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1 TUTKIMUSSEURAN TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TARKOITUS
Aikuiskasvatuksen tutkimusseura ry (ATS) perustettiin 7.12.1940 edistämään ja tukemaan
aikuiskasvatustyötä ja aikuiskasvatuksen tutkimus- ja selvitystoimintaa. ATS:n keskeiset
toimintamuodot ovat aikuiskasvatuskirjallisuuden ja tieteellisten lehtien julkaiseminen, tiede-,
koulutus- ja julkaisupoliittinen vaikuttaminen, tieteellisten konferenssien ja keskustelutilaisuuksien
järjestäminen sekä kotimaisen ja ulkomaisen tutkimus- ja tutkimusyhteistyön edistäminen. ATS
kokoaa aikuiskasvatustieteen tutkijoita ja opiskelijoita ja aikuiskasvatuksen kehittäjiä joka toinen
vuosi järjestettävää aikuiskasvatuksen tutkijatapaamiseen, minkä lisäksi Tutkimusseura järjestää
vuosittain konferensseja, keskustelutilaisuuksia ja tutkijatapaamisia yhteistyöorganisaatioidensa,
kuten Kansanvalistusseuran, oppilaitosten ja yliopistojen kanssa.
ATS:n keskeisimmät julkaisut ovat Aikuiskasvatus-lehti, Lifelong Learning in Europe (LLinE) lehti sekä Aikuiskasvatuksen vuosikirja, jotka julkaistaan yhteistyössä Kansanvalistusseuran (KVS)
kanssa. Seuran johtokunta osallistuu koulutuspoliittiseen vaikuttamistyöhön erilaisten työryhmien ja
toimielinten jäseninä ja johtokunnan jäsenet osallistuvat kansallisiin ja kansainvälisiin
tutkijaverkostoihin.
Seuran kansallisen ja kansainvälisen tiede- ja julkaisutoiminnan kehittäminen perustuu yhteistyöhön
ja verkostoitumiseen kasvatusalan ja kasvatustutkimuksen järjestöjen ja organisaatioiden kanssa.
Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura on Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) ja European
Society for Research on Education of Adults (ESREA) jäsen. Lisäksi ATS:llä on edustus
Kasvatushistorian tutkimusverkostossa.
2

JOHTOKUNTA,

TOIMIHENKILÖT

SEKÄ

TOIMINNAN

PERUSEDELLYTYSTEN

KEHITTÄMINEN
Tutkimusseuran johtokunta valittiin helmikuussa yhdistyksen vuosikokouksessa 15.2.2013. Seuran
esihenkilönä ja puheenjohtajana toimi FT, dosentti Karin Filander ja varapuheenjohtajaksi nimettiin
FT, dosentti Kristiina Brunila. Johtokunnan varsinaisina jäseninä toimivat KT, dosentti Seija
Keskitalo-Foley, FT, KT, dosentti Ulpukka Isopahkala-Bouret KT professori Arto Jauhiainen ja
varajäseninä tutkimuskoordinaattori KT Tarita Ruoholinna, tutkija Katja Vähäsantanen sekä uutena
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jäsenenä KT, yliopistolehtori Risto Ikonen. Johtokunnan jäsenyydestä erosi FT, yliopistotutkija
Hanna Toiviainen.
Seuran sihteerinä aloitti vuonna 2013 VTM Terhi Walamies ja tiedottajana jatkoi KM Mikko
Lehtonen. Rahastonhoitajana toimi alkuvuoden Sirkka-Liisa Siuvo KM Sini Teräsahteen
äitiysloman ajan. Vuoden 2013 alusta aloitettiin pilottikokeilu, jossa johtokunnan kokoukseen
osallistui puhe- ja läsnäolo-oikeudella myös opiskelijayhteyshenkilö, kasvatustieteen yo. Hanne
Korpelainen. Opiskelijayhteishenkilö valitaan vuosittain seuran tiedottajan työpariksi. Seuran
toiminnantarkastajana toimi yliopistolehtori Sirpa Mäkinen ja varatoiminnantarkastajana professori
Anja Heikkinen.
Johtokunnan työskentelyä kehitettiin niin, että sihteeri, puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja toimivat
entistä enemmän yhdessä työvaliokuntana seuran kokouskäytäntöjen kehittämiseksi. Seuran
kokouksissa pyrittiin nostamaan esille aikuiskoulutusta koskevaa politiikkaa, kulttuuria ja
käytännön kenttiä niin, että ne tulisivat jatkossa paremmin seuran tietoon ja toimenpiteiden
kohteeksi. Johtokunnan kokouksista onkin puheenjohtajan kannustamana ja johdolla saatu aiempaa
keskustelevampia ja niissä on huomioita sekä alueellista tiede- ja tutkimuspolitiikkaa eri
yliopistojen näkökulmista että laajempia yhteiskunnallisia näkökulmia. Johtokunnan kokouksissa
on vallinnut välittämisen henki ja kokouksista on muodostunut arvokas tuki sen jäsenille
aktiivisemman tiedepolitiikan ajamiseen omilla tahoilla. ATSn toiminnan jatkuvuutta tukemaan
hankittiin myös helmikuun 2013 vuosikokouksessa paljastettu Ilari Heikkilän käsityönä tekemä
täysmetallinen soihtusymboli, joka jatkossa siirtyy ATSn puheenjohtajalta seuraavalle.
Johtokunta jatkoi vuonna 2013 aikuiskasvatustieteen esille tuomista ja sen aseman selkeyttämistä ja
vahvistamista erityisesti yliopistojen sekä tieteellisten seurojen keskinäisellä yhteistyöllä. Seuran
viestintää ja verkkosivuja kehitettiin edelleen. Toimintavuonna ATS pystyi merkittävästi lisäämään
yhteisöjäsentensä määrää, mikä toivottavasti vahvistaa jatkossa yliopistojen kasvatustieteiden
yksiköissä aikuiskasvatuksen opetuksen ja tutkimuksen asemaa ja merkitystä ja roolia
kasvatustieteiden tärkeänä tutkimus- ja toimintakenttänä. Aikuiskasvatuksen tulevaisuuden ja
tutkimusseuran toiminnan tulevaisuuden kannalta on oleellisen tärkeää, että kasvatustieteiden
yliopistoyksiköistä ja sen opetusohjelmista löytyy elävää kiinnostusta lasten ja nuorten koulutuksen
lisäksi elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen periaatteen mukaisesti myös aikuisväestön
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koulutuksen, kasvun, kehittämistyön ja uusiutumisen kysymyksiin. Edellisen toimintasuunnitelman
tavoite oli sitouttaa kaikki aikuiskasvatusta opettavat ja tutkivat kasvatustieteiden yliopistoyksiköt
ATSn yhteisöjäseniksi. Tämä tavoite toteutui lähes täydellisesti (Åbo Akademi ei vielä ole
yhteisöjäsenenä mukana). Toimintavuoden aikana ATSn yhteisöjäseniksi liittyivät Turun,
Tampereen, Helsingin ja Jyväskylän lisäksi myös Lapin ja Itä-Suomen yliopistot. Myös
kansalaisopistokentästä saatiin ensimmäinen ATSn yhteisöjäsen Espoon työväenopistosta.
Ammattikorkeakoulukenttää tai avoimen yliopiston yksikköjä ei toimintavuonna vielä ehditty
sitouttaa yhteisöjäsenten joukkoon.
ATSn tärkeä tehtävä aikuiskasvatusta yhdistävänä yhteistyöverkostona korostui toimintavuonna.
ATS kartoitti toimintavuoden aikana eri yliopistojen tilanteita aikuiskasvatuksen osalta sekä pyrki
myös lisäämään aktiivisuutta aikuiskasvatuksen kenttiin ja aikuiskoulutuspolitiikan vaikuttajiin.
Yliopistoyhteistyössä vuoden 2013 toiminnassa korostui ATS:n toiminnan tunnetuksi tekeminen
opiskelijoille, mitä pyrittiin tukemaan uudenlaisella opiskelijayhdyshenkilökokeilulla. Hanne
Korpelainen nimettiin ATS johtokunnan opiskelijayhdyshenkilöksi, joka osallistui johtokunnan
kokouksiin. Yhdessä ATSn tiedottajan kanssa opiskelijayhdyshenkilö aloitti hankkeen, jonka aikana
kartoitetaan erilaisia toimintamuotoja ja yhteistyökäytäntöjä, joilla jatkossa voidaan sitouttaa
opiskelijoita jo opiskeluvaiheessa tutkimusseuran toimintaan ja aikuiskasvatuksen tutkimukseen ja
kehittämistyöhön.
Seuran kokoukset järjestettiin pääosin puhelin/skype -kokouksina. Loppuvuodesta 2013 otettiin
käyttöön Risto Ikosen aloitteesta ja tuella uusi ACP-kokouspuhelintekniikka, joka toimi Skypeä
paremmin. Seuran vuosikokous pidettiin 15.2.2013 Tampereella. Johtokunta kokoontui vuoden
aikana säännöllisesti noin kuukauden välein pitäen 9 kokousta.
3 TUTKIMUSSEURAN TAPAHTUMAT JA MUU TIETEELLINEN TOIMINTA
ATS:n jäsenille tärkeitä toimintakenttiä ovat olleet ESREA (European Society for Research on the
Education of Adults) ja EERA (European Educational Research Association) verkostoineen.
Kristiina Brunila toimi kertomusvuonna ESREA:n johtokunnassa (kausi 2011-2013). Hän tiedotti
ESREAn toiminnasta ja oli myös toimittamassa ESREAn kirjasarjan ensimmäisiä antologioita,
jotka julkaistaan SENSEn kustantamina vuosina 2014-2015. Hän on ollut myös luomassa kv-
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liikkuvuusohjelmia Helsingin, Thessalonikin ja Tallinnan yliopistojen välille sekä on myös
osallistunut ESREAn Berliinin konferenssin ohjelman suunnitteluun. ESREAn Stearing
Commetteen uudeksi Suomen edustajaksi valittiin marraskuussa kolmivuotiskaudelle 2014-2016
Karin Filander, joka jatkaa ESREAn kanssa tehtävää yhteistyötä. ATS:n haasteena on jatkossakin
tuoda esille ESREAn monipuolista verkostotoimintaa Suomessa ja jäsenyyden tuottamia etuuksia.
Haasteena oli aktivoida suomalaisia aikuiskasvatustutkijoita toimimaan aktiivisesti niin ESREAn
verkostoissa kuin myös muissa pohjoismaisissa tutkijaverkostoissa.
Aikuiskasvatustutkimuksen näkyvyyden edistäminen myös EERAssa (European Educational
Research Association), Nerassa (Association for educational researchers in the Nordic countries) ja
Nordisk Voksens Lärning (NVL)- verkostoissa koettiin tärkeäksi. Sopivaa työnjakoa pohjoismaisen
yhteistyön suhteen on löydetty ATSn sekä Sivistystyön vapaus ja vastuu (SVV) –hankeen, VSTn
(Vapaa sivistystyö ry.) kanssa. SVV-hanke (vetäjinä prof. Anja Heikkinen, prof. Jyri Manninen
sekä prof. Petri Salo) ovat VSTn koordinoimana olleet toteuttamassa ja koordinoimassa vapaan
sivistystyön alueella myös pohjoismaista yhteistyötä. VST:n kautta Sivistystyön vapaus ja vastuuhanke on näin innostanut opiskelijoita vapaan sivistystyön tutkimukseen ja kehittämiseen.
Tampereen ja Itä-Suomen yliopiston sekä Åbo Akademin yhteistyösopimus on pyrkinyt luomaan
edellytyksiä vapaan sivistystyön tutkimuksen vahvistamiselle. Toimintavuoden aikana on SVVhankkeen ja VSTn koordinoimana toteutettu mm. Tampereen seudulla ”SVV: tutkiva opintokerho”,
joka on pyrkinyt rakentamaan yhteyksiä vapaan sivistystyön kentän ja hallinnon toimijoiden sekä
yliopisto-opiskelijoiden ja tutkijoiden välille.
ESREA:n julkaiseman RELA (Research on Adult Education and Learning) -lehden advisory
boardin jäsenenä jatkoi edelleen Karin Filander, joka toimi myös pohjoismaisen tieteellisen
aikakauslehden Professions and Professionalism –advisory boardin jäsenenä. Filander toimii myös
asiantuntijajäsenenä opetusministeriön koolle kutsumassa kansallisessa asiantuntijaryhmässä, jonka
tehtävänä on eurooppalaisen ammatillisen koulutuksen kansallinen koordinointi tutkimus- ja
kehittämisyksikön Cedefopin toimialueella. Arto Jauhiainen on toiminut Opening Universities for
Lifelong Learning (OPULL) -hankkeen advisory boardin jäsenenä. Seija Keskitalo-Foley on
toiminut ESREAn verkostokonferenssin “ESREA Access, Learning Careers & Identities Network
conference” (Linkoping/ November 2013) jäsenenä tieteellisessä johtoryhmässä, joka toimi
refereenä arvioiden ryhmiin lähetetyt abstraktit. Arto Jauhiainen toimi myös toimivuonna 2013
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Auralan setlementtiopiston johtokunnan jäsenenä Turussa ja Karin Filander johtokunnan jäsenenä
Tampereen Ahjolan kansalaisopistossa.
Seuran toiminnassa ovat keskeisiä kansalliset ja kansainväliset tutkimusverkostot sekä yhteydet alan
ammattilaisiin ja myös politiikan tekijöihin. Prof. Anja Heikkinen osallistui 21.1. Elinikäisen
oppimisen neuvoston linjauksia käsittelevään seminaariin ja informoi johtokuntaa erikseen
elinikäisen neuvoston keskusteluista. Vuoden 2013 toimintasuunnitelmassa ATS oli päättänyt
järjestää keskustelu- ja seminaaritilaisuuksien sarjan, joilla luodaan yhteyksiä sekä politiikan
tekijöihin että muihin tieteellisiin seuroihin.
Toimivuoden aikana ATS loi aloitteellisesti suhteita Elinikäisen oppimisen neuvostoon.
Tutkimusseuran johtokunnan jäsenet osallistuivat 9.10.2013 elinikäisen oppimisen neuvoston
kutsumana yhteisen seminaariin, jossa ATS rakensi yhteyksiä suomalaisen aikuiskoulutuspolitiikan
keskeisiin vaikuttajiin. Tilaisuudessa esiteltiin aikuisten osaamistarpeita ja perustaitoja käsittelevän
tutkimushankkeen PIAACn tuoreen esiraportin tuloksia (elinikäisen neuvoston sihteeri,
opetusneuvos

Petri

Haltia).

Tilaisuudessa

käsiteltiin

myös

aikuiskoulutuspolitiikan

ja

aikuiskasvatustutkimuksen painopisteitä ja sekä myös usein katvealueisiin jääneitä kysymyksiä,
kuten ikääntyvien, työttömien, syrjäytymisvaarassa olevien nuorten kasvatuksen ja koulutuksen
kysymyksiä. Yhdessä keskusteltiin myös elinikäisen oppimisen neuvoston toiminnan policylinjauksien painopisteistä. Tilaisuudessa esitelmöivät ATSn esihenkilö, dosentti Karin Filander,
dosentti Kristiina Brunila, dosentti, Ulpukka Isopahkala-Bouret. Lisäksi tilaisuudessa pitivät
esityksen professori Anneli Eteläpelto ja professori Heikki Silvennoinen. Professori Eteläpelto
esitteli

tutkimusryhmänsä

tutkimushankkeita

liittyen

henkilöstön,

työyhteisöjen

ja

työorganisaatioiden kehittämiseen ja professori Silvennoinen avasi aikuiskoulutuksen sosiologoista
tutkimusta käyttäen esityksessään hyväkseen PIAACn tutkimustuloksia.
Ensimmäisen yhteiskokoontumisen perusteella sekä elinikäisen neuvoston jäsenet että ATSn
edustajat kokivat tarpeelliseksi jatkaa hedelmälliseksi koettua yhteistyötä eri tavoin. Tilaisuudessa
pohjustettiin ideaa yliopistojen yhteisen tutkimuskonsortion rakentamista, joka teemoittuisi
aikuiskasvatuksen ja elinikäisen oppimisen alueelle ja hyödyntäisi myös PIAAC-tutkimushankkeen
aikana koottuja laajoja kansainvälisesti vertailevia aineistoja.

Jatkokeskustelua tulevaisuuden

yhteistyön mahdollisuuksista päätettiin jatkaa Turun tutkijatapaamisen 6.-7.1.2014 yhteydessä.
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Toinen keskustelutilaisuus järjestettiin yhteistyössä Kasvatustieteellisen seuran kanssa Jyväskylän
Kasvatustieteen päivien (21.-22.11.2013) yhteydessä teemalla ”Opettaja eilen, tänään, huomenna”.
Professori Arto Jauhiainen osallistui aktiivisesti tilaisuuden suunnitteluun ATSn edustajana.
Seminaarissa luennoivat aikuiskasvatuksen edustajina KT, lehtori Anita Malinen sekä esitysten
kommentaattorina KT, yliopistolehtori Marjo Vuorikoski.
ATS:n johtokunta tai sen jäsenet ovat osallistuneet toimintavuoden aikana useiden seminaarien ja
konferenssien valmisteluihin ja toteutukseen. Tällaisia ovat mm. olleet
- Aikuiskasvatuksen tutkijatapaaminen Turussa 6.-7.2.2014 (valmistelu aloitettiin alkukeväästä
2013)
- Kasvatuksen historian päivät: Opettajankoulutus 150-vuotta, 10.-11.6.2103 Jyväskylän
yliopistossa
- Työelämän tutkimuspäivät, Tampereen yliopistossa, 7.-8.11.2013
- Kasvatustieteen päivät Jyväskylässä 21.-22.11.2013
- ESREA Research Triennal Conference on: “Chancing conficurations of adult education in
transitional times” 4. - 7.9.2013 in Berlin, Germany.
- Rhizome of critical studies in education of adults -verkoston järjestämä 1-vuotisen workshopin
"How to bring critical thinking into life in the academia", joka alkoi syksyllä 2013:
http://www.aikuiskasvatuksentutkimusseura.fi/@Bin/673068/Rhizome%20Workshop.pdf

Lisäksi johtokunnan jäseniä on osallistunut mm. seuraaviin seminaareihin ja konferensseihin
toimintavuoden aikana esittämällä tilaisuuksissa omia tutkimuspapereitaan ja postereitaan:
- 20th Anniversary Conference of Myths and Brands in Vocational Education and Training and
Culture research network, 14-18 June, 2013, Tampereen yliopistossa
- ESREA Research Triennal Conference on: “Chancing conficurations of adult education in
transitional times” in September 4 – 7, 2013 in Berlin, Germany.
- NERA:n konferenssiin 7-9.3.2013. Reykjavik, Islanti
- ESREA Network on Life History and Biographical Research Conference on "Researching
Learning Lives: On discipline, inter-disciplinarity and imaginative imperatives in auto/biographical
and narrative research", 28.2 - 3.3.2013 in Canterbury, England
- Conference on "JUSTICE THROUGH EDUCATION", 16.5.2013, in Helsinki
- "Narratives of Ageing in Contemporary Britain", 12.6.2013, London, England
- Opening Universities for Lifelong Learning (OPULL)-projektin päätösseminaari 14.6. 2013,
Berliini
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- Sosiologipäivät 21-22.3.2013. Turun yliopisto.
- 8th International Conference: Researching Work and Learning, 19.-21.6.2013. Stirling, UK.
- 16th Biennial Conference on Teachers and Teaching, 1.-5.7.2013. Ghent, Belgium.
- 15th Biennial EARLI Conference, 27.-31.8.2013. Munich, Germany.
4 TIEDE- JA TUTKIMUSPOLITIIKKA
Yliopistojen rajut muutokset ovat jatkuneet ja niiden seurauksia aikuiskasvatuksen tutkimusalan
tulevaisuuden kannalta on pyritty jatkuvasti kartoittamaan ja niihin vaikuttamaan. Tiede- ja
tutkimuspolitiikan osalta seura on pitänyt tärkeänä yhteisvaikuttamista tieteellisten lehtien
arviointipaneeliin. Kasvatustieteelliset seurat ovat olleet jo jonkin aikaa huolissaan Julkaisufoorumihankkeen kasvatustieteellisten journaalien heikosta huomioiduksi tulemisesta ja jäämisestä
psykologisten julkaisujen jalkoihin. Jo aiemmin kansallisten tiedeseurojen yhteiskannanotossa
julkaisujen arviointihankkeista protestoitiin vahvasti sitä tapaa vastaan, jolla Julkaisufoorumi-hanke
kohteli keskeisiä kansallisia tieteellisiä lehtiä. Seurat panostivat vuonna 2013 yhteistyössä
Julkaisufoorumi-hankkeen panelistien ehdokasasetteluun ja saivat valitsemansa ehdokkaat läpi.
Professori Risto Rinne tuli nimetyksi molempien seurojen ykkösehdokkaaksi ja hän tuli myös
valituksi Julkaisufoorumin ”Psykologia ja kasvatustieteet” - paneelin jäseneksi. ATS sai paneelin
jäseneksi myös toisen ehdokkaansa professori Anneli Eteläpellon. Uuden paneelin toimikaudella
2014-2016 on Tutkimusseuralla siis selvästi paremmat edellytykset puolustaa Aikuiskasvatuslehden uutta arviointia ja tämän aikuiskasvatusalan ykkösjulkaisun nostamista 2-kategorian
lehdeksi. Johtokunnassa listattiin alustavasti myös perusteluja Aikuiskasvatus-lehden nostamiseksi
alan johtavana lehtenä 2-tason julkaisuksi. Lisäksi johtokunnan jäsenet ovat vaihtelevin tuloksin
koettaneet saada myös muita aikuiskasvatustieteellisiä journaaleja Julkaisufoorumin listaukseen
mukaan. Johtavien aikuiskasvatuksen kansainvälisten tiedelehtien listaaminen tulevia arviointeja
varten vaatii tutkimusseuralta vakavaa huomiota myös tulevana vuotena.
Aikuiskasvatus-lehden ja muiden kasvatusalan tiedelehtien yhteistä julkisuuskuvaa pyrittiin myös
kirkastamaan toimintavuoden aikana seurayhteistyöllä. Kasvatustieteellisen seuran aloitteesta
rakennettiin kasvatusalan tieteellisten seurojen yhteinen ”Kasvatuksen tiedelehdet”- Facebooksivusto, joka sai heti laajan lukijakunnan ja jota eri tiedelehtien toimitussihteerit päivittävät
vuoroviikoin. Vuoden aikana jatkettiin myös keskustelua aikuiskasvatuksen julkaisupolitiikan ja
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seurayhteistyön kehittämisen uusista muodoista ja tarpeista mm. Jyväskylän kasvatustieteiden
päivien yhteydessä.
ATS jatkoi keskustelua kasvatustieteiden asemasta ja edisti tutkimuksen, hallinnon, politiikan ja
käytännön toimijoiden yhteistyötä aikuiskasvatuksessa mm. niin, että tutkimusseuran verkkosivuille
kirjoitettiin

aikuiskasvatustieteen

tilannetta

ja

asemaa

tarkastelevia

artikkeleita.

Seuran

verkkosivuille kirjoitettiin myös lyhyt katsaus yliopistojen rakenteellisesta kehittämisestä sekä
tiede- ja koulutuspolitiikasta.

ATS havahtui myös toimintavuoden aikana yhteiskunnalliseen

tilanteeseen, joka hallituksen rakenneuudistuksen myötä on vaarantamassa myös vapaan
sivistystyön ja aikuiskasvatuksen resursseja. Tähän yhteiskunnalliseen keskusteluun vaikuttaminen
on yksi seuraavan toimintavuoden 2014 keskeinen haaste.
5 JULKAISUTOIMINTA
ATS:n pitkäaikainen julkaisuyhteistyö Kansanvalistusseuran (KVS) kanssa on toimintavuonna
jatkunut rakentavassa hengessä, vaikkakin KVSn aloitteesta on myös loppuvuodesta jouduttu
puuttumaan

julkaisutoiminnan

jatkuvuuksiin.

KVSn

pitkäaikaisten

vastuuhenkilöiden

toiminnanjohtaja Pekka Sallilan ja Aikuiskasvatus-lehden toimitussihteeri Anneli Kajannon
siirryttyä eläkkeelle KVS:n uuden toiminnanjohtaja Tapio Kujalan kanssa on kartoitettu vuoden
aikana hyväksi havaittuja yhteistyön käytäntöjä sekä ideoitu uusia yhteistyön muotoja. Yhdessä
Aikuiskasvatus-lehden uuden toimitussihteerin ja toimituspäällikön Annu Hattusen kanssa on
aloitettu tiiviimpien yhteyksien rakentaminen Aikuiskasvatus-lehden, Sivistys-verkkolehden sekä
ATSn verkkosivujen välille, jotka edistivät aikuiskasvatustutkimuksen ja julkaisujen näkyvyyttä ja
merkitystä yhteiskunnallisten keskustelujen käynnistäjänä.
Joulukuussa 2013 toiminnanjohtaja Kujalan ja toimituspäällikkö Hattusen kanssa käytyjen
keskustelujen

perusteella

selvisi,

että

Kansanvalistuseura

joutuu

suurista

taloudellisista

ongelmistaan johtuen arvioimaan uudelleen kirjojen julkaisu- ja toimituspolitiikkaansa. Kujala
kertoi, että KVS joutuu vetäytymään pahasti viivästyneen ja julkaisusopimuksia vailla olevan
”Suomalaisen aikuiskasvatuksen kentät ja kerrostumat (SAKKE) –kirjasarjan” julkaisemisesta.
Kujalan kertoi Sakke-sarjan ensimmäisen julkaisun herättäneen myös kovin vähän kiinnostusta
(Aikuiskasvatus ja demokratian haaste, Rinne, R. & Jauhiainen, A. (toim.), mikä tosin saattaa
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johtua myös KVSn kirjojen puutteellisesta markkinoinnista. KVSn kustannustoiminnassa ei ole
ollut mahdollisuuksia kaupallisen kustantajan tapaisiin markkinointeihin.

SAKKE- kirjasarjan

tulevaisuuden osalta Kujala kertoi olevansa yhteyksissä kirjasarjan päätoimittajaan professori Anja
Heikkiseen.

