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1 TOIMINTA-AJATUS
Aikuiskasvatuksen tutkimusseura perustettiin 7.12.1940 edistämään ja tukemaan
aikuiskasvatustyötä ja aikuiskasvatuksen tutkimus- ja selvitystoimintaa. Sen tavoitteena on kehittää
alan tieteellistä tutkimusta kansallisesti ja kansainvälisesti, toimittaa tutkimukseen perustuvia
julkaisuja tutkijoille ja kentän toimijoille, osallistua aikuiskasvatusta koskevaan tiede- ja
koulutuspoliittiseen keskusteluun, kehittää kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä tutkijoiden
kesken sekä vuoropuhelua tutkijoiden, käytännön toimijoiden ja politiikan tekijöiden kesken.
Aikuiskasvatus on tutkimusalue, joka avaa yhteyksiä ja näköaloja elinikäisen oppimisen ja
kasvatuksen keskeisenä toimintakenttänä tieteidenvälisellä tavalla omaan aikaansa; sen
kansalaisyhteiskunnan ja valtion, yksilöiden ja yhteisöjen kasvun ja uusiutumisen tilaan ja
kehittämiskysymyksiin. Aikuiskasvatus avaa näköaloja kasvatus- ja koulutusjärjestelmäkeskeisen
tarkastelun yli myös aikuisväestön arjen elämäntilanteisiin, joissa kohdataan uusiutumisen pakot
mutta myös kasvun mahdollisuudet. Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura toimii rakentavan yhteistyön
ja vuorovaikutuksen verkostona, joka mahdollistaa eri tavoin alasta kiinnostuneita vaikuttamaan
siihen, millaista aikuisuutta, työntekijyyttä, kansalaisuutta tai osaajaideaalia kussakin
yhteiskunnallisessa ajassa ja kulttuurisessa tilanteessa pyritään rakentamaan.
Vuoden 2014 ATS:n toiminnassa painottuu edelleen ATS:n erityisrooli aikuiskasvatuksen
tutkimusta kokoavana kriittisenä keskustelufoorumina, joka mahdollistaa eri yliopistojen välisen
sekä aikuiskasvatuksen eri toimintakenttien sisällä vaikuttavien tutkijoiden, ammattilaisten ja
kehittäjien vuorovaikutuksen yliopistojen tiede- ja tutkimuspolitiikasta sekä keskustelun
aikuiskasvatustutkimuksen ja koulutuksen luonteesta ja toimintaedellytyksistä. Tämän vuoden
aikana pyritään myös erityisesti avaamaan tieteen ja tutkimuksen suhdetta yhteiskunnalliseen
keskusteluun, julkisuuteen ja politiikan tekemiseen monella eri toiminnan tasoilla. Tieteellisten
seurojen merkitys korostuu nyky-yliopistossa, jossa yliopistojen yksityistämisen myötä yksikköjen
profiloitumisen paineet ovat kasvaneet. Aikuiskasvatuksen tutkimusseura pyrkii käynnistämään
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vuorovaikutusta, joka vahvistaa kasvatustieteiden alueella ja myös yhteiskunnallisessa
keskustelussa aikuiskasvatustutkimuksen näkyvyyttä ja tärkeää merkitystä kasvatuksen ja
koulutuksen yhteiskunnallisten ja kulttuuristen yhteyksien ja kenttien hahmottamisessa.
Aikuiskasvatus edustaa kasvatustieteissä sosiokulttuurista näkökulmaa aikuisväestön kasvun,
kehityksen ja uusiutumisen kysymyksiin, mikä nopeissa yhteiskunnallisissa ja rakenteellisissa
murrosvaiheessa lisää aikuiskasvatustutkimuksen relevanssia kasvatustieteissä ja
yhteiskunnallisessa keskustelussa.
2 JOHTOKUNTA JA MUUT TOIMIHENKILÖ
Johtokunnan työskentelyä jatketaan yhteistoiminnallisena verkostona, joka seuraa erityisesti
verkkoviestintäänsä kehittäen aktiivisesti aikuiskasvatustutkimuksen nykytilaa ja tulevaisuutta.
Erityisesti kiinnitetään huomiota siihen, mitä yliopistoissa tapahtuu kansallisesti ja kansainvälisesti
aikuiskasvatuksen tutkimuksessa ja koulutuksessa. Seuraa tehdään tunnetuksi kaikissa alan
tutkimusta ja koulutusta järjestävissä laitoksissa sekä kartoitetaan myös yhteistyön mahdollisuuksia
lähialojen kanssa. Erityisesti ATS tulee tulevana toimikautena vaalimaan yhteistyötä eri tieteellisten
seurojen kanssa monipuolisen ja –muotoisen sekä pääosin kotimaisilla kielillä kirjoitetun
tieteellisen julkaisutoiminnan merkityksen ja arvon tunnustamiseksi. ATS seuraa valppaana ja
huolestuneena yliopistojen julkaisutoiminnan arviointikäytäntöjen kehityssuuntaa, joka on viime
vuosina sivuuttanut lähes kokonaan tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden sekä
tutkimuksen kulttuurisen merkityksen. Molemmilla on erityisen suuri merkitys
aikuiskasvatustutkimuksessa ja koulutuksessa. Seuraavissa luvuissa mainitaan henkilöt, jotka
edustavat seuraa eri yhteyksissä.

