SVV-tutkimusohjelma
Tampereen tutkijaryhmän tapaaminen
30.9.2011 klo 14–15.30, Atalpa 326
Paikalla: Anja Heikkinen, Aki Ojakangas, Maija Melentjeff, Sini Teräsahde
Tapaaminen aloitettiin käymällä läpi paikalla olleiden ja tutkimusryhmään osallistumisesta
kiinnostuneiden henkilöiden tutkimusaiheita ja -kiinnostuksia.
Anja Heikkinen: Vapaa sivistystyö -ilmiön ja -käsitteen historiallisen muutoksen käsittely ja
kontekstointi. Suomalaisuus vst:ssä, kulttuuriset viitekehykset, ylikansalliset näköalat. Gradu- ja
väitöstutkimusten ohjaus.
Sini Teräsahde: Väitöstutkimuksen aiheena Tutkimuksen, käytännön ja politiikanteon suhteet
suomalaisessa aikuiskasvatuksessa. Tutkimus liikkuu kansallisella ja toimijoiden edustuksellisella
tasolla, Pirkanmaalla tapahtuva alueellinen yhteistyö on hyvänä esimerkkikohteena ja yhteyksiä
useaan tahoon.
Aki Ojakangas: Väitöstutkimuksen aiheena Kansanopistokentän muutos paikallisella ja alueellisella
tasolla. Ojakangasta kiinnostaa esimerkiksi, miten tutkimusta voitaisiin paremmin hyödyntää
kentällä. Ojakangas pohti vapaan sivistystyön ja ammatillisen aikuiskoulutuksen yhteisiä
tutkimuksellisia kiinnostuksen kohteita, joita hänen mukaansa on lähinnä vain pedagoginen
keskustelu. Ojakangas osallistuu hankkeeseen sekä tutkijana että käytännön toimijana ja
tutkimusryhmän neuvonantajana.
Maija Melentjeff: Alkuvaiheilla olevan gradututkimuksen kiinnostuksen kohteena on
henkilöstöjohtaminen (erityisesti ikääntymisen kysymykset ym.) ja sen sijoittaminen vapaan
sivistystyön kontekstiin.
Jenni Pätäri: Valmistuva gradu: Vst-toimijoiden itseymmärrykset ja -määrittelyt kotisivujen
verkkomateriaaleissa.
Kaisa Lappalainen: Käynnissä oleva gradu: OSAAVA-ohjelman merkitykset toimijoille, toteutetaan
yhteistyössä KoL-järjestön kanssa Pohjois-Suomen alueella. Tutkimuskysymyksiä mm.: Miten
OSAAVAA voi hyödyntää alueellisessa kehittämisessä? Miten OSAAVA on implementoitu?
Miten henkilöstöä tuetaan?
Ullastiina Hankala: Alustava otsikko alkavalle gradutyölle: Tunteiden merkitys kouluttajan työssä.
Aineisto kerätään TSJ-opintokeskuksista.
Nina Luukkainen: Suunnitteilla oleva väitöstutkimus, toteutettuna yhteistyössä Urheiluopistot ry:n
kanssa, aiheena vst-koulutuksen terveyshyödyt ja työkykyä ylläpitävä toiminta.
Mauri Nest: Väitöstutkimuksen aihe: Kansalaisopistot – rehtoriuden haaste. Ojakankaan tapaan
alueellinen (Pälkäne) yhteys käytännön kentälle. Samoin Valkeakosken sivistysjohtaja Juha
Sihvonen on tervetullut mukaan tutkimusryhmään.
Karin Filander: Alueellisen sivistyspolitiikan diskurssit?
Koska tarkoituksen on tehdä tutkimusta yhteistyössä käytännön toimijoiden kanssa (vrt. yhteistutkimus
AITURI-hankkeessa), on seuraavaksi tarpeen kartoittaa alueelliset toimijat. Kaupungi/seutu -tasolta
vastuuhenkilönä yhteistyössä voisi olla henkilö tilaajapuolelta. Entuudestaan on hyvät yhteydet
Tampereen työväenopiston rehtori Matti Saareen ja Ahjola-opiston Arto Juhelaan. Urheiluopistoista
alueellisena yhteistyökumppanina on Varalan Urheiluopisto. TSJ-opintokeskuksista olisi hyvä saada
mukaan alueellisen tason vastuuhenkilö. Ojakangas tiesi lisäksi kertoa, että nykyisin
aikuiskoulutusorganisaatioiden omarahoitteinen AIKO-foorumi on taas käynnissä ja sen seuraava
kokous on lokakuussa.

Tulevia tapaamisia, joissa SVV-hanketta viedään eteenpäin, on Kasvatustieteen päivät Joensuussa 24.–
25.11.2011 ja pohjoismainen vapaan sivistystyön tutkimuspäivät Helsingissä 8.-9.12.2011. Sovittiin,
että järjestetään myös yhteistapaaminen tutkijoille ja alueellisille toimijoille Tampereella. VSY:n rooli
on hankkeessa tärkeä siinä, että saadaan kansallisten vst-järjestöjen tuki alueelliselle yhteistyölle. VSY
hoitaa myös tiedotusta kansalliselta tasolta jäsenjärjestöjensä kautta alueelliselle tasolle.

