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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 pyrkii omalla toiminnallaan tukemaan tutkimusta ja kehittämistoimintaa, joka argumentoi aikuisväestön toisten mahdollisuuksien puolesta erilaisissa toimintaympäristöissä, joissa edistetään aikuiskoulutuksen, sivistystyön ja kasvatuksen uusiutumisen ja kehityksen perusedellytyksiä. ATS muistuttaa yhteiskuntatieteellisesti, kulttuurisesti ja sosiaalisesti painottuneen keskustelun tärkeydestä, joka huomioi työ- ja yrityselämän talouden ja tehokkuuden edistämisen lisäksi myös aikuisväestön sivistyksellisten koulutusmahdollisuuksien tasa-arvon. ATS
pyrkii tutkijayhteisönä vaikuttamaan myös elinikäisen oppimisen neuvoston näkemyksiin aikuiskoulutuspolitiikkaan vaikuttamalla. Kysymys on perimältään myös poliittisesta vaikuttamisesta,
jolla ruokitaan yhteiskunnan eri tasoilla selkeämpää sivistystahtoa, jota on erityisen tärkeää edistää
julkisen sektorin nykyisten rakenteellisten muutosten ja leikkausten keskellä.

Koska Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura toimii tutkimusseurana hyvin pienillä resursseilla, pyrkii
se ensisijaisesti vaikuttamaan verkostoimaisilla toimintamuodoillaan siihen, että aikuiskasvatuksen
opetuksen ja tutkimuksen tärkeä merkitys ymmärretään kasvatustieteiden yksiköissä ja keskustelumaastoissa myös tulevaisuudessa. Omalla julkisuuspolitiikallaan seura pyrkii myös vaikuttamaan
siihen, että suomalaisessa yhteiskunnassa säilyy pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan heikommista välittämisen henki ja pyrkimys tasa-arvoisuutta lisääviin toimenpiteisiin ja päätöksiin aikuiskoulutuspolitiikassa. Aikuiskasvatuksen Tutkimusseuraan kutsutaan mukaan henkilöitä, jotka pyrkivät vaikuttamaan siihen, millaista aikuisuutta, työntekijyyttä, kansalaisuutta sekä osaajaideaalia
kussakin yhteiskunnallisessa ajassa ja kulttuurisessa tilanteessa pyritään rakentamaan.
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Toimintavuonna 2015 ATS tulee kehittämään toimintaansa, asemaansa ja verkostojaan aikuiskasvatuskentällä ensisijaisesti verkkoviestinnällään. Tieteellisten seurojen merkitys korostuu nykyyliopistossa, jossa yliopistojen yksityistämisen myötä yksikköjen profiloitumisen paineet ovat kasvaneet. Aikuiskasvatuksen tutkimusseura pyrkii jatkamaan tieteellisten seurojen välistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä, joka vahvistaa kasvatustieteiden alueella aikuiskasvatustutkimuksen näkyvyyttä
ja tärkeää merkitystä kasvatuksen ja koulutuksen yhteiskunnallisten ja kulttuuristen yhteyksien ja
kenttien hahmottamisessa. Yhteyttä kasvatuksen historialliseen ja filosofiseen tutkimukseen pyritään vahventamaan eri tavoin erilaisia yhteistyön muotoja kehittämällä. Edellä kerrottujen tavoitteiden edistämiseksi verkkoviestinnän kehittäminen ja sosiaalisen median parempi hyödyntäminen
tulee olemaan ATS:n toiminnassa keskeisenä kehittämisen kohteena.

2 JOHTOKUNTA, TOIMIHENKILÖT, EDUSTUKSET JA JÄSENYYDET

Johtokunnan työskentelyä jatketaan yhteistoiminnallisena verkostona, joka seuraa ja vaikuttaa erityisesti verkkoviestintäänsä kehittäen aktiivisesti aikuiskasvatustutkimuksen nykytilaan ja tulevaisuuteen. Seuraavissa luvuissa mainitaan henkilöt, jotka edustavat seuraa eri yhteyksissä.

Uusi johtokunta valittiin seuran vuosikokouksessa Tampereella 20.2.2015 seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi. Seuran esihenkilönä ja puheenjohtajana vuoden 2015 alussa jatkaa FT, dosentti Karin
Filander ja uutena varapuheenjohtajana aloittaa KT Risto Ikonen. Johtokunnan varsinaisina jäseninä
vuoden 2015 alussa toimivat, KT Tarita Ruoholinna ja KT Katja Vähäsantanen sekä KT, professori
Arto Jauhiainen. Johtokunnan varajäseninä toimivat KT, professori Merja Ikonen-Varila, KT Outi
Ylitapio-Mäntylä sekä KT Päivi Siivonen. Seuran sihteerinä toimii KM Eija Lehmonen, tiedottajana
KM Jenni Pätäri ja uutena rahastonhoitajana toimii KM Katriina Tapanila. Seuran toiminnantarkastajana toimii yliopistolehtori Sirpa Mäkinen varatoiminnantarkastajana professori Anja Heikkinen.
Johtokunnan työskentelyä kehitetään edellisten vuosien tapaan niin, että sihteeri, puheenjohtaja ja
varapuheenjohtaja toimivat yhdessä työvaliokuntana seuran kokouskäytäntöjen kehittämiseksi.

ATS:n edustajina Aikuiskasvatus-lehden toimituskunnassa vuonna 2013 käynnistyneenä kolmivuotiskaudella 2013–2015 jatkavat Tarita Riikonen, Karin Filander sekä Päivi Siivonen. Lehden
päätoimittajana toimii Heikki Silvennoinen kolmivuotiskauden loppuun saakka. Uusien toimitus-
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kunnan jäsenten ja erityisesti uuden päätoimittajan valintaan valmistaudutaan hyvissä ajoin ennen
vuoden meneillään olevan toimikauden päättymistä.

ATS julkaisee Kansanvalistusseuran kanssa Aikuiskasvatuksen vuosikirjaa. Kunkin vuosikirjan
julkaisusykli on referee -käytännön vuoksi kaksi vuotta. ATS:n edustajina toimituskunnassa ovat
toimineet Tarita Riikonen ja Heikki Pasanen. Vuonna 2015 julkaistavaa 52. vuosikirjaa Tietokykykapitalismi toimittavat Jussi Onnismaa, Heikki Pasanen sekä Kristiina Brunila.

Aikuiskasvatuksen tutkimusseura on Tieteellisten seurain valtuuskunnan jäsen sekä ESREAn (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 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 Kasvatushistorian ja filosofian tutkimusverkoston toimintaan. ATS:n johtoryhmän
jäsen Risto Ikonen toimii Kasvatus- ja Aika lehden yhtenä toimittajana ja kasvatushistorian ja filosofian 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.

3 SEURAN TOIMINNAN PERUSRAKENTEET UUDELLEENARVIOINNIN KOHTEENA
Toimintavuonna 2015 ATS:n toiminnassa joudutaan uudelleen arvioimaan Aikuiskasvatuksen Tutkimusseuran tulevaisuutta, entisiä perustoimintamuotoja sekä yhteistyökäytäntöjä, joita on koko
Aikuiskasvatuksen Tutkimusseuran koko historian ajan ylläpidetty yhteistyössä Kansanvalistusseuran kanssa. Toimintavuoden aikana ATS:n johtokunta tekee arvion siitä, miten se nykyisessä tilanteessa ja nykyisillä resursseilla pystyy ylläpitämään ja kehittämään Aikuiskasvatuksen tutkimusseuran toimintaa ja asemaa aikuiskasvatuskentällä ja aikuiskasvatustutkimuksen edistämiseksi. Seuran
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toimintaedellytysten parantamisen ja turvaamisen vuoksi voimistetaan yhteistyötä muiden kasvatusalan tieteellisten seurojen kanssa ja käynnistetään tunnusteluja siitä, millaisilla uudenlaisilla toimintakäytännöillä pystyttäisiin paremmin hyödyntämään kunkin kasvatusalan tutkimusseuran perusresursseja paremmin kiinnostavan (aikuis)kasvatustieteellisen julkaisutoiminnan ja yhteistyömuotojen
kehittämiseksi ja päällekkäisyyksien purkamiseksi.

Koska Kansanvalistusseuran toimintapolitiikassa on tehty ratkaisevia muutoksia julkaisutoiminnan
suhteen, käynnistetään toimintavuoden aikana Kansanvalistusseuran ja Aikuiskasvatuksen Tutkimusseuran välille neuvottelut aikuiskasvatuksen vuosikirjan toimittamista ja julkaisemista koskevan
yhteistyösopimuksen uusimiseksi toimintavuoden aikana. Vuoden 2009 solmitun yhteistyösopimuksen mukaan Kansanvalistusseura on sitoutunut vastaamaan vuosikirjojen toimitustyöstä ja kaikista vuosikirjan aiheuttamista kustannuksista. ATS ja KVS neuvottelevat ja uusivat keskinäisen
sopimuksensa tämän vuoden aikana. Sopimuksella pyritään jatkossakin turvaamaan aikuiskasvatuksen tutkimusalalle tärkeän vuosikirjan julkaisemisen myös tulevina vuosina. Lähtöoletuksena neuvotteluissa on, että Kansanvalistusseura haluaa osallistua vuosikirjojen julkaisemisen edistämiseen
yhdessä ATS:n kanssa ja että KVS osallistuu vuosikirjasarjan kustannuksiin etuostoihin sitoutuen.
Yhteistyö mahdollistaa elinikäisen oppimisen ja aikuiskasvatuksen tutkimusalalle tärkeän julkaisutoiminnan jatkamisen myös tulevaisuudessa. Kun 52. vuosikirjan ”Tietokykykapitalismin” toimitustyö keskeytyi KVS:n irtisanottua kirjan kustannustoimittajan työsuhteen, on kirjan keskeneräiseksi
jäänyt käsikirjoitus toimitettu vuoden 2015 alussa Osuuskunta Vastapainolle arvioitavaksi. Toiveena on, että kirja julkaistaan vuoden 2015 syksyllä Vastapainon kustantamana. Kansanvalistusseura
on sitoutunut tukemaan kirjan julkaisua esiostoillaan (n. 200 kpl). Vuoden aikana toteutettavissa
neuvotteluissa lähdetään liikkeelle siitä oletuksesta, että KVS osallistuu jatkossakin tukiostoillaan
tarvittavassa määrin tulevien vuosikirjojen taloudelliseen tukemiseen. Uudessa päivitetyssä yhteistyösopimuksessa päätetään menettelytavoista, joilla turvataan ATS:n ja KVS:n alan vuosikirjasarjan
julkaisutoiminnan jatkuminen myös tulevina vuosina.

4 TIETEELLISET TAPAHTUMAT
Vuoden aikana pyritään avaamaan tieteen ja tutkimuksen suhdetta yhteiskunnalliseen keskusteluun,
julkisuuteen ja politiikan tekemiseen monella eri toiminnan tasoilla. Tällaisesta vaikuttamistyöstä
on hyvänä esimerkkinä heti vuoden alussa julkaistava pamflettikirja ”Vapaa, vallaton ja vangittu
sivistystyö” (toim. Jenni Pätäri, Annika Turunen & Ari Sivenius), jonka artikkeleiden kirjoittamiseen ovat osallistuneet useat ATS:n johtokunnan jäsenet ja toimihenkilöt. Kirjan julkaisijana toimii
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Vapaa sivistystyö ry (VST) ja julkaisun tekemisestä vastaa Sivistystyön Vapaus ja Vastuu (SVV) tutkimusohjelma. ATS toteuttaa 2015 vuosikokouksensa yhteydessä myös keskustelutilaisuuden
Sivistyksen tilasta ja tilauksesta ja haasteista tässä ajassa, joka liittyy tuoreen julkaisun keskusteluteemoihin ja artikkeleihin. ATS:n edustaja osallistuu myös vuoden alussa Kansalaisopistojen Liiton
KOL:n järjestämään Tammiseminaarin paneeliin, jossa keskustellaan pamflettikirjan innoittamina
tieteen merkityksestä vapaan sivistystyön käytännön työlle. ATS pyrkii eri tavoin virittämään keskustelua siitä, mikä aikuiskasvatuksen ja vapaan sivistystyön ja aikuiskoulutuksen merkitys, rooli ja
tehtävä suomalaisessa yhteiskunnassa. Tasa-arvoon ja yhteiskunnalliseen syrjäytymiseen liittyvät
teemat tulevat olemaan ATS:n toiminnassa ja keskusteluissa keskeisellä sijalla.

Toimintavuonna ATS on tukemassa Tampereen yliopiston (Anja Heikkinen) sekä Åbo Akademin
(Annika Turunen) yhteisvastuulla toteuttamaa Pohjoismaista aikuiskasvatuskonferenssia, joka järjestetään 26.–27.3.2015 Tampereen yliopistossa. Konferenssin teemana on “Adult Education and
the Planetary Condition” - Sixth Nordic Conference of Adult Education and Learning”.

Toimintavuoden aikana käynnistyy alkuvuodesta ATS:n ja Jyväskylän yliopiston aikuiskasvatustutkijoiden voimin uuden vuoden 2016 Aikuiskasvatuksen tutkijatapaamisen ideointi ja suunnittelu.
Tutkijatapaamiselle haetaan ATS:n kautta rahoitusta entiseen tapaan kulttuuri-ja opetusministeriöltä
(OKM). ATS tukee Jyväskylän yliopistoa eri tavoin tutkijatapaamisen toteutuksen ideoinnissa ja
tiedottamisessa.

Aikuiskasvatuksen tutkimuksen eurooppalainen yhteisjärjestö ESREA käynnistää myös uuden
Triennal konferenssin suunnittelun vuonna 2015, jonka toteutuksen ideointiin ATS osallistuu edustajansa Karin Filanderin välityksellä. ESREA on myös toimintavuoden aikana edistämässä aikuiskasvatuksen alan jatko-opiskelijoille tarkoitettua yhteistoimintaa eri muodoissa mm. tukemalla taloudellisesti jatko-opiskelijoiden osallistumista ESREAn järjestämiin tilaisuuksiin ja palkitsemalla
jatko-opiskelijoita parhaasta konferenssipaperista. Toimivuoden aikana lähdetään ESREAn johtoryhmän tukemana lisäksi suunnittelemaan aikuiskasvatuksen jatko-opiskelijoille tarkoitettavaa Kesäakatemiaa, jonka tarkoitus on mahdollistaa kansainvälistä vaihtoa ja vuorovaikutusta ja mahdollisuutta saada parasta mahdollista opetusta Euroopan sisällä tärkeiksi arvioiduista teemoista. ATS
seuraa kesäakatemian toteutuksen etenemistä ja pyrkii vaikuttamaan edustajana kautta aikuiskasvatuksen jatko-opiskelijoiden intressien mukaisen toiminnan muotoutumiseen.
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ATS voi myös järjestää tulevan vuoden aikana kesäkuun alussa kesätapaamisen, jota pyritään yhdistämään kasvatuksen historian ja filosofian kesäpäivien yhteyteen. ATS voi myös tarvittaessa
osallistua marraskuussa 2015 Vaasassa Åbo Akademissa järjestettävien Kasvatustieteiden päivien
suunnitteluun.

5 VERKOSTOITUMINEN JA JULKAISUTOIMINNAN KEHITTÄMINEN

ATS tulee hyödyntämään ja kehittämään entistä enemmän jo olemassa olevia verkostojaan sekä
luomaan uusia. Tässä työssä ATS:n johtokunta ja toimihenkilöt ovat avainasemassa. Tiedottaja Jenni Pätäri jatkaa yhteydenpitoaan Aikuiskasvatus-lehden toimitussihteerin ja KVS:n toimituspäällikön Annu Hattusen kanssa ja he keskustelevat yhteistyön käytännöistä ja ideoivat uusia yhteistyön
muotoja Aikuiskasvatus-lehden näkyvyyden ja tunnettuuden lisäämiseksi ja samalla myös ATS:n
jäsenmäärien kasvattamiseksi. KVS:n pyrkimyksenä on lisätä Aikuiskasvatus-lehden artikkeleiden
näkyvyyttä myös omilla verkkosivuillaan ja verkkolehti Soulin palstoilla. Myös muiden aikuiskasvatusta koordinoivien yhteisjärjestöjen verkkosivulle (esim. KOL tai VST, muut mahdolliset) on
syytä liittää suora linkki Aikuiskasvatus-lehteen ja Aikuiskasvatuksen Tutkimusseuraan. Souliverkkosivulle ja Aikuiskasvatus-lehden verkkosivuille voidaan mahdollisesti tuottaa Aikuiskasvatus-lehden artikkeleista myös toimitettua sisältöä, joka lisää kiinnostusta lukea varsinaisia tieteellisiä artikkeleita Aikuiskasvatus-lehdestä. Lehden sisältöjen kiinnostavuuden ja kirjoittajakunnan
lisäämiseksi on toimintavuonna pyrittävä rakentamaan eri tavoin kokoamaan eri yliopistoihin ja
oppilaitoksiin tukihenkilöverkostoa, joka lisää lehden aktiivista kirjoittajakuntaa ja osallistuu enenevässä määrin lehden kirja-arvioiden ja lehden keskeisten teemojen kehittelytyöhön. 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.

Vuoden 2014 aikana saatiin hyvää kokemusta lehdestä, jonka tekemiseen osallistui aktiivisesti toimijuuden kysymyksistä kiinnostunut tutkijaryhmä, joka vastasi erillisen lehden artikkelitarjonnasta.
Vastaavanlaista aktiivista aloitteellisuutta on syytä ruokkia myös tulevan vuoden lehdissä. Kansainvälisen aikuiskasvatuskeskustelun, tutkimuksen ja julkaisujen näkyvyyttä sekä yhteiskunnallista
keskustelua aikuiskasvatuksen tilasta ja suuntauksista on myös pyrittävä lisäämään lehden palstoilla. On syytä myös muistaa, että Aikuiskasvatus-lehti tulee ilmestymisensä jälkeen vuoden viiveellä
ladattavaksi Elektrasta, kuten Kasvatus-lehtikin. Tämä ratkaisu paikkaa molempien lehtien taloutta,
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mistä syystä tällä hetkellä on mahdotonta siirtyä open access -periaatteen mukaiseen julkaisemispolitiikkaan. Tarkoituksena on vahvistaa Aikuiskasvatus-lehden ja Aikuiskasvatuksen Tutkimusseuran
näkyvyyttä Soulissa. Soulin viikottaisten verkkolehtien tiedotus välitetään Kansanvalistusseurasta
keskitetysti myös ATS:n jäsenille.

Seuran toiminnassa ovat keskeisiä kansalliset ja kansainväliset tutkimusverkostot sekä yhteydet alan
ammattilaisiin ja myös politiikan tekijöihin. ATS jatkaa aiempien vuosien tapaan yhteyksien rakentamista elinikäisen oppimisen neuvostoon. ATS pyrkii tiedottamisen ja jäsenhankinnan avulla laajentamaan verkostojaan yhä enemmän myös muiden aikuiskasvatuksen kentän toimijoiden, kuten
avoimen yliopiston, ammattikorkeakoulujen ja aikuiskoulutusta harjoittavien yritysten suuntaan.
Suunnattua tiedotustoimintaa ATS:sta lisätään ja ruokitaan systemaattisesti keskittäen yhteistyötä
eri aikuiskoulutuksen toimintamuotojen kanssa. Aikuiskoulutuksen ja työelämän kehittämisen laajaa kouluttajien, kehittäjien ja konsulttien toimintakenttää voidaan lähestyä toimintavuoden aikana
eri tavoin myös tiedottamalla suunnatusti eurooppalaisen aikuiskasvatusorganisaation ESREAn
erilaisista verkostoitumisen mahdollisuuksista ja konferenssitoiminnassa. Syytä on myös todeta, että
ESREAn tutkija-ja kehittäjäverkostoista on myös mahdollisuus löytää kumppaneita erilaisiin EUtason kehittämishankkeisiin ja rahoitushakuihin, jotka ovat aikuiskoulutuksen alueella lisääntyneet
erityisesti Euroopan yhteisen kvalifikaatio-framework-kehittelyjen myötä. ATS suhtautuu tähän
osaaja- ja skills-puheeseen kriittisesti ja pyrkii omassa toiminnassaan herättämään verkkoviestinnässään ja julkaisutoiminnassaan kriittistä keskustelua meneillään olevista kehittämissuunnista,
jotka kapeuttavat sivistyksen, kasvun ja kasvatuksen laaja-alaisia näkökulmia kapean työelämälähtöiseksi ja taito- ja osaajalähtöiseksi aikuiskoulutuspolitiikaksi.

Seurayhteistyötä tiivistetään 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 ATS:n varsinaisten jäsenten ja opiskelijajäsenten määrää pystytään edelleen lisäämään. Sosiaaliseen mediaan ja sen hyödyntämiseen liittyvät asiat korostuvat erityisesti nuorten tavoittamisessa ja sosiaalisen median hyödyntäminen tuleekin olemaan olemaan toimintavuonna
ATS:n aktiivisten toimihenkilöiden ansiosta ATS:n toiminnassa keskeisiä. Tavoitteena on siirtyä
yhä enemmän sosiaalisen median aikaan ja lisätä seuran näkyvyyttä eri foorumeilla.

ATS jatkaa toimintakautensa aikana TSV:n ylläpitämään julkaisufoorumiin (JUFO) vaikuttamiseen.
Toimikaudella 2014–2016 ATS:lla on selvästi paremmat edellytykset nostaa Aikuiskasvatus-lehti
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alansa ykkösjulkaisusta 2-kategorian lehdeksi. Myös muita aikuiskasvatustieteellisiä journaaleja on
tavoitteena saada Julkaisufoorumin listaukseen mukaan. Jo kannuksensa hankkinut ja laajaa kiinnostusta herättänyt RELA-lehti (European Journal of Research on Education and Learning of
Adults) on tavoitteena nostaa johtavien aikuiskasvatuksen kansainvälisten tiedelehtien joukkoon.
ATS jatkaa vuonna 2014 aloitettua alaan liittyvän keskeisen kansainvälisen julkaisutoiminnan kokoamista, joka olisi vuoden 2015 aikana saatava vähintään 1- tason julkaisuiksi JUFO- luokituksessa. Keskeisten kansainvälisten 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.

Tutkimusseura jatkaa yhteistyötä myös VST:n (Vapaa sivistystyö ry) kanssa eri tavoin pyrkien aktivoimaan VST:n kautta Seuran toimintaan myös vapaan sivistystyön tutkimuksesta ja kehittämisestä kiinnostuneita henkilöitä. Toimintavuoden aikana ATS osallistuu mahdollisuuksiensa mukaan
Sivistystyön vapaus ja vastuu (SVV) -tutkimusohjelmaan, jonka toteuttamiseen on sitoutunut Tampereen ja Itä-Suomen yliopisto sekä Åbo Akademi. Hanketta koordinoi Vapaa sivistystyö ry (VST).

ATS:n johtokunta tai sen jäsenet osallistuvat toimintavuotena 2015 eri tavoin muun muassa seuraavien seminaarien ja konferenssien valmisteluihin ja toteutukseen:
Aikuiskasvatuksen tutkijatapaamisen valmisteluun Jyväskylän yliopistossa helmikuussa 2016
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, Turun yliopisto 11.–12.6.2015
Työelämän tutkimuspäivät, Tampereen yliopisto, marraskuu 2015
Kasvatustieteen päivät Vaasan yliopistossa, marraskuu 2015
ESREA:n tutkimusverkostojen seminaarit ja konferenssit vuonna 2015, http://www.esrea.org.
New meanings of work -konferenssi Turussa 19-21.8.2015.

ATS tukee etuostoillaan SAKKE-kirjasarjahankkeen julkaisemista ja lunastaa itselleen 30 kirjaa
kustakin Tampere University Press- julkaistusta SAKKE-kirjasta. Kirjoista kiinnostuneet voivat
tilata kirjoja ATS:n kautta jäsenetuhintaan. Kaksi kirjasarjan kirjoista on julkaistu vuoden 2014
joulukuussa ja kolmas ja viimeinen kirjasarjan kirja ”Aikuiskasvatuksen paradigmat” julkaistaan
vuoden 2015 aikana. Ensimmäinen kirjoista on historiallinen analyysi ja toinen kirja on oppimiseen
liittyvä teos. ATS on mukana tukemassa kirjahanketta lunastamalla osan kirjoista ja myymällä niitä
seurana eteenpäin.
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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- ja Facebook-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- sekä Facebook-sivuja toimitetaan ja uudistetaan jatkuvasti. WWW- ja facebook-sivuille
kirjoitetaan blogityyppisiä katsauksia ja artikkeleita tiede- ja tutkimus- sekä koulutus- ja julkaisupolitiikasta. Tutkimusseuran www-sivut ovat Facebook-sivun kanssa Tutkimusseuran keskeisimmät
viestintäväylät. Sosiaalisen median hyödyntämisen lisääminen ja ATS:n näkyvyys siellä ovat yksi
seuran tärkeimmistä tavoitteista toimintavuodelle 2015.

ATS:n jäsenmäärää saatiin kasvatettua vuoden 2014 lopulla. Aktiivista uusien jäsenin hankintaa
päätettiin jatkaa myös toimintavuonna sosiaalisen median ja sähköpostin kautta lähetettävän esitteen
ja jäsenkirjeen avulla. Tavoitteeksi otettiin, että jokainen johtokunnan jäsen miettii tuntemiaan henkilöitä ja hyviä kontakteja yliopiston ulkopuolella (esimerkiksi ammatilliset oppilaitokset, yksityiset
aikuiskoulutusta tarjoavat yritykset, ammattikorkeakoulut) ja lähettää ATS:n esitettä heidän kauttaan jaettavaksi. Sovittiin, että johtokunta lähettää esitteen ja jäsenkirjeen sopiksi katsomilleen tahoille ja sen jälkeen ilmoittaa kontaktiensa sähköpostiosoitteet ATS:n sihteeri Eija Lehmoselle.
Näin sihteeri ja tiedottaja Jenni Pätäri voivat jatkossa lähettää pari kertaa vuodessa (keväällä ja syksyllä) ATS:n esitteen ja jäsenkirjeen tiedossa oleviin sähköpostiosoitteisiin eteenpäin jaettavaksi.

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 mukaan lisää. Tähän liittyen sovittiin, että johtokunta lähettää esitteen ja jäsenkirjeen myös sopiksi katsomilleen yrityksille ja oppilaitoksille ja sen jälkeen ilmoittaa
kontaktiensa sähköpostiosoitteet seuran sihteerille Eija Lehmoselle. Seuran mainostamiseen ja jä9
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senmäärän kasvattamiseen liittyen sovittiin, että vuoden alkupuolella helmikuussa jäsenkirjeiden
postittamisen jälkeen Eija ja Jenni lähestyvät yliopistoja ja muita yhteistyötahoja sähköpostitse ja
lähettävät heille esitteen ja jäsenkirjeen. Sama toistetaan syyskuussa, kun uudet opiskelijat ovat
aloittaneet.

Seura viestii verkkosivujen ohella ats-lista sähköpostilistallaan 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 2015. 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 TIEDOTUS
Tiedottamiskanavat ja materiaalit
Seuran tiedotus koki monia uudistuksia vuoden 2014 aikana. Tiedottamisen profiili on vuonna 2015
entistä tutkimuspainotteisempi ja profiilin kirkastamista jatketaan. Vaikka tiedottamisen perusta ja
päätiedotuskanavat (verkkosivu, sähköpostilista, FB-sivu, Aikuiskasvatus-lehti) ovat kunnossa perusteellisen remontin jäljiltä, jatketaan niihin liittyvää kehittämistyötä myös muuten kuin profiilin
osalta:
Verkkosivun sisällön päivittämis- ja kehittämistyötä jatketaan. Olemassa olevia sisältöjä kuten
yhdistyksen toiminnan kuvaus sekä opinnäytepankki tulee päivittää. Pankki kytketään esim. Sivistystyön Vapaus ja Vastuu -ohjelman sekä KoL:in opinnäytetietopankkeihin. Verkkosivuuudistuksen myötä sen etusivulla on mahdollista jakaa entistä näkyvämmin omaa sisällöntuotantoa esim. blogityyppisesti (toteutettiin vuonna 2014 esim. Aikuiskasvatuksen vuosikirjan,
Marginaalin voima! -teoksen toimittajien Kristiina Brunilan ja Ulpukka Isopahkala-Bouret’n
haastatteluna). Koska Seuran oma sisällöntuotanto edellyttää aikaresurssia, mietitään eri ratkaisuja vaihtuvan oman sisällön tuottajiksi. Uusi sisällöntuotanto on johdonmukaista kytkeä tiedottamisen profiilin kirkastamiseen.
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Seuran sähköpostitiedotus kaipaa teknistä päivittämistä. Nykyisellään lista toimii Majordomoalustalla. Palvelun tarjoaa TSV. Marjodomo on osoittautunut vanhanaikaiseksi ja joiltain osin
kömpelöksi käyttää. Esim. adminin oikeuksista huolimatta listan jäseniksi kirjautumattomien
henkilöiden (ml. Seuran jäsenet) tiedotteita on mahdotonta hyväksyä ja jakaa listalla suoraan
eteenpäin, sillä palvelun suodatin muuntaa viestin sisällön lukukelvottomaksi. Asiasta on oltu
yhteydessä TSV:hen, jossa ollaan tietoisia palvelun ongelmista. Sähköpostipalvelun päivittäminen ja uudistaminen on TSV:ssä työn alla.
Sähköpostilistaan liittyy myös KVS:n Souli-uutiskirjeen uusi jakelutapa. Uutiskirjeen jakelu
ATS-sähköpostilistan jäsenille muutettiin loppuvuodesta 2014 siten, että KVS jakaa kirjeen suoraan ATS-listan jäsenille. Souli-kirje on lisätty ATS:n jäsenetuihin ja uusien jäsenten yhteystietojen välittämisestä KVS:n Terhi Kouvolle tulee muistaa huolehtia.
Seuran Aikuiskasvatus-lehden uutispalstaa kehitetään edellisvuotisen suunnitelman pohjalta:
suunnaksi otetaan ajankohtaiskatsausmaiset, lyhyet puheenvuorot, joissa esim. Seuran johtokunta ja toimihenkilöt voivat nostaa esiin ajankohtaisia sisällöllisiä teemoja.
Seuran markkinointimateriaalien kehittämistä jatketaan loppuvuodesta 2014 aloitetun mukaisesti. Marraskuussa Seuralle saatiin käyttöön esite, jonka levittämistä jatketaan. Lisäksi tekeillä on
esim. konferensseja ja edustustoimintaa varten esitegrafiikkaa mukaileva pinssi sekä paita.
Tiedottamiseen liittyvä yhteistyö

