
SVV	  –KOKOUS	  2.12.2014	  klo	  8.30	  –	  9.37	  

Paikalla:	  Anja	  Heikkinen,	  Annika	  Turunen,	  Ari	  SIvenius,	  Jyri	  Manninen,	  Petri	  Salo	  ja	  Leena	  Saloheimo	  (teki	  
muistion)	  

Asiat	  	  

SVV-‐tilanne	  Joensuussa,	  Tampereella,	  Vaasassa	  ja	  Hesassa	  

Joensuu	  
Jyri/BeLL-‐projektin	  deadline	  31.1.	  työllistää	  mukavasti	  (analyysit,	  tutkimusraportti,	  tulosseminaari	  
22.1	  Bonnissa).	  Sivistysiltamia	  pidetty	  kaksi	  kertaa	  syksyn	  aikana:	  mainiot	  puheenvuorot	  (mm.	  Päivi	  
Atjonen	  sivistystyön	  arvioinnista,	  Ari	  Antikainen	  sivistyksestä,	  Kansalaisopiston	  rehtori	  
uusliberalismin	  haasteista	  opiston	  arjessa),	  osallistujia	  noin	  13-‐15	  kerralla,	  hyvää	  keskustelua.	  
Opiskelijoilla	  mahdollisuus	  korvata	  osallistumalla	  näihin	  +	  paikallisen	  OK:n	  juhlaluentosarjaan	  +	  
moodlekeskusteluihin	  1	  op	  muista	  opinnoista.	  Jatko-‐opiskelijoista	  Emilian	  väitöskirja	  alkaa	  olla	  
koossa,	  tullee	  kevään	  aikana	  esitarkastuskuntoon.	  
	  
Tampere	  
tutkiva	  opintokerho	  kokoontuu,	  kentän	  kiinnostus	  ollut	  laimeaa	  
Anja,	  Jenni	  ja	  Sini	  	  	  
tarvitaan	  alueellinen	  suunnitteluryhmä:	  edustus	  eri	  tahoilta,	  sv-‐oppilaitoksista	  
Jenni	  tehnyt	  muistiinpanoja	  omaa	  tutkimustaan	  varten	  	  
graduja	  valmistunut	  ja	  valmistumassa	  
	  
Vaasa	  
Annika	  oli	  syksyllä	  MIMER-‐konferenssissa	  
tammikuun	  alussa	  opintopiiritapaaminen:	  kuusi	  henkeä	  kutsuttuna,	  tavoitteena	  sitoutuminen	  
	  
Helsinki	  
hiljaiseloa	  syksyn	  ajan	  
tiedotustehtävän	  hoitoa	  mahdollisuus	  parantaa	  
Kordelinin	  säätiöltä	  apuraha	  vs-‐tutkimustiedon	  levittämiseen	  ja	  popularisointiin	  
OKM	  myöntänyt	  tutkimusavustuksen	  käytettäväksi	  2013	  -‐	  2014,	  käytetään	  mm.	  tutkijatapaamisten	  
ja	  vs-‐kesäseminaarin	  järjestämiskuluihin	  ja	  selvitysten	  tekoon	  (mm.	  opintosetelityyppisen	  
avustuksen	  vaikuttavuudesta)	  

SVV-‐julkaisun	  valmistelutyön	  eteneminen	  

Työryhmä:	  suuret	  linjat	  olemassa,	  seuraavaksi	  kirjoittajien	  löytäminen	  
keskinäinen	  työn-‐,	  vastuunjako:	  Annika	  ja	  Ari	  ovat	  mukana,	  muuta	  kiirettä	  erityisesti	  Arilla,	  
tarvittaisiin	  joku	  pitämään	  asioita	  liikkeellä	  
”mitä	  on	  opittu	  tässä	  ohjelmassa”	  -‐	  voi	  olla	  pamflettimainen	  ,	  poleeminen,	  kriittinen	  	  
julkaisu	  voi	  olla	  luonteeltaan	  inventaariomainen,	  toimintakertomusmainen	  –	  miten	  tämä	  suhteutuu	  
luotuihin	  linjoihin?	  
	  