ATS

ja

KVSn

kanssa

solmitun

yhteistyösopimuksen

mukaisesti

Aikuiskasvatus-lehden

julkaiseminen ja toimittaminen jatkuu entiseen tyyliin. Lehden päätoimittajana toimii Heikki
Silvennoinen. ATS:n edustajina toimituskunnassa (2013–2015) toimivat Karin Filander, Tarita
Ruoholinna ja Kristiina Brunila. Lehden toimitustyössä on toimintavuoden aikana ollut selvästi
havaittavissa kotimaisten tieteellisten lehtien toimituspolitiikassa tapahtuneet muutokset sekä myös
julkaisufoorumin arviointikäytäntöjen vaikutukset. Vaikka Aikuiskasvatus-lehti on noteerattu oman
alansa johtavaksi ja monipuolisen kiinnostavaksi tiedelehdeksi, on se julkaisufoorumin arvioinnissa
arvioitu vain 1. tason lehdeksi. Artikkelitarjontaan vaikuttaa myös yliopistojen julkaisupolitiikka,
joka korostaa kansainvälisen julkaisemisen ensisijaista tärkeyttä myös sosiaali- ja kasvatustieteissä.
Lehden toimitus on joutunut harjoittamaan entistä enemmän aktiivista toimituspolitiikkaa
kiinnostavia ja korkeatasoisia artikkeleita potentiaalisilta kirjoittajilta saadakseen. Yhä useammat
Aikuiskasvatus-lehdelle tarjotut artikkelit edellyttävät myös toimituskunnalta entistä enemmän
toimitustyötä, mikä on nostanut myös artikkeleiden hylkäysprosenttia. Huolimatta näistä
julkaisupolitiikan kannalta keskeisistä muutoksista pystyi Aikuiskasvatus-lehden toimituskunta
tuottamaan neljä kiinnostava numeroa, joiden teemat olivat ”Kansalaisaktiivisuus ja demokratia”
(1/2013), ”Elinikäinen oppiminen” (2/2013), ”Vapaa(ko) sivistystyö” (3/2013) sekä ”Kohti hyvää
työtä” (4/2013). Vuoden parhaaksi artikkeliksi valittiin joulukuussa Tiina Kontisen, Pia Hounin,
Helena Karstenin ja Heikki Toivasen kirjoittama artikkeli ”Liminaalitilan käsite työn muutosten
jäsentäjänä”. Artikkelin tekijät palkitaan aikuiskasvatuksen tutkijatapaamisen yhteydessä Turussa
helmikuussa 2014. Lehden painosmäärät ovat olleet numerot 1-3/2013 1800 kpl/lehti ja 4/2013
1500 kpl. Vuonna 2013 lehdellä oli 1190 vuosikerran tilaajaa (980 normaalitilausta + 210 ATS:n
jäsenetulehteä), joiden lisäksi tekijä- ja muiden vapaakappaleiden saajia on noin 200. Lehdellä on
omat kotisivut http://www.aikuiskasvatus.fi.
Aikuiskasvatuksen vuosikirjojen toimittaminen jatkuu KVSn ja ATSn yhteistyösopimuksen
mukaiseesti. Seuraava vuosikirjan 51. (Marginaalin voima!” (toim.) Brunila & Isopahkala-Bouret)
toimitustyö eteni suunnitelmien mukaisesti. Noin 250-sivuinen teos julkaistaan alkuvuodesta 2014.
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Aikuiskasvatuksen 52. vuosikirjan suunnittelutyö käynnistyi toimittajatiimillä Kristiina Brunila,
Jussi

Onnismaa

ja

Heikki

Pasanen.

Uuden

vuosikirjan

työnimenä

on

alustavasti

Tietokykykapitalismi. Kirjassa painottuu yhteiskuntatieteellinen ja koulutuspoliittinen näkökulma ja
artikkelien kirjoittajien pyytämisessä noudatettiin kutsumenettelyä. 52. Vuosikirjan julkaiseminen
siirtynee vuoden 2015 alkuun. Kujalan ja Hattusen kanssa käydyn keskustelun mukaisesti näiden
vuosikirjojen jälkeen aikuiskasvatuksen vuosikirjojen julkaisemisessa noudatetaan kirjaimellisesti
ATSn ja KVSn yhteistyösopimuksen mukaista rytmiä. Joka toinen vuosi julkaistavan vuosikirjan
politiikkaa. Seuraava aikuiskasvatuksen vuosikirja eli vuosikirja 53. julkaistaan siis vasta vuonna
2017. Kirjan työprosessi käynnistetään kahden vuoden työprosessina vuoden 2015 alusta. ATS
pitää joka toinen vuosi julkaistavan vuosikirjan rytmiä erittäin järkevänä. Nyt toteutuu vihdoin se
toimintalinjaus, jota ATS on ajanut läpi jo useita vuosia. Näin mahdollistuu myös vuosikirjojen
parempi tiedottaminen ja markkinointi kirjoista kiinnostuville lukijoille mm. Sivistys-netin kautta.
Uusi rytmi luo myös edellytyksiä entistä laadukkaamman ja kiinnostavamman vuosikirjan
toimittamiseen.
LLinE –lehti muuttui vuoden 2012 lopussa open access-verkkolehdeksi, joka tuottaa edelleen neljä
teemanumeroa vuodessa, mutta myös kahden viikon välein tuoretta sisältöä, jonka kautta edetään
kohti valmista teemanumeroa. Lehden omaperäisenä 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 erittäin rohkaisevia. Lehdellä on ollut vuoden alusta
n. 4000 palaavaa lukijaa. Yksittäisiä kävijöitä on ollut n. 14 000. Kertomusvuonna LLinE-lehti
ilmestyi neljä kertaa teemoitetuin numeroin. Lisäksi loppuvuodesta lehdessä julkaistiin myös
jatkuvaa,

teemoista

riippumatonta

sisältöä.

Numeroiden

teemat

olivat:

1/2013

Youth

unemployment, 2/2013 Active citizenship, 3/2013 Mobility and Migration ja 4/2013 Body,
Emotions and the Arts.
Vuonna 2013 LLinE-lehden toimituksessa alkuvuodesta 2013 seuran edustajina toimivat Antti
Kauppi ja Anneli Eteläpelto. Lehden toimitusneuvostossa ovat toimineet lisäksi Ms Antra Carlsen
(NVL, Norway), Ms Renée David Aeschlimann (Centre Inffo, France), Ms Mary Claire Halvorson
(EUCEN; Goldsmiths University of London, UK), Mr Uwe Gartenschlaeger (dvv international,
Germany), Ms Anneli Kajanto (KVS Foundation, Finland), Professor Peter Jarvis (Department of
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Education Studies, University of Surrey, UK), Professor Katarina Popovic (EAEA; Adult
Education Society, Serbia),ja Ms Magda Trantallidi (Ministry of Education, General Secretariat of
Adult Education, Greece). Toimitusneuvoston puheenjohtaja toimi alkuvuodesta LLinEn
päätoimittaja Kristiina Kumpulainen (OPH), lehden toimituspäällikön Markus Palménin toimiessa
sihteerinä.

LLinE

aloitti

viime

huhtikuulla

laajamittaisen

yhteistyön

eurooppalaisen

aikuiskasvatusammattilaisten kirjeenvaihtajaverkoston InfoNetin kanssa. Tähtäimessä on näiden
kahden median- InfoNetin ja LLinEn- fuusioituminen 2015 mennessä. Eräs yhteistyön
edellytyksistä oli toimitusneuvostojen yhdistyminen. LLinEn toimitusneuvosto siis uudistui
kesäkuussa 2013, jolloin Antti Kaupin ja Anneli Eteläpellon kaudet neuvostossa päättyivät.
Kristiina Kumpulainen lopetti myös päätoimittajana. LLinEn vt. päätoimittaja jatkoi Markus
Palmen. Vuoden 2013 aikana käynnistyi siirtymävaihe, joka merkitsi myös muutosta vakiintuneissa
yhteistyösuhteissa LLinE- lehden toimittamisessa. Vuoden lopussa ATS ei seurana enää osallistunut
LLinEn toimittamiseen.
ATS levitti jäsenilleen KVS:n ja Suomen Kansalaisopistojen liiton (KOLn) julkaisemaa Sivistysverkkolehteä sähköpostilistallaan, minkä lisäksi Sivistys-verkkolehden artikkeleista ja tiedotteista
tehtiin säännöllisesti nostoja Seuran facebook-sivulla. Näkyvyyttä edistettiin myös bannerilinkillä
Seuran verkkosivuilla. Monet seuran jäsenet tuottavat lehteen sisältöjä, erityisesti professori Jyri
Manninen, joka on toiminut jo pitkään Sivistys-lehden kolumnistina.
6 JÄSENET
Jäsenkampanja eteni yhteisöjäsenten osalta erinomaisesti vuonna 2013. Yhteisöjäseneksi saatiin
lähes kaikki yliopistoyksiköt, jotka vastaavat aikuiskasvatuksen opetuksesta ja tutkimuksesta. Myös
opistokentästä yhteisöjäseneksi liittyi Espoon työväenopisto ensimmäisenä opistona Suomessa.
Yksilöjäsenten ja opiskelijajäsenten määrän osalta ei edetty yhtä positiivisissa merkeissä. Kuntien ja
opistojen yhdistymiset näkyvät jäsenmäärässä. Myöskään opiskelijajäsenten määrää ei ole saatu
nostettua toivotulla tavalla.
ATS:n jäsenmäärä oli vuonna 2013 182, joista 13 oli kunnia- ja/tai vapaajäseniä. Opiskelijajäseniä
oli 59 ja yhteisöjäseniä oli 9 kappaletta. Vertailun vuoksi on hyvä tarkastella jäsenmäärän kehitystä
aiempina vuosina: ATS:n jäsenmäärä oli vuonna vuonna 2012 yhteensä 199, joista 13 oli kunnia-
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ja/tai vapaajäseniä. Opiskelijajäseniä oli 54. Yhteisöjäseniä oli seitsemän kappaletta. 2011 yhteensä
212, joista 13 oli kunnia- ja/tai vapaajäseniä. Opiskelijajäseniä oli 49. Yhteisöjäseniä oli viisi
kappaletta. vuonna 2010 yhteensä 213, joista 11 oli kunnia- ja/tai vapaajäseniä. Opiskelijajäseniä oli
42. Yhteisöjäseniä oli viisi kappaletta. Vuonna 2009 jäsenmäärä oli 234, joista 11 oli kunnia- ja/tai
vapaajäseniä ja 59 opiskelijajäseniä. Vuonna 2008 jäsenmäärä oli 224, joista 11 oli kunnia- ja/tai
vapaajäseniä ja 61 opiskelijajäseniä. Vuonna 2007 jäsenmäärä oli 235, joista 11 oli kunnia- ja/tai
vapaajäseniä ja 29 opiskelijajäseniä. Vuonna 2006 jäsenmäärä oli 199, joista 12 oli kunnia- ja/tai
vapaajäseniä ja 25 opiskelijajäseniä. Vuonna 2005 jäsenmäärä oli 208, joista opiskelijoita oli 46.
Vertailu osoittaa, että jäsenmäärä on viimeiset seitsemän vuotta pysynyt lähes ennallaan. ATS on
pystynyt kuitenkin kuluneena toimintavuonna lisäämään jossain määrin opiskelijajäsenten
lukumäärää ja selvästi yhteisöjäsenten määrää. Ponnistuksia jäsenmäärän kasvattamiseksi on syytä
jatkaa tulevana vuonna.
ATS:n yhteisöjäsenyys voidaan myöntää yhteisölle tai organisaatiolle. Yhteisöjäsenyydestä
maksetaan vuosittainen jäsenmaksu, joka oli kertomusvuonna 200 euroa. Yhteisöjäsenet ovat
oikeutettuja erikseen määriteltyihin jäsenetuihin.
7 TIEDOTUS

Aikuiskasvatuksen Tutkimusseuran järjestötoiminnan tavoitteena oli kehittää yhdistyksen viestintää
ja tiedottaa yhdistyksen ja sen sidosryhmien toiminnasta. Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura valitsee
uuden tiedottajan tammikuussa 2014, joten tiedotuksen osalta on vuonna 2013 eletty eräänlaista
siirtymäaikaa. Yhdistykselle on tilattu uusi graafinen ilme ja esite, jotka esitellään keväällä 2014.
Verkkosivuja yksinkertaistettiin ja yhteisöjäsenien toimintaa markkinoitiin seuran verkkosivuilla.
Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura viesti sähköpostilistallaan ats-lista@lista.tsv.fi, joka tavoitti 171
ihmistä

(17.12.2013).

Sen

kautta

välitettiin

myös

Sivistys-uutiskirjeet.

Jäsenkirje

ja

vuosikokouskutsu lähetettiin postitse helmikuussa Kansanvalistusseuran kanssa. Jäsenille ja
aikuiskasvatuksesta kiinnostuneille tiedotettiin myös Aikuiskasvatus-lehdessä neljä kertaa vuoden
aikana. Sosiaalisen median sivulla facebook.com/aikuiskasvastuksentutkimusseura keskusteltiin
myös ketterästi ja ahkerasti.
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Aikuiskasvatuksen Tutkimusseuralle valittiin myös sen ensimmäinen opiskelijayhdyshenkilö, jonka
kanssa

ideoitiin

opiskelijaviestintää

ja

-markkinointia.

Kasvatus-

ja

aikuiskasvatusalan

ainejärjestöjä sekä Aikuiskasvatuksen Kiltaa tiedotettiin seuran toiminnasta vuoden aikana. Seura
oli aktiivinen keskustelija kasvatus- ja aikuiskasvatusalan opiskelijoiden epävirallisessa facebookryhmässä Kasvisfoorumissa vuoden aikana tiedottaen avoimista työpaikoista, työmarkkinoista ja
muun muassa koulutuspolitiikasta.
Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura tervehti ilolla Kasvatuksen tiedelehdet -facebook-tiedotussivua,
joka saavutti suuren suosion ja loi toimintavuoden aikana uudenlaista perustaa kasvatuksen
tiedelehtien yhteiselle julkisuuskuvalle.

8 TALOUS
ATS:n talous nojaa jäsenmaksuihin sekä tapahtumiin, julkaisuihin ja hankkeisiin saataviin erillisiin
apurahoihin. Kertomusvuonna jäsenmaksu oli 40 euroa tavallisilta jäseniltä ja 200 euroa
yhteisöjäseniltä. Opiskelijat maksoivat huojennettua 25 euron jäsenmaksua. Aikuiskasvatus-lehden
jäsenetukustannus oli seuralle yli puolet jäsenmaksutuloista. Siksi ATS:ssä etsittiin edelleen
mahdollisuuksia laajentaa niin seuran kuin sen julkaisutoiminnan rahoituspohjaa erityisesti alan
järjestöjen,

yritysten

ja

opetushallinnon

suuntaan.

Tähän

pyrittiin

erityisesti

yhteisöjäsenkampanjalla, jonka avulla saatiinkin lisää uusia yhteisöjäseniä. Seuran johtokunnan
kokousten pitämisessä siirryttiin Adobe Connect -järjestelmän käyttöön, mikä tuo entisestään säätöä
kokouskustannuksiin. Muita vaihtoehtoisia tapoja seuran talouden vahvistamiselle etsitään. Tänä
vuonna poikkeuksellisen kulun aiheutti ulkopuolisen avun palkkaaminen rahastonhoitajan
sijaisuutta hoitamaan, koska vapaaehtoisvoimia sijaisuuden loppuun hoitamiseen ei löytynyt. Kulu
tuli kuitenkin katetuksi edellisvuosien ylijäämästä.
Alla on lueteltu kymmenen viimeksi kuluneen vuoden aikana saadut avustukset:
2003
Suomen Akatemia

Aikuiskasvatus-lehti

7 500 EUR

Opetusministeriö

Seminaari

8 000 EUR
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2004
Suomen Akatemia

Aikuiskasvatus-lehti

7 500 EUR

Opetusministeriö

Seminaari

8 000 EUR

Opetusministeriö

Tutkijatapaaminen

5 405 EUR

Suomen Akatemia

Aikuiskasvatus-lehti

7 500 EUR

Opetusministeriö

Seminaari

8 000 EUR

Suomen Akatemia

Aikuiskasvatus-lehti

7 500 EUR

Opetusministeriö

Seminaari

9 500 EUR

Opetusministeriö

Tutkijatapaaminen

11 000 EUR

valtuuskunta

Aikuiskasvatus-lehti

8 000 EUR

Opetusministeriö

Seminaari

8 000 EUR

Kordelinin säätiö

SAKKE-hanke

2005

2006

2007
Tieteellisten seurain

7 000 EUR

2008
Tieteellisten seurain
valtuuskunta

Aikuiskasvatus-lehti

7 500 EUR

Kordelinin säätiö

SAKKE-hanke

Opetusministeriö

Tutkijatapaaminen

5 000 EUR

Opetusministeriö

Seminaari

7 000 EUR

10 000 EUR

2009
Tieteellisten seurain
valtuuskunta

Aikuiskasvatus-lehti

Kordelinin säätiö

SAKKE-hanke

Opetusministeriö

AITURI-hanke

	
  

7 000 EUR
20 000 EUR
36 800 EUR
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2010
Tieteellisten seurain
valtuuskunta

Aikuiskasvatus-lehti

7 000 EUR

Kordelinin säätiö

Juhlavuosi

3000 EUR

Opetusministeriö

Juhlavuosi

8250 EUR

Aikuiskasvatus-lehti

7 000 EUR

2011
Tieteellisten seurain
valtuuskunta
Opetus- ja kulttuuri
-ministeriö

Aikuiskasvatuksen
tutkijatapaaminen 2012

7 300 EUR

Aikuiskasvatus-lehti

7 000 EUR

Aikuiskasvatus-lehti

7 000 EUR

2012
Tieteellisten seurain
valtuuskunta
2013
Tieteellisten seurain
valtuuskunta
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