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Opintokeskuspäivän työpaja: Sivistysliitot kulttuurituottajina

Osallistujat: Helka Ketonen (MSL), Marianne Niemelä (Visio), Sanna Viljakainen (TSL), Marjaana Kanerva 

(Agricola), Anu Törrö (OK), Oskari Mänttäri (OK), Riikka Kaukinen (KSL), Jaakko Rantala (Kansalaisfoorumi), 

Pekka Kinnunen (Kansalaisfoorumi) ja Jutta Lithovius (KSL)

MSL

Päätoimintoja ovat ympäristötaide ja -sivistys, ITE-taide, kirjoituskilpailut ja julkaisutoiminta. 

Ympäristösivistys (luonnon ekologisuus, ekonomiset, emotionaaliset, eettiset arvot), joka näkyy hankkeissa. 

ITE-taide, joka nostaa esiin itseoppineita taiteilijoita. MSL huolehtii, että ITE-taide pysyy osana suomalaista 

kulttuuriperintöä. Tyypillistä hankkeissa on lähteä liikkeelle paikallisidentiteetistä. Taide- ja kulttuuritoiminta 

tukee maaseudun kehitystä ja aktiivista kansalaisyhteiskuntaa.

Kansalaisfoorumi

Pohdintaa siitä miten saada näkyväksi kansantanssin yms. kulttuurin sivistys sekä miten taiteen keinoin voi 

kasvaa? Yhteisötaide-menetelmä on ollut vahvasti mukana. Kirjoja mm. sosiokulttuurisesta innostamisesta, 

yhteisötaiteesta. 

Yhteisö ja taide muutosvoimana – hanke 2014–2015, joka rahoitettiin lakerahalla. Tavoitteena on ollut 

aktiivisen kansalaisuuden koulutuksen kehittäminen erilaisia menetelmiä käyttäen. Syntyi mm. 

poikkitaiteellisia verkostoja. 

Kulttuurin ja sivistyksen käsitteet ovat hyvin lähellä toisiaan. 

TSL

Historian havina on ollut vahva ja uudistumiselle olisi tilaa. Kulttuuritoimintaa on mm. Työväen 

musiikkitapahtuma, julkaisut sekä erilaisissa tapahtumissa mukana olo. Opintotoiminnassa näkyy myös 

kulttuuri. On tiivistetty kulttuurijäsenjärjestöjen kanssa yhteistyötä viime vuosina. Tartutaan tuleviin 

juhlavuosiin kulttuurin näkökulmasta. 

Visio

Kulttuuritoiminta on julkaisuja, kulttuuritapahtumia, joissa musiikkia ja elokuvia sekä maahanmuuttajien 

kanssa tehtävä työ. 

OK

TuOKio-klubi konsepti. Lähtökohtana on se, että tehdään ammattimaista viestintää eli pyritään nostamaan 

kulttuurin ja taiteen keinoin jäsenjärjestöille tärkeitä aiheita keskusteluun. Vuosittainen teema klubilla, joka 

kiertää ympäri Suomea. Tilaisuudet ovat avoimia ja ilmaisia. Kerran kuukaudessa myös kirjasto 10 

haastatteluja joissa mukana yksi kulttuuritoimija ja yksi yhteiskunnallinen toimija

KSL

KSL:sssa on kulttuuritoiminnan kehittämistyö käynnissä. On mukana erilaisissa tapahtumissa ja julkaisuissa. 

Aiempina vuosin ollut mm. Kino Union-elokuvatapahtuma.
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Yhteisiä haasteita ja pohdintoja:

 Kuinka kulttuuri voisi näkyä enemmän opintokeskusten-toiminnassa?
 Mikä on suomalaisuus suhteessa muihin kulttuureihin? Suomi 100 vuotta
 Hyvä elämä 100 vuotta eteenpäin, kulttuuria ja sivistystä
 Kulttuurin käsite mitä sisältyy?
 Voiko kulttuuri kuolla?
 Rahoitus?
 Roolimme suhteessa kulttuuriin?
 Ekososiaalinen sivistys on tulossa uuteen peruskoulun opsiin
 Mitä taide meille on ja miten haluamme sitä edistää?
 Kokonaisvaltaisessa ihmiskäsityksessä kulttuurilla merkittävä sija
 Toimintaa on mutta se ei näy opintokeskusten profiilissa
 Taide ja kulttuurimenetelmät mukana opetuksessa
 Kulttuuritoiminta voisi olla ihmisten arjen esillä pitäminen ja näkyväksi tekeminen
 Kulttuuri on osa ihmisen arkea ja se on sivistystä
 Kulttuurin suhde opintokeskukseen on viestinnän haaste

Loppuajatuksia:

 Suomi 100 vuotta –kulttuurin keinoin yhdessä
 Suomi on monikulttuurinen maa: historia, nykyisyys ja tulevaisuus = kulttuurien kohtaaminen 

+konflikti
 ”Kulttuurinen evoluutio” kaikessa läsnä
 Miten kannustetaan dialogiin?
 Kulttuurin arvon tunnistaminen opintokeskusperheessä
 Ihmisen luovuus
 Hyvän elämän viljelyä
 Mikä on uusi sivistys?
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