Sovittiin,	  että	  



-‐ julkaisun	  tekoa	  edistetään	  kokoamalla	  sitä	  varten	  sivistysiltamien	  ja	  opintokerhojen	  alustuksia,	  
ja	  muuta	  valmista	  SVV-‐materiaalia??	  (esim.	  Vaasan	  yms.	  alustukset)	  	  

-‐ Leena	  selvittää,	  voisiko	  Jenni	  paneutua	  em.	  alustusten	  kokoamiseen	  ja	  julkaisun	  edistämiseen	  
sillä	  tavalla	  korvausta	  vastaan.	  	  

	  

SVV	  -‐toimintasuunnitelma	  2014:	  kootaan	  yhteistyökumppanien	  omat	  ja	  yhteiset	  suunnitelmat	  

Jyri:	  minulla	  on	  suunnitelmana	  yrittää	  pysyä	  hengissä	  BeLL:in	  päättymiseen	  asti,	  sen	  jälkeen	  ehdin	  
miettiä	  muuta…	  Sivistysiltamien	  jatkoa	  varmaan	  mietitään,	  ihmisten	  saaminen	  liikkeellä	  on	  aika	  
haastavaa,	  nykyinen	  osallistujamäärä	  ei	  ihan	  riitä.	  
	  
Anja:	  pedanetin	  käyttöä	  voisi	  tehostaa	  
järjestöjen	  ja	  yliopistojen	  ihmisten	  tapaamisia	  tarvitaan	  
SVV:n	  osallistuminen	  järjestöjen	  tapahtumiin	  	  -‐	  lisää	  tarvitaan	  
SVV-‐täydennyskoulutushankkeen	  saaminen	  OSAAVA-‐ohjelmaan	  	  
	  
Ari:	  keskustelujen	  jalkauttaminen	  eri	  paikoissa	  tarpeen.	  
	  
Sovittiin,	  että:	  
-‐ SVV-‐tapahtumat	  kootaan	  pedanetin	  kalenteriin	  –	  kukin	  yhteistyökumppani	  hoitaa	  sinne	  

omansa	  
-‐ pedanetin	  s-‐postilistaa	  täydennetään	  niin,	  että	  viestit	  leviävät	  mahdollisimman	  helposti	  vs-‐

kentälle	  –	  Leena	  tekee	  
-‐ Leena	  kokoaa	  taulukkoon	  	  	  
	  	  	  

SVV	  -‐tapaamisen	  järjestäminen	  Aikuiskasvatuksen	  tutkijatapaamisen	  2014	  yhteydessä	  Turussa	  

Jyri:	  tutkijatapaamisen	  teemaryhmän	  papereiden	  hyväksyminen	  ja	  ohjelman	  rakentaminen;	  minulle	  
tullut	  muutamia	  esityksiä,	  Petrille	  ja	  Anjalle	  varmaan	  myös	  jotain?	  Oma	  esitys	  tulossa	  toki	  myös	  
(BeLL:istä	  yllättäen	  
Ehdotus:	  pitäisikö	  olla	  jo	  ke	  5.2	  iltapäivä	  eli	  ennen	  tutkijatapaamista,	  kaikki	  etäasujat	  joutuvat	  
tulemaan	  Turkuun	  jo	  silloin	  joka	  tapauksessa?	  	  Ei	  onnistu,	  koska	  Petri	  ja	  Annika	  saapuvat	  vasta	  6.2.	  
iltapäivällä.	  
13.12.	  deadline	  teemaryhmän	  ohjelmalle	  
abstrakteja	  saapunut,	  teemaryhmään	  odotettavissa	  6	  -‐	  7	  esitelmää	  
	  
Sovittiin,	  että	  
-‐ Anja,	  Jyri	  ja	  Petri	  lähettävät	  toisilleen	  saamansa	  abstraktit	  
-‐ pidetään	  SVV-‐työryhmän	  kokousillallinen	  to	  6.2.-‐	  Leena	  järjestää	  
-‐ järjestetään	  SVV-‐verkoston	  lounas	  pe	  7.2.	  	  –	  Leena	  järjestää	  
	  

