Sivistystyön	
  vapaus	
  ja	
  vastuu	
  –	
  Tampereen	
  seudun	
  toimintaverkosto	
  ja	
  SVV-‐opintokerho	
  
	
  
SVV-‐ohjelman	
  toisen	
  alueellisen	
  tapaamisen	
  osallistujat	
  päättivät	
  Sampolassa	
  23.11.2012	
  käynnistää	
  
vapaan	
  sivistystyön	
  tutkimuksesta	
  ja	
  tutkivasta	
  kehittämisestä	
  kiinnostuneiden	
  opintokerhon.	
  Ainakin	
  
aluksi	
  kokoonnutaan	
  Tampereen	
  seudun	
  työväenopiston	
  tiloissa.	
  Mukaan	
  toivotaan	
  vapaan	
  sivistystyön	
  
henkilöstöä	
  –	
  opettajia,	
  kouluttajia,	
  rehtoreita,	
  hallinnoijia	
  -‐,	
  opinnäytetyön	
  tekijöitä	
  ja	
  tutkijoita.	
  
Opintokerhon	
  tapaan	
  osallistujat	
  päättävät	
  itse	
  sen	
  tavoitteista	
  ja	
  toimintatavoista.	
  SVV-‐hankkeen	
  tiimoilta	
  
sen	
  toivotaan	
  tekevän	
  vapaan	
  sivistystyön	
  tutkimuksesta	
  meta-‐analyysiä,	
  tukevan	
  henkilöstön	
  ja	
  tutkijoiden	
  
yhteistutkimusta	
  ja	
  tuottavan	
  yhteisiä	
  tutkimusperustaisia	
  kannanottoja	
  ja	
  esiintymisiä	
  esimerkiksi	
  
alueelliseen	
  mediaan.	
  
	
  
Alueellisen	
  SVV-‐toiminnan	
  tukikohtana	
  pidetään	
  SVV-‐sivuston	
  (http://www.peda.net/veraja/vsy/svv)	
  
Tampereen	
  seutu-‐alasivustoa.	
  Sinne	
  voidaan	
  laatia	
  opinnäytetyötori	
  eri	
  osapuolia	
  varten	
  ja	
  perustaa	
  
alueellinen	
  sähköpostilista	
  toiminnasta	
  kiinnostuneille.	
  Toivotaan,	
  että	
  SVV-‐ohjelmaa	
  luotsaamaan	
  ryhtyvä	
  
Jenni	
  Pätäri	
  ideoi	
  jatkossa	
  sen	
  käyttöä.	
  
	
  
Kevätkauden	
  ensimmäinen	
  opintokerho	
  pidetään	
  Sampolassa,	
  perjantaina	
  11.11.2013,	
  A270,	
  alkaen	
  klo	
  16.	
  
Vapaan	
  sivistystyön	
  fuusioituessa,	
  resurssien	
  niukentuessa	
  ja	
  kilpailun	
  kiristyessä	
  ajankohtaisiksi	
  aiheiksi	
  
todettiin	
  tuntiopettajuuden	
  yleistyminen	
  ja	
  toiminnan	
  markkinoistuminen.	
  Mukaan	
  tulijoiden	
  odotetaan	
  
lukevan	
  1)	
  teoksesta	
  Keskinen-‐Salo-‐Saloheimo.	
  2012.	
  ”Vapaus	
  ja	
  vastuu.	
  Vapaan	
  sivistystyön	
  kehittämisen	
  
edellytykset”	
  (KVS)	
  artikkelin	
  Kristiina	
  Kestinen	
  ja	
  Minna	
  Majuri:	
  ”Tuntiopettajien	
  asema	
  ja	
  sitoutuminen”	
  ja	
  
2)	
  Jenni	
  Pätärin	
  pro	
  gradu-‐tutkielman	
  ”Legitimaatiotulkintoja	
  vapaasta	
  sivistystyöstä”	
  
(http://tutkielmat.uta.fi/pdf/gradu06218.pdf).	
  
	
  
Tampereen	
  seutulaiset	
  järjestävät	
  myös	
  kansallisen	
  SVV-‐opintokerhon	
  /	
  tutkijaseminaarin	
  18.-‐19.1.2013.	
  
Tarkempi	
  ohjelma	
  saataneen	
  aikaan	
  lähipäivinä.	
  
	
  
Jo	
  ennen	
  vuodenvaihdetta	
  päätettiin	
  etsiä	
  tukea	
  niin	
  SVV-‐opintokerho-‐	
  kuin	
  muullekin	
  toiminnalle.	
  
• Joku	
  osallistuvista	
  tahoista	
  voi	
  hakea	
  pientä	
  avustusta	
  opintokerhotapaamisiin	
  
• Uuteen	
  OSAAVA-‐hakuun	
  (joulukussa	
  2012)	
  voitaisiin	
  tehdä	
  alueellinen	
  vapaan	
  sivistystyön	
  
organisaatioiden	
  ja	
  Kasvatustieteiden	
  yksikön	
  yhteinen	
  konsortio	
  henkilöstön	
  tutkivaan	
  
täydennyskoulutukseen	
  tai/ja	
  valtakunnallinen	
  konsortio	
  keskusjärjestöjen	
  ja	
  SVV-‐
yhteistyöyliopistojen	
  kesken	
  
• Pirkanmaan	
  kulttuurirahaston	
  seuraavassa	
  haussa	
  voidaan	
  hakea	
  avustusta	
  alueelliselle	
  
verkostoitumiselle	
  ja	
  tutkivalle	
  kehittämistoiminnalle.	
  
	
  
Tampereen	
  seudun	
  SVV-‐toiminnan	
  todettiin	
  kaipaavaan	
  kaitsijaporukkaa,	
  johon	
  toivottiin	
  osallistujia	
  
ainakin	
  yliopistolta	
  (toistaiseksi	
  ainakin	
  Anja),	
  työväen-‐	
  ja	
  kansalaisopistojen	
  rehtoreista	
  (Matti,	
  Arto,	
  Juha,	
  
Päivi…),	
  Varalan	
  urheiluopistosta,	
  kansanopistoista	
  ja	
  seutuhallinnosta.	
  Mietittiin	
  toiminnan	
  yhteyttä	
  vireillä	
  
olevaan	
  Kasvatustieteiden	
  yksikön	
  EDU-‐Tampereen	
  seutu-‐yhteistyöhön,	
  jossa	
  periaatteessa	
  toimii	
  aikuis-‐	
  ja	
  
ammattikasvatuksen	
  yhteistyöryhmä.	
  
	
  
Tällaisia	
  vielä	
  muistin,	
  29.11.2012	
  
terv.	
  Anja	
  
anja.heikkinen@uta.fi	
  