Opiskelijayhteistyö. Seuran tulevaisuuden kannalta toimintaan on tärkeää saada mukaan entistä
enemmän opiskelijoita. Loppuvuodesta 2014 opiskelijajärjestöille jaettiin käytettäväksi Seuran esite
sekä logo, ja näkyvyyteen liittyvää yhteistyötä jatketaan vuonna 2015 (näkyvyys esim. opiskelijoiden omilla foorumeilla kuten ainejärjestöjen verkko- ja FB-sivuilla, opiskelijatapahtumissa…).
Toiseksi KVS:n kanssa on alustavasti suunniteltu yhteistä opiskelijoille suunnattua jäsenkampanjaa
(keskusteltu 7.11.2014 Hattusen ja Pätärin palaverissa Helsingissä). Kolmanneksi Seuran toimihenkilöt ovat suunnitelleet puheenjohtajan kanssa vuonna 2013 pilotoidun opiskelijayhdyshenkilötoiminnan aktivoimista uudelleen.

Yhteisöjäsenet kumppaneina. Myös Seuran yhteistyöhön sen yhteisöjäsenten kanssa panostetaan
vuonna 2015. Yhteisöjäsentoiminnan kehittämisen kannalta on tärkeää päivittää Seuran tarjoamat
jäsenedut. Potentiaalisia uusia yhteisöjäseniä kutsutaan toimintaan mukaan esim. ammattikorkeakoulujen, aikuiskoulutuksen ja työelämän kehittämisen kentiltä.
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KVS-yhteistyö (ml. Aikuiskasvatus-lehti). Yhteistyön kehittämisen suuntaviivoja käsiteltiin Helsingissä 7.11.2014 palaverissa (Hattunen & Pätäri). Vuonna 2015 toteutetaan
yhteinen jäsenkampanja
yhteinen vuosikello tiedotusyhteistyön tueksi, sekä
Vahvistetaan ATS:n ja Aikuiskasvatuksen näkyvyyttä KVS:n eri foorumeilla (esim. Souli).
Konferenssiyhteistyö. Vuonna 2015 tiedottamisen panosta menee alkuvuodesta pohjoismaisen aikuiskasvatuskonferenssin tiedotustyössä avustamiseen. Nordic Conference on Adult Education and
Learning järjestetään Tampereen yliopistossa 25.–28.3.2015.

8 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 2015 aikana haetaan tukea myös Jyväskylän yliopistossa vuonna 2016 pidettävään aikuiskasvatuksen tutkijatapaamiseen opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

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 2015
Katriina Tapanila.
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