SVV-‐tutkijatapaaminen	  kesällä	  2014	  



Itä-‐Suomen	  vapaan	  sivistystyön	  yhteistyöelin	  ja	  VST	  järjestävät	  valtakunnallisen	  vapaan	  sivistystyön	  
kesäseminaarin	  Varkaudessa	  to	  -‐	  pe	  28.	  -‐	  29.8.2014.	  	  Seminaarin	  ohjelma	  koostuu	  alustuksista,	  
joista	  osa	  tutkimusaiheisia,	  ja	  työpajoista.	  Tutkijatapaaminen	  on	  oppilaitosväelle	  jaettavassa	  
ohjelmassa	  ”avoimena	  tutkimustyöpajana”,	  tavoitteena	  saada	  kuulolle	  ja	  osallistumaan	  myös	  niitä,	  
jotka	  eivät	  (vielä)	  tee	  tutkimusta.	  Voisi	  myös	  miettiä,	  miten	  Varkauden	  tilaisuutta	  voitaisiin	  muuten	  
hyödyntää	  vuorovaikutuksen	  lisäämisessä.	  VST	  vastaa	  päivien	  ohjelmasta	  yhteistyöelimen	  kanssa.	  

Sovittiin,	  että	  

-‐ SVV-‐tutkijatapaaminen	  järjestetään	  vs-‐kesäseminaarin	  yhteydessä	  Varkaudessa	  
-‐ Itä-‐Suomen	  yliopisto	  vastaa	  tutkijatapaamisen	  sisällöstä	  	  
-‐ ohjelmaan	  palataan	  tarkemmin	  helmikuussa	  2014	  

	  
Ehdotus:	  tehostetaan	  tutkijatapaamisen	  työtapoja,	  Vaasassa	  ei	  oikein	  toiminut.	  Esityksille	  
”laatukriteeri”	  (en	  halua	  enää	  kertakaan	  kuunnella	  näennäisfilosofista	  ”pohdiskelua”,	  jossa	  ei	  ole	  
mitään	  tutkimuksellista	  otetta	  saati	  linkitystä	  vapaaseen	  sivistystyöhön),	  papereille	  ja	  esityksille	  
ohjeistus	  mitä	  pitäisi	  sisältää	  (joku	  työn	  ajankohtainen	  fokus,	  esim.	  analyysi,	  teoria	  tms.),	  paperit	  
hyvissä	  ajoin	  jakoon,	  määrätään	  opponentit.	  
	  

Artikkelien	  ja	  esitelmien	  tekemisen	  tukeminen	  

Palataan	  asiaan	  helmikuussa	  Turussa.	  

Yhteistyö	  Sivistyksen	  kanssa	  	  

VST	  tekee	  verkkolehti	  Sivistyksen	  kanssa	  yhteistyötä	  SVV-‐tiedon	  levittämisessä.	  Suunnitelmissa	  on	  
neljä	  (4)	  pitkää	  juttua,	  jotka	  ilmestyvät	  helmi-‐,	  huhti-‐,	  syys-‐loka-‐	  ja	  marraskuussa	  2014.	  Sivistys	  
vastaa	  juttujen	  teosta,	  VST	  ehdottaa	  aiheet,	  välittää	  kontaktihenkilöiden	  yhteystiedot	  jne.	  

Lisäksi	  Sivistys	  uutisoi	  alan	  väitökset	  entiseen	  tapaan.	  	  

Sovittiin,	  että	  	  

-‐ yliopistokumppanit	  toimittavat	  Leenalle	  päivitetyn	  listan,	  mitä	  tutkitaan	  nyt:	  mitä,	  kuka,	  milloin	  
valmistumassa	  ja	  kontaktitiedot	  	  

-‐ yliopistokumppanit	  muistuttavat	  valmistuvien	  väitöskirjojen	  ja	  muiden	  opinnäytteiden	  tekijöitä	  
Sivistykseen	  /VST:lle	  tiedottamisesta	  

-‐ yhteistyökumppanit	  tekevät	  s-‐postitse	  ehdotuksia	  Sivistyksen	  juttusarjan	  aiheista	  -‐	  mitä	  asioita	  
halutaan	  saada	  esiin:	  teemat,	  painotukset,	  aiheet	  jne.	  

-‐ yliopistokumppanit	  kuulostelevat,	  löytyisikö	  verkostosta	  (nuoren)	  tutkijan	  
/väitöskirjan/graduntekijän	  blogin	  pitäjää	  -‐	  	  onko	  tietoa	  ihmisistä,	  joilla	  intoa	  blogin	  pitoon	  vai	  
pitääkö	  joku	  jo	  >	  vinkit	  Terhille	  Sivistykseen	  /terhi.kouvo@kvs.fi	  	  


