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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,

toteuttamiseen

yhteistyössä

keskustelutilaisuuksien
muiden

ja

tutkijatapaamisten

yhteistyökumppaneiden,

kuten

suunnitteluun

tieteellisten

ja

seurojen,

Kansanvalistusseuran (KVS), oppilaitosten ja yliopistojen kanssa.
ATS:n keskeisimmät julkaisut ovat Kansanvalistusseuran kanssa julkaistava Aikuiskasvatus-lehti
sekä Aikuiskasvatuksen vuosikirja, joka on myös tähän asti julkaistu yhteistyössä KVS:n kanssa.
Vuonna 2015 KVS uudisti henkilöstövaihdosten ja taloudellisten syiden vuoksi perinteisesti
tärkeällä sijalla ollutta julkaisutoimintaansa lopettamalla kokonaan kirjojen julkaisemisen. ATS on
julkaissut Kansanvalistusseuran kanssa Aikuiskasvatuksen vuosikirjaa vuodesta 1942 vuoteen 2015
saakka, jolloin KVS lopetti kokonaan kirjojen julkaisutoimintansa. Tässä tilanteessa ATS joutui
toimintavuoden aikana uudenlaiseen tilanteeseen, jossa jouduttiin hakemaan uusia väyliä
aikuiskasvatuksen vuosikirjaperinteen turvaamiseksi. Lifelong Learning in Europe (LLinE) -lehden
osalta ATS:n rooli on lehden nettilehdeksi siirtymisen jälkeen myös 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. ATS
seuraa perustamansa lehden suuntaa. ATS:n johtokunta osallistuu myös koulutuspoliittiseen
vaikuttamistyöhön erilaisten työryhmien ja toimielinten jäseninä ja johtokunnan jäsenet osallistuvat
kansallisiin

ja

kansainvälisiin

tutkijaverkostoihin.

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
Uusi johtokunta valittiin seuran vuosikokouksessa Tampereella 20.2.2015 kaksivuotiskaudeksi.
Seuran esihenkilönä ja puheenjohtajana jatkoi FT, dosentti Karin Filander Tampereen yliopistosta ja
Kristiina Brunilan jättäytyessä pois johtokunnasta uutena varapuheenjohtajana aloitti KT, dosentti
Risto Ikonen Itä-Suomen yliopistosta. Johtokunnan varsinaisina jäseninä vuoden 2015 alussa
toimivat KT, professori Arto Jauhiainen ja KT Tarita Riikonen Turun yliopistosta sekä KT Katja
Vähäsantanen Jyväskylän yliopistosta. Johtokunnan varajäseninä toimivat KT, dosentti Merja
Ikonen-Varila Helsingin yliopistosta, KT Outi Ylitapio-Mäntylä Lapin yliopistosta sekä FT Päivi
Siivonen Itä-Suomen yliopistosta. KT dosentti Seija Keskitalo-Foley jättäytyi pois johtokunnasta.
Seuran sihteerinä toimi KM Eija Lehmonen, tiedottajana KM Jenni Pätäri ja rahastonhoitajana KM
Katriina Tapanila. Seuran sihteeri Eija Lehmonen on äitiyslomalla 1.12.2015–1.10.2016 välisen
ajan ja hänen sijaisekseen valittiin KT yliopistonlehtori Tiina Tuijula Turun yliopistosta. Seuran
toiminnantarkastajana toimii 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 nostettiin esille aikuiskoulutusta koskevaa politiikkaa, kulttuuria ja käytännön
kenttiä koskevia kysymyksiä. Toimintavuonna 2015 on huomioitu erityisesti verkkoviestinnän
kehittäminen. 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 aikuiskasvatustieteen esille tuomista ja aseman
vahvistamista erityisesti yliopistojen sekä tieteellisten seurojen keskinäisellä yhteistyöllä.
Johtokunta kokoontui vuoden aikana säännöllisesti noin kuukauden välein pitäen yhteensä
yhdeksän kokousta verkkovälitteisesti, joista yksi oli sähköpostikokous.
Seuran vuosikokous pidettiin 20.2.2015 Tampereella. Vuosikokouksen yhteydessä järjestettiin
kaikille avoin keskustelutilaisuus sivistyksen, sivistystyön ja aikuiskasvatuksen sosiaalisesta ja
kulttuurisesta tilasta ja haasteista.
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3 TUTKIMUSSEURAN TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ TAPAHTUNEET MERKITTÄVÄT
MUUTOKSET
Toimintavuoden aikana voimistettiin yhteistyötä muiden kasvatusalan tieteellisten seurojen kanssa
ja pohdittiin toimintakäytäntöjä, joilla pystyttäisiin purkamaan päällekkäisyyksiä sekä paremmin
hyödyntämään kunkin seuran perusresursseja aikuiskasvatustieteellisen julkaisutoiminnan ja
yhteistyömuotojen kehittämiseksi.
Kansanvalistusseuralla ja Aikuiskasvatuksen Tutkimusseuralla on ollut vuosikirjan toimittamista ja
julkaisemista koskeva yhteistyösopimus. Vuoden 2009 sopimuksen mukaan KVS on sitoutunut
vastaamaan vuosikirjojen toimitustyöstä ja kaikista vuosikirjan aiheuttamista kustannuksista.
Sopimuksella on turvattu aikuiskasvatuksen tutkimusalalle tärkeän vuosikirjan julkaiseminen. Kun
52. vuosikirjan ”Koko elämä töihin - Koulutus tietokykykapitalismissa” toimitustyö keskeytyi
KVS:n irtisanottua kirjan kustannustoimittajan työsuhteen, kirja toimitettiin Osuuskunta
Vastapainolle julkaistavaksi (toim. Kristiina Brunila, Jussi Onnismaa & Heikki Pasanen). Kirja
ilmestyi marras-joulukuussa 2015. KVS on sitoutunut tukemaan kirjan julkaisua esiostoillaan (n.
150 kpl).
Yliopistotyön arkeen kohdistuvat paineet kansainväliseen julkaisemiseen ja ulkopuolisen rahan ja
tutkimushankkeiden saamiseen ovat edelleen kasvaneet ja kilpailu on tullut osaksi vapaan
tutkimuksen arvoja. Vuonna 2015 yliopistoissa ja seurassa keskustelua aiheutti Unifi ry:n
kasvatustieteellisten ja humanististen alojen rakenteellisen kehittämisen hanke (RAKE). Raportissa
tuotiin esiin muutamia hämmentäviä asioita, kuten esimerkiksi aikuiskasvatustieteen ja yleisen
kasvatustieteen koulutusten sekä jatko- ja tohtorikoulutusten keskittäminen muutamaan yliopistoon.
Johtokunnan kokouksissa tuli esille alan eri seurojen yhteistyö, esimerkiksi tapahtumia sekä
konferensseja voitaisiin järjestää yhdessä. Seurojen yhdistymisestäkin keskusteltiin yhtenä
mahdollisuutena, mutta johtokunta koki tällaisen vaihtoehdon huonontavan huomattavasti
aikuiskasvatustieteellisen

