
SIVISTYSTYÖN	  VAPAUS	  JA	  VASTUU	  

MUISTIO:	  SVV-‐työryhmän	  puhelinneuvottelu	  15.11.2011	  klo	  10.30–11.50	  

Langoilla:	  	  
Jyri	  Manninen	  (pj)	  
Anja	  Heikkinen	  	  
Petri	  Salo	  
Leena	  Saloheimo	  	  

Sini	  Teräsahde	  (kirjuri)	  

	  

Asialista	  

• Edellisen	  pöytäkirjan	  tarkastaminen	  

• Rahoitus	  

• Joulukuun	  pohjoismainen	  tutkimusseminaari	  

• Aikuiskasvatuksen	  Tutkijatapaaminen	  

• Aikataulu	  ja	  hankkeen	  eteneminen	  eri	  tahoilla	  

• Verkkoalusta	  

• Muut	  asiat	  

	  

Edellinen	  pöytäkirja	  

• Anja:	  Puhuimme	  hankkeen	  sisä-‐	  ja	  ulkokehistä,	  mutta	  olisi	  myös	  kolmannen	  rakenteen	  tarve:	  
alueellinen	  (ulko)kehä	  

• BELL-‐hankkeen	  ensimmäinen	  kokous	  14.–15.12.	  

• Korjataan	  OKM:n	  edustajan	  nimi:	  Petri	  Haltia	  	  

	  

Rahoitus	  

• Kordelinin	  säätiöltä	  ei	  saatu	  rahoitusta.	  Hakemus	  käsiteltiin	  suurten	  hankkeiden	  joukossa.	  Jatkossa	  
pienemmille	  osakokonaisuuksille	  voidaan	  hakea	  rahoitusta	  kansansivistysjaostosta.	  Päätettiin,	  että	  
haetaan	  rahoitusta	  ensi	  vuonna	  uudestaan.	  

• Kulttuurirahastolta	  tulee	  tieto	  rahoituspäätöksistä	  ensi	  vuoden	  puolella.	  	  

• OKM:llä	  on	  jatkuva	  erityisavustusten	  haku	  ja	  SVV:lle	  voitaisiin	  hakea	  avustusta	  AITURI-‐hankkeen	  
jatkumona	  ja	  samalla	  pitää	  muutenkin	  asiaa	  esillä	  OKM:ssä.	  Esikuntayksikössä	  toimiva	  Petri	  Haltia	  
vastaa	  aikuiskasvatusasioista	  ja	  voisi	  mahdollisesti	  toimia	  yhteyshenkilönä.	  	  Yleissivistävällä	  
osastolla,	  johon	  vapaa	  sivistystyö	  hallinnollisesti	  kuuluu,	  ei	  tunnu	  olevan	  erityistä	  vst-‐tietämystä.	  
Audienssia	  voitaisiin	  pyytää	  myös	  opetusministeri	  Jukka	  Gustafssonille.	  Sovittiin,	  että	  Leena	  



tiedustelee	  sopivaa	  ajankohtaa	  tapaamiselle	  OKM:ssä	  joulu-‐	  tai	  tammikuulle	  ja	  pyritään,	  että	  SVV-‐
hankkeen	  johtoryhmästä	  mahdollisimman	  moni	  pääsee	  paikalle.	  	  

• Rahoituksen	  saamisen	  mahdollisuutta	  pohjoismaiselta	  ministerineuvostolta	  selvitetään.	  

	  

Joulukuun	  pohjoismainen	  tutkimusseminaari	  8.-‐9.12.2011	  

• Leena	  esitteli	  muotoutumassa	  olevaa	  ohjelmaa.	  Ilmoittautuneita	  on	  tällä	  hetkellä	  23,	  abstrakteja	  3.	  
Käytiin	  läpi	  ilmoittautuneet	  henkilöt.	  

• Perjantaiaamun	  ohjelmaan	  tulee	  mahdollisesti	  Marjan	  (Sukunimi???)	  esitys.	  

• Päätettiin,	  että	  ei	  järjestetä	  rinnakkaisia	  sessioita	  perjantaiaamun	  tutkimusesitelmiin.	  

• NVL:stä	  tullut	  ehdotus	  ohjelmaan:	  pohjoismaisen	  ja	  suomalaisen	  näkökulman	  lisäksi	  tarvitaan	  
eurooppalainen	  näkökulma.	  Anjaa	  pyydettiin	  puhujaksi	  ja	  puheenvuoro	  sopisi	  perjantain	  
ohjelmaan.	  Esityksessä	  voisi	  yhdistyä	  ESREA	  ja	  ALPINE	  -‐näkökulmaa,	  koontia	  seminaarin	  annista	  ja	  
sen	  pohtimista,	  mitä	  erityistä	  on	  pohjoismaisessa	  vapaassa	  sivistystyössä	  ja	  sen	  tutkimuksessa	  
verrattuna	  eurooppalaisiin	  näköaloihin.	  Anja	  miettii	  alustuksensa	  otsikkoa	  ja	  ilmoittaa	  myöhemmin	  
Leenalle.	  

• SVV-‐hankkeen	  esittely	  siirretään	  mielellään	  seminaarin	  alkuun.	  Kaikki	  johtoryhmän	  jäsenet,	  Anjan	  
johdolla,	  ovat	  mukana	  esittelemässä	  hanketta.	  	  

• Taina	  Törmän	  osuus	  pyydetään	  iltatilaisuuden	  alkuun.	  

• Jyrin	  ilmoitti	  esityksensä	  muuttuneesta	  ja	  kertoi	  esitysajaksi	  riittävän	  20	  minuuttia.	  Ohjelmaan	  on	  
varattu	  keskusteluaikaa	  Gustavssonin	  ja	  Mannisen	  esitysten	  jälkeen.	  	  

• Sini	  toimii	  tilaisuuden	  juontajana.	  

• Muodostetaan	  pienryhmiä	  perjantai-‐iltapäivän	  keskusteluille	  ja	  ideoiden	  keräämiselle.	  

• Leena	  lähettää	  uudelleen	  muokatun	  ohjelman.	  

• SVV-‐johtoryhmä	  tapaa	  jo	  torstaina	  klo	  11.00	  lounaan	  merkeissä.	  Myös	  perjantaina	  on	  aikaa	  
keskusteluille	  rahoituksesta	  ym.	  varsinaisen	  ohjelman	  jälkeen.	  

	  

Aikuiskasvatuksen	  tutkijatapaaminen	  

• SVV-‐teemaryhmään	  ei	  ole	  vielä	  paljoa	  ilmoittautuneita.	  	  

• Pyritään	  houkuttelemaan	  väkeä	  VSY:n	  jäsenjärjestöistä,	  Leena	  viestii.	  

• Leena	  pyrkii	  itse	  osallistumaan.	  

• Keskusteltiin	  tarpeesta	  jatkaa	  abstraktien	  jätön	  määräaikaa	  joulukuun	  loppuun.	  Jyri	  selvittää	  asiaa	  
ATS:n	  johtokunnassa.	  	  

• Myös	  Tampereen	  SVV-‐ryhmälle	  viestitään	  tilaisuudesta.	  

	  



Aikataulu	  ja	  hankkeen	  eteneminen	  eri	  tahoilla	  

Tampere	  

• Tampereen	  seudulla	  on	  tehty	  ”haravointia”	  kiinnostuneista	  tahoista	  ja	  sitoutuneiden	  joukko	  alkaa	  
hahmottua.	  Vallitsee	  optimistinen	  henki.	  	  

• Tutkimuskonseptia	  (yhteistutkimus,	  toimintatutkimus)	  on	  mietitty	  niin,	  että	  vst-‐organisaatiot	  
otetaan	  mukaan	  hankkeeseen.	  	  

• Edellisessä	  tapaamisessa	  (14.11.)	  suunniteltiin	  tapaamisia	  puolin	  ja	  toisin:	  tutkijat	  osallistuvat	  
kentän	  toimijoiden	  tilaisuuksiin	  ja	  käytännön	  toimijat	  gradu-‐	  ja	  tohtoriseminaareihin	  esim.	  2	  kertaa	  
vuodessa.	  	  

• Suunnitteilla	  on	  verkkoalustan	  ja	  sähköpostilistan	  perustaminen.	  	  

• Kasvatustieteiden	  yksikön	  tulevaisuus	  on	  avoin	  tutkimustoiminnan	  organisoinnin	  suhteen,	  mikä	  
pitää	  huomioida	  suunnitelmia	  tehdessä.	  	  

• Suhde	  kaupunkiin	  ja	  seutuun	  on	  vahvistunut.	  Yhteistyötä	  on	  käynnistetty	  myös	  koko	  yksikön	  ja	  
seudun	  toimijoiden	  kesken.	  	  

• VSY	  voi	  viestittää,	  että	  jäsenjärjestöilleen	  alueellisen	  toiminnan	  käynnistymisestä.	  Leena	  voi	  tulla	  
mukaan	  alueellisiin	  tilaisuuksiin.	  

	  

VSY	  

• Leena	  kertoi,	  että	  vapaan	  sivistystyön	  yhteistyöelin,	  jossa	  on	  edustettuina	  kaikki	  oppilaitosmuodot	  
+	  AVI,	  hakee	  konkreettisia	  yhteistoiminnan	  muotoja.	  (Itä-‐Suomen	  alueella???)	  

• SVV:stä	  on	  keskusteltu	  VSY:n	  johtokunnassa	  ja	  johtokunta	  kannustaa	  myös	  alueelliseen	  
yhteistyöhön.	  

• Keskusjärjestöjen	  tilaisuudet:	  SVV	  toivotetaan	  tervetulleeksi	  tilaisuuksien	  ohjelmaan,	  mutta	  
suunnitelmat	  vielä	  avoimet.	  KoLilla	  on	  tammiseminaari	  19.–20.1.2012.	  VSY	  ylläpitää	  vapaan	  
sivistystyön	  järjestöjen	  tapahtumakalenteria	  ja	  myös	  Sivistys-‐verkkolehdessä	  on	  kalenteri	  vst-‐
tapahtumille.	  Leena	  jatkaa	  yhteydenpitoa	  jäsenjärjestöihin.	  	  

	  

Itä-‐Suomi	  

• Jyri	  kertoo	  hankkeesta	  Mikkelissä	  Itä-‐Suomen	  kansanopistojen	  syystilaisuudessa.	  	  

	  

Vaasa	  

• Toimintaan	  on	  rekrytoitu	  alueelliset	  koordinaattorit	  valmistuneista	  opiskelijoista,	  joilla	  
mahdollisesti	  myös	  jatko-‐opintohalukkuutta.	  

• Käynnissä	  on	  aineistonkeräyshanke,	  jonka	  puitteissa	  on	  tavoitettu	  550	  tuntiopettajaa,	  pääosin	  
kansalaisopistoista.	  	  



• OSAAVA-‐hankkeen	  kick	  off	  -‐tilaisuudet	  peruuntuivat.	  

• Bildningsforum	  on	  hyvä	  lähtökohta	  infrastruktuuriksi,	  mutta	  suunnitelmat	  alueellisen	  yhteistyön	  
käynnistämiseksi	  ovat	  vielä	  työn	  alla.	  

• Alueellisia	  tilaisuuksia	  järjestetään,	  kun	  tuntiopettajamateriaali	  on	  saatu	  kokoon.	  

	  

Verkkoalusta	  

• Leena	  on	  ottanut	  selvää	  erilaisista	  verkkoalustoista,	  mutta	  päätöstä	  ei	  ole	  vielä	  tehty.	  	  

• Ehdotettiin	  Google	  docsia,	  PedaNetiä	  ja	  Moodlea	  ja	  käytiin	  läpi	  kunkin	  hyviä	  ja	  huonoja	  puolia.	  
PedaNet	  sai	  eniten	  kannatusta,	  se	  on	  avoin,	  epäkaupallinen	  ja	  tarjolla	  on	  ilmainen	  tuki.	  	  

• Kaikki	  osahankkeet	  halutaan	  samalle	  verkkoalustalle.	  	  

• Ratkaisu	  valittavasta	  verkkofoorumista	  tehdään	  tällä	  viikolla	  ja	  Leena	  informoi	  asiasta.	  

	  

Muut	  asiat	  

• Kasvatustieteen	  päivät:	  Leena	  on	  tulossa	  perjantaina	  Joensuuhun,	  Anja	  vain	  torstaina,	  Petri	  ja	  Sini	  
eivät	  ole	  tulossa.	  

• Seuraava	  tapaaminen	  on	  pohjoismainen	  tutkijatapaaminen	  ja	  siellä	  sovitaan	  tulevista	  
puhelinkokouksista.	  

	  

	  

	  
	  


