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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 osallistuu vuosittain konferenssien, keskustelutilaisuuksien ja tutkijatapaamisten suunnitteluun ja toteuttamiseen yhteistyössä muiden yhteistyökumppaneiden, kuten tieteellisten seurojen, Kansanvalistusseuran, oppilaitosten ja
yliopistojen kanssa.

ATS:n keskeisimmät julkaisut ovat Aikuiskasvatus-lehti sekä Aikuiskasvatuksen vuosikirja jotka
julkaistaan yhteistyössä Kansanvalistusseuran (KVS) kanssa. Lifelong Learning in Europe (LLinE)
-lehden osalta ATS:n rooli on lehden nettilehdeksi siirtymisen jälkeen oleellisesti muuttunut. Nettilehden toimitustyö hoidetaan tällä hetkellä ilman ATS:n nimeämiä erillisiä tukihenkilöitä. Lehden
suunta on myös KVS:n henkilövaihdosten myötä hakenut uutta roolia verkkomediana, joka on asteittain menettänyt aiemman tieteellisen lehden formaattinsa. ATS seuraa perustamansa lehden
suuntaa ja pyrkii tarvittaessa vaikuttamaan nettilehdessä valittuihin toimintalinjauksiin. ATS:n johtokunta osallistuu myös 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 ja filosofian tutkimusverkostossa.
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2 JOHTOKUNTA, TOIMIHENKILÖT SEKÄ TOIMINNAN PERUSEDELLYTYSTEN KEHITTÄMINEN

Tutkimusseuran johtokunnassa jatkoi meneillään olevana kaksivuotiskautena (2013–2014) seuran
esihenkilönä ja puheenjohtajana FT, dosentti Karin Filander Tampereen yliopistosta ja varapuheenjohtajana FT, dosentti Kristiina Brunila Helsingin yliopistosta. Johtokunnan varsinaisina jäseninä
toimivat KT, dosentti Seija Keskitalo-Foley Lapin yliopistosta, KT, dosentti Ulpukka IsopahkalaBouret Helsingin yliopistosta, professori, KT Arto Jauhiainen Turun yliopistosta sekä varajäseninä
toimivat yliopistolehtori, KT Risto Ikonen Itä-Suomen yliopistosta, tutkimuskoordinaattori KT Tarita Riikonen Turun yliopistosta sekä tutkija, KT Katja Vähäsantanen Jyväskylän yliopistosta. Vuoden aikana johtokunnan jäsenyydestä erosi Ulpukka Isopahkala-Bouret ja hänen tilalleen johtokuntaan varsinaiseksi jäseneksi valittiin yliopistonlehtori, KT Merja Ikonen-Varila Helsingin yliopistosta.

Seuran sihteerinä aloitti toukokuussa 2014 KM Eija Lehmonen Turun yliopistosta VTM Terhi Walamiehen jäädessä äitiyslomalle. Seuran tiedottajana aloitti KM Jenni Pätäri Tampereen yliopistosta.
Rahastonhoitajana toimi alkuvuoden KM Sini Teräsahde Tampereen yliopistosta ja Sinin jäädessä
äitiyslomalle ja jättäytyessä pois rahastonhoitajan tehtävästä hänen tilalleen valittiin marraskuussa
KM Katriina Tapanila Tampereen yliopistosta. Seuran toiminnantarkastajana toimi yliopistonlehtori
Sirpa Mäkinen ja varatoiminnantarkastajana professori Anja Heikkinen.

Johtokunnan työskentelyä pyrittiin kehittämään edelleen niin, että sihteeri, puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja toimivat yhdessä työvaliokuntana seuran kokouskäytäntöjen kehittämiseksi. Seuran
kokouksissa on pyritty nostamaan esille aikuiskoulutusta koskevaa politiikkaa, kulttuuria ja käytännön kenttiä koskevia kysymyksiä. Erityisesti on toimintavuonna huomioitu kansallista tiede- ja tutkimuspolitiikkaa, joka vaikuttaa aikuiskasvatuksen asemaan ja paikkaan kasvatustieteiden tutkimuskenttänä ja tutkimusalana. Johtokunnan kokouksista on muodostunut tärkeä tietokanava ja tuki
eri yliopistojen tilanteisiin, mikä parantaa sen jäsenten edellytyksiä puolustaa kriittistä aikuiskoulutuspolitiikkaa ja tiedepolitiikkaa omilla tahoillaan. Johtokunta jatkoi vuonna 2014 aikuiskasvatustieteen esille tuomista ja sen aseman selkeyttämistä ja vahvistamista erityisesti yliopistojen sekä
tieteellisten seurojen keskinäisellä yhteistyöllä.
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Johtokunnan työskentelyä jatkettiin yhteistoiminnallisena verkostona, joka seuraa erityisesti verkkoviestintäänsä kehittäen aktiivisesti aikuiskasvatustutkimuksen nykytilaa ja tulevaisuutta. Seuraa
tehtiin tunnetuksi alan tutkimusta ja koulutusta järjestävissä laitoksissa sekä kartoitettiin myös yhteistyön mahdollisuuksia lähialojen kanssa. Erityisesti toimintavuonna korostui monipuolisen yhteistyön merkitys eri tieteellisten seurojen kanssa ja vaikuttaminen kotimaisilla kielillä kirjoitetun
tieteellisen julkaisutoiminnan arvon tunnustamiseen mm. yliopistojen julkaisutoiminnan arviointikäytäntöihin vaikuttamalla.

Kokoukset järjestettiin pääosin internetin välityksellä ACP-ohjelman kautta, mikä on mahdollistanut eri yliopistoissa toimivien johtokunnan jäsenten välisen vuorovaikutuksen kiireisen yliopistoarjen keskellä ilman matkustamisen tarvetta. Nettikokousten pitäminen ACP-ohjelman kautta on
mahdollistanut vuorovaikutuksen ja tiedonvaihdon johtokunnan jäsenille ilman erillisiä kustannuksia, mutta samalla ovat tekniset ongelmat usein rasittaneet kokouksia. Johtokunnan jäsen Risto Ikonen on kärsivällisesti toiminut kokousten isäntänä ja teknisten ongelmien ratkaisijana, mikä on helpottanut kokouskäytännön sujuvuutta. Nettivuorovaikutuksen kokemukset ovat osoittaneet johtokunnalle sen, että Suomen kaltaisessa maassa on verkostomaisesti toimivan tieteellisen seuran tietoisesti jatkossa kiinnitettävä huomiota siihen, miten kehittää teknologisia vuorovaikutuksen mahdollistavia järjestelmiä eri tavoin. Erityisesti uusien johtokunnan jäsenten ja uusien toimihenkilöiden tilanteeseen on muistettava kiinnittää erityistä huomiota näissä järjestelmissä. Toimintavuonna
seuran vuosikokous pidettiin 06.02.2014 Turussa Turun yliopiston järjestämän Aikuiskasvatuksen
tutkijatapaamisen yhteydessä. Johtokunta kokoontui vuoden aikana säännöllisesti noin kuukauden
välein pitäen yhteensä yhdeksän kokousta, joista yksi oli uuden rahastonhoitajan valitsemiseen liittyvä sähköpostikokous.

3 TUTKIMUSSEURAN TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ TAPAHTUNEET MERKITTÄVÄT MUUTOKSET

Vuosi 2014 on ollut ATS:n toiminnan kannalta erityisen haasteellinen monesta eri syystä. Tärkeimmän yhteistyökumppanin Kansanvalistusseuran henkilöstövaihdokset ovat johtaneet Kansanvalistusseuran toimintapolitiikassa ratkaiseviin muutoksiin. KVS on lopettanut kokonaan oman historiallisesti merkittävän julkaisutoimintansa ja siirtynyt uusien toimintalinjaustensa mukaisesti net-

4

AIKUISKASVATUKSEN TUTKIMUSSEURA RY
TOIMINTAKERTOMUS 2014

tiviestintään, videoiden ja verkkomedian tuotantoon sekä ylläpitämiseen. Uusissa toimintalinjauksissa painottuvat myös erilaisten digitaalisten tuotteiden kehittely ja koulutusviennin ideat. KVS:n
toimintalinjausten muutokset näkyivät toimintavuoden aikana mm. Sivistys-verkkolehden nimessä,
joka muutettiin elokuussa 2014 ”Souliksi” eli englannin kieltä mukaillen verkkomediaksi, joka tuottaa uuden profiilin mukaisesti ”sivistystä sielulle”. Se ylläpitää KVS:n linjausten mukaan infotulvan
keskellä viestintää, jota ei kuule valtamediassa ja joka ylläpitää ”aikuisten medialukutaitoa”.

Joulukuussa Helsingissä vedetyssä yhteistyökokouksessa KVS:n toiminnanjohtaja Tapio Kujala
kertoi, että KVS haluaa irrottautua muun julkaisutoiminnan lisäksi myös aikuiskasvatuksen vuosikirjojen kustantamisesta ja toimittamisesta. Vuodesta 1941 KVS:n ja ATS:n yhteistyöllä julkaistun
aikuiskasvatuksen vuosikirjan toimittamis- ja kustannusvastuu (aiemmin Vapaan kansansivistystyön vuosikirja 1942–1970, Vapaan sivistystyön vuosikirja 1973–1994, Aikuiskasvatuksen vuosikirja 1995-) on ollut vuodesta 1942 Kansanvalistusseuralla. Vuosikirjojen toimittamisesta ja julkaisemisesta sekä Aikuiskasvatus-lehden toimittamisesta ja julkaisemisesta on olemassa erilliset kirjalliset yhteistyösopimukset, joissa KVS sitoutuu vuosikirjojen ja Aikuiskasvatus-tiedelehden toimittamiseen ja kustantamiseen. Vuosikirjoja koskevassa yhteistyösopimuksessa 2009 KVS sitoutuu
vastaamaan kaikista vuosikirjojen kustannuksista.

Vuonna 2014 julkaistiin vielä 50. vuosikirja. Marginaalin voima! KVS:n kustantamana ja kirjan
pohjalta toteutettiin keväällä yhdessä vielä julkistamisseminaari. 51. vuosikirjan ”Tietokykykapitalismin” toimitustyö kuitenkin keskeytyi KVS:n irtisanottua kirjan kustannustoimittajan työsuhteen,
minkä jälkeen toimitustyö on ollut keskeytyksissä ja kirjan julkaisemisen aikataulu on pitkittynyt
ennakoimattomalla tavalla. Keskeneräisen Tietokykykapitalismi-kirjan julkaisijasta ja tulevien aikuiskasvatuksen vuosikirjojen tulevaisuudesta ei tällä hetkellä ole mitään selvää kuvaa. Neuvotteluja on käynnistetty alustavasti useaan suuntaan, mutta mitään selkeää ratkaisua aikuiskasvatuksen
vuosikirjojen toimittamisen tulevaisuudesta ei vielä ole olemassa.

Vuosi 2014 on ollut ATS:n toiminnan kannalta myös haasteellinen ATS:n toimihenkilövaihdoksista
johtuen. ATS:n kolmen toimihenkilön, tiedottajan, sihteerin ja rahastonhoitajan vastuuhenkilöt ovat
kaikki vaihtuneet vuoden 2014 aikana työpaikan vaihdosten ja äitiyslomien vuoksi, mikä on huomattavasti lisännyt puheenjohtajan ja myös johtokunnan työn määrää. Kaikeksi onneksi ATS on
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onnistunut saamaan itselleen erinomaisen uuden toimihenkilötiimin, jonka jäsenet ovat sisällöllisesti kiinnostuneet aikuiskasvatustoiminnan ja sen tutkimuksen edistämisestä.

Vuoden 2014 aikana myös yliopistotyön arki on ollut lukuisten opetushallinnollisten muutospyrkimysten kohteena. Paineet kansainväliseen julkaisemiseen ja ulkopuolisen rahan ja tutkimushankkeiden rakenteluun ja hankkimiseen ovat myös kasvaneet. Myös kasvatustieteiden sisällä näkyy
Bologna-prosessin vaikutukset mm. erillisten monialaisten, usein englanninkielisten ja ongelmakeskeisten maisteriopintojen rakentelun pyrkimyksinä. Työelämä-ja osaajalähtöisyyden ideaalit
ovat korvanneet yritysyliopistoissa vapaan tutkimuksen ja opetuksen tieteenalaperustaisen toiminnan ideaalit. Tieteelliset seurat näyttävät tässä tilanteessa lähes yksin edustavan yliopistoissa yliopistojen perinteisten tutkimustraditioiden jatkuvuutta, mikä lisää tieteellisten seurojen yhteistyön
tärkeyttä. On jopa saatu tietoa siitä, että Helsingin yliopistossa ei ole suostuttu rahoittamaan tutkijoitten seminaarikustannuksia Kasvatustieteiden päiville, kun yliopisto sijoittaa matkamäärärahansa
ensisijaisesti kansainväliseen tutkijavuorovaikutukseen ja kansainväliseen konferenssi toimintaan.
Aikuiskasvatuksen Tutkimusseuralla on erityisrooli aikuiskasvatuksen tutkimusta kokoavana kriittisenä keskustelufoorumina, joka mahdollistaa eri yliopistojen välisen sekä aikuiskasvatuksen eri
toimintakenttien sisällä vaikuttavien tutkijoiden, ammattilaisten ja kehittäjien vuorovaikutuksen.
Tilanteessa, jossa yhteistyön sijasta nyky-yliopistoja nostatetaan kilpailemaan rahoituksista keskenään, on entistä tärkeämpää vaalia tieteellisten seurojen kautta tapahtuvaa yhteistyötä ja vuorovaikutusta.

4 TUTKIMUSTAPAHTUMAT JA TIETEELLINEN TOIMINTA

Vuoden 2014 aikana Seuran toiminnassa kansallisia yhteyksiä kehitettiin toimintavuoden aikana
heti vuoden alussa Aikuiskasvatuksen Tutkijatapaamisella. Turun yliopistossa 6.-7.2.2014 järjestettyyn Aikuiskasvatuksen tutkijatapaamiseen kutsuttiin erityisesti alan tutkimuksen kysymyksistä
kiinnostuneita henkilöitä; tutkijoita ja aikuiskoulutuskäytäntöjen kehittäjiä ja hallinnon edustajia.
Tutkijatapaaminen järjestettiin teemalla Aikuiskasvatus – sivistys, markkinat, politiikka. Tapahtuman avajaispuheenvuorot pitivät professori Risto Rinne Turun yliopistosta sekä dosentti Karin Filander Tampereen yliopistosta. Tapahtuman pääpuhujina toimivat Professori Martin Lawn (University of Edinburgh & University of Oxford) sekä professori Anja Heikkinen Tampereen yliopistosta.
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Pääalustuksista käytiin aktiivista keskustelua ja kuultiin kriittisiä kommenttipuheenvuoroja. Tapahtumassa oli reilut 130 osallistujaa ja reilut 60 alustusta. Tapahtumaan osallistui nuorempia ja vanhempia tutkijoita sekä muita aikuiskasvatuksen ja koulutuksen piirissä toimivia henkilöitä. Tutkijatapaaminen onnistui hyvin tutkijatapaamiseen osallistuneille henkilöille lähetetyn palautekyselynkin
perusteella. Tapahtuman järjestelytoimikunnan päävastuussa olivat ATS:n johtokunnasta Arto Jauhiainen ja Tarita Riikonen, jotka yhdessä Paula Vitien kanssa kirjoittivat myös tilaisuudesta artikkelin Aikuiskasvatus-lehteen.

Seuran toiminnassa olivat keskeisiä kansalliset ja kansainväliset tutkimusverkostot sekä yhteydet
alan ammattilaisiin ja myös politiikan tekijöihin. ATS jatkoi tutkijatapaamisessa myös jo aiemmin
alkanutta yhteyksien rakentamista aikuiskoulutuksen ja koulutuspolitiikan kenttään. Tutkijatapaamisen aikana toteutetussa paneelissa oli osanottajana mm. ylijohtaja Tapio Kosunen opetus-ja kulttuuriministeriöstä, joka kertoi mm. strategisen tutkimuksen tulevasta rahoitushausta. Elinikäisen
oppimisen neuvoston edustajien kanssa jatkettiin tutkijatapaamisessa jo edellisenä vuonna käynnistynyttä yhteistyötä. Elinikäisen oppimisen neuvoston tutkimuksesta kiinnostuneita edustajia sekä eri
yliopistojen aihepiiriin kiinnittyneitä tutkijoita kutsuttiin työryhmään keskustelemaan yhteistyön
jatkamisen edellytyksistä tutkijakonsortiona, joka voisi jatkohyödyntää myös kansainvälisen aikuistutkimuksen PIAACn laajoja tutkimusaineistoja. Seuran aloite ei kuitenkaan johtanut toimintavuoden aikana tutkimuskonsortion rakentamiseen, mutta jäi kytemään eri yliopistoissa mahdollisuutena
yhteistyöhön ja pienempiin hankkeisiin.

Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura pyrki toimintavuoden aikana aktiivisesti seuraamaan julkista
keskustelua, joka liittyy aikuiskasvatuksen ja vapaan sivistystyön tulevaisuuteen hallituksen rakenteellisissa uudistuksissa, joissa taloudellisen niukkuuden paineet kohdistuvat myös aikuiskoulutukseen ja vapaaseen sivistystyöhön. Pohdittiin myös mahdollisuuksia käynnistää laajempaa 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. ATS:n johtokunnan jäsenistä useat
ovatkin osallistuneet toimintavuoden aikana open access -periaatteella julkaistavan keskustelukirjan
artikkeleiden kirjoittamiseen, joka julkaistaan vuoden 2015 alussa Jenni Pätärin, Annika Turusen ja
Ari Siveniuksen toimittama nettijulkaisuna joka kantaa nimeä ”Vapaa, vallaton ja vangittu sivistystyö” ja joka liittyy Sivistystyön vapaus ja vastuu (SVV)- hankkeeseen.
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ATS:n jäsenille tärkeitä toimintakenttiä ovat olleet ESREA (European Society for Research on the
Education of Adults) ja EERA (European Educational Research Association) verkostoineen. Karin
Filander toimi toimintavuonna ESREAn johtokunnassa (2014–2016). ATS:n haasteena oli tuoda
esille Suomessa ESREAn monipuolista verkostotoimintaa ja jäsenyyden tuottamia etuuksia. Haasteena oli aktivoida suomalaisia aikuiskasvatustutkijoita toimimaan aktiivisesti niin ESREAn verkostoissa kuin myös pohjoismaisissa tutkijaverkostoissa. Lisäksi Seura edisti 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 pohdittiin yhdessä, miten näitä tavoitteita voidaan parhaiten ja
konkreettisesti edistää ja missä verkostoissa aikuiskasvatustutkimuksen tulisi näkyä eniten ja miten
tuota näkyvyyttä tulisi kehittää. ATS oli Karin Filanderin johdolla vaikuttamassa ESREAn Action
Planiin, johon kirjattiin aikuiskasvatuksen tutkimuksen edistämiseen liittyviä asioita. ESREAn missiona on edistää aikuiskasvatuksen Eurooppalaista kehitystä ja tutkimusta ja rohkaista tekemään
yhteistyötä, jossa myös entiset Itä-Euroopan maat ovat mukana. Yhteistyö kasvatusalan organisaatioiden kanssa on myös yhtenä kehityskohteena. ESREAlla ja ATS:llä on molemmilla sekä instituutio- että yhteisöjäseniä. Keskusteluissa tuli esiin, että yhteisöjäseniä olisi tarvetta tuoda enemmän
esille ja verkostoitumista tulisi lisätä. Kesäkouluhanke tulee olemaan yksi ESREAn seuraavan kolmen vuoden painopisteistä. Tavoitteena on nuorten ja myös varttuneempien jatko-opiskelijoiden
opiskelun tukeminen. Esiin tuli myös tarve pohtia miten ESREAn voisi kehittää yhteistyötä kansallisten tiedeseurojen välillä.

21.3.2014 järjestettiin keskustelutilaisuus ja seminaari yhteistyössä Kansanvalistusseuran sekä Haaga-Helian ammattikorkeakoulun kanssa. Tilaisuus oli samalla aikuiskasvatuksen 51. vuosikirjan
Marginaalin voima!(toim. Brunila & Isopahkala-Bouret) julkistamistilaisuus. Seminaarin teemaksi
valittiin ”Aikuiskoulutus marginaalista keskukseen” ja tilaisuus oli suunnattu erityisesti kansalaisopistojen, kansanopistojen, opintokeskusten, ammatillisen koulutuksen ja korkeakoulujen aikuiskoulutuksen toimijoille; rehtoreille, koulutussuunnittelijoille, opettajille, tutkijoille sekä päättäjille.
Seminaari toi uusinta tietoa aikuisten oppimistuloksista sekä herätteli pohtimaan aikuiskoulutuksen
roolia, pedagogiikkaa ja mahdollisuuksia suomalaisessa koulutusjärjestelmässä.
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ATS osallistui toimintavuonna 2014 Kasvatushistorian ja filosofian tutkimusverkoston toimintaan.
ATS:n johtoryhmän jäsen Risto Ikonen toimi Kasvatus- ja Aika lehden yhtenä toimittajana ja kasvatushistorian ja filosofian tutkimusverkoston puheenjohtajana. ATS jatkoi yhteistyötä myös muiden kansallisten kasvatusalan tieteellisten seurojen kanssa ja kartoitti yhteistyön mahdollisuuksia
toimintavuoden aikana erityisesti kysymyksissä, jotka liittyivät tieteellisten seurojen rajallisten resurssien yhteiskäyttöön esimerkiksi tiedottamisessa, tapahtumien koordinoinnissa ja vaikuttamismahdollisuuksien parantamisessa esimerkiksi suhteessa ajankohtaisiin yliopistoreformeihin.

Aikuiskasvatuksen tutkimusseura on Tieteellisten seurain valtuuskunnan jäsen. ATS oli seurana
mukana vaikuttamaan siihen, että Juhani Tähtinen saatiin Tieteellisten seurojen valtuuskuntaan kasvatustieteiden edustajaksi ja hallituksen varajäseneksi äänestyspäätöksen ansiosta. ATS:aa edusti
kokouksessa valtakirjalla Lasse Paajanen. ATS osallistui toimintavuonna myös Strategisen tutkimusneuvoston edustajien valintaan ja esitti Heikki Silvennoista ja Anneli Eteläpeltoa ATS:n ehdokkaiksi.

Karin Filander osallistui 15.5.2014 järjestettyyn Opetushallituksen kokoon kutsumaan Aikuiskoulutuksen ennakointiseminaariin. Paikalla oli työvoima- ja koulutuspolitiikan vaikuttajia. Seminaarin
järjestäjän eli opetushallituksen tarkoituksena oli tehdä ennakointikartoitusta liittyen aikuiskoulutuksen kehittämisen tulevaisuuden tarpeisiin. Seminaarissa keskusteltiin vuonna 2015 tulossa olevista rakenneuudistuksista liittyen mm. hallituksen toteuttamaan rakennepoliittiseen ohjelmaan.
Monia rakenteita tullaan arvioimaan uudelleen ja se saattaa johtaa suuriin rakenteellisiin muutoksiin
koulutuksen kaikilla tasoilla, mutta erityisesti aikuiskoulutuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa.
Kaikki oppilaitosten järjestämisluvat uusitaan ja koulutuksen järjestäjät vähenevät vuoteen 2017
mennessä. Myös ammattikorkeakoulut siirtyvät tulosperustaiseen järjestelmään ja täydennyskoulutuksen alueella siirrytään uudenlaisiin erikoistumisohjelmiin, joissa lähdetään rakentamaan eräänlaisia sertifikaatteja. Käyty keskustelu pohjustaa tulevia toimenpiteitä.

ATS:n johtokunta tai sen jäsenet osallistuivat 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.
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-

- Adult Education and the Planetary Condition” - Sixth Nordic Conference of Adult
Education and Learning” 26.-27.3. 2015, Tampereen yliopisto (Tay/EDU & Åbo Akademi)
Kasvatuksen historian ja filosofian päivät, Savonlinna 2.-3.6.2014
Työelämän tutkimuspäivät, Tampereen yliopisto, 6.-7.11.2014
Kasvatustieteen päivät Oulun yliopistossa, 20.-21.11.2014

Lisäksi johtokunnan jäseniä on osallistunut mm. seuraaviin seminaareihin ja konferensseihin toimintavuoden aikana esittämällä tilaisuuksissa omia tutkimuspapereitaan ja postereitaan:
-

NERA-kongressi 4.3 – 7.3.2014, Lillehammer, Norja
ESREAn tutkimusverkostojen seminaarit ja konferenssit vuonna 2014,
http://www.esrea.org.
Nordforskin Education for Tomorrow –konferenssi 18.5. – 21.5.2014, Reykjavik, Islanti.
Nordic Centre of Excellence: Justice through education in the Nordic countries-summer
school 18.8. – 22.8.2014.
ECER-konferenssi (coordinator of the Symposium Youth on the Move), 1.9. – 5.9.2014,
Porto, Portugal.
Feministinen pedagogiikka-workshop 19.9.2014, Helsingin yliopisto.
Battle of Ideas, 18.10 – 19.10.2014, Lontoo, Englanti.
Intl. Doctoral course 17.10.2014, University of Sheffield. School of Education University of
Sheffield.
Intl. Doctoral course: Insights and reflections on empirical field work in studying young
people 28.10 – 29.10.2014, Helsingin yliopisto.
Intl. Doctoral course: Practices for the “New” in the New Empiricisms, the New Materialisms, and Post Qualitative Inquiry 18.11.2014, Helsingin yliopisto.
Sukupuolentutkimuksen päivät, 21.11.2014, Aalto-yliopisto.
Feministinen Foorumi, Arbis, Helsinki, 8.11.2014.
The 7th EARLI SIG 14 Conference on Learning and Professional Development, 27.–
31.8.2014. Oslo, Norja.
International Conference on Organisational learning, Knowledge and Capabilities (OLKC),
21.–24.4.2014. Oslo, Norja.
4th International Conference Applied Linguistics and Professional Practice (ALAPP), 10.13.9.2014. Geneva, Switzerland.
Tohtoriopiskelijoiden tutkijaseminaari 13.2.2014. Milano, Bicocca University, Italia.
Kasvatus ja maailman tila –työpajat 11.4.2014. EDU/Kasvatustieteiden yksikkö, Tampereen
yliopisto.

5 TIEDE- JA TUTKIMUSPOLITIIKKA

Tiede- ja tutkimuspolitiikan osalta tärkein tieteellisten seurojen yhteisvaikuttamisen foorumi on
ollut Tieteellisten seurojen valtuuskunnan TSV:n ylläpitämän julkaisufoorumin (JUFO) tieteellisten
lehtien arviointipaneeliin vaikuttaminen. Toimintavuonna ATS osallistui aktiivisesti julkaisufooru10
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miin liittyvään keskusteluun ja vaikuttamiseen. Julkaisufoorumin toimikaudella 2014–2016 ATS:lla
on selvästi aiempaa paremmat edellytykset puolustaa Aikuiskasvatus-lehden uutta arviointia ja tämän aikuiskasvatusalan ykkösjulkaisun nostamista 2-kategorian lehdeksi. Risto Rinne ja Anneli
Eteläpelto olivat ATS:n edustajia julkaisufoorumin paneeleissa. ATS:n johtokunnassa perustettiin
työryhmä, joka valmisteli aikuiskasvatuksellisen julkaisutoiminnan parempaa esilläoloa ja tason
parantamista julkaisufoorumille. Ryhmän tehtävänä oli listata perusteluja Aikuiskasvatus-lehden
nostamiseksi alan johtavana lehtenä 2-kategorian julkaisuksi. Työryhmässä olivat mukana Karin
Filander, Ulpukka Isopahkala-Bouret ja Risto Ikonen. ATS ryhtyi kokoamaan alaan liittyvää keskeistä kansainvälistä julkaisutoimintaa, joka olisi vuoden 2015 aikana saatava vähintään 1-tason
julkaisuiksi JUFO- luokituksessa.

Näitä julkaisulistoja on toimitettu JUFO:n kasvatustieteiden edustajille, jotka oman arvionsa mukaan ovat nyt ponnekkaammin pystyneet puolustamaan niin kotimaisia kuin myös kansainvälisiä
kasvatustieteiden julkaisuja. Jo kannuksensa hankkinut ja laajaa kiinnostusta herättänyt RELAlehden (European Journal of Research on Education and Learning of Adults) arviointiin on kiinnitetty erityistä huomioita sen saamiseksi johtavien aikuiskasvatuksen kansainvälisten tiedelehtien
joukkoon. Keskeisten kansainvälisten julkaisujen listaaminen tulevia arviointeja varten vaatii tutkimusseuralta jatkuvaa huomiota ja tätä asiaa oli tärkeä edistää. Vuoden aikana jatkettiin myös keskustelua laajemmin aikuiskasvatuksen julkaisupolitiikan ja seurayhteistyön kehittämisen uusista
muodoista ja tarpeista.

6 JULKAISUTOIMINTA

Keskusteluyhteyksiä eri aikuiskasvatuksen suuntauksien ja kenttien välillä pyrittiin toimivuoden
aikana lisäämään Aikuiskasvatus-lehden palstoilla, jolla on käynnistetty mm. uusi ”paradigman
jäljillä” kirjoitussarja, jonka keskeisenä ideana on esitellä tutkijoita ja tutkimussuuntauksia, joita
viime vuosikymmeninä ovat osallistuneet eri tavoin aikuiskasvatuksen määrittelyyn. Lehden toimittamisessa tarvitaan tietoista ja suunnitelmallista verkostoitumista siten, että Aikuiskasvatus-lehti
löydetään Yhteiskuntapolitiikka-lehden tapaisena laaja-alaisena ja kiinnostavana tiedelehtenä, johon
halutaan ja kannattaa edelleen kirjoittaa yli tieteenalarajojen, varsinkin kun lehden siirtyminen open
access -nettilehdeksi ei tällä hetkellä ole taloudellisista syistä mahdollista. Aikuiskasvatustutki-
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mukselle on tärkeää säilyttää myös elävä käytäntö- teoria-suhde, jota vaalitaan tutkimusalan oman
julkaisutoiminnan ja oman tieteellisen lehden areenoilla.

ATS:n edustajina Aikuiskasvatus-lehden toimituskunnassa vuonna 2013 käynnistyneenä kolmivuotiskaudella jatkoivat Tarita Riikonen, Karin Filander sekä Kristiina Brunila. Lehden päätoimittajana toimii Heikki Silvennoinen. Niin taloudellisista kuin tieteellisistä syistä toimintavuonna pyrittiin laajentamaan lehden rahoituspohjaa ja markkinointia alan ammattilaisten ja koulutuksen järjestäjien suuntaan. Aikuiskasvatus-lehden toimituskunta tuotti toimintavuonna neljä kiinnostava numeroa, joiden teemat olivat ”Kansalainen koulutusmarkkinoilla” (1/2014), ”Tutkijan ja tutkimuksen
vuoropuhelua” (2/2014), ”Toimijuus” (3/2014) sekä ”Avoimessa korkeakoulussa” (4/2014). Lehden
painosmäärät ovat olleet lehdet 1-4 1500 kpl. Vuonna 2014 lehdellä oli 1190 vuosikerran tilaajaa
(878 normaalitilausta + 190 ATS:n jäsenetulehteä), joiden lisäksi tekijä- ja muiden vapaakappaleiden saajia on noin 200. Aikuiskasvatus-lehden vuoden 2014 paras artikkeli palkitaan 20.2.2015
ATS:n vuoden 2015 vuosikokouksessa Tampereella.

ATS seurasi kiinnostuksella edelleen myös LLinEn kehittämistä open access- verkkolehtenä. Lehti
on selvästi pystynyt keräämään laajemman vakituisen lukijakunnan, joka välttämättä ei enää koostu
tutkijoista, vaan ennemminkin käytännön toimijoista, politiikan tekijöistä ja kehittäjistä. Lehden
linjaukset ovat johtaneet sen tiedelehden formaatista eräänlaiseksi aikakauslehdeksi, jonka tavoitteena on kiinnostaa laaja-alaisella tavalla sekä aikuiskasvatuksen käytännön että teorian edustajia.
Lehti tähtää tutkimuksen, aikuiskoulutusalan ilmiöiden, hyvien käytäntöjen ja politiikan yleistajuiseen esittämiseen sekä ajankohtaismateriaalin lisäämiseen, mikä näyttää olevan KVS:n toiminnan
ohjaava perusperiaate tällä hetkellä.

KVS:n vetäytyminen SAKKE-kirjasarjan (Suomalaisen aikuiskasvatuksen Kentät ja kerrostumat,
päätoimittajana Anja Heikkinen) julkaisemisesta johti siihen, että ATS:n hankkeena käynnistyneelle
ja pitkään työn alla olleelle kirjasarjalle haettiin uusia kustantajia. Tampere University Press hyväksyi Sakke-kirjasarjan verkkokirjajulkaisuksi, joka julkaistaan myös paperiversiona ja yhden vuoden
jälkeen verkkoversiona. Verkkoversioihin liitetään myös artikkelimuodossa SAKKE-kirjasarjan
ensimmäinen julkaisu ”Aikuiskasvatus ja demokratian haaste”, jota voi edelleen tilata kirjaversiona
Kansanvalistusseurasta. Loppuvuodesta 2014 valmistuivat vihdoin sarjan teokset Valistajia, sivistäjiä, poliitikkoja ja asiantuntijoita (toim. Kari Kantasalmi & Mauri Nest) sekä Aikuisten kasvu ja
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aktivointi (toim. Anja Heikkinen & Eeva Kallio). Kauan työn alla olevasta SAKKE- kirjasarjasta on
edelleen julkaisematta teos ”Aikuiskasvatuksen paradigmat”, joka mahdollisesti julkaistaan vielä
vuoden 2015 aikana. Anja Heikkinen on ehdottanut, että ATS lunastaa ATS:n käyttöön erikseen
määritettävän summan edestä SAKKE-kirjoja. ATS on päättänyt tehdä tällaisen lunastuksen sen
mukaan, mikä seuralle on taloudellisesti mahdollista.

ATS julkaisee Kansanvalistusseuran kanssa Aikuiskasvatuksen vuosikirjaa. Kunkin vuosikirjan
julkaisusykli on referee -käytännön vuoksi kaksi vuotta. ATS:n edustajina toimituskunnassa toimivat vuonna 2014 Tarita Riikonen ja Heikki Pasanen. Vuonna 2015 julkaistavan vuosikirjan teemaksi on valittu Tietokapitalismi. Kirjan toimittavat Jussi Onnismaa, Heikki Pasanen sekä Kristiina
Brunila. Tällä hetkellä neuvotellaan siitä, missä Tietokykykapitalismi- vuosikirja julkaistaan KVS:n
vetäydyttyä joulukuussa 2014 myös vuosikirjojen kustantamisesta. Lähikuukausina selviää, miten
ATS:n ja KVS:n yhteistyösopimusta uusitaan vuosikirjojen kustantamisen ja julkaisemisen osalta.

Seura kannustaa jäseniä kansainväliseen julkaisemiseen mm. ESREAn 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.

Tiedottaja Jenni Pätäri tapasi Aikuiskasvatus-lehden toimitussihteerin ja toimituspäällikön Annu
Halttusen KVS:sta ja he keskustelivat yhteistyön käytännöistä ja ideoivat uusia yhteistyön muotoja.
Tarkoituksena on yhdistää voimia myös ATS:n jäsenmäärän kasvattamiseksi. Lisäksi he kävivät
keskusteluja Sivistys-verkkolehden sekä ATS:n verkkosivujen välisten verkkopohjaisia yhteyksien
kehittämiseen liittyen, jotka edistävät aikuiskasvatustutkimuksen ja julkaisujen näkyvyyttä ja merkitystä yhteiskunnallisten keskustelujen käynnistäjänä.

ESREAn 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. Seija Keskitalo-Foley on toiminut ESREAn verkostokonferenssin “ES-
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REA Access, Learning Careers & Identities Network conference” jäsenenä tieteellisessä johtoryhmässä, joka toimi refereenä arvioiden ryhmiin lähetetyt abstraktit. Arto Jauhiainen toimi myös Auralan setlementtiopiston johtokunnan jäsenenä Turussa ja Karin Filander johtokunnan jäsenenä
Tampereen Ahjolan kansalaisopistossa.

7 JÄSENET

ATS:n vuoden 2014 toimintasuunnitelmassa jäsenmäärän kasvattaminen oli yksi toiminnan tavoitteista. Vuoden alkupuolella jäsenmäärä oli edellistä vuotta pienempi. Jäsenmäärän kasvattamisessa
otettiin syksyllä loppukiri. Sitä vauhditti syksyn aikana ATS:lle tehty uusi esite ja lisäksi esitteen
mukana sähköpostitse yliopistoihin ja muutamille muille yhteistyötahoille lähetetty jäsenkirje. Marraskuun aikana ATS sai 13 uutta jäsentä. Normaalisti jäseniä on tullut maksimissaan kaksi kuukaudessa ja joskus ei yhtään. Eli parannusprosentti oli varsin kova. Erityisesti uusia opiskelijajäseniä
tuli varsin mukavasti. Aktiivisella tiedottamisella todettiin olevan vaikutusta.
Yhteisöjäsenien määrä pysyi toimintavuonna ennallaan. Yhteisöjäseninä on yliopistoja ja sen lisäksi
pari muuta yritystä. Aikuiskasvatuksen ja -koulutuksen parissa työskenteleviä tai siitä kiinnostuneita yrityksiä olisi tarvetta saada lisää mukaan ATS:n toimintaan.

Seuran sihteeri Eija Lehmonen kävi syksyn aikana seuran jäsenrekisterin yksitellen läpi. ATS:n
jäsenrekisteri on edelleen excel-taulukon muodossa. Keväällä käytiin keskusteluja jäsentietojärjestelmän käyttöönotosta, mutta sitä ei otettu vielä käyttöön, koska käydyn keskustelun perusteella
koettiin, että siitä tulisi kuukausittain seuralle liikaa kustannuksia. Asia on edelleen mietinnässä ja
toistaiseksi käytetään edelleen excel-taulukkoa.

ATS:n jäsenmäärä oli vuoden 2014 lopussa 183, joista 13 oli kunnia- ja/tai vapaajäseniä. Opiskelijajäseniä oli 46 ja yhteisöjäseniä oli 9 kappaletta. Vertailun vuoksi on hyvä tarkastella jäsenmäärän
kehitystä aiempina vuosina:
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2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Kokonaismäärä Kunnia/Vapaa Opiskelija Yhteisö
208
0
46
0
199
12
25
0
235
11
29
0
224
11
61
0
234
11
59
0
213
11
42
5
212
13
49
5
199
13
54
7
182
13
59
9
183
13
46
9

Vertailu osoittaa, että jäsenmäärä on viimeiset seitsemän vuotta pysynyt lähes ennallaan. ATS on
pystynyt kuitenkin kuluneena toimintavuonna pitämään jäsenmäärän ennallaan. 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.
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8 TIEDOTUS

Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura sai uuden tiedottajan maaliskuussa 2014, kun Mikko Lehtosta
seurasi tehtävässä Jenni Pätäri.
Keskeiset tiedotuskanavat
Tiedottamisen kannalta vuonna 2014 oli keskeistä ja näkyvää Tutkimusseuran verkkosivun
(www.aikuiskasvatuksentutkimusseura.fi) perusteellinen uudistus, joka toteutettiin Lehtosen aloittaman työn pohjalta. Toteutus tapahtui graafikko Ismo Rekolan (sivuston ilme ja layout) ja tiedottaja Jenni Pätärin (sisältö ja layout) yhteistyönä. Uudistus vaati sekä ajallista että taloudellista panostusta, mutta sen myötä Seura sai tervetulleen kasvojenkohotuksen nykyaikaisempien ja toimivampien verkkosivujen muodossa. Sivuston toiminnallisuutta kehitettiin esim. siten, että Seuraan liittyminen ja jäsentietojen päivittäminen tehtiin aiempaa helpommaksi. Uudistuksen myötä sivusto
otettiin myös aktiivisempaan tiedotuskäyttöön ja etusivulla jaettiin säännöllisesti aikuiskasvatusalan
uutisia (erityisesti alan tutkimukseen liittyen), tietoa ajankohtaisista tapahtumista (kuten edellä tutkimukseen painottuen) sekä Seuran jäsenten ja sidosryhmien tiedotteita.

Verkkosivujen ohella Seuran keskeisimpiä tiedotuskanavia vuonna 2014 olivat sähköpostilista (atslista@lista.tsv.fi) sekä Facebook-sivu (www.facebook.com/aikuiskasvatuksentutkimusseura). Sähköpostilistalla aloitettiin alan ajankohtaiskoosteiden jakaminen 1-2 kertaa kuukaudessa. Lisäksi
Seuran johtokunta sekä listan jäsenet ovat hyödyntäneet sitä aktiivisesti tiedottamisessaan. Listalla
jatkettiin myös KVS:n Souli-uutiskirjeen (ent. Sivistys-uutiskirje) jakamista lyhyttä KVS:n uudistustyöhön liittyvää katkosta lukuun ottamatta. Tammikuun 2015 alussa (7.1.2015) listalla oli yhteensä 189 vastaanottajaa eli määrä on kasvanut hieman edeltävästä vuodesta, jolloin listalla oli 171
jäsentä.

Seuran Facebook-sivustolla tiedottamista jatkettiin vanhaan malliin. Facebook-viestinnässä hyödynnettiin ja välitettiin Seuran verkkosivun ja sähköpostilistan materiaaleja sekä sen sidosryhmien
FB-sivujen uutisointeja. Näin Seuralle saatiin näkyvyyttä myös muilla FB-sivuilla. Seura näkyi
esim. Kasvatuksen tiedelehdet -FB-sivulla, jossa se tiedottajansa toimesta osallistui keskusteluun ja
jakoi sivuston uutisointeja omalla sivullaan. Aikuiskasvatus-lehti oli kasvatusalan tiedelehtien yh-
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teisellä foorumilla hyvin edustettuna ja sitä koskeneet päivitykset olivat sisällöltään mielenkiintoisia
ja ne johdattelivat hyvin uusimpien numeroiden teemoihin.

Tärkeitä tiedotuskanavia em. ohella olivat Aikuiskasvatus-tiedelehti sekä vuosittain postitettava
jäsenkirje. Aikuiskasvatus-lehdessä Seura tiedotti vuonna 2014 yhteensä kolme kertaa (ks. myös
edellä FB-viestintä ja Kasvatuksen tiedelehdet). Jäsenkirje ja vuosikokouskutsu lähetettiin perinteiseen tyyliin postitse helmikuussa yhteistyössä Kansanvalistusseuran kanssa.

Markkinointi ja jäsenkampanjat
Seura toteutti vuonna 2014 yhteensä kolme jäsen- tai markkinointikampanjaa, joiden myötä Seura
sai uusia jäseniä sekä esim. Facebook-seuraajia.
-

Helmikuussa 2014 tutkijatapaamisen yhteydessä uusille jäsenille tarjottiin liittymisetuna
kaksi edeltävän vuoden Aikuiskasvatus-lehteä. Samalla tarjottiin jäsenhintaan Aikuiskasvatuksen vuosikirja Marginaalin voima! (toim. Kristiina Brunila & Ulpukka IsopahkalaBouret). Kampanjatarjous 26 € (ovh. 33 €) oli voimassa tammikuusta maaliskuulle. Kampanja toteutettiin yhteistyössä KVS:n kanssa.

-

Kesäkampanjana tarjottiin SAKKE-sarjan teos Aikuiskasvatus ja demokratian haaste (toim.
Risto Rinne & Arto Jauhiainen, 2011) jäsenhintaan 21 € (ovh. 35 €) toukokuusta elokuuhun.
Kampanja toteutettiin yhteistyössä KVS:n kanssa.

-

Loka-marraskuussa aloitettiin uuden esitteen voimin markkinointiyhteistyö opiskelijajärjestöjen kanssa. Seuran uusi esite ja logo toimitettiin opiskelijajärjestöjen käyttöön. Esitettä jaettiin myös yliopistojen jatko-opiskelijoiden sähköpostilistoilla.

Vuonna 2014 kehitettiin Seuran markkinointimateriaaleja. Marraskuussa saatiin käyttöön tiedottajan laatima esite, jota on jaettu sähköisesti Seuran verkko- ja FB-sivulla, toimitettu opiskelijajärjestöjen käyttöön sekä jaettu yliopistojen ilmoitustauluille. Esitegrafiikan pohjalta suunniteltiin Seuralle myös pinssi sekä paitagrafiikka, joiden loppuun työstäminen jatkuu alkuvuodesta 2015.
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Tiedottamiseen liittynyt yhteistyö vuonna 2014
-

Opiskelijayhteistyö. Ks. edellä markkinointikampanja. Opiskelijayhteistyön kehittäminen
jatkuu alkuvuodesta 2015 ja mm. vuonna 2013 pilotoitu opiskelijayhdyshenkilötoiminta on
tarkoitus aktivoida uudestaan. Vuoden 2014 tiedottamisessa (verkkosivu sekä FB-sivu)
huomioitiin myös opiskelijoille suunnattu sisältö, esim. tiedotettiin erityisesti opiskelijoille
suunnatuista tutkimustapaamista kuten alan erilaisista kesä- ja talvikouluista.

-

Tiedotusyhteistyö Kansanvalistusseuran kanssa. Ks. edellä jäsenkampanja. KVS kuuluu
edelleen Seuran tärkeimpiin yhteistyökumppaneihin. Seura tiivistää ja kehittää tiedotusyhteistyötä KVS:n kanssa vuonna 2015 ja tähän liittyvä kokous järjestettiin marraskuussa 2014
(osallistujina KVS:n toimituspäällikkö Annu Hattunen ja Seuran tiedottaja). Kokouksessa
keskusteltiin esim. Seuran näkyvyyden vahvistamisesta KVS:n eri foorumeilla, yhteisen
vuosikellon laadinnasta tiedottamisen tueksi sekä yhteisestä jäsenkampanjasta.

-

Tiedotusyhteistyö ESREAn kanssa. Seura jakoi foorumeillaan ESREAn keskeisimpiä tiedotteita kuten konferenssi-, tutkijakoulu- sekä RELA-journaaliin liittyviä tiedotteita.

-

SAKKE-julkaisujen markkinointi (Suomalaisen Aikuiskasvatuksen Kentät ja Kerrostumat sarja, päätoim. Anja Heikkinen). Ks. edellä jäsenkampanja. Loppuvuodesta valmistuneita
sarjan teoksia Valistajia, sivistäjiä, poliitikkoja ja asiantuntijoita (toim. Kari Kantasalmi &
Mauri Nest) sekä Aikuisten kasvu ja aktivointi (toim. Anja Heikkinen & Eeva Kallio) on
markkinoitu Seuran kaikilla tiedotusfoorumeilla.

-

Tutkijatapaamiset ja konferenssit sekä niihin liittyvä tiedottaminen
1. Aikuiskasvatuksen tutkijatapaaminen Turun yliopistossa helmikuussa 2014. Alkuvuoden
tiedottaminen kytkeytyi tiiviisti Turun tutkijatapaamiseen.
2. Nordic Conference on Adult Education and Learning Tampereen yliopistossa maaliskuussa 2015. Seura tukee konferenssin järjestämistä esim. avustamalla tiedottamisessa. Tiedottaminen käynnistyi ensimmäisen Call for Papersin muodossa toukokuussa 2014.
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9 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. Tähän pyrittiin erityisesti
jakamalla ATS:n uutta esitettä opiskelijajärjestöjen kautta ja yliopistojen sisällä sähköpostitse. Tällä
tavoin saatiinkin huomattava määrä lisää jäseniä. Seuran johtokunnan kokousten pitämisessä on
ollut käytössä Adobe Connect -järjestelmä, mikä on tuonut säästöä kokouskustannuksiin. Muita
vaihtoehtoisia tapoja seuran talouden vahvistamiselle etsitään. Alla on lueteltu kymmenen viimeksi
kuluneen vuoden aikana saadut avustukset:

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

7 000 EUR

2005

2006

2007
Tieteellisten seurain

19

AIKUISKASVATUKSEN TUTKIMUSSEURA RY
TOIMINTAKERTOMUS 2014

2008
Tieteellisten seurain
valtuuskunta

Aikuiskasvatus-lehti

7 500 EUR

Kordelinin säätiö

SAKKE-hanke

10 000 EUR

Opetusministeriö

Tutkijatapaaminen

5 000 EUR

Opetusministeriö

Seminaari

7 000 EUR

2009
Tieteellisten seurain
valtuuskunta

Aikuiskasvatus-lehti

7 000 EUR

Kordelinin säätiö

SAKKE-hanke

20 000 EUR

Opetusministeriö

AITURI-hanke

36 800 EUR

valtuuskunta

Aikuiskasvatus-lehti

7 000 EUR

Kordelinin säätiö

Juhlavuosi

3000 EUR

Opetusministeriö

Juhlavuosi

8250 EUR

Aikuiskasvatus-lehti

7 000 EUR

2010
Tieteellisten seurain

2011
Tieteellisten seurain
valtuuskunta
Opetus- ja kulttuuriministeriö

Aikuiskasvatuksen
tutkijatapaaminen 2012

7 300 EUR

Aikuiskasvatus-lehti

7 000 EUR

2012
Tieteellisten seurain
valtuuskunta

2013

20

AIKUISKASVATUKSEN TUTKIMUSSEURA RY
TOIMINTAKERTOMUS 2014

Tieteellisten seurain
valtuuskunta

Aikuiskasvatus-lehti

7 000 EUR

Aikuiskasvatus-lehti

7 000 EUR

2014
Tieteellisten seurain
valtuuskunta
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