Seuran esihenkilönä ja puheenjohtajana vuonna 2013 jatkaa FT, dosentti Karin Filander ja
varapuheenjohtajana jatkaa FT, dosentti Kristiina Brunila. Johtokunnan varsinaisina jäseninä
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toimivat KT, dosentti Seija Keskitalo-Foley, FT, KT, dosentti Ulpukka Isopahkala-Bouret KT
professori Arto Jauhiainen ja varajäseninä tutkimuskoordinaattori KT Tarita Ruoholinna, KT,
tutkija Katja Vähäsantanen sekä KT, yliopistolehtori Risto Ikonen. Seuran sihteerinä toimii VTM
Terhi Walamies ja uutena tiedottajana aloittaa KM Jenni Pätäri. Rahastonhoitajana toimii KM Sini
Teräsahde. Vuoden 2013 alusta aloitettu pilottikokeilu, jossa tiedottajan työpariksi valittiin
opiskelijayhteyshenkilö Hanne Korpelainen, joka osallistui myös johtokunnan kokoukseen puhe- ja
läsnäolo-oikeudella, jatkuu vuoden 2014 kevätkaudella. Kokeilun opetuksia kootaan yhteen.
Tarkoituksena oli kartoittaa alan opiskelijoiden tilannetta ja käytäntöjä, joilla kasvatustieteiden ja
aikuiskasvatuksen opiskelijoita voitaisiin paremmin sitouttaa jo opiskeluvaiheessa
aikuiskasvatuksen tutkijoiksi ja kehittäjiksi. Seuran toiminnantarkastajana toimii yliopistolehtori
Sirpa Mäkinen varatoiminnantarkastajana professori Anja Heikkinen.

Johtokunnan työskentelyä pyritään kehittämään niin, että sihteeri, puheenjohtaja ja
varapuheenjohtaja toimivat entistä enemmän yhdessä työvaliokuntana seuran kokouskäytäntöjen
kehittämiseksi. Jatkossa pyritään siihen, että kussakin kokouksessa nostetaan esille aikuiskoulutusta
koskevaa politiikkaa, kulttuuria ja käytännön kenttiä niin, että ne tulisivat jatkossa paremmin seuran
tietoon ja toimenpiteiden kohteeksi.
3 YHTEISTOIMINTA JA TIETEELLISET TAPAHTUMAT