toiminnan

edellytyksiä

Suomessa

ja

vähentävän

myös

aikuiskasvatuksellisesti tärkeiden arvojen edistämisen mahdollisuuksia. Päätettiin jatkaa nykyisellä
tavalla. Voimavarojen rajallisuuden vuoksi ATS:n tulee pohtia tarkoin omia rutiinejaan ja
tapahtumiin osallistumisiaan.
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4 TUTKIMUSTAPAHTUMAT JA TIETEELLINEN TOIMINTA
Yhteiskunnallisesta vaikuttamistyöstä toimii esimerkkinä vuoden alussa julkaistu 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 toimi Vapaan sivistystyö ry (VST) ja julkaisun tekemisestä
vastasi Sivistystyön Vapaus ja Vastuu (SVV) -tutkimusryhmä. ATS:n edustaja osallistui myös
vuoden alussa Kansalaisopistojen Liiton KOL:n järjestämään Tammiseminaarin paneeliin. ATS oli
tukemassa Tampereen yliopiston (Anja Heikkinen), Åbo Akademin (Annika Turunen) sekä
Sivistystyön

Vapaus

ja

Vastuu

-ohjelman

yhteisvastuulla

toteuttamaa

Pohjoismaista

aikuiskasvatuskonferenssia “Adult Education and the Planetary Condition” - Sixth Nordic
Conference on Adult Education and Learning”, 26.–27.3.2015 Tampereen yliopistossa.
Aikuiskasvatuksen tutkimuksen eurooppalainen yhteisjärjestö ESREA käynnisti myös Triennialkonferenssin suunnittelun vuonna 2015, jonka toteutuksen ideointiin ATS osallistui edustajansa
Karin Filanderin välityksellä. ESREA on myös tukenut taloudellisesti jatko-opiskelijoiden
osallistumista ESREA:n järjestämiin tilaisuuksiin ja palkinnut jatko-opiskelijoita parhaasta
konferenssipaperista. ESREA:n johtoryhmän tukemana suunniteltiin aikuiskasvatuksen jatkoopiskelijoille tarkoitettua kansainvälistä Kesäakatemiaa.
Vuoden 2016 Aikuiskasvatuksen tutkijatapaamista (Jyväskylässä 18.–19.2.2016 ”Oppiminen,
luovuus ja tunteet aikuisuuden elämänkentillä”) suunniteltiin. Rahoitusta haettiin entiseen tapaan
kulttuuri- ja opetusministeriöltä (OKM). Johtokunnasta Katja Vähäsantanen oli mukana
tutkijatapaamisen

suunnittelutoimikunnassa.

Tapahtuman

pääpuhujina

toimivat

Päivi

Tynjälä (Jyväskylän yliopisto) ja Jarkko Rantanen (Academy of Emotions). Lisäksi seura osallistui
23.–24.11.2015 järjestettyjen AMK- ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivien 2015
järjestämiseen tekemällä tiedotusyhteistyötä ja tiedottamalla tapahtumasta ATS:n verkostoissa.
ATS jatkoi aiempien vuosien tapaan yhteyksien rakentamista elinikäisen oppimisen neuvostoon.
ATS pyrki tiedottamisen ja jäsenhankinnan avulla laajentamaan verkostojaan myös muiden
aikuiskasvatuksen kentän toimijoiden, kuten avoimen yliopiston, ammattikorkeakoulujen ja
aikuiskoulutusta harjoittavien yritysten suuntaan. Aikuiskoulutuksen ja työelämän kehittämisen
toimintakenttää lähestyttiin toimintavuoden aikana eri tavoin myös tiedottamalla suunnatusti
eurooppalaisen aikuiskasvatusorganisaation ESREA:n verkostoitumisen mahdollisuuksista ja
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konferenssitoiminnassa, josta on myös mahdollisuus löytää kumppaneita erilaisiin EU-tason
kehittämishankkeisiin ja rahoitushakuihin. Toimintavuoden aikana ATS osallistui VST:n
koordinoimaan Sivistystyön vapaus ja vastuu (SVV) -hankkeeseen, jonka toteuttamiseen on
sitoutunut Tampereen ja Itä-Suomen yliopisto sekä Åbo Akademi.
Reeta Knuuti Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO:sta kävi ATS:n johtokunnan
kokouksessa esittelemässä EPALE:a (lokakuussa 2014 perustettu Euroopan komission tukema
verkkosivusto, joka on hyvä väylä saada näkyvyyttä toiminnalle). Seurayhteistyötä tiivistettiin
myös mm. kasvatuksen tiedelehtien facebook-sivuilla. Sosiaalisen median hyödyntämiseen liittyvät
asiat korostuivat erityisesti nuorten tavoittamisessa.
Karin Filander toimi toimintavuonna ESREA:n (European Society for Research on the Education of
Adults) johtokunnassa (2014–2016). Lisäksi Seura toimi EERA:ssa (European Educational
Research Association), NERA:ssa (Association for Educational Researchers in the Nordic
countries) ja Nordisk Voksnes Lärning (NVL)- verkostoissa. ATS oli Karin Filanderin johdolla
vaikuttamassa ESREA:n Action Planiin, johon kirjattiin aikuiskasvatuksen tutkimuksen
edistämiseen liittyviä asioita. ESREA:n missiona on edistää aikuiskasvatuksen eurooppalaista
kehitystä ja tutkimusta ja rohkaista tekemään yhteistyötä, jossa myös entiset Itä-Euroopan maat ovat
mukana. Keskusteluissa tuli esiin, että yhteisöjäseniä tulisi tuoda enemmän esille ja
verkostoitumista lisätä. Pohdittiin, miten ESREA voisi kehittää yhteistyötä kansallisten
tiedeseurojen välillä. Kesäkouluhanke tulee olemaan yksi ESREA:n seuraavan kolmen vuoden
painopisteistä. Tavoitteena on nuorten ja myös varttuneempien jatko-opiskelijoiden opiskelun
tukeminen. ATS:n johtokunnan jäsenistä Risto Ikonen toimi kasvatushistorian ja filosofian
tutkimusverkoston puheenjohtajana ja Arto Jauhiainen Kasvatus-lehden päätoimittajana.

ATS

jatkoi yhteistyötä myös muiden kansallisten kasvatusalan tieteellisten seurojen kanssa.
ATS:n johtokunnan/johtokunnan jäsenten osallistuminen eri seminaareihin yms.:
-

Aatteet, opit ja ideologiat kasvatuksen ja koulutuksen määrittäjinä -seminaari Helsinki
16.4.2015
Ahjolan kansalaisopiston opettajatapaaminen, Tampere, 3.9.2015
AMK- ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät, Helsinki, 23.–24.11.2015
EARLI 2015, Limassol, Kypros, 25.–29.8.2015
ECER 2015 University of Budapest, 7.–11.9. 2015
Erasmus-opettajavaihto, Liverpool John Moores University, 19.–31.10.2015
ESREA 2015, University of Milano-Bicocca, Italy, 5.–8.3.2015

6

AIKUISKASVATUKSEN TUTKIMUSSEURA RY
TOIMINTAKERTOMUS 2015

-

ESREA:n
tutkimusverkostojen
seminaarit
ja
konferenssit
vuonna
2015,
http://www.esrea.org.
Estonian-Finnish Seminar of History and Philosophy of Education, Tartu, Estonia 15.–
18.6.2015
IAGG-ER (International Association for Gerontology and Geriatrics for the European
Region) Congress, Dublin, Irlanti, 23.–26.4.2015
In the Spirit of the Rovaniemi Process 2015, Rovaniemi, 24.–26.11.2015
ISATT 2015 (International Study Association of Teachers and Teaching), Auckland, UusiSeelanti, 13.–17.7.2015
Kansalaisopistojen liiton Tammiseminaari, Tampere, 29.–30.1.2015
Kasvatuksen historian ja filosofian päivät, Turun yliopisto, 11.–12.6.2015
Kasvatustieteen päivät, Vaasan yliopisto, 19.–20.11.2015
6th Nordic Conference on Adult Education & Learning, Tampereen yliopisto, 25.–28.3.2015
RWL2015 (The Researching Work and Learning), Singapore, 9.–11.11.2015
Sivistysdebatti, joka järjestettiin ”Vapaa, vallaton ja vangittu sivistys” -nettijulkaisun
julkistamistilaisuudessa, Tampereen yliopisto, 20.2.2015
Sosiologipäivät, Helsingin yliopisto, 5.–6.3.2015
Työelämän tutkimuspäivät, Tampereen yliopisto, 5.–6.11.2015
Työväki ja sivistys -kesäseminaari, Tampere, 24.–25.8.2015
Valtakunnallinen pienkouluseminaari III, Pieksämäki, 7.–8.10.2015
Warwick Lifelong Learning Annual Conference, University of Warwick, 29.6.–1.7.2015
WORK 2015, Turun yliopisto, 19.–21.8.2015
Yrittäjyyskasvatuspäivät, Pori, 24.–25.9.2015

5 TIEDE- JA TUTKIMUSPOLITIIKKA
ATS jatkoi toimintakautensa aikana TSV:n ylläpitämään julkaisufoorumiin (JUFO) vaikuttamista.
ATS oli mukana ehdottamassa Risto Rinnettä JUFO:n ohjausryhmään. Tavoitteena on nostaa
Aikuiskasvatus-lehti 2-tason lehdeksi. Myös muita aikuiskasvatustieteellisiä journaaleja oli
tavoitteena saada Julkaisufoorumin listaukseen mukaan kuten RELA-lehti (European Journal of
Research on Education and Learning of Adults). ATS jatkaa vuonna 2014 aloitettua tavoitetta saada
alan keskeinen kansainvälinen julkaisutoiminta vähintään 1-tason julkaisuiksi JUFO- luokituksessa.
Loppuvuodesta ilmestyneen Rake-raportin (12.10.2015 UNIFI ry julkaisi kasvatustieteen ja
opettajakoulutuksen rakenteellisen kehittämisen raportin) hämmennystä herättäneisiin ehdotuksiin
liittyen ATS:n johtokunnan ja Aikuiskasvatus-lehden kirjoitustyöhön valmiit ja halukkaat edustajat
päättivät kirjoittaa yhteistyössä kannanoton, joka julkaistaan Aikuiskasvatus-lehdessä. Johtokunta
myös suunnitteli mahdollisuutta toteuttaa vuoden 2016 aikana yliopistoissa raporttiin liittyvä
kyselytutkimus, jonka tuloksista voisi myös raportoida Aikuiskasvatus-lehdessä.
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6 JULKAISUTOIMINTA
Tiedottaja Jenni Pätäri jatkoi yhteydenpitoaan Aikuiskasvatus-lehden toimitussihteerin ja KVS:n
toimituspäällikön Annu Hattusen ja hänen sijaisensa Helka Revon kanssa. KVS:n pyrkimyksenä oli
lisätä

Aikuiskasvatus-lehden

artikkeleiden

näkyvyyttä

verkkosivuillaan.

Myös

muiden

yhteisjärjestöjen verkkosivuilla (esim. KOL tai VST) saa olla suora linkki Aikuiskasvatus-lehteen ja
ATS:ään. Souli-verkkosivulle ja Aikuiskasvatus-lehden verkkosivuille tuotetaan Aikuiskasvatuslehden artikkeleista myös toimitettua sisältöä. Lehden kiinnostavuuden ja kirjoittajakunnan
lisäämiseksi pyrittiin rakentamaan eri yliopistoihin ja oppilaitoksiin tukihenkilöverkostoa, joka
osallistuu kirja-arvioiden ja keskeisten teemojen kehittelytyöhön. Aikuiskasvatus-lehti tulee
ilmestymisensä jälkeen vuoden viiveellä ladattavaksi Elektrasta. Aikuiskasvatus-lehden ja ATS:n
näkyvyyttä Souli:ssa vahvistettiin ja Soulin tiedotus välitettiin myös ATS:n jäsenille.
ATS

oli

KVS:n

kulttuuriministeriölle

kanssa

yhteistyössä

valmistelemassa

Aikuiskasvatus-lehden

kehittämis-

avustushakemusta
ja

Opetus-

ja

levikinedistämishankkeeseen

(verkkosivujen uudistaminen, aikataulu vuosi 2016). Verkkosivujen hallintavastuu on vuosien
kuluessa vaihdellut, eikä se tällä hetkellä ole kustantajien/toimituksen omissa käsissä. Tämä tekee
verkkosivujen päivityksestä hidasta ja kallista, eivätkä ne nykyisellään palvele lehden kustantajien,
toimittajien

eivätkä

yleisön

tarpeita.

Verkkosivu-uudistuksen

myötä

Aikuiskasvatus-lehti

linkitettäisiin aiempaa vahvemmin Kansanvalistusseuran muihin julkaisuihin (esim. verkkolehdet
Souli ja Elm).
Keskustelua käytiin myös avoimesta julkaisemisesta/open access-periaatteesta artikkeleissa.
Akatemian rahoituksella tuotettavat julkaisut toivotaan mahdollisuuksien mukaan avoimesti
saataviksi rinnakkaistallentamalla ne julkaisuarkistoon, josta ne ovat maksutta saatavissa. Artikkeli
voidaan julkaista myös avoimesti open access -sarjassa, jolloin julkaisija vastaa artikkelin
avoimesta saatavuudesta. Vihreässä mallissa artikkeli julkaistaan perinteisessä tilausmaksullisessa
tieteellisessä lehdessä ja tallennetaan rinnakkain avoimesti saatavaksi sähköiseen julkaisuarkistoon.
Kultaisessa mallissa artikkeli julkaistaan suoraan avoimesti open access -julkaisussa, jolloin
artikkeli on heti kaikkien käytettävissä.
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ATS:n edustajina Aikuiskasvatus -lehden toimituskunnassa vuonna 2013 käynnistyneenä
kolmivuotiskaudella jatkoivat Tarita Riikonen ja Karin Filander. Kristiina Brunilan sijaiseksi
toimituskuntaan valittiin Päivi Siivonen. Lehden päätoimittajana toimii Heikki Silvennoinen.
Aikuiskasvatus-lehden toimituskunta tuotti toimintavuonna neljä kiinnostavaa numeroa, joiden
teemat

olivat

”Tulevaisuuden

sivistystyöt”

(1/2015),

”Aikuiskoulutus

2025”

(2/2015),

”Mediasivistys” (3/2015) sekä ”Osallisena työssä ja oppimisessa” (4/2015). Lehden painosmäärä on
ollut

1000

kpl.

Vuonna

2015 lehdellä

oli 930 vuosikerran

tilaajaa

(727 normaalitilausta

+ 203 ATS:n jäsenetulehteä), joiden lisäksi tekijä- ja muiden vapaakappaleiden saajia on noin 50.
Lehdellä on omat kotisivut http://www.aikuiskasvatus.fi. Aikuiskasvatus-lehden vuoden 2015 paras
artikkeli palkitaan Aikuiskasvatuksen tutkijatapaamisessa 2016 Jyväskylässä.
SAKKE- kirjasarjan neljäs osa ”Aikuiskasvatuksen muuttuvat paradigmat” on ollut työn alla. ATS
on päättänyt lunastaa ATS:n käyttöön erikseen määritettävän summan edestä SAKKE-kirjoja sen
mukaan, mikä seuralle on taloudellisesti mahdollista.
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 advisory boardin jäsenenä Karin Filander toimii.
ESREA:n julkaiseman RELA (Research on Adult Education and Learning) -lehden advisory
boardin jäsenenä jatkoi myös edelleen Karin Filander, samoin kuin 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 ESREA:n
verkostokonferenssin “ESREA Access, Learning Careers & Identities Network conference”
jäsenenä tieteellisessä johtoryhmässä, joka toimi refereenä arvioiden ryhmiin lähetetyt abstraktit.
Arto Jauhiainen toimi Auralan setlementtiopiston johtokunnan jäsenenä Turussa ja Karin Filander
johtokunnan jäsenenä Tampereen Ahjolan kansalaisopistossa.
ATS on julkaissut KVS:n kanssa Aikuiskasvatuksen vuosikirjaa, jonka julkaisusykli refereekäytännön vuoksi on kaksi vuotta. Viimeinen KVS:n ja ATS:n yhdessä toimittama ja kustantama
Aikuiskasvatuksen 52. vuosikirja "Koko elämä töihin - Koulutus tietokykykapitalismissa" siirrettiin
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kesken kirjan julkaisemisprosessin kirjaosuuskunta Vastapainon julkaistavaksi. KVS vastasi vielä
tämän vuosikirjan kustannuksista ja 52. vuosikirja jäi viimeiseksi, jonka julkaisua KVS oli vielä
taloudellisesti

tukemassa.

Vuonna

2015

päättyy

pitkä

KVS/ATS

kansansivistystyön ja aikuiskasvatuksen vuosikirjojen julkaisutoiminnassa.

yhteistyö

vapaan

ATS jatkaa ilman

KVS:n tukea vuosikirjojen julkaisutoimintaa aina erikseen haettavien julkaisutukien ja kustantajien
turvin.
Aikuiskasvatus-lehden teemanumeroja voitaisiin selkeämmin liittää ATS:n joka toinen vuosi
toteutettaviin tutkijatapaamisiin. Aikuiskasvatus-lehden kirjoittajakuntaa pyritään laajentamaan
kokoamalla lehdelle tutkijaverkostoa. ATS:n johtokunnan jäsen ja Aikuiskasvatus-lehden
toimituskunnan uusi jäsen Päivi Siivonen kokoaa alalle osuvaa kiinnostavaa kirjallisuuslistaa.
Kirja-arvioita kirjalistan kirjoista voidaan jatkossa pyytää erikseen koottavalta tutkijaverkostoilta.
ATS:n kokouksessa keskusteltiin Aikuiskasvatus-lehden toimituskunnassa Aikuiskasvatus-lehden
nimestä käydystä keskustelusta, joka liittyy Sivistys-nimikkeeseen, joka vapautui KVS:n siirryttyä
nettilehdessään Souliin. Aikuiskasvatus-lehden toimituskunnassa vaihtoehtoisina nimiehdotuksina
oli esitetty mm. ‘Sivistys ja kritiikki’, ‘Sivistys ja pääoma’, ‘Sivistys ja talous” tai ”Aikuisuus ja
sivistys”. ATS:n johtokunta korosti, että lehden nimi symboloi aina lehden profiilia ja rajaa sen
kenttää, minkä vuoksi aikuisuus-sana kuuluu lehden nimeen. ATS:n johtokunta piti käytyä
keskustelua lehden nimestä kiinnostavana, mutta arvioi, että nimen muuttaminen tuottaisi enemmän
ongelmia kuin hyötyjä tutkimusalan julkaisutoiminnan kehittämiselle.
7 JÄSENET
Erityisesti ATS:n uuden aktiivisen sihteerin Eija Lehmosen työn turvin on ATS:n jäsenmäärä
kääntynyt toimivuoden aikana jälleen nousuun. Uutta esitettä ja jäsenkirjettä jaettiin aktiivisesti,
esim. AMK:ssa (Veikko Ollilan kautta). Jäsenmäärän kasvussa olikin havaittavissa selkeää nousua
(kuvio 1.), erityisesti opiskelijajäsenten kohdalla. ATS:n jäsenmäärä oli vuoden 2014 lopussa 183 ja
marraskuun 2015 lopussa 212, joista 13 oli kunnia- ja/tai vapaajäseniä. Opiskelijajäseniä oli 59 ja
yhteisöjäseniä oli 10 kappaletta.
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ATS Jäsenmäärän kehitys
250
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0
2005

2006

2007

2008

Kokonaismäärä

2009

2010

Kunnia/Vapaa

2011

2012

Opiskelija

2013

2014

2015

Yhteisö

Kuvio 1. Jäsenmäärän kehitys 2005–2015

ATS:n yhteisöjäsenyyden (yhteisö/organisaatio) vuosittainen jäsenmaksu oli 200 euroa, mikä
oikeuttaa erikseen määriteltyihin jäsenetuihin. Yhteisöjäsenien määrä kasvoi toimintavuonna
yhdellä jäsenellä (Åbo Akademi) (taulukko 1). Yrityksiä yritetään saada mukaan lisää.
Taulukko 1. Jäsenten lukumäärä kategorioittain
Kokonaismäärä Kunnia/Vapaa Opiskelija Yhteisö
2005
208
0
46
0
2006
199
12
25
0
2007
235
11
29
0
2008
224
11
61
0
2009
234
11
59
0
2010
213
11
42
5
2011
212
13
49
5
2012
199
13
54
7
2013
182
13
59
9
2014
183
13
46
9
2015
212
13
59
10
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8 TIEDOTUS
8.1 Keskeiset tiedotuskanavat
ATS:n keskeisimmät tiedotuskanavat ovat vuonna 2015 olleet seuraavat:
1.)

Verkkosivun

käytettävyyden

(www.aikuiskasvatuksentutkimusseura.fi)

kehittämistä

on

jatkettu.

Sivustolla

on

uudelleenjäsentämistä

jaettu

viikoittain

tietoa

ja
alan

ajankohtaistapahtumista sekä konferenssikutsuja, julkaisutiedotteita ja esim. yhdistyksen jäsenten ja
sidosryhmien tiedotteita. Tiedottamisprofiili on ollut tutkimuslähtöinen.
2.)

Yhdistyksen

Facebook-sivujen

(www.facebook.com/aikuiskasvatuksentutkimusseura)

tykkääjien eli seuraajien määrä on kasvanut nopeasti. Vuoden 2015 loppupuolella (17.11.2015) oli
445 seuraajaa, kun esim. lokakuussa 2014 seuraajia oli 174. FB-viestinnässä hyödynnettiin ja
välitettiin verkkosivun sekä sähköpostilistan uutisointeja sekä sidosryhmien FB-sivujen uutisointeja
(Kasvatuksen tiedelehdet ja Vapaa sivistystyö).
3.) Sähköpostilistalla (ats-lista@lista.tsv.fi) oli vuoden 2015 loppupuolella (17.11.2015) 195 ja
tammikuun 2015 alussa (7.1.2015) 189 vastaanottajaa eli määrä on kasvanut hieman vuoden aikana.
Listalla on jaettu ajankohtaiskoosteita keskeisistä verkkosivun uutisaiheista ja lisäksi yhdistyksen
johtokunta sekä listan jäsenet ovat hyödyntäneet sitä aktiivisesti tiedottamisessaan. Syksystä 2015
alkaen (jäsenten toivomuksesta) uusia jäseniä ei enää automaattisesti liitetä Souli-uutiskirjeen
tilaajiksi, vaan he voivat tilata sen halutessaan.
4.) Aikuiskasvatus-tiedelehden palsta. Yhdistys tiedotti Aikuiskasvatus-lehdessä yhteensä neljä
kertaa. Tiedottamisessa panostettiin erityisesti Aikuiskasvatus-palstan kehittämiseen yhteistyössä
KVS:n kanssa. Yhdistyksen tiedottaja sekä KVS:n julkaisupäällikkö toteuttivat yhteisen
vuosikellon yhteistyön, toiminnan ennakoinnin ja suunnittelun tueksi (Pätäri & Hattunen). Lisäksi
aletaan julkaista Tutkija liikkeessä -aiheista uutta juttusarjaa (ensimmäisen kerran vuoden 2015
viimeisessä numerossa Pätäri, Hattunen & Repo). Palstalla tutustutaan alan tutkijoihin ja heidän
tutkimukseensa.

Ensimmäinen

haastateltava

oli

johtokunnan

jäsen,

tutkijatohtori

Katja

Vähäsantanen Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden laitokselta. Päätoteutusvastuu on ATS:n
tiedottajalla.
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5.) Jäsenkirje. Jäsenkirje ja vuosikokouskutsu lähetettiin perinteiseen tyyliin postitse ja
sähköpostitse helmikuussa. Kirjeessä markkinoitiin mm. toimintavuoden 2015 keskeistä
tapahtumaa, Tampereella maaliskuussa järjestettyä aikuiskasvatuksen pohjoismaista konferenssia.
8.2 Jäsen- ja muut kampanjat
Yhdistys toteutti vuonna 2015 yhteensä neljä jäsen- tai markkinointikampanjaa, joiden myötä ATS
sai lisänäkyvyyttä, uusia jäseniä sekä esim. Facebook-seuraajia.
1. Jäsenrekrytointikampanjat toteutettiin helmikuussa jäsenkirjeen yhteydessä sekä syyskuussa.
Rekrykirjettä jaettiin alan yliopistoihin ja jatko-opiskelijoiden ja opiskelijajärjestöjen listoilla.
Yhdistys saikin uuden yhteisöjäsenen (Åbo Akademin Kasvatustieteiden ja hyvinvointialojen tdk).
2. Jäsenten oli mahdollista tilata SAKKE-sarjan kirjoja jäsenhintaan (huhti–joulukuu): Valistajia,
sivistäjiä, poliitikkoja ja asiantuntijoita (toim. Kari Kantasalmi & Mauri Nest) sekä Aikuisten kasvu
ja aktivointi (toim. Anja Heikkinen & Eeva Kallio) jäsenhintaan 29 euroa (norm. 38 e).
3. Jäsenten oli mahdollista tilata Aikuiskasvatus-lehden numeroita alennettuun hintaan
syyskuussa (-40 %) KVS:n kirjakaupasta.
4. ATS:n ja KVS:n opiskelijastipendin (aikuiskasvatuksen rajojen rikkojille) ehdotusten
vastaanotto oli lokakuulta joulukuulle ja palkittavien julkistus helmikuussa 2016 Aikuiskasvatuksen
tutkijatapaamisessa Jyväskylässä. Kampanja kehitettiin ja toteutettiin KVS:n aloitteesta
yhteistyössä. Tarkoitus on jatkossa palkita vuosittain kolme ansiokasta opiskelijaa Aikuiskasvatuslehden

vuosikerralla.

Palkitsemiskriteereitä

ovat

(pohdittiin

sekä

KVS:ssa

että

ATS:n

johtokunnassa) erilaiset ja monipuoliset tavat määrittää ”hyvä opiskelija” (esim. opintomenestys,
ansiokas opinnäyte, aktiivinen toiminta alan järjestöissä ja verkostoissa, kanssaopiskelijoiden
kiinnostuksen herättäminen alaa kohtaan, sivistysyliopiston vahvistamiseen suuntautuneen kriittisen
asennoitumisen herättäminen jne.). Palkittavan opiskelijan pääaine voi olla myös muu kuin
aikuiskasvatustiede ja stipendi voidaan jakaa myös jatko-opiskelijalle.
8.3 Tiedottamiseen liittynyt yhteistyö vuonna 2015
Opiskelijayhteistyö.

Jäsenrekryssä,

tiedottamisessa

ja

markkinoinnissa

(sähköpostikirjeet,

verkkosivu sekä FB-sivu) huomioitiin myös opiskelijat ja heille suunnatut tapahtumat kuten alan
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erilaiset kesä- ja talvikoulut. Yhteistyössä KVS:n kanssa annettiin Tampereen yliopistossa
ainejärjestö Mentorin käyttöön vanhoja Aikuiskasvatus-lehden numeroita.
Yhteistyö Kansanvalistusseuran kanssa. KVS kuuluu edelleen yhdistyksen tärkeimpiin
yhteistyökumppaneihin. Toimintavuonna yhdistyksen tiedottaja teki tiivistä yhteistyötä KVS:n
julkaisupäällikön (Hattunen, Repo) kanssa.
Tiedotusyhteistyö ESREA:n kanssa. Seura jakoi foorumeillaan ESREA:n keskeisimpiä tiedotteita
kuten lähestyvän Triennial-konferenssin, verkostotapaamis-, tutkijakoulu- sekä RELA-journaaliin
liittyviä tiedotteita.
SAKKE-julkaisujen markkinointia jatkettiin kaikilla tiedotusfoorumeilla.
Keskeiset tutkijatapaamiset ja konferenssit sekä niihin liittyvä tiedottaminen
•

Aikuiskasvatuksen tutkijatapaaminen Jyväskylän yliopistossa helmikuussa 2016

•

AMK- ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät 2015 Helsingissä
Ammattienedistämislaitossäätiö AEL:ssä 23.–24.11.2015 ”Tutkimus lentoon”

•

6th Nordic Conference on Adult Education and Learning Tampereen yliopisto maaliskuu 2015

•

Tiedotusyhteistyö Sivistystyön Vapaus ja Vastuu -yhteistutkimusohjelman kanssa. ATS:n
tiedottaja Jenni Pätäri on SVV-ohjelman Pirkanmaan alueen yhteyshenkilö.

9 TALOUS
ATS:n talous nojaa jäsenmaksuihin sekä tapahtumiin, julkaisuihin ja hankkeisiin saataviin erillisiin
apurahoihin. Kertomusvuonna seura sai opetus- ja kulttuuriministeriöltä 6 000 euron suuruisen
avustuksen Aikuiskasvatuksen tutkijatapaamisen 2016 järjestämiseen ja Alfred Kordelinin yleinen
edistys- ja sivistysrahasto myönsi seuralle 12 000 euron apurahan Aikuiskasvatuksen vuosikirjan
2017 julkaisemiseen. Jäsenmaksu oli 40 euroa (opiskelijat 25 e, yhteisöt 200 e). Aikuiskasvatuslehden jäsenetukustannus oli seuralle noin puolet jäsenmaksutuloista. Johtokunnan kokoukset on
pidetty Adobe Connect -järjestelmän kautta (säästöä kustannuksiin).
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Viimeksi kuluneen 10 vuoden aikana saadut avustukset:
2005
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

valtuuskunta

Aikuiskasvatus-lehti

7 500 EUR

Kordelinin säätiö

SAKKE-hanke

10 000 EUR

Opetusministeriö

Tutkijatapaaminen

5 000 EUR

Opetusministeriö

Seminaari

7 000 EUR

2006

2007
Tieteellisten seurain

2008
Tieteellisten seurain

2009
Tieteellisten seurain
valtuuskunta

Aikuiskasvatus-lehti

7 000 EUR

Kordelinin säätiö

SAKKE-hanke

20 000 EUR

Opetusministeriö

AITURI-hanke

36 800 EUR

2010
Tieteellisten seurain
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valtuuskunta

Aikuiskasvatus-lehti

7 000 EUR

Kordelinin säätiö

Juhlavuosi

3000 EUR

Opetusministeriö

Juhlavuosi

8250 EUR

Aikuiskasvatus-lehti

7 000 EUR

2011
Tieteellisten seurain
valtuuskunta
Opetus- ja kulttuuri
-ministeriö

Aikuiskasvatuksen
tutkijatapaaminen 2012

7 300 EUR

Aikuiskasvatus-lehti

7 000 EUR

Aikuiskasvatus-lehti

7 000 EUR

Aikuiskasvatus-lehti

7 000 EUR

Aikuiskasvatus-lehti

8 000 EUR

2012
Tieteellisten seurain
valtuuskunta
2013
Tieteellisten seurain
valtuuskunta
2014
Tieteellisten seurain
valtuuskunta
2015
Tieteellisten seurain
valtuuskunta
Opetus- ja kulttuuri
-ministeriö

Kordelinin säätiö

Aikuiskasvatuksen
tutkijatapaaminen 2016

6 000 EUR

Vuosikirja 2017

12 000 EUR
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