeitaan ja tutkijakoulutustaan. Kehys antaa puitteet myös uusien tutkimusaloitteiden tekemiselle ja tutkimusyhteistyölle.

2.1. Tavoitteet, tutkimusasetelma ja metodologisia lähtökohtia
Ohjelman tutkimuksellisena päätarkoituksena on kirkastaa vapaan sivistystyön toiminta-ajatus, toimintamenetelmät, merkitys ja toimijuus suhteessa sen muuttuvaan yhteiskunnallis-historialliseen kontekstiin. Tähän liittyen analysoidaan hallinnon – ja sen välityksellä politiikan –, tutkimuksen ja vapaan sivistystyön toimijoiden keskinäissuhteita ja tuotetaan ehdotuksia niiden kehittämiseksi. Hankkeen kolmas tarkoitus on luoda toimintamalleja vapaan sivistystyön tutkimuksen ja tieteellisen koulutuksen pitkäjänteiselle
harjoittamiselle Suomessa.
SVV-tutkimuksessa vapaan sivistystyön erityisyys kiteytetään sen toiminta-ajatukseen, toimintamenetelmiin ja toimijuuteen, joissa sivistys, vapaus ja vastuu todellistuvat. Muuttuva yhteiskunnallis-historiallinen
konteksti fokusoidaan mm. laadun, vaikuttavuuden ja osaamisen määritelmiin ja niitä ehdollistaviin kuntarakenteen ja rahoituksen muutoksiin. SVV-tutkimuksen kehystä määritteleviä yleisiä teemoja ovat esimerkiksi:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Miten sivistys, vapaus ja vastuu ilmenevät vapaan sivistystyön toiminta-ajatuksessa, toimintamenetelmissä ja toimijuudessa?
Miten laatu, vaikuttavuus ja osaaminen ilmenevät koulutuspoliittisissa ja kuntarakenne- ja rahoitusratkaisuissa?
Miten laatu, vaikuttavuus ja osaaminen ilmenevät vapaan sivistystyön toiminta-ajatuksessa, menetelmissä ja toimijuudessa?
Miten sivistyksen, vapauden ja vastuun tulkinnat suhteutuvat laadun, vaikuttavuuden ja osaamisen tulkintoihin vapaan sivistystyön toiminta-ajatuksessa, -menetelmissä ja toimijuudessa?
Millaisia seurauksia em. tulkinnoilla on vapaan sivistystyön organisaatioille ja aikuisuudelle sen
yksilöllisessä, kollektiivisessa ja metakollektiivisessa merkityksessä?
Millaisia vaikutuksia vapaan sivistystyön rakenneuudistuksella on oppilaitosten toimintaan ja
kansalaisten osallistumiseen vapaan sivistystyön opintoihin?

KUVIO 2. SVV-tutkimuksen tutkimusasetelma

Vaikuttavuus

Yhteiskunnallishistoriallinen konteksti, esim. KEHO:
OSAAVA, LAKE;
markkinoistuminen
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Vapaa sivistystyö

Toimijuus
Osaaminen
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Seuraukset
*aikuisuudelle yksilöllisessä, kollektiivisessa ja metakollektiivisessa merkityksessä

SVV-ohjelma edistää, koordinoi ja toteuttaa tutkimusta vapaan sivistystyön toimijoiden ja tutkijoiden yhteistyönä alueellisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. //kommentti: entä Pohjoismaat ja muu kvtaso, vrt luku 2 alku? Tutkimusprosessille on ominaista teorian ja käytännön vuoropuhelu sekä teoretisoivien ja havainnollis-kokemuksellisten painotusten vaihtelu. Tutkimusta voi yhtäältä luonnehtia yhteistutkimukseksi, jossa yhdistyvät tutkijoiden ja ns. maallikoiden kyvyt tiedon tuottamisessa ja rakentamisessa.
Tutkimuksen haaste on kohtauttaa paikallinen, käytäntöihin uponnut tieto ja teoreettinen tieto ja ottaa
niiden erilaisuus ja mahdollinen vastakkaisuus vakavasti. Toisaalta sitä voi pitää toimintatutkimuksena tai
kehittävänä arviointina, jossa tutkijat yhdessä toimijoiden kanssa purkavat auki ja näkyviin asiakirjojen,

ohjelmien, käytänteiden ja kokemusten analyysin avulla merkityksiä, jotka liittyvät vapaan sivistystyön toiminta-ajatukseen, menetelmiin ja toimijuuteen. Lisäksi pohditaan niiden tulkintavaihtoehtoja ja uusien
tulkintojen käytännöllisiä vaikutuksia.
Tutkimus on myös monikerroksista, monimetodista ja metatutkimuksellista: tutkimusteemoihin haetaan
vastausta analysoimalla ja syntetisoimalla yksittäisiä tutkimuksia, jotka kohdentuvat temaattisesti, metodisesti ja paikallisesti monin tavoin, esimerkiksi asiakirjojen, verkkoaineistojen ym. analyysin, eri toimijoille
tehtyjen kyselyjen ja haastattelujen, havainnoinnin ja keskustelujen avulla.

