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VAPAAN SIVISTYSTYÖN AVOIN TUTKIMUSTYÖPAJA 2015
27.–28.8.2015 Joensuussa (työpaja Joensuun seudun kansalaisopistossa, Papinkatu 3)
Vapaan sivistystyön teemasta tutkimusta tekevien avoin tutkimustyöpaja järjestetään Joensuussa 27. - 28.8. osana valtakunnallisia vapaan sivistystyön päiviä. Työpaja ajoittuu torstain iltapäivään
ja perjantain aamupäivään. Työpajan osallistujilla on lisäksi mahdollisuus seurata päivien yhteisiä
ohjelmaosuuksia ja nauttia Joensuun elokuisista tunnelmista.
Tutkimustyöpajan ohjelma rakentuu osallistujien vapaata sivistystyötä koskevista tutkimusesitelmistä ja niistä käytävästä keskustelusta. Kyseessä voi olla opinnäytetyö (pro gradu, väitöskirja) tai
muu tutkimus. Työpajaan toivotaan myös lyhyempiä ideapapereita henkilöiltä, jotka harkitsevat
tutkimuksen aloittamista ja kaipaavat palautetta ja ideoita suunnittelun jatkamiseen, tai haluavat
muuten nostaa kiinnostavan ilmiön tarjolle mahdollisena tutkimusaiheena.
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, tutkimustehtävä, aineisto, tuloksia) tulee näkyä myös.
2. Tutkimussuunnitelman esittely: suunnitelmien tulee noudattaa vakiintunutta rakennetta
(tausta, aikaisemmat tutkimukset aiheesta, tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset, aineistonkeruusuunnitelma).
3. Ideapaperit: vapaamuotoisempia esityksiä jostakin vapaan sivistystyön teemaan liittyvästä
tutkimusaiheesta, joka olisi tutkimisen arvoinen. Mahdollisena toteuttajana myöhemmin
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 kannattaisi tutkia.
Tutkimusesitysten ja -suunnitelmien pituus on korkeintaan 10 sivua, ideapapereiden noin kolme
sivua. Tutkimusesityksille ja tutkimussuunnitelmille nimetään opponentit, ideapapereille kommentaattorit.
Esityksiä tutkimustyöpajaan tarjotaan verkkolomakkeella, joka löytyy osoitteesta
https://elomake.uef.fi/lomakkeet/8918/lomake.html
Verkkolomakkeelle kirjataan lyhyt korkeintaan 600 merkin tiivistelmä esityksestä. Lisäksi tutkimusesitysten ja tutkimussuunnitelmien abstraktit (korkeintaan 1000 sanaa) lähetetään sähköpostilla professori Jyri Manniselle 1.6.2015 mennessä (jyri.manninen@uef.fi). Ideapapereista ei tarvitse lähettää tiivistelmän lisäksi pidempää versiota ennen elokuuta.

www.vapausjavastuu.fi

Tärkeät päivämäärät:
1.6.




5.6
17.8.
21.8







27.-28.8

esitysten tarjoaminen verkkolomakkeella
tutkimusesitysten ja tutkimussuunnitelmien abstraktin lähettäminen sähköpostilla
julkistetaan hyväksytyt esitykset ja työpajan alustava ohjelma
viimeinen ilmoittautumispäivä vapaan sivistystyön päiville
paperit toimitettava etukäteen sähköisesti leena.saloheimo@sivistys.fi
paperit ja työpajan ohjelma saatavilla verkossa
vs-päivät ja tutkimustyöpaja Joensuussa

AVOIMEN TUTKIMUSTYÖPAJAN järjestää Sivistystyön Vapaus ja Vastuu SVV –ohjelma, jonka verkkosivut ovat osoitteessa www.vapausjavastuu.fi. Käytännön järjestelyistä vastaa Itä-Suomen yliopisto, lisätietoja jyri.manninen@uef.fi, puh. 050-3815359.
Tutkimustyöpajaan osallistuvien on ilmoittauduttava myös vapaan sivistystyön päiville (ks. tiedot alla) normaaliin tapaan ja valittava ilmoittautumislomakkeelta työpajaksi ”Avoin tutkimustyöpaja”.
VAPAAN SIVISTYSTYÖN PÄIVÄT järjestää Itä-Suomen vapaan sivistystyön yhteistyöelin, mukana ItäSuomen AVI ja Vapaa Sivistystyö ry.
Aika: 27. - 28.8.2015
Paikka: Sirkkalasali, Hotelli Kimmel (Itäranta 1) ja Joensuun seudun kansalaisopisto
(Papinkatu 3), Joensuu
Ilmoittautuminen viimeistään ti 17.8.2015
verkkolomakkeella tai sivistys.ita@avi.fi.
Jos sähköinen ilmoittautuminen ei onnistu, soita Eeva Turuselle p. 0295 016 869
Hinta: Tutkimustyöpajaan kahtena päivänä osallistuvien ohjelmaan merkittyjen esittäjien puolesta
kehittämispäivien osallistumismaksun (55 €) maksaa SVV-hanke. Muille päivien kokouspaketit: 1)
to ja pe 55 € 2) to 27,50 € ja 3) pe 27,50 €.
Majoitus:
Hotelli Kimmel 1 hh 98 €, 2 hh 59 €/hlö. Majoitusvaraukset Original Sokos Hotel Kimmel ”Vapaan
sivistystyön päivät” 7.8.2015 mennessä.
Muita: esim. VisitKarelia-sivustolta
Lisätietoja: Leena Saloheimo, VST, leena.saloheimo@sivistystyo.fi, 050 5466038
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