Seuran toiminnassa ovat keskeisiä kansalliset ja kansainväliset tutkimusverkostot sekä yhteydet alan
ammattilaisiin ja myös politiikan tekijöihin. Seuran toiminnassa kansallisia yhteyksiä kehitetään
toimintavuoden aikana heti vuoden alussa aktiivisella tavalla. Seuran Turun tutkijatapaamiseen
kutsutaan erityisesti aikuiskasvatuksen tutkimuksen kysymyksistä kiinnostuneita henkilöitä;
tutkijoita ja aikuiskoulutuskäytäntöjen kehittäjiä. Tutkijatapaaminen järjestetään helmikuussa
Turun yliopistossa teemalla Aikuiskasvatus – sivistys, markkinat, politiikka 6.—7.2.2014.
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Maaliskuussa 21.3.2014 järjestetään toinen keskustelutilaisuus ja seminaari yhteistyössä
Kansanvalistusseuran sekä Haaga-Helian ammattikorkeakoulun kanssa. Tilaisuus on samalla
aikuiskasvatuksen 51. vuosikirjan Marginaalin voima!(toim. Brunila & Isopahkala-Bouret)
julkistamistilaisuus. Seminaarin teemaksi on valittu ”Aikuiskoulutus marginaalista keskukseen”
ja tilaisuus on suunnattu erityisesti kansalaisopistojen, kansanopistojen, opintokeskusten,
ammatillisen koulutuksen ja korkeakoulujen aikuiskoulutuksen toimijoille; rehtoreille,
koulutussuunnittelijoille, opettajille, tutkijoille sekä päättäjille. Seminaari tuo uusinta tietoa
aikuisten oppimistuloksista sekä herättelee pohtimaan aikuiskoulutuksen roolia, pedagogiikkaa ja
mahdollisuuksia suomalaisessa koulutusjärjestelmässä.
Vuoden 2014 aikana ATS jatkaa myös yhteyksien rakentamista elinikäisen oppimisen neuvoston
kanssa mm. helmikuun tutkijatapaamisessa, johon elinikäisen oppimisen neuvoston tutkimuksesta
kiinnostuneita edustajia sekä eri yliopistojen aihepiiriin kiinnittyneitä tutkijoita on pyydetty
pohtimaan yhteistyön jatkamisen edellytyksiä tutkijakonsortion muodossa liittyen kansainvälisen
aikuistutkimuksen PIAACn laajojen tutkimusaineistojen jatkohyödyntämiseen. Aikuiskasvatuksen
Tutkimusseura pyrkii toimintavuoden aikana myös aktiivisesti seuraamaan julkista keskustelua,
joka liittyy aikuiskasvatuksen ja vapaan sivistystyön tulevaisuuteen hallituksen rakenteellisissa
uudistuksissa, joissa taloudellisen niukkuuden paineet kohdistuvat myös aikuiskoulutukseen ja
vapaaseen sivistystyöhön. Mahdollisuuksien mukaan pyritään lisäämään myös julkista keskustelua
sekä valtakunnan lehdissä että paikallislehdissä aikuiskasvatuksen ja vapaan sivistystyön ja
kirjastojen tärkeästä merkityksestä kaikille kansalaisille mahdollisina julkisina tiloina, jotka
rakentavat elämän mielekkyyttä myös epävarmuuden aikana.

ATSn perinteistä kesätapaaminen yhdistetään tänä vuonna Kasvatushistorian ja filosofian
kesäpäiviin Savonlinnassa 2.-3.6.2014. ATS tiedottaa ja markkinoi Savonlinnan kesäpäiviä ja
kehottaa jäseniään osallistumaan päivien ohjelmaan. ATSn yhdyshenkilönä kesäpäivien ohjelman
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osalta toimii Risto Ikonen. Marraskuussa ATS järjestää yhteistyössä Kasvatustieteellisen Seuran
sekä Nuorisotutkimusseuran kanssa Oulun yliopiston Kasvatustieteiden päivien (20.-21.11.2014)
yhteydessä esiseminaarilla 19.11.2014, jonka alustavana aiheena on ”Kasvatuksen arvo”. ATSn
yhdyshenkilönä seminaarin ohjelman suunnittelussa toimii Kristiina Brunila.

Seurayhteistyötä tiivistetään myös julkaisupolitiikan alueella edistämällä erityisesti Aikuiskasvatuslehden ja muiden kasvatusalan lehtien yhteistä julkisuutta mm. Kasvatuksen tiedelehdet-facebooksivuilla. Kansallisen julkaisemisen tukemiseksi ja Aikuiskasvatus-lehden aseman vahvistamiseksi
on tärkeää, että ATSn varsinaisten jäsenten ja opiskelijajäsenten määrää pystytään lisäämään.
TSVn ylläpitämän julkaisufoorumin (JUFO) toimikaudella 2014-2016 ATSlla on selvästi
paremmat edellytykset nostaa Aikuiskasvatus-lehti alansa ykkösjulkaisuna 2-kategorian lehdeksi.
Julkaisujen arviointi- ja pisteytysjärjestelmäksi tarkoitettu Julkaisufoorumihanke JUFO tarkistaa
pisteytysten osalta seuraavan kerran juuri vuonna 2014. Myös muita aikuiskasvatustieteellisiä
journaaleja tulee pyrkiä lisäämään Julkaisufoorumin listaukseen mukaan. Jo kannuksensa
hankkinut ja laajaa kiinnostusta herättänyt RELA-lehti (European Journal of Research on
Education and Learning of Adults) tulee listata johtavien aikuiskasvatuksen kv-tiedelehtien
joukkoon. Keskeisten kv-julkaisujen listaaminen tulevia arviointeja varten vaatii tutkimusseuralta
jatkuvaa huomiota ja tätä asiaa on tärkeä edistää juuri valitun uuden paneelin toimikautena. Vuoden
aikana jatketaan myös keskustelua laajemmin aikuiskasvatuksen julkaisupolitiikan ja
seurayhteistyön kehittämisen uusista muodoista ja tarpeista.

Aikuiskasvatuksen tutkimusseura on Tieteellisten seurain valtuuskunnan jäsen sekä ESREA:n
(European Society for Research on the Education of Adults) jäsen. Karin Filander toimii ESREAn
johtoryhmän jäsenenä. ATS:n haasteena on tuoda esille Suomessa ESREAn monipuolista
verkostotoimintaa ja jäsenyyden tuottamia etuuksia. Haasteena on aktivoida suomalaisia
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aikuiskasvatustutkijoita toimimaan aktiivisesti niin ESREAn verkostoissa kuin myös muissa
pohjoismaisissa tutkijaverkostoissa. Lisäksi Seura edistää aikuiskasvatustutkimuksen näkyvyyttä
myös EERAssa (European Educational Research Association), Nerassa (Association for educational
researchers in the Nordic countries) ja Nordisk Voksens Lärning (NVL)- verkostoissa.
Toimintavuoden aikana on tarkoitus pohtia yhdessä, miten voisimme näitä tavoitteita parhaiten ja
konkreettisesti edistää.

ATS osallistuu myös Kasvatushistorian tutkimusverkoston toimintaan. ATSn johtoryhmän jäsen
Risto Ikonen toimii Kasvatus- ja Aika lehden yhtenä toimittajana ja kasvatushistorian
tutkimusverkoston puheenjohtajana. ATS jatkaa yhteistyötä myös muiden kansallisten
kasvatusalan tieteellisten seurojen kanssa ja kartoittaa yhteistyön mahdollisuuksia tulevan vuoden
aikana erityisesti kysymyksissä, jotka liittyvät tieteellisten seurojen rajallisten resurssien
yhteiskäyttöön esimerkiksi tiedottamisessa, tapahtumien koordinoinnissa ja
vaikuttamismahdollisuuksien parantamisessa esimerkiksi suhteessa ajankohtaisiin
yliopistoreformeihin.

ATS:n pitkäaikainen yhteistyö Kansanvalistusseuran (KVS) kanssa jatkuu ja toimintamuotoja
kehitetään jatkuvasti myös eteenpäin. KVS:n toiminnanjohtajan Tapio Kujalan kanssa kartoitetaan
vuoden aikana hyväksi havaittuja yhteistyön käytäntöjä, ideoidaan uusia yhteistyön muotoja ja
varmistetaan toimintamuotojen jatkuvuuksia. Yhdessä Aikuiskasvatus-lehden toimitussihteerin ja
toimituspäällikön Annu Hattusen kanssa kehitetään myös Aikuiskasvatus-lehden, Sivistysverkkolehden sekä ATSn verkkosivujen välisiä verkkopohjaisia yhteyksiä, jotka edistävät
aikuiskasvatustutkimuksen ja julkaisujen näkyvyyttä ja merkitystä yhteiskunnallisten keskustelujen
käynnistäjänä.
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Tutkimusseura jatkaa yhteistyötä myös VST:n (Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö) kanssa eri tavoin
pyrkien aktivoimaan VST:n kautta Seuran toimintaan myös vapaan sivistystyön tutkimuksesta ja
kehittämisestä kiinnostuneita henkilöitä. Toimintavuoden aikana Seura on eri tavoin aktiviteeteista
tiedottamalla tukemassa edelleen Sivistystyön vapaus ja vastuu (SVV) -hanketta, jonka
toteuttamiseen on sitoutunut Tampereen ja Itä-Suomen yliopisto sekä Åbo Akademi. Hanketta
koordinoi Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö (VST). Tampereen yliopiston (Anja Heikkinen) sekä
Åbo Akademin (Annika Turunen) yhteistyöllä on käynnistynyt 26.-27.3. 2015 Tampereen
yliopistossa toteutettavan pohjoismaisen konferenssin tiedottaminen , jonka teemana on “Adult
Education and the Planetary Condition” - Sixth Nordic Conference of Adult Education and
Learning”. ATS tukee pohjoismaisen konferenssiperinteen jatkamista mm. tiedottamalla ja
ideoimalla toteutusta eteenpäin. Päävastuun pohjoismaisen konferenssin järjestämisestä kantavat
Tampereen yliopiston EDU- yksikkö sekä Åbo Akademi. Aikuiskasvatuksen kentän ja
politiikantekijöiden osallistumista ATS:n toimintaan ja tieteellisiin tapahtumiin ja julkaisuihin
pyritään myös edistämään yhteistyöllä, jota harjoitetaan Sivistys-verkkolehden sivuilla (lehden
kolumnistina toimii mm. professori Jyri Manninen).

ATS:n johtokunta tai sen jäsenet osallistuvat tulevana toimintavuotena eri tavoin muun muassa
seuraavien seminaarien ja konferenssien valmisteluihin ja toteutukseen:
•

Aikuiskasvatuksen Tutkijatapaaminen, Turun yliopisto 6.-7.2.2014

•

”Aikuiskoulutus marginaalista keskukseen”- seminaari ja aikuiskasvatuksen 51.
vuosikirjan julkistamistilaisuus 21.3.2014.

•

Adult Education and the Planetary Condition” - Sixth Nordic Conference of Adult
Education and Learning” 26.-27.3. 2015, Tampereen yliopisto (Tay/EDU & Åbo
Akademi)

•

X kasvatuksen historian ja filosofian päivät, Savonlinna 2.-3.6.2014
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•

Työelämän tutkimuspäivät, Tampereen yliopisto, 6.-7.11.2014

•

Kasvatustieteen päivät Oulun yliopistossa, 20.-21.11.2014

•

ESREA:n tutkimusverkostojen seminaarit ja konferenssit vuonna 2014,
http://www.esrea.org.

4 JULKAISUTOIMINTA

Aikuiskasvatus on käytännön ja tutkimuksen alana jatkuvasti sekä laajentunut että monipuolistunut,
joten tarve korkeatasoisiin tieteellisiin julkaisuihin on suuri, mutta sisällöllisesti hyvin laajalle
alueelle hajaantunut. Keskusteluyhteyksiä eri aikuiskasvatuksen suuntauksien ja kenttien välillä
pyritään lisäämään Aikuiskasvatus-lehden avulla, joka toimii Yhteiskuntapolitiikka-lehden tapaan
monia tieteenalarajoja rikkovana ja niiden välille uusia yhteyksiä rakentavana tiedelehtenä.
Toimintavuonna ATS jatkaa julkaisuyhteistyötään Kansanvalistusseuran kanssa kiinnittäen erityistä
huomiota KVSn nykytilanteessa Aikuiskasvatus-lehden sekä tulevien joka toinen vuosi
julkaistavien aikuiskasvatuksen vuosikirjojen jatkuvuuden turvaamiseen. ATS ja KVS voivat
yhdessä parantaa Sivistys-verkkolehden, LLinE- verkkolehden, Aikuiskasvatus-lehden välistä
dialogia, joka herättää alan toimijoita myös uudenlaisiin yhteiskunnallisiin ja kulttuurisiin
haasteisiin.

Aikuiskoulutuksen ja kasvatuksen instituutiot ja suomalaisen hyvinvointivaltion eri instituutiot
kohtaavat juuri nyt syviä rakenteellisten murrosten paineita, joiden ymmärtäminen paremmin
edellyttää katseen tarkentamista niihin kulttuurisiin arvoihin, jotka ohjaavat yhteiskunnan muutosta
ja kehittämistä. Aikuiskasvatuksen tutkimusseura pitää tästä johtuen ilahduttavana sitä, että Suomen
kasvatustieteellisen seuran Kasvatussosiologian SIG-ryhmä on päättänyt perustaa Kasvatustieteen
päivien, Sosiologipäivien ja Aikuiskasvatuksen tutkijatapaamisten kasvatussosiologisia ja
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koulutuspoliittisia esityksiä kokoavan aikakausikirjan. Uusi avaus muistuttaa hieman
kasvatushistorian tutkijaverkoston pyrkimystä koota yhteen eri tieteenalojen kentiltä tutkimuksia ja
tutkijoita, joita yhdistää historiatutkimuksen intressi ja jotka muuten hajautuisivat historian
tutkimuksen kentillä tieteenalansa marginaaleihin. ATS seuraa meneillään olevaa muutosta, joka
kokoaa sosiologisella orientaatiolla tehtyä tutkimusta ja joka väistämättä vaikuttaa myös
aikuiskasvatuksen julkaisutoimintaan.

