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Vapaan sivistystyön avoin tutkimustyöpaja  
24.–25.8.2017 Mikkelissä 
 
Vapaan sivistystyön teemasta tutkimusta tekevien ja siitä kiinnostuneiden perinteinen avoin tutki-
mustyöpaja järjestetään elokuussa Mikkelissä osana Vapaan sivistystyön päiviä. Tutkimustyöpajan 
ohjelma rakentuu osallistujien vapaata sivistystyötä koskevista tutkimusesitelmistä ja niistä käytä-
västä keskustelusta. Kyseessä voi olla työn alla oleva opinnäytetyö (pro gradu, väitöskirja) tai muu 
tutkimus. Työpajassa voidaan käsitellä myös lyhyempiä ideapapereita. 
 
Työpajaan voi tarjota seuraavan tyyppisiä esityksiä: 
 

1. Tutkimusesitykset: pohjautuvat käynnissä olevaan tai jo valmistuneeseen tutkimukseen, ja 
esitykset valitaan tutkimuksellisten kriteerien pohjalta. Esityksissä voi keskittyä johonkin 
tutkimukseen osaan tai erityiskysymykseen, mutta tutkimuksen kokonaisuus (teoria, tutki-
mustehtävä, aineisto, tuloksia) tulee näkyä myös. 

2. Tutkimussuunnitelman esittely: suunnitelmien tulee noudattaa vakiintunutta rakennetta 
(tausta, aikaisemmat tutkimukset aiheesta, tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset, ai-
neistonkeruusuunnitelma). 

3. Ideapaperit: vapaamuotoisempia esityksiä jostakin vapaan sivistystyön teemaan liittyvästä 
tutkimusaiheesta, joka voisi olla tutkimisen arvoinen. Mahdollisena toteuttajana myöhem-
min voi olla esittäjä itse, mutta yhtä hyvin voi tuoda tarjolle aiheen, jota jonkun olisi hyvä 
alkaa tutkia. Paperissa tulee lyhyesti kuvata tutkimuskohdetta, tutkimusidea ja perusteluja, 
miksi asiaa pitäisi tutkia. 

 
Tutkimusesitysten ja -suunnitelmien pituus on korkeintaan 10 sivua (teksti tai pp-handout), 
ideapapereiden noin kolme sivua. Tutkimusesityksille ja tutkimussuunnitelmille nimetään op-
ponentit, ideapapereille kommentaattorit. Esityksiä tutkimustyöpajaan tarjotaan verkkolomak-
keella, joka löytyy osoitteesta https://elomake.uef.fi/lomakkeet/16957/lomake.html 
 
Verkkolomakkeelle kirjataan noin 500 sanan (noin 5000 merkin) tiivistelmä esityksestä. Tärkeät 
päivämäärät: 
 

15.6  esitysten tarjoaminen verkkolomakkeella  

20.6  julkistetaan hyväksytyt esitykset ja työpajan alustava ohjelma 

17.8  paperit tai pp-handout toimitettava etukäteen sähköisesti 

 jyri.manninen@uef.fi  

18.8.  paperit ja työpajan ohjelma saatavilla verkossa osoitteessa www.vapausja-
vastuu.fi  

24.-25.8  vapaan sivistystyön päivät ja tutkimustyöpaja Mikkelissä 
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Tutkimustyöpajan järjestää Sivistystyön Vapaus ja Vastuu –hanke (SVV). 
 
Tutkimustyöpajaan osallistuvien on ilmoittauduttava myös Vapaan sivistystyön päiville normaa-
liin tapaan ja valittava ilmoittautumislomakkeelta työpajaksi ”Avoin tutkimustyöpaja” 16.8.2016 
mennessä. Samalla heillä on mahdollisuus seurata myös päivien muita ohjelmaosuuksia. Lisätietoa 
ja ilmoittautumislinkki löytyy verkkosivuilta: https://www.avi.fi/web/avi/tapahtumat-ja-koulutuk-
set  
 
Hinta: tutkimustyöpajaan kahtena päivänä osallistuvien ohjelmaan merkittyjen esittäjien puolesta 
kehittämispäivien osallistumismaksun maksaa SVV-ohjelma. Osallistujat vastaavat itse matka- ja 
majoituskuluistaan sekä majoituksen varaamisesta. 
 
Lisätietoja: jyri.manninen@uef.fi  
 
TERVETULOA! 
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