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1 TOIMINTA‐AJATUS
Aikuiskasvatuksen
aikuiskasvatustyötä

tutkimusseura
ja

perustettiin

aikuiskasvatuksen

7.12.1940

tutkimus‐

ja

edistämään

ja

tukemaan

selvitystoimintaa.

Keskeiset

Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura ry:n (ATS) toimintamuodot ovat julkaisutoiminta, tutkimus‐ ja
koulutuspoliittinen vaikuttaminen, tieteellisten konferenssien järjestäminen sekä kotimaisen ja
ulkomaisen tutkimusyhteistyön edistäminen. ATS järjestää vuosittain konferensseja ja
tutkijatapaamisia

yhteistyössä

Kansanvalistusseuran

(KVS),

oppilaitosten

ja

muiden

aikuiskasvatuksen kentällä toimivien organisaatioiden kanssa.
ATS:n keskeisimmät julkaisut ovat Aikuiskasvatus‐lehti, Lifelong Learning in Europe (LLinE) ‐lehti
sekä Aikuiskasvatuksen vuosikirja, jotka toimitetaan yhteistyössä KVS:n kanssa. Seuran
johtokunnan jäseniä toimii aktiivisesti koulutuspoliittisissa elimissä sekä erilaisissa kansallisissa ja
kansainvälisissä tutkijaverkostoissa.
Seuran kansallisen ja kansainvälisen toiminnan kehittämisessä on pääpaino ollut yhteistyöllä ja
verkostoitumisella kasvatusalan ja kasvatustutkimuksen järjestöjen ja organisaatioiden kanssa.
Seura 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 JA MUUT TOIMIHENKILÖT
Johtokunnan työskentelyä jatkettiin yhteistoiminnallisena verkostona, joka seurasi aktiivisesti
aikuiskasvatustutkimuksen nykytilaa ja tulevaisuutta. Erityisesti kiinnitettiin huomiota siihen, mitä
yliopistoissa tapahtui kansallisesti ja kansainvälisesti aikuiskasvatuksen tutkimuksessa ja
koulutuksessa sekä kartoitettiin myös yhteistyön mahdollisuuksia lähialojen kanssa. Seuraavissa
luvuissa mainittu henkilöt, jotka edustivat seuraa eri yhteyksissä.
Seuran puheenjohtajana vuonna 2009 toimi professori Anja Heikkinen ja varapuheenjohtajana
dosentti Karin Filander. Johtokunnan varsinaisina jäseninä toimivat yliassistentti KT Seija Keskitalo‐
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Foley, professori Petri Salo, tutkija FT Hanna Toiviainen ja varajäseninä KT Kaija Collin, lehtori FT
Jatta Herranen ja professori Arto Jauhiainen.
Seuran sihteerinä toimi kasvatustieteiden yo. Elina Manninen, rahastonhoitajana KTM, KM Minna
Fred ja tiedottajana KK Maiju Salonen. Seuran sihteerin ollessa opiskelijavaihdossa, hänen
sijaisenaan toimi 1.1.–31.8.2009 kasvatustieteiden yo. Tytti Penttinen. Tilintarkastajina toimivat
vuonna 2009 Sanna Raiskio ja Hannu Valkama, varatilintarkastajina Marjo Vuorikoski ja Vesa
Korhonen.
Seuran vuosikokous pidettiin 13.2.2009 Tampereella. Johtokunta kokoontui vuoden aikana
yhteensä kuusi kertaa.

3 TAPAHTUMAT JA MUU TIETEELLINEN TOIMINTA
Vuonna 2009 ATS ja sen johtokunnan jäsenet olivat mukana järjestämässä erilaisia tapahtumia:
ATS oli mukana järjestämässä LLinE‐lehden 11. kansainvälistä konferenssia Learning as a Right?
European Perspectives. Konferenssi järjestettiin 29.–30.1.2009 Helsingissä.
ATS:n vuosikokouksen yhteydessä 13.2.2009 pidettiin keskustelutilaisuus aikuiskasvatuksen
tutkimusyhteyksistä tutkijoiden, kentän ja politiikan kesken.
ATS:n johtokunnasta Anja Heikkinen ja Petri Salo osallistuivat Pohjoismaisen aikuiskasvatuksen
tutkimuskonferenssin

Communication,

collaboration,

creativity‐Nordic

conferencen

valmisteluihin. Konferenssi järjestettiin 22.–24.4.2009 Odensessa.
ATS

osallistui

Suomen

kasvatushistorian

tutkimusverkoston

viidensien

kesäpäivien

Elämänkaari, sukupuoli & historia, ESREA:n History of Adult Education and Training –
seminaarin järjestämiseen. Seminaari järjestettiin Turussa 8.–9.6.2009.
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Lokakuussa 9.10.2009 järjestettiin ATS:n, Helsingin ja Tampereen työväenopistojen ja
Tampereen yliopiston kasvatustieteiden laitoksen yhteistyöllä Paideia ‐seminaari Tampereen
työväenopistossa, jota Karin Filander oli mukana järjestämässä. Seminaariin osallistui noin
60 Tampereen yliopiston aikuiskasvatuksen opiskelijaa eri vuosikymmeniltä. Vanhimmat
opiskelijat olivat 1950‐luvulta, suurimmat opiskelijaryhmät 1960‐ ja 1970‐luvuilta. Myös 1980‐,
1990‐luvut ja 2000‐luku olivat edustettuina. Tilaisuuden kutsujina olivat Taina Törmä (Helsingin
työväenopisto), tilaisuuden isäntänä toiminut Matti Saari (Tampereen työväenopisto), Karin
Filander ja Jukka Tuomisto (Tampereen yliopiston kasvatustieteiden laitos) sekä entinen
aikuiskasvatuksen laitoksen opettaja Kari Rantalaiho. Tilaisuuden yhdistävänä nimittäjänä oli
aikuiskasvatuksen

opiskelijoiden

ainejärjestö

Paideia

ja

aikuiskasvatuksen

(ent.

kansansivistysoppi) opiskelu Tampereen yliopistossa. Tilaisuudesta muodostui merkittävä
näköalapaikka aikuiskasvatuksen luonteen ja historian ja tulevaisuuden tarkastelun kannalta.
Puheenvuoroja entisten opiskelijoiden lisäksi pitivät entiset opettajat Olavi Alkio, Ritva Jakku‐
Sihvonen, Kari Rantalaiho ja Jukka Tuomisto.
ATS:n johtokunnan jäsen Hanna Toiviainen osallistui Suomen edustajana 23.–24.11.2009
Kööpenhaminassa järjestettyyn NVL ‐ Nordisk netværk for voksnes læring, forskermøde om
Læring i arbejdsliv eli Pohjoismaisen ministerineuvoston ohjelman (Aikuisten oppimisen
pohjoismainen verkosto) tutkijatapaamiseen, jonka aiheena oli Työelämän oppiminen.
ATS toteutti Kasvatustieteen päivien yhteydessä 26.11.2009 erillisen symposiumin ja
julkistamistilaisuuden uudesta aikuiskasvatuksen vuosikirjasta ”Yhteisöllisyys liikkeessä” (toim.
Karin Filander & Marjatta Vanhalakka‐Ruoho). Symposiumissa alustivat kirjan toimittajien
lisäksi Jatta Herranen Joensuusta sekä Sari Näre ja Aino Hannula Helsingistä.
ATS järjesti yhdessä Kansanvalistusseuran ja Haaga‐Helia Ammatillisen opettajakorkeakoulun
kanssa 7.12.2009 seminaarin opettajille, aikuiskouluttajille, tutkijoille ja opiskelijoille uuden
aikuiskasvatuksen vuosikirjan Yhteisöllisyys liikkeessä teemoista. Seminaari järjestettiin
ammattikorkeakoulu Haaga‐Helian tiloissa Helsingissä. Tilaisuudessa toisena puheenjohtajana
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toimi ATS:n johtokunnan jäsen Hanna Toiviainen ja tilaisuudessa yhtenä alustajana toimi
ATS:sta Karin Filander. Seminaariin osallistui noin 95 henkilöä.
Lisäksi ATS:n johtokunnan jäsenet ja seuran jäsenet ovat osallistuneet erilaisiin kansallisiin ja
kansainvälisiin tapahtumiin:

‐

ESREA:n Life History and and Biography‐verkoston konferenssi Milanossa 12.–15.3.2009.

‐

Koulutuksen tutkimuslaitoksen järjestämä Work, Learning and Welfare –konferenssi
Jyväskylässä 1.–3.4.2009.

‐

Kansainväliseen Inclusion and Exclusion in a Globalising World‐VET & Culture – konferenssi
Zürichissä 26.–29.8.2009.

‐

ESREA:n Gender and Adult Learning ‐konferenssi Hullissa 1.–3.9.09.

‐

ECER ‐konferenssi Wienissä 28.–30.9.09.

‐

Työelämän tutkimuspäivät Tampereen yliopistolla 4.–6.11.2009, jonka ensimmäinen päivä oli
Allianssin järjestämä kansainvälinen konferenssipäivä.

‐

ESREA:n Adult Educators, Trainers and their Professional Development ‐konferenssi,
Makedonian yliopistossa, 6.–8.11.2009.

‐

Kasvatustieteen päivät ”Kasvatus toisin silmin” Tampereen yliopistolla 26.–27.11.2009.

‐

Kasvatus‐, yhteiskunta‐ ja kulttuuri‐ seminaariin (KYK) Helsingissä 8.5.2009.

Tulevia tapahtumia, joiden järjestelyissä seura tai johtokunnan jäsenet ovat olleet mukana vuonna
2009:
‐

Seuraava

Aikuiskasvatuksen

Tutkijatapaaminen,

17.–19.2.2010

Joensuu;

Mitä

iloa

tutkimuksesta? (http://www.joensuu.fi/aitu/)
‐

ESREA ‐konferenssi 23.–26.9.2010, Linköping; Adult Learning in Europe – Understanding
diverse meanings and contexts (http://www.liu.se/esrea2010/?l=sv)

‐

ESREA:n tutkimusverkostojen seminaarit vuonna 2009 (http://www.esrea.org)

Aikuiskasvatusorganisaatioiden kanssa järjestettävät yhteiset opintopiirit jäivät vuonna 2009
suunnitelmiksi, mutta ovat esillä juhlavuoden 2010 tapahtumissa.
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ATS ja sen jäsenet osallistuivat erilaisten kansainvälisten tutkijaverkostojen toimintaan. Tärkeitä
toimintakenttiä olivat ESREA (European Society for Research on the Education of Adults) ja EERA
(European

Educational

Research

Association)

verkostoineen.

Anja

Heikkinen

toimi

kertomusvuonna ESREA:n johtokunnassa (kausi 2008–2010). Pohjoismaisia tutkimusyhteyksiä
edistettiin Odensen pohjoismaisessa aikuiskasvatuskonferenssissa sekä Nordisk Voksens Lärning‐
verkoston tapahtumissa.
ATS:n 70‐vuotisjuhlavuoden tapahtumia on valmistellut työryhmä, jota on vetänyt Rainer
Aaltonen, jäseninä Elina Manninen, Maiju Salonen, Minna Fred, Jyri Manninen, Jatta Herranen ja
Anja Heikkinen. Vuoden 2010 tutkijatapaaminen järjestetään 17.–19.2.2010 Joensuun yliopistossa
teemalla ”Mitä iloa tutkimuksesta?”, vastuuhenkilönä toimii professori Jyri Manninen. Elina
Manninen ja Maiju Salonen nimitettiin vastaamaan juhlavuoden käytännön järjestelyiden ja
tiedotuksen koordinoimisesta. Yhteistyötä juhlavuoden järjestelyissä tehdään myös yliopistojen ja
Kansanvalistusseuran kanssa.

4 JULKAISUTOIMINTA
ATS toimitti ja julkaisi yhdessä Kansanvalistusseuran kanssa Aikuiskasvatus‐lehteä. Lehden
päätoimittajana toimi Petri Salo (2007–2009). ATS:n edustajina toimituskunnassa (2007–2009)
toimivat Karin Filander, Arto Jauhiainen ja Camilla Kovero. Toimitusneuvostossa (2007–2009)
ATS:n edustajina toimivat Antti Kauppi, Paula Kyrö, Risto Rinne, Esa Poikela ja Hanna Toiviainen
sekä päätoimittaja Petri Salo.
Aikuiskasvatus‐lehti on lähetetty seuran jäsenille jäsenetuna. Lehti ilmestyi toimitusvuonna neljä
kertaa ja sisälsi yhteensä 320 sivua. Vuoden 2009 teemat olivat: Voimaantuminen, identiteetti ja
työ

(1/2009),

Taiteet,

luovuus

ja

innovatiivisuus

aikuisen

oppimisessa

(2/2009),

Yliopistopedagogiikkaa (3/2009) ja Filosofian näkökulmia aikuiskasvatukseen (4/2009). Lehden
painosmäärät ovat olleet 2200 kpl/lehti. Lehdellä on 1560 vuosikerran tilaajaa (1340
normaalitilausta + 220 ATS:n jäsenetulehteä), joiden lisäksi tekijä‐ ja muiden vapaakappaleiden

AIKUISKASVATUKSEN TUTKIMUSSEURA RY
TOIMINTAKERTOMUS 2009

saajia on noin 250. Irtonumeromyyntiin varattiin loput noin 350 kappaletta. Vuonna 2009 lehti sai
omat kotisivut http://www.aikuiskasvatus.fi.
ATS julkaisee Kansanvalistusseuran kanssa Aikuiskasvatuksen vuosikirjaa kahden vuoden
valmistelusyklillä. ATS:n edustajina toimituskunnassa toimivat vuosina 2007–2009 Anneli
Eteläpelto ja Jussi Onnismaa. Aikuiskasvatuksen 8. tutkijatapaamisen pohjalta rakennettu, Karin
Filanderin ja Marjatta Vanhalakka‐Ruohon toimittama Aikuiskasvatuksen 48. vuosikirja
Yhteisöllisyys liikkeessä julkaistiin Kasvatustieteen päivillä. Työn alla on ollut Aikuiskasvatuksen 49.
vuosikirja, jonka teema on valta ja toimijuus aikuiskasvatuksessa.
ATS solmi Kansanvalistusseuran kanssa uudet yhteistyösopimukset Aikuiskasvatus‐lehden
julkaisemisesta ja Aikuiskasvatuksen vuosikirjan julkaisemisesta vuonna 2008. Sopimukset astuivat
voimaan 1.1.2009 ja ovat voimassa kunnes jompikumpi osapuoli sanoo ne irti.
ATS:n Kansanvalistusseuran kanssa toimittaman Lifelong learning in Europe (LLinE) ‐lehden
päätoimittajana toimi prof. Kristiina Kumpulainen ja managing editorina Markus Palmén.
Kertomusvuonna LLinE‐lehti ilmestyi neljä kertaa. Numeroiden teemat olivat: 1/2009 Sustainable
development and lifelong learning, 2/2009 Lifelong learning as a right? European perspectives,
3/2009 Digital technologies supporting lifelong learning ja 4/2009 Learning generations. Lehden
painosmäärä oli 1200/lehti ja tilaajia, yksittäisiä jäseniä sekä organisaatioita, lehdellä oli vajaa 600.
LLinE‐lehden toimituksessa seuran edustajina toimivat vuosina 2007–2009 Antti Kauppi ja Sanna
Raiskio. Lehden toimitusneuvostossa toimivat lisäksi Ms Antra Carlsen (NVL, Sweden), Ms Renée
David Aeschlimann

(Centre Inffo, France), Ms Mary Claire Halvorson (EUCEN; Goldsmiths

University of London, UK), Professor Heribert Hinzen (dvv international, Germany), Ms Anneli
Kajanto (KVS Foundation, Finland), Professor Peter Jarvis (Department of Education Studies,
University of Surrey, UK), Professor Katarina Popovic (EAEA; Adult Education Society, Serbia), Mr
Alastair Thomson (NIACE, UK) ja Ms Magda Trantallidi (Ministry of Education, General Secretariat
of Adult Education, Greece).
Ammattikasvatuksen aikakauskirjan toimituskunnassa toimi kertomusvuonna ATS:stä Antti Kauppi.
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ATS:n, VSY:n ja KVS:n käynnistämä Suomalaisen aikuiskasvatuksen kentät ja kerrostumat ‐
kirjasarjahanke (SAKKE) jatkui vuonna 2009. Sarjan toimittajina ja sisällöntuottajina toimivat Anja
Heikkinen, Jukka Tuomisto, Juha Varila, Risto Rinne, Arto Jauhiainen, Kari Kantasalmi ja Mauri
Nest. Kirjoittajia on mukana noin 30–40. Suunnitelman mukaan sarjan osat ilmestyvät seuraavasti:
•

1. osa Aikuiskasvatuksen tutkimuspolut (tutkijatapaaminen 2004) – ilmestynyt 2005

•

2. osa Aikuiskasvatuksen paradigmamuutokset (filosofis‐historiallinen) 2010

•

3. osa Aikuisten kasvu ja aktivointi (psykologinen, sosiaalipsykologinen ym.) 2011

•

4. osa Aikuiskasvatus ja demokratian haaste (sosiologinen, poliittinen) 2010

•

5. osa Aikuiskasvatuksen "suuret/merkittävät suomalaiset" (historiallinen) 2011.

SAKKE ‐hankkeeseen palkattiin sihteeriksi ja tutkimusapulaiseksi Jenni Pätäri, jonka tehtävänä on
ollut myös hankkeeseen liittyvät tiedotus‐ ja järjestelytehtävät eri tahojen välillä (esimerkiksi ATS,
VSY, KVS ja yliopistot.)
Lisäksi tutkimusseura levitti jäsenilleen KVS:n ja Suomen Kansalaisopistojen liiton julkaisemaa
Sivistys‐verkkolehteä. Monet seuran jäsenet tuottavat lehteen sisältöjä.

5 TIEDE‐ JA TUTKIMUSPOLITIIKKA
Yliopistojen rajut muutokset ovat jatkuneet vuonna 2009, kun niistä on tehty yksityistaloudellisia
organisaatioita ja suurempia yhteenliittymiä. ATS jatkoi keskustelua tutkimuksen, hallinnon,
politiikan ja käytännön toimijoiden yhteistyön edistämiseksi aikuiskasvatuksessa.
13.2.2009 pidettiin keskustelutilaisuus aihetta valmistelleen työryhmän – Paula Kuusipalo (vapaa
sivistystyö),

Eeva‐

Kaisa

Mäkinen

(ammatillinen

aikuiskoulutus),

Ritva

Jakku‐Sihvonen

(opetushallinto) ja Anja Heikkinen (tutkimus, ATS) – laatiman muistion pohjalta. Työryhmä piti
keväällä ja kesällä kokoukset ja syksyllä neuvottelun OPM:ssä sekä laati hanke‐ehdotuksen AITURI
– Aikuiskasvatuksen tutkimusyhteistyön rakenteelliset innovaatiot ‐hankkeelle, jolle ATS sai
OPM:ltä avustusta vuodelle 2010. Hankkeen koordinaattoriksi palkattiin FT Arto Mutanen.
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ATS:n

puheenjohtaja

Anja

Heikkinen

toimi

Opetusministeriön

Aikuiskoulutusneuvoston

varajäsenenä elokuuhun 2009 asti, josta lähtien neuvoston korvasi Elinikäisen oppimisen
neuvosto, jossa ATS ei enää tullut edustetuksi.
Yhteistyö muiden kasvatustieteellisten seurojen kanssa jatkui tieteellisten tapahtumien
järjestämisessä – muun muassa kasvatustieteiden tutkimuspäivillä ‐ ja julkaisutoiminnassa. Tiede‐
ja tutkimuspoliittinen yhteistyö seurojen kesken ei edennyt. Yhteistyö VSY:n kanssa esim. VSOP‐
ohjelman (erityisesti vapaan sivistystyön PD‐koulutus) nojasi yksittäisten jäsenten aktiivisuuteen.
Kansainvälinen tiede‐ ja tutkimuspoliittinen keskustelu toteutuivat ESREA:n ja pohjoismaisen
tutkimusyhteistyön kautta lähinnä yksittäisten jäsenten varassa, samoin kontaktit Baltian maiden
(BARAE), aasialaisten (EAFEA) tutkijoihin.

6 JÄSENET JA TIEDOTUS

ATS:n jäsenmäärä oli vuoden 2009 lopussa 234, joista 11 oli kunnia‐ ja/tai vapaajäseniä.
Opiskelijajäseniä oli 59. Yhteisöjäseniä oli yksi. 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.
ATS:n yhteisöjäsenyys voidaan myöntää yhteisölle tai organisaatiolle. Yhteisöjäsenyydestä
maksetaan vuosittainen jäsenmaksu, joka oli kertomusvuonna 200 euroa. Yhteisöjäsenet ovat
oikeutettuja erikseen määriteltyihin jäsenetuihin.
Seuran tiedotustoiminnassa hyödynnettiin sähköistä viestintää. Pääasiassa viestintään käytettiin
seuran sähköpostilistaa (ats‐lista@tsv.fi). Listalla tiedotetaan aikuiskasvatustieteen ja ATS:n
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ajankohtaisista asioista ja tapahtumista ja sille voivat liittyä kaikki kiinnostuneet. Jokaisen
johtokunnan kokouksen jälkeen sähköpostilistalle lähetettiin ATS‐tiedote, johon oli koottu
informaatiota tärkeistä ATS:n ja aikuiskasvatuksen asioista. Tiedotetta kehitettiin entistä
selkeämmäksi ja informatiivisemmaksi. Vuoden 2009 lopussa listalla oli 131 henkilöä, kun vuonna
2008 sillä oli 121 henkilöä ja vuonna 2007 118 henkilöä. Lisäksi johtokunnan käytössä on oma
sähköpostilista (ats‐johtokunta@lista.tsv.fi), jonka avulla johtokunta ja toimihenkilöt voivat viestiä
keskenään helpommin.
Toinen merkittävä tiedotuskanava ovat seuran verkkosivut, joilla tiedotetaan myös ajankohtaisista
tapahtumista. Tiedottamista nettisivujen kautta on lisätty entisestä. Tiedottaja Maiju Salosen
vuonna 2008 tekemiä verkkosivuja kehitettiin edelleen. Sivujen sisältöä kehitettiin ja tuotettiin
yhteistyössä johtokunnan ja toimihenkilöiden kesken ja niitä kehitetään edelleen vuonna 2010.
Kotisivuille kootaan johtokunnan pöytäkirjat ja muut keskeiset asiakirjat. Sivuista on suunnitteilla
myös englanninkielinen versio.
ATS:n sähköistä esitettä välitettiin sähköpostin välityksellä ja jaettiin joulukuussa ATS:n,
Kansanvalistusseuran

sekä

Haaga‐Helia

Ammatillisen

opettajakorkeakoulun

järjestämän

seminaarin ja Kasvatustieteen päivien yhteydessä. Jäsenkirje tavoitti seuran jäsenet vuoden alussa
sekä postitse että sähköpostilistan kautta. Tiedotusta Aikuiskasvatus‐lehdessä jatkettiin. ATS:n
ilmoitus oli jokaisessa kertomusvuonna ilmestyneessä Aikuiskasvatus‐lehdessä.
Tutkimusseuran näkyvyyttä Aikuiskasvatus‐lehdessä jatkettiin Aikuiskasvatuksen Tutkimusseuran
kolumnilla, jonka kirjoitusvastuu kiertää johtokunnan jäsenillä. Anja Heikkinen kirjoitti ATS:n
kolumnin numerossa 4/2009: Hyvin menee, jos siltä näyttää. Aikuiskasvatuksen opiskelijoiden
kirjoitussarjaan ei vuonna 2009 tullut kirjoituksia, mutta niitä on työn alla.

7 SEURAN TOIMINTAMUOTOJEN KEHITTÄMINEN
Vuoden 2009 vuosikokous päätti seuran sääntöjen muuttamisesta. Seuran esimies‐ ja varaesimies
‐nimikkeet muutettiin puheenjohtaja‐ ja varapuheenjohtaja ‐nimikkeiksi. Lisäksi sääntöihin lisättiin
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uutena jäsenmuotona yhteisöjäsenyys. Patentti‐ ja rekisterihallituksen kehotuksesta seuran
sääntöjä tarkistettiin muiltakin osin.
Toimintavuonna tehostettiin tiedottamista ja markkinointia, jotta seuran tapahtumat ja julkaisut
löytäisivät paremmin yleisönsä. Kotisivuja on kehitetty edelleen palvelemaan paremmin kansallista
yleisöä muun muassa seuraa koskevalla arkistolla ja ajankohtaisia tapahtumia koskevalla
tiedotuksella.

Sivuille

on

muun

muassa

luotu

puheenjohtajan

blogi,

kerätty

tietoa

yliopistouudistuksista ja aikuiskasvatustieteen tilasta eri yliopistoissa sekä koottu Tutkimus‐kenttä‐
politiikka – yhteistyöstä dokumentteja. Sähköpostilistalla välitettyä ATS‐tiedotetta on kehitetty
säännölliseksi ja vuorovaikutteiseksi.
Aikuiskasvatuksen tutkimusseuran esitettä päivitettiin ja tulevasta 70‐vuotis juhlavuodesta
laadittiin esite, joissa tiedotetaan seurasta ja juhlavuoden tapahtumista.
ATS:n ja Kansanvalistusseuran kesken tehtiin vuoden lopussa järjestetyssä kokouksessa
(16.10.2009) suunnitelma yhteisistä julkaisuista, seminaareista ja tapahtumista.

7 TALOUS
ATS:n talous nojaa jäsenmaksuihin sekä tapahtumiin, julkaisuihin ja hankkeisiin saataviin erillisiin
apurahoihin. Tällaisia saatiin Alfred Kordelinin säätiöltä SAKKE ‐hankkeeseen ja vuoden lopussa
OPM:ltä

AITURI‐

hankkeeseen.

Vuonna

2009

päätettiin

nostaa

jäsenmaksuja,

jotka

kertomusvuonna olivat 40 euroa tavallisilta jäseniltä ja 200 euroa yhteisöjäseniltä. Opiskelijat
maksoivat huojennettua 25 euron jäsenmaksua. Jäsenmaksujen korotuksilla pystyttiin takaamaan
Aikuiskasvatus‐lehden säilyminen jäsenetuna, sillä Aikuiskasvatuslehden kustannus oli seuralle yli
puolet jäsenmaksutuloista. Siksi etsittiinkin mahdollisuuksia laajentaa niin seuran kuin sen
julkaisutoiminnan rahoituspohjaa erityisesti alan järjestöjen, yritysten ja opetushallinnon
suuntaan.

Seuran

kokoukset

pyrittiin

järjestämään

skype–kokouksina,

jonka

avulla

kokouskustannuksissa on pystytty säästämään. Muita vaihtoehtoisia tapoja seuran talouden
vahvistamiselle etsitään.

AIKUISKASVATUKSEN TUTKIMUSSEURA RY
TOIMINTAKERTOMUS 2009

Alla on lueteltu seitsemän viimeksi kuluneen vuoden aikana saadut avustukset:
2003
Suomen Akatemia

Aikuiskasvatus‐lehti

7 500 EUR

Opetusministeriö

Seminaari

8 000 EUR

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

Aikuiskasvatus‐lehti

7 500 EUR

2004

2005

2006

2007
Tieteellisten Seurain

2008
Tieteellisten seurain
valtuuskunta

AIKUISKASVATUKSEN TUTKIMUSSEURA RY
TOIMINTAKERTOMUS 2009

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

