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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 järjestettäville aikuiskasvatuksen tutkimuspäiville, minkä lisäksi seura osallistuu vuosittain
konferenssien, keskustelutilaisuuksien ja tutkijatapaamisten suunnitteluun ja toteuttamiseen
yhteistyössä muiden yhteistyökumppaneiden kuten tieteellisten seurojen, Kansanvalistusseuran
(KVS), oppilaitosten ja yliopistojen kanssa.

Aikuiskasvatuksen tutkimusseuran keskeisimmät julkaisut ovat Aikuiskasvatuksen vuosikirja sekä
Kansanvalistusseuran kanssa julkaistava Aikuiskasvatus-lehti. ATS on ollut myös käynnistämässä
tietokirjasarjahanketta Suomalaisen Aikuiskasvatuksen Kentät ja Kerrostumat (Sakke-kirjasarja).
ATS:n perustaman lehden Lifelong Learning in Europe (LLinE) toimitustyö hoidetaan sen
nettilehdeksi siirtymisen jälkeen tällä hetkellä ilman ATS:n nimeämiä erillisiä tukihenkilöitä, ATS
kuitenkin seuraa lehden suuntaa.

Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura on Tieteellisten seurain

valtuuskunnan (TSV) ja European Society for Research on Education of Adults (ESREA) jäsen.
Lisäksi ATS:llä on edustus Kasvatuksen historian ja filosofian tutkimusverkostossa. ATS:n
johtokunta osallistuu myös koulutuspoliittiseen vaikuttamistyöhön erilaisten työryhmien ja
toimielinten jäseninä ja johtokunnan jäsenet osallistuvat

kansallisiin ja kansainvälisiin

tutkijaverkostoihin.

2 JOHTOKUNTA, TOIMIHENKILÖT SEKÄ TOIMINNAN PERUSEDELLYTYSTEN
KEHITTÄMINEN

Uusi johtokunta valittiin seuran vuosikokouksessa Tampereella 20.2.2015 kaksivuotiskaudeksi.
Toimintavuonna 2016 seuran esihenkilönä ja puheenjohtajana jatkoi FT, dosentti Karin Filander
Tampereen yliopistosta ja varapuheenjohtajana KT, dosentti Risto Ikonen Itä-Suomen yliopistosta.
Johtokunnan varsinaisina jäseninä toimivat KT, professori Arto Jauhiainen ja KT Tarita Riikonen
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Turun yliopistosta sekä KT Katja Vähäsantanen Jyväskylän yliopistosta. Johtokunnan varajäseninä
toimivat KT Outi Ylitapio-Mäntylä Lapin yliopistosta, FT Päivi Siivonen Itä-Suomen yliopistosta ja
KT, dosentti Merja Ikonen-Varila Helsingin yliopistosta. Merja Ikonen-Varilan jättäydyttyä pois
johtokunnasta

hänen

tilalleen

nimettiin

KT

Ulpukka

Isopahkala-Bouret

ylimääräisen

asiantuntijajäsenen -nimikkeellä (vuosikokouksessa 2017 hänet on tarkoitus nimetä johtokunnan
jäseneksi). Seuran tiedottajana toimi KM Jenni Pätäri, rahastonhoitajana KM Katriina Tapanila ja
sihteerin äitiyslomasijaisena KT Tiina Tuijula. Seuran toiminnantarkastajana toimi yliopistonlehtori
Sirpa Mäkinen ja varatoiminnantarkastajana professori Anja Heikkinen. Johtokunnan työskentelyä
kehitettiin edellisten vuosien tapaan 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. Johtokunnan kokouksista on muodostunut tärkeä tietokanava ja tuki eri
yliopistojen tilanteisiin, mikä parantaa edellytyksiä puolustaa kriittistä aikuiskoulutuspolitiikkaa ja
tiedepolitiikkaa. Johtokunta jatkoi aikuiskasvatustieteen esille tuomista ja aseman vahvistamista
erityisesti yliopistojen sekä tieteellisten seurojen keskinäisellä yhteistyöllä. Johtokunta kokoontui
vuoden aikana säännöllisesti pitäen seitsemän kokousta verkkovälitteisesti ja yhden kasvokkain.
Seuran vuosikokous pidettiin 18.2.2016 Jyväskylässä Aikuiskasvatuksen tutkijatapaamisen
yhteydessä.

3 TUTKIMUSSEURAN TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ TAPAHTUNEET MERKITTÄVÄT
MUUTOKSET

Yliopistotyön arkeen kohdistuvat paineet kansainväliseen julkaisemiseen ja ulkopuolisen rahoituksen
ja tutkimushankkeiden saamiseen ovat edelleen kasvaneet ja kilpailu on asettunut osaksi vapaan
tutkimuksen arvoja. Vuonna 2016 yliopistoissa ja seurassa keskustelua aiheutti Unifi ry:n
kasvatustieteellisten ja humanististen alojen rakenteellisen kehittämisen hanke (RAKE) sekä eri
puolilla yliopistolaitoksissa tapahtuvat rajut muutokset kuten yhdistämiset, lakkauttamiset ja
keskittämiset, jotka tuntuvat asettavan yliopistot entistä enemmän kilpailuasetelmaan keskenään,
tulevan tiedottamatta ja lisänneen huomattavasti yleistä epävarmuutta ja luottamuspulaa.
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Kuluvan vuoden aikana johtokuntaa huolestutti edellä mainitun lisäksi siihen liittyen erityisesti
aikuiskasvatustieteen asema nykyisessä ja tulevassa yliopistolaitoksessa, sivistyksellisten ja
sisällöllisten arvojen jääminen taloudellisten kilpailutavoitteiden alle, emotieteiden häviäminen sekä
laaja-alaisten kasvatustieteellisten opintoprofiilien sivuun jääminen. Nykyisessä tilanteessa
tieteellisten seurojen työn ja toiminnan ja eri seurojen yhteistyön merkitys sivistyksellisten arvojen
esiin nostajana onkin entistä tärkeämpi.

Avoimen tieteen edistäminen ja tuotettujen julