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Sivistystyön Vapaus ja Vastuu eli SVV on vuonna 2011 

käynnistetty vapaan sivistystyön yhteistyöohjelma. Sen 

tavoitteena on alan tutkimuksen ja yliopistoyhteistyön 

sekä toimijoiden vuorovaikutuksen vahvistaminen. 

Ohjelmasta vastaavat Vapaa Sivistystyö ry (VST), 

Tampereen ja Itä-Suomen yliopistot sekä Åbo Akademi. 

 

Vaikuttamistoiminnassa tavoitteena on, että 

• vapaata sivistystyötä koskeva tutkimustieto on helposti saatavilla ja sitä voidaan hyödyntää alan 

edunvalvonnassa ja kehittämisessä. 

• opetushallinto ja vapaan sivistystyön päätöksentekijät saavat säännöllisesti tiedon alan tuoreesta 

tutkimuksesta. 

• vapaan sivistystyön tutkimuksen yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja näkyvyys lisääntyvät. 

• vapaata sivistystyötä koskeva tutkimustietoon perustuva päätöksenteko vahvistuu. 

 

Toimintavuoden 2022 aikana jatketaan sivistysulostulolla, jonka kontekstissa tarkastelua on ajankohtaisten 

koulutuspoliittisten, erityisesti jatkuvan oppimisen linjaukset, joihin sivistys- ja koulutustoimijat vapaa 

sivistystyö mukaan luettuna laajapohjaisesti sitoutuvat. Ulostulon alateemoiksi on valikoitunut kestävä 

kehitys, ekososiaalinen sivistys sekä uusi työelämä-narratiivi.  

 

Vuonna 2022 SVV-yhteistyöohjelman jäseniä ovat: Björn Wallén (VST), Satu Heimo (SVV), Hanna Toiviainen 

(TAU), Jyri Manninen (UEF), Petri Salo (ÅA). BW on yhteistyöverkoston puheenjohtaja ja SH 

yhteistyöohjelman koordinaattori. 

 

Helmikuussa SVV osallistuu Tampereen yliopistossa järjestettäville Aikuiskasvatuksen tutkimuspäiville 

tutkimustyöpajan teemalla Bildung-gospel: a salvation to wicked problems.  

 

Maaliskuussa SVV-yhteistyöohjelma järjestää yhdessä FINGO:n kanssa englanninkielisen KOSI-konferenssin, 

joka on osa Alfred Kordelinin säätiön tukemaa KOSI-hanketta. Koska konferenssi järjestetään etänä, on 

mahdollista kutsua VST:n ja SVV-yhteistyöohjelman verkostotoimijoita mukaan osallistumaan tilaisuuteen 

sijainnista riippumatta. Tilaisuuden teemana on aktivismi ja toimijuus globaalissa kansalaiskasvatuksessa ja 

lisäksi teemaa tullaan käsittelemään tunteiden ja arvojen näkökulmasta. Teema on kytköksissä 

ekososiaalisen sivistyksen kanssa, ts. sivistystä nähdään osallisuuden, oikeudenmukaisuuden ja kestävän 

elämän moninaisista näkökulmista.  

 

Huhtikuussa järjestetään tutkimustyöpaja, johon pyydetään mukaan uusia tutkimusorientoituneita 

henkilöitä (Kukka-Maaria Vuorikoski, Leea Keto sekä aiemmin SVV:ssä mukana ollut Sini Teräsahde). Heidän 

kanssaan tarkastellaan vapaan sivistystyön tutkimuksellista kehittämistä ja yhteistyötä, sekä SVV:n 

tulevaisuuden suunnitelmia. 



Elokuussa 2022 järjestetään tutkimustyöpaja Vapaan sivistystyön päivillä Iisalmessa. 

 

Suositun Sivistystori-blogin kehittämistyö jatkuu vuonna 2022 osana sivistysulostuloa, ja blogin näkyvyyttä 

laajennetaan yhteistyössä EPALE:n ja SKOL:n (Suomen Kasvatustieteiden Opiskelijoiden Liitto) kanssa. 

Vuonna 2022 pyritään julkaisemaan yhteensä 20 blogitekstiä. 

 

Keväällä 2022 SVV vierailee yhdessä EPALE:n kanssa yliopistoissa ja keskustelee opiskelijoiden kanssa 

kasvatustieteen opiskelijoiden työelämämahdollisuuksista. Samalla rakennetaan viestinnällistä yhteistyötä 

myös muiden kuin yhteistyöyliopistojen kanssa. 

 

Syksyllä 2022 aloitetaan aikuiskasvatustieteen opiskelijoille ja erityisesti vapaasta sivistystyöstä graduaan 

toteuttaville opiskelijoille vertaistuki- ja tutkimustyöpajatapaamiset verkossa. Tapaamisten tarkoituksena 

on mahdollistaa tutkimusprosessin jakaminen, palautteen saaminen ja opiskelijoiden valmistuminen 

ajallaan.  

 

Syksyllä järjestetään KOSI-työpajan loppuseminaari, joka pohjautuu vuosina 2021 ja 2022 KOSI-hankkeessa 

saatuihin havaintoihin ja johtopäätöksiin. Työpajaan kutsutaan mukaan viiden eri yhteistyöpaikkakunnan 

ihmisiä sekä kaikkia, joita oikeudenmukaisuuden, planetaaristen kriisien ja tieteen vastuullisuuden teemat 

kiinnostavat. 

  

Lisäksi SVV-yhteistyöohjelman kotisivuille koostetaan yleistajuistettuja ja tiiviitä kuvauksia valmistuneista 

pro gradu -tutkielmista ja väitöskirjoista. Viestintää toteutetaan kotisivujen lisäksi sosiaalisessa mediassa 

kuten Facebookissa ja Twitterissä. 

 

 



SVV-yhteistyöohjelma 
VUOSIKELLO 2022  
 

2022 Keskusjärjestöjen 
tapahtumat ym. 

Tutkimus/yliopistot SVV-toiminta SVV-säännöllinen toiminta Rahoitushaut 

Tammikuu 
 

KoL:in 
Tammiseminaari  

 Yhteistyöryhmän kokous:  
- VST-päivien tutkimustyöpajan 

suunnittelu 
 
 

Sivistystori-blogi ilmestyy n. 1-2 
krt/kk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maalis-toukokuussa vierailut 
yliopistojen työelämä-kursseilla 
yhdessä EPALE:n kanssa 

- Helsinki 
- Tampere 
- Turku 
- Jyväskylä 

Kordelinin säätiön suurten 
kulttuurihankkeiden 
apurahahaku  
 

Helmikuu  Aikuiskasvatuksen 
tutkimuspäivät 10.-
11.2.2022 + 
esiseminaari 
9.2.2022 

AITU2022-päivillä tutkimustyöpajat SKR:n 
maakuntarahastohaku  
 
Emil Aaltosen säätiön haku  
 
Kunnallisalan 
kehittämissäätiön apurahat  

Maaliskuu 
 
 

 Sosiaalipedagogiikan 
päivät 

Yhteistyöryhmän kokous 
 
FINGO/GLOBS-yhteistyötapahtuma 
31.3.2022 

SKR:n Argumenta-haku  

Huhtikuu Kesäyliopistojen 
kevätkokouspäivät 
 
Bildningsalliansenin 
vuosikokous 

 VST-päivien tutkimustyöpajan markkinointi 
ja call for papers 
 
VST ry. & SVV -tutkimustyöpaja? 
 

Jenny & Antti Wihurin 
rahaston haku  

Toukokuu  Nordic Conference 
on Adult Education & 
Learning 
 

VST-päivien tutkimustyöpajan markkinointi 
ja call for papers 
 
Yhteistyöryhmän kokous 
 
KOSI-loppuseminaari? 
 
Opinnäyteinfot 

 

Kesäkuu  Kasvatushistorian ja -
filosofian päivät 

  



Heinäkuu  
 
 

Elokuu 
 

Vapaan sivistystyön 
päivät  
 
SKY 
Kansanopistopäivät  

 Yhteistyöryhmän kokous 
 
Tutkimustyöpaja VST-päivillä 

Sivistystori-blogi jatkuu Kordelinin säätiön tieteen 
apurahat  
 
Kunnallisalan 
kehittämissäätiön apurahat  

Syyskuu Opintokeskuspäivät   Opiskelijoiden VST-tutkimustapaamiset 
alkavat? 
 

Koneen säätiön apurahat 

Lokakuu   Toimintakertomuksen (2020-2022) laadinta 
alkuun. 
 
Yhteistyöryhmän kokous: Uusi 
toimintasuunnitelma vuosille 2023-2024. 
 

SKR:n keskusrahaston haku 

Marraskuu 
 

Kesäyliopistojen 
syyskokouspäivät 

Mimer, Ruotsi   

Joulukuu  Kasvatustieteen 
päivät  
 
 

Yhteistyöryhmän kokous: 
Toimintakertomuksen ja 
toimintasuunnitelman vahvistaminen. 
 
Opinnäyteinfot 

 

 

 


