
Pöhinää Pirkanmaalle: sivistystyö paikallista 
kansalaistoimintaa ja demokratiaa rakentamassa?

12-12.15 Pirkanmaan liitto alueellisen sivistystyön mahdollistajana
(Matti Lipsanen)

12.15-13 (Vapaan) Sivistystyön tila ja vastuu kansalaistoiminnan ja
demokratian edistämisestä (Anja Heikkisen ja Ilkka
Hjerppen johdattelu ja puheenvuorot): n. 20 + 20 + 5 (min)

13-13.15 Kahvitauko
13.15-14 Kansalaistoiminnan ja demokratian paikallisuus sivistystyössä 

(Anja Heikkisen ja Ilkka Hjerppen johdattelu ja puheenvuorot): 
n. 20 + 20 + 5 (min)

14-14.30 (Vapaan) Sivistystyön resurssit (Reijo Kahelinin johdattelu): n. 
10 + 15 + 5 (min)

14.30-15 Alueellisen yhteistyön tavoitteet ja mahdollisuudet: miten 
Pirkanmaalla edetään, kuka ottaa vastuun mistäkin 
toimenpiteestä, terveiset Vapaa Sivistystyö ry:lle ja 
valtakunnallisille sivistystoimijoille



(Vapaan) Sivistystyön tila ja vastuu kansalaistoiminnan ja 
demokratian edistämisestä: Anjan ja Ilkan johdattelu + 
puheenvuorot

• Mikä on sivistystyön tila ja uudistamistarve: ehkäiseekö 
itsestäänselvyys ja keskittäminen (laitostuminen) kansalaistoimintaa 
ja demokratiaa, osallisuutta ja osallistamista?

• Miten lainsäädäntö, politiikka, edunvalvonta ja rahoitus ohjaavat 
sivistystyötä? Mikä on sivistystoimijoiden keskusjärjestöjen rooli?

• Mikä on sivistystoimijoiden ja koulutusjärjestelmän suhde?

• Millaista on sivistystoimijoiden keskinäinen yhteistyö ja mitä ovat sen 
kehittämistarpeet?

• Mikä on sivistystyön suhde ja työ- ja elinkeinoelämään, ammatilliseen 
kansalaisuuteen? (uusien toimintamuotojen mahdollisuus – esim. 
osuustoiminnallisuus, kestävä kehitys, kiertotalous…)



Kansalaistoiminnan ja demokratian paikallisuus sivistystyössä: 
Ilkan ja Anjan johdattelu + puheenvuorot

• Mitä tarkoittaa paikallisuuden (yhteisöllisyyden) suhteellisuus ja 
muutoksellisuus – sivistystyön ja sen toimintamuotojen kontekstointi?

• Mitä on paikallista demokratiaa, kansalaistoimintaa ja osallisuutta 
edistävä sivistystyö kunnassa, kansallisvaltiossa ja maaplaneetalla: 
digitalisaatio mahdollisuutena ja uhkana, tarve planetaariseen 
poikkipaikallisuuteen?

• Mikä on paikallisuuden maakunnallinen ja/tai alueellinen merkitys 
sivistystyössä?

• Onko kansalaisuus myös (paikallisia) velvollisuuksia, vastuita ja 
vaikuttamista, ei vain vapauksia, oikeuksia ja kuluttamista (asiakkuutta) 
kansalaistoiminnassa, demokratiassa ja sivistystyössä?



(Vapaan) Sivistystyön resurssit: Reijon johdattelu

• nykyiset resurssilähteet ja niiden käyttötavat

• kunta- ja valtiorahoitus

• sivistystoimijoiden rahoitus

• hankerahoitus



Alueellisen yhteistyön tavoitteet ja mahdollisuudet: 
yhteenveto edellisistä, loppukeskustelu ja jatkotoimet

• miten Pirkanmaalla edetään (vapaassa) sivistystyössä?

• kuka ottaa vastuun mistäkin toimenpiteestä?

• terveiset Vapaa Sivistystyö ry:lle ja sen kautta muille 
valtakunnallisille sivistystoimijoille