2.2. Meneillään oleva tutkimus
Yhteistyöyliopistoilla on meneillään useita tutkimushankkeita ja lisäksi on valmisteilla 10 vst-teemaan liittyvää väitöstutkimusta ja 7 pro-gradua (liite). Myös muissa kuin kasvatustieteissä tehtävää vst:n tutkimusta
pyritään saamaan mukaan SVV-ohjelmaan.

2.3. Toimenpiteet





3.

Ryhmitellään meneillään olevaa ja käynnistyvää tutkimusta teemoittain, tuetaan tutkijoiden yhteistyötä,–-kirjoittamista ja –julkaisemista sekä yhteisiä rahoitushakuja.
Työstetään pilottiorganisaatioiden kanssa vapaaseen sivistystyöhän soveltuvia tutkimusmalleja, jotka sisältävät myös koulutusta ja kehittämistä ja joissa toteutus voi vaihdella tutkimuskeskusteluista
ja rajatuista selvityksistä teoreettisesti vaativiin hankkeisiin.
Kehitetään vst:n toimijoiden ja politiikantekijöiden kanssa ajankohtaisia haasteita – esimerkiksi rakenne- ja rahoitusuudistusten sivistysvaikutuksia – tarkasteleva yhteinen tutkimushanke, joka toteutetaan toimintatutkimuksellisesti ja yhteistyöllisesti. Haetaan yhdessä rahoitusta esim. OKM:stä
ja EU-ohjelmista.

YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAMINEN

SVV-ohjelman toimijat osallistuvat aktiivisesti vapaan sivistystyön erilaisiin kokouksiin, tilaisuuksiin ja seminaareihin puhujina ja asiantuntijoina. Näissä tavoitteena on yhteiskunnallinen vaikuttaminen sekä kansallisella että eurooppalaisella tasolla ja yhteistyön kehittäminen tutkijoiden, päättäjien ja toimijoiden välillä.
Tehdään näkyväksi vapaan sivistystyön organisaatioiden ja toimijoiden tieteellisen tutkimuksen ja koulutuksen tarve yliopistoihin päin.

3.1. Tavoitteet
• vapaata sivistystyötä koskeva tutkimustieto on helposti saatavissa alan edunvalvonnan ja kehittämisen tarpeisiin
• opetushallinto ja alan päätöksentekijät saavat säännöllisesti tiedon alan tuoreesta tutkimuksesta
• vst-tutkimuksen yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja näkyvyys lisääntyvät
• vapaata sivistystyötä koskeva tutkimustietoon perustuva päätöksenteko vahvistuu

3.2. Toimenpiteet
• tutkimuksesta ja sen tuloksista sekä vapaata sivistystyötä koskevista opinnäytetöistä tuotetaan
vuosittain kokoavia raportteja edunvalvontajärjestöjen, päätöksentekijöiden ja virkamiesten käyttöön

• SVV-toimijat osallistuvat esitelmöitsijöinä, alustajina ja keskustelijoina vapaan sivistystyön ja aikuiskoulutuksen tilaisuuksiin
• SVV-toimijat toimivat tarpeen mukaan keskustelijoina sosiaalisessa mediassa ja muussa yhteiskunnallisessa keskustelussa (lehtien yleisönosastot, haastattelut, aktiivinen proaktiivinen yhteistyö median toimijoiden kanssa)

4.

VIESTINTÄ JA JULKAISUTOIMINTA

Tutkimustiedon levittäminen ja popularisointi on keskeinen osa SVV -ohjelmaa.

4.1. Tavoitteet
• ohjelman sisällä tiedonvaihto ja keskustelu toimivat ja ne tukevat ohjelmaan osallistuvien työtä
• SVV-tutkimuksen tulokset leviävät muiden tutkijoiden, päättäjien, toimijoiden ja myös aikuisopiskelijoiden keskuuteen
• SVV-julkaisu 2016: tieteellinen artikkelikokoelma, johon kootaan ohjelman päätulokset

4.2. Toimenpiteet










Uusimman tutkimustiedon esittely seminaarissa (VST:n Foorumin yhteydessä marraskuussa) ja
vs-keskusjärjestöjen tilaisuuksissa
SVV-julkaisun valmistelu, kokoaminen ja julkaiseminen 2016
Yhteistyö KVS:n kanssa:
o SVV-aiheista on tehdään neljä (4) tutkimustietoa popularisoivaa juttua Verkkolehti Soulin Tiede tulee kotiin –sarjassa v. 2015
o Yhteistyötä jatketaan ja kehitetään Souli-verkkolehden ja Kansanvalistusseuran muun
viestinnän kanssa, mukaan lukien EAEA:n tiedotuskanavat eurooppalaisella tasolla
Pohjoismaisella tasolla kehitetään tiedotusyhteistyötä Pohjoismaisen aikuiskoulutusverkoston
(NVL) kanssa
SVV-verkkosivut www.vapausjavastuu.fi: jatketaan ja kehitetään verkkosivujen käyttöä tiedotuskanavana
kehitetään SVV-ohjelman toimintaa sosiaalisessa mediassa (Facebook)
SVV –tiedotuslistan: ylläpidetään ja haetaan lisää jäseniä (sähköpostilistalla 150 jäsentä)
SVV -ohjelman tiedotuksessa hyödynnetään myös VST ry:n ja Aikuiskasvatuksen Tutkimusseuran tiedotuslistoja.

5. ARVIOINTI
SVV-ryhmä ja SVV-ohjausryhmä käyvät kerran vuodessa arviointikeskustelun, jonka tulokset kirjataan ja
joiden pohjalta toimintasuunnitelmaa täsmennetään ja tarpeen mukaan muutetaan.

6. AIKATAULU (päivittyvä)
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TIEDOTUS JA VIESTINTÄ
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Maaliskuu

Nordic AE Conference,
Tampere

Nordic ad ed mainostus

Huhtikuu

Juttu Soulissa
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SAKKE 4 ilmestyy

Kasvatushistorian ja –
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2016

Tammikuu
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Rauma

Aikuiskasvatuksen
tutkijatapaaminen 2016

Maaliskuu
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Toukokuu
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LIITTEET
Liite 1. Meneillään oleva tutkimus 31.12.2014
ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO
Manninen Jyri. Vapaan sivistystyön tutkimus on sijoitettu UEF:in uudessa tutkimusstrategiassa osaksi
keskivahvaa tutkimusaluetta LINE (Learning in interactive environments, erityisesti opintoryhmissä
tapahtuvan sosiaalisen vuorovaikutuksen merkitys) sekä nousevaa tutkimusaluetta MURTUMA (Hyvinvoinnin murtumat, erityisesti koulutuksen hyvinvointivaikutukset). Tutkimusaiheita vuosille 20152016 ovat vapaan sivistystyön terveys- ja hyvinvointivaikutukset, omaehtoisen opiskelun merkitys
elinikäisen oppimisen valmiuksien kehittymisessä, sosiaalisen vuorovaikutuksen ja vertaisuuden rooli
oppimisessa ja vapaan sivistystyön käsitteen ja käytäntöjen tarkastelu EU-tasolla.
Sivenius Ari. Sivistystyö ja myöhäismoderni
Väitöstutkimukset
Jäppinen Meri. Aikuisopiskelijoiden käsitykset kansalaisopiston kielenopettajan hyvistä ominaisuuksista
Majoinen Päivi. Osaava kansalaisopiston tuntiopettaja oppimisympäristön rakentajana
Luukkainen Heidi. Tieto- ja viestintäteknologia kansanopistojen opetuksen kehittämisessä
Valkonen Emilia. Markkinoistuminen vapaassa sivistystyössä
Pro gradu-tutkielmat
Kuitunen, Tuija. Motivaation kehittyminen vapaan sivistystyön kieliopinnoissa (BeLL-aineisto)
Kokkonen Anna. Kansalaisopistojen merkitys maahanmuuttajanaisten elämässä
Kornilow Anina. Vähän ja korkeasti koulutettujen naisten kokemat vapaan sivistystyön hyödyt (BeLLaineisto)
Lehtonen, Sonja. Kirkkonummen kansalaisopiston laadun kehittäminen

TAMPEREEN YLIOPISTO
Anja Heikkinen. Kasvatustieteiden yksikössä Vapaan sivistystyön tematiikka sisältyy tutkimusryhmään Education, Knowledge and Politics, mutta siihen kohdistuvaa tutkimusta tehdään myös mm.
politiikka- ja historiatieteissä. Tamperelaiset tutkijat tekevät opetus- ja tutkimusyhteistyötä ESREAn
History of Adult Education-, Professionalization of Adult Educators- ja Policy Studies-verkostojen
kanssa. Vapaan sivistystyön globaalia vastuuta tutkitaan CIMOn rahoittamassa ReWell – promoting
regional wellbeing in adult and vocational education-hankkeessa, jossa kumppaneina ovat Tansania
(Mzumbe) ja Uganda (Kyambogo).
Väitöstutkimukset
Kettunen Reetta. Aikuisten erityisopiskelijoiden kokemat mahdollisuudet kansanopistossa.
Pätäri Jenni. Tutkimus-käytäntöyhteys vapaassa sivistystyössä. Vapaan sivistystyön tiedon tahto.
Teräasahde Sini. Tutkimus-käytäntö-politiikkayhteydet aikuiskasvatuksen tutkimuksessa.

Pehkonen Anitta. Järjestölliseen opintotoimintaan osallistumisen kannusteet.
Ojakangas Aki. Kansanopistotoiminnan muutos Bourdieun kenttäteorian valossa (Ojakangas Aki)
Pro gradu-tutkielmat
Laura Iivonen-Mellais. Laadunhallintaprosessin itsearviointi Järvenpään seurakuntaopistolla.
Arja Kangaspunta. Strategiatyön mahdollisuudet kirjastossa.
Henriikka Kaunela. Nuorisotyöntekijöiden kokemuksista.

ÅBO AKADEMI
Väitöstutkimukset
Turunen Annika. Kansalaisuus vapaassa sivistystyössä osallistujanäkökulmasta. .