ATS korostaa kotimaisilla kielillä tapahtuvan julkaisemisen tärkeyttä tilanteessa, joka yliopistoissa
korostaa tutkijakunnan keskuudessa lähes yksinomaan kansainvälisen julkaisemisen tärkeyttä.
Aikuiskasvatustutkimukselle on tärkeää elävä käytäntö- teoria-suhde, jota vaalitaan tutkimusalan
oman julkaisutoiminnan areenoilla. Myös alan opiskelijoita pyritään entistä enemmän
kannustamaan jo pro gradu- työnsä valmistumiseen liittyen rohkeasti kirjoittamaan ohjaajansa
tukemana tutkimusaiheistaan esimerkiksi Aikuiskasvatus-lehteen. Seuran julkaisutoiminnalla on
keskeinen merkitys aikuiskasvatuksen tutkimusalueen keskustelujen kokoajana ja virittäjänä, mutta
myös julkaistujen lehtien ja teosten kriittisinä arvioijina.

ATS seuraa kiinnostuksella LLinEn kehittämistä open access- verkkolehtenä. Lehti on selvästi
pystynyt parantamaan asemaansa ja keräämään huomattavasti laajemman vakituisen lukijakunnan
jo vuoden 2013 aikana kuin aiemmin paperiversiona mm. InfoNet-uutispalvelun kautta. Lehden
linjauksena on ollut toimia eräänlaisena tiedelehden ja viikkolehden yhdistelmänä, jonka tavoitteena
on kiinnostaa laaja-alaisella tavalla sekä aikuiskasvatuksen käytännön että teorian edustajia. Saadut
kokemukset siirtymisestä open access- tyyppiseksi verkkolehdeksi ovat olleet rohkaisevia. Lehden
kohderyhmä koostuu jatkossakin tutkijoista, edunvalvojista, päätöksentekijöistä sekä myös
aikuiskoulutuksen ammattilaisista ja lehti tähtää tutkimuksen, aikuiskoulutusalan ilmiöiden, hyvien
käytäntöjen ja politiikan yleistajuiseen esittämiseen sekä ajankohtaismateriaalin lisäämiseen.
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LLinEn ja KVSn tähtäimessä on näiden kahden median- InfoNetin ja LLinEn- fuusioituminen
2015 mennessä. ATS seuraa lehden toimituspolitiikan muutoksia ja kehitystä vuoden 2014 aikana
ja kartoittaa myös jatkoyhteistyön mahdollisuuksia.

SAKKE-kirjasarjan osalta kannustetaan vastuullisia toimittajia hakemaan kirjoille uusia kustantajia
ja harkitsemaan myös vielä julkaisematta jääneiden kirjojen julkaisemista open access-periaatteella
nettikirjoina, mikä voisi huomattavasti lisätä kirjojen saatavuutta ja käyttöä yliopistojen ja
korkeakoulujen oppimateriaalina ja tenttikirjoina.

ATS:n edustajina Aikuiskasvatus –lehden toimituskunnassa vuonna 2013 käynnistyvänä
kolmivuotiskaudella jatkavat Tarita Ruoholinna, Karin Filander sekä Kristiina Brunila. Lehden
päätoimittajana toimii Heikki Silvennoinen seuraavan kolmivuotiskauden aikana. Vuoden 3013
Aikuiskasvatus-lehden 1/2014 teemana on ”Kuluttajakansalainen”. Muiden lehtien teemat
täsmennetään alkuvuodesta 2014. Niin taloudellisista kuin tieteellisistä syistä pyritään
toimintavuonna laajentamaan lehden rahoituspohjaa ja markkinointia alan ammattilaisten ja
koulutuksen järjestäjien suuntaan. Aikuiskasvatus -lehden yhdyshenkilöverkostoa pyritään
vahvistamaan myös ATS:n alueellisen toiminnan sekä tutkimus- ja tiedepoliittisen keskustelun
edistäjänä. Lehden julkaisemisessa vahvistetaan toimittavaa otetta, joka edistää sen debatoivaa,
tutkimus- ja tiedepolitiikkaan sekä aikuiskasvatus- ja korkeakoulupolitiikkaan osallistuvaa
luonnetta. Aikuiskasvatus-lehti profiloituu jatkossakin rajoja ylittävänä ja uusia yhteyksiä
rakentavana korkeatasoisena ja mielenkiintoisena tiedelehtenä.

ATS julkaisee Kansanvalistusseuran kanssa Aikuiskasvatuksen vuosikirjaa. Kunkin vuosikirjan
julkaisusykli on referee -käytännön vuoksi kaksi vuotta. ATS:n edustajina toimituskunnassa
toimivat vuonna 2014 Tarita Ruoholinna ja Heikki Pasanen. Vuonna 2014 julkaistavan vuosikirjan
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Marginaalin voima! toimittajat ovat Kristiina Brunila ja Ulpukka Isopahkala-Bouret. Vuonna 2015
julkaistavaa 52. vuosikirja teemaksi on valittu Tietokapitalismi. Kirjan toimittavat Jussi Onnismaa,
Heikki Pasanen sekä Kristiina Brunila.

Seura kannustaa jäseniä kansainväliseen julkaisemiseen mm. ESREA:n verkostojen kautta. ESREA
on perustanut open access -periaatteella toimivan lehden, European Journal of Research on
Education and Learning of Adults (RELA), jonka käyttäjiksi ja artikkeleiden kirjoittajiksi
suomalaisia tutkijoita rohkaistaan. Karin Filander toimii lehden Advisory boardin jäsenenä.

6 SEURAN TOIMINTAMUOTOJEN JA TIEDOTUKSEN KEHITTÄMINEN

Tärkeä yhteistyön ja vuorovaikutuksen foorumi Aikuiskasvatuksen Tutkimusseuralle ovat sen
www-sivut, jotka ovat aikuiskasvatuksen tutkimuksen, koulutuksen ja julkaisujen kriittinen
keskustelun foorumi. Sivujen tavoitteena on tiedottaa sekä aikuiskasvatustieteestä että sen
lähitieteistä ja havainnollistaa aikuiskasvatusta ja sen politiikkoja. Aikuiskasvatuksen
Tutkimusseuran www-sivuja toimitetaan ja uudistetaan jatkuvasti. Elektronista opinnäyte- ja
väitöskirjakirjastoa laajennetaan ja luodaan myös toimivia linkkejä myös KOLn ja VSYn
kokoamille tutkielmasivuille. WWW-sivuille kirjoitetaan myös blogityyppisiä katsauksia ja
artikkeleita tiede- ja tutkimus- sekä koulutus- ja julkaisupolitiikasta. Sivut kuvitetaan uudelleen.
Tutkimusseuran www-sivut ovat sosiaalisen median Facebook-sivun kanssa Tutkimusseuran
keskeisimmät viestintäväylät.

Tutkimusseura markkinoi jäsenyyttään ja asiantuntemustaan erityisesti aikuiskasvatusalan
opiskelijoille ja opiskelijajärjestöille sekä potentiaalisille yhteisöjäsenille ja
yhteistyöorganisaatioille. Opiskelijajärjestöjä kutsutaan keskustelemaan aikuiskasvatuksesta ja
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aikuiskoulutuksen kysymyksistä seuran järjestämiin tilaisuuksiin.. Potentiaalisia uusia
yhteisöjäseniä kutsutaan seuran toimintaan mukaan esimerkiksi avoimen yliopiston ja
ammattikorkeakoulujen kentiltä sekä myös aikuiskoulutuksen ja työelämän kehittämisen kentiltä,
jolloin niillä on mahdollisuus esitellä omaa toimintaansa ATSn yhteisöjäsensivuilla. Tutkimusseura
jatkaa viestintäänsä omalla sähköpostilistallaan ats-lista@lista.tsv.fi, minkä lisäksi jokaisessa
Aikuiskasvatus-lehden numerossa julkaistaan seuran tiedote. Näitä tiedotteita kehitetään vuonna
2014 ajankohtaiskatsauksiksi ja lyhyiksi puheenvuoroiksi, jolloin Tutkimusseuran johtokunta ja
toimihenkilöt saavat nostaa esiin ajankohtaisia sisällöllisiä teemoja.

Aikuiskasvatuksen Tutkimusseuran viestinnästä ja markkinoinnista vastaavat koko johtokunta ja
toimihenkilöt. Kevätkauden 2014 aikana kerätään kokemuksia vuoden
opiskelijayhdyshenkilökokeilusta ja opiskelijayhteistyön kehittämisen mahdollisuuksista. Näiden
kokemusten perusteella harkitaan, oliko pilottikokeilu onnistunut ja miten
opiskelijayhdyshenkilötoimintaa voisi jatkossa kehittää. Uuden opiskelijayhdyshenkilön
valitsemisesta keskustellaan näiden kokemusten keräämisen perusteella toimintakauden puolessa
välissä.

Yhteistyöviestintää kehitetään erityisesti Sivistys-verkkolehden, Kasvatuksen Tiedelehdetfacebook-sivujen, yliopistojen ja oppilaitosten sekä aikuiskasvatusverkostojen kanssa. Yhtenä
viestinnällisenä avauksena on ollut vireillä Kasvatus-lehden toimitussihteeri Kaisa Leinon virittämä
hanke tiede- ja artikkelijulkaisemisen ohjeista, joissa erityisesti perustutkinto-opiskelijoille
annetaan välineitä ja tukea toimittaa artikkeli pro gradustaan esimerkiksi Aikuiskasvatus-lehteen.
Tämän hankkeen tukemiseen myös ATS haluaa mielellään osallistua edelleen tulevana vuotena.
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Seura viestii verkkosivujen ohella sähköpostilistallaan ats-lista sekä sosiaalisessa mediassa
Facebook-sivullaan. Facebook-sivu sopii muuta viestintää epävirallisempaan keskusteluun ja
blogityyppisten tekstien välittämiseen. Tutkimusseura lähettää alkuvuodesta 2015 perinteisen
kirjeen jäsenilleen tiedottaakseen vuosikokouksesta, alkuvuoden tapahtumista ja
jäsenmaksukäytännöistä.

Tutkimusseura kirjoittaa oman tiedotteensa, joka julkaistaan jokaisessa Aikuiskasvatus-lehden
neljästä numerosta 2014. Tiedotusta muun muassa Sivistys -verkkolehteen, kasvatusalan seuroihin,
yliopistojen laitoksiin, aikuiskasvatusjärjestöihin ja kansainvälisiin verkostoihin (esimerkiksi
ESREA) pidetään yllä ja kehitetään entisestään. Edelleen aktivoidaan jäsenhankintaa, joka
kohdistuu erityisesti perustutkinto- ja jatko-opiskelijoihin sekä aikuiskasvatuksen ammattilaisiin.

7 TALOUS

ATS:n talous nojaa jäsenmaksuihin, tapahtumiin sekä erillisiin apurahoihin, joita on haettu
erilaisten tapahtumien järjestämiseen. Aikuiskasvatus-lehden toimittamiseen haetaan edelleen tukea
Tieteellisten seurain valtuuskunnalta yhdessä Kansanvalistusseuran kanssa.

Vuoden 2014 Aikuiskasvatuksen tutkijatapaamisen järjestämiseen on poikkeuksellisesti haettu ja
saatu avustukset Turun yliopiston kasvatustieteiden laitokselle. Opetus- ja kulttuuriministeriö
myönsi 6 000 euron avustuksen konferenssin järjestämiseen ja Tieteellisten seurain valtuuskunta
1 000 euroa konferenssin pääpuhujan Martin Lawn matkakuluihin ja palkkioon. Aikuiskasvatuksen
Tutkimusseura vastaa osasta konferenssin kustannuksia osallistumismaksuilla keräämillään tuloilla.
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Jäsenhankintaa aktivoidaan ja julkaisujen markkinointia voimistetaan kotisivujen, sähköpostilistan
ja tiedotteiden avulla. Pyritään edelleen alentamaan seuran Aikuiskasvatus-lehden jäsenedusta
aiheutuvia kustannuksia ja etsitään mahdollisuuksia laajentaa toiminnan rahoituspohjaa erityisesti
uusien yhteisöjäsenten hankkimisen avulla. Tutkimusseuran rahastonhoitajana toimii vuonna 2014
Sini Teräsahde.
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