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Vapaan sivistystyön avoin tutkimustyöpaja  
 
Aika: 25.–26.8.2014  
Paikka: Kuopion kansalaisopisto (Puistokatu 20) ja Kuopion Muotoiluakatemia (Piispankatu 8), 

Kuopio 

 
Vapaan sivistystyön teemasta tutkimusta tekevien avoin tutkimustyöpaja järjestetään elokuussa 
Kuopiossa osana vapaan sivistystyön päiviä. Työpajan vetävät professorit Anja Heikkinen (Tampe-
reen yliopisto) ja Jyri Manninen (Itä-Suomen yliopisto). 
 
Tutkimustyöpajan ohjelma rakentuu osallistujien vapaata sivistystyötä koskevista tutkimusesitel-
mistä 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, tut-
kimustehtävä, 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 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 kommen-
taattorit. 
 
ESITYSTEN TARJOAMINEN 
Esityksiä tutkimustyöpajaan tarjotaan verkkolomakkeella, jolle kirjataan esityksen perustiedot. 
Lisäksi tutkimusesitysten ja tutkimussuunnitelmien abstraktit (korkeintaan 1000 sanaa) lähete-
tään sähköpostilla professori Anja Heikkiselle (anja.heikkinen@uta.fi) 5.6.2014 mennessä. 
Ideapapereista ei tarvitse lähettää tiivistelmän lisäksi pidempää versiota ennen elokuuta.  

https://fi.surveymonkey.com/r/tutkimuspaja2016
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ILMOITTAUTUMINEN TUTKIMUSTYÖPAJAAN JA VAPAAN SIVISTYSTYÖN PÄIVILLE 

Tutkimustyöpajaan osallistuvien on ilmoittauduttava 16.8.2016 mennessä Vapaan sivistystyön 
päiville ja valittava ilmoittautumislomakkeelta työpajaksi ”Avoin tutkimustyöpaja”. Vapaan si-
vistystyön päivistä löytyy lisätietoa Vapaa Sivistystyö ry:n verkkosivuilta.  
 
Tärkeät päivämäärät: 
 

viim. 5.6.  esitysten tarjoaminen verkkolomakkeella  

 tutkimusesitysten ja tutkimussuunnitelmien abstraktin lähettäminen sähkö-
postilla 
 

10.6.  julkistetaan hyväksytyt esitykset ja työpajan alustava ohjelma 
 

viim. 16.8.  ilmoittautuminen Vapaan sivistystyön päiville 
 

viim. 19.8. 
 
22.8. 

 paperit toimitetaan etukäteen osoitteella jenni.patari@uta.fi 
 

 paperit ja työpajan ohjelma saatavilla verkossa osoitteessa 
www.vapausjavastuu.fi 
    

25.-26.8  vapaan sivistystyön päivät ja tutkimustyöpaja Kuopiossa 
 

 
Tutkimustyöpajan järjestää Sivistystyön Vapaus ja Vastuu –hanke (SVV). 
 
Hinta: Vapaan sivistystyön päivien osallistumismaksu on 24 €/päivä. Maksu kattaa kahvit ja lou-
naat. Tutkimustyöpajaan kahtena päivänä osallistuvien ohjelmaan merkittyjen esittäjien puoles-
ta kehittämispäivien osallistumismaksun (48 euroa) maksaa SVV-ohjelma. 
  

Matkat ja majoitus: Osallistujat vastaavat itse matka- ja majoituskuluistaan sekä majoituksen va-

raamisesta. Hotelli Puijonsarvessa (Minna Canthinkatu 16, Kuopio) on varattu kiintiö (koodi ”Vapaan 

sivistystyön päivät”), varaukset +358 10 7629 500 tai sales.kuopio@sokoshotels.fi . 

 

TERVETULOA! 
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