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VAPAAN SIVISTYSTYÖN TUTKIMUKSEN IDEARIIHI 
Keskiviikkona 24.8.2022 klo 15.00 – 18.00 

Iisalmen kulttuurikeskus, Karl Collan-sali, Kirkkopuistonkatu 9, Iisalmi 

 

Vapaan sivistystyön tutkimuksen ideariihi toteutetaan Iisalmessa 25-26.8 järjestettävien vapaan 

sivistystyön päivien yhteydessä. Käytössä ei ole etäyhteyttä. Ideariihen tavoitteena on tuottaa ly-

hyiden alustusten ja ennakkomateriaalien pohjalta ratkaisuja ikuisuusongelmaan: miten vapaan 

sivistystyön tutkimusta voisi tehdä, edistää ja kehittää vst-tutkijoiden, hallinnon, päättäjien ja 

vst-toimijoiden yhteistyönä? Tarkoitus on kartoittaa ja ideoida konkreettisia kehittämistoimenpi-

teitä, tutkimustarpeita ja rahoitusmahdollisuuksia. Ideariiheen pyydetään mukaan vapaan sivistys-

työn tekijöitä (rehtorit, suunnittelijat, tuntiopettajat ym.), etujärjestöjen edustajia, päättäjiä ja tut-

kijoita.  

 

Osallistujia mahtuu mukaan 20. Ilmoittaudu 15.8.2022 mennessä verkkolomakkeella: 

https://link.webropol.com/s/Vstideariihi  

 

Lomakkeella on myös kaksi aiheeseen liittyvää ennakkokysymystä. Niiden pohjalta tehdään työs-

kentelyn pohjaksi lyhyt koonta, vastaajien nimiä mainitsematta.  

 

Ideariihen järjestää Sivistystyön vapaus ja vastuu -ohjelma (www.vapausjavastuu.fi). Lisätietoja an-

tavat professori Jyri Manninen (jyri.manninen@uef.fi, puh 050-3815359) ja koordinaattori Satu 

Heimo (satu.heimo@sivistystyo.fi, puh. 050-3755728). 

 

Ideariihen ohjelma: 

15.00 – 15.20 Tulokahvit + pikkusuolaista, osallistujien esittäytymiset 
15.20 – 16.20 Lyhyet 10 minuutin alustukset, materiaalit jaetaan ennakkoon 
 Käärmettä pyssyyn? Tutkimuksen ja vapaan sivistystyön yhdistämisen onnistumis-

ten ja haasteiden pitkä historia    Jyri Manninen (Itä-Suomen yliopisto)  

 Tiedolla johtaminen? Tutkimuksen ja vapaan sivistystyön yhdistäminen jaetun 
asiantuntijuuden näkökulmasta   Björn Wallen (Vapaa sivistystyö ry.) 

 Mitä hyötyä tutkimuksesta on vapaalle sivistystyölle? 
Jaana Nuottanen (Kansalaisopistojen liitto) 

 Kansalaisopiston rehtori väitteli – ja kuinkas sitten kävikään? 
Leea Keto (Järvilakeuden kansalaisopisto) 

 Tutkimuksen ja tutkimustulosten hyödyntäminen rahoituksen ja koulutuspolitiikan 
näkökulmasta   Kari Lehtola (Itä-Suomen aluehallintovirasto) 

 Opetus- ja kulttuuriministeriön pohdintoja ja toiveita vapaan sivistystyön tutkimuk-
sen suunnasta ja yhteistyöstä. Petra Heikkinen (OKM) 

16.20 – 16.40 Kahvia lisää, kääretorttuakin saa, jaloittelua 
16.40 – 17.40 Ideariihi 
17.40 – 18.00 Aikaansaannosten ihmettelyä ja keskustelua 

 

Ryhmätyöskentely toteutetaan ideariihimenetelmällä (https://en.wikipedia.org/wiki/Nomi-

nal_group_technique) noin 4 hengen ryhmissä. Ryhmien tehtävänä on ideoiden tuottaminen seu-

raavista teemoista: tärkeät tutkimusaiheet, tutkijoiden ja toimijoiden välinen yhteistyö, rahoitus-

mahdollisuudet ja muut ryhmän itsensä esille nostamat teemat ja ideat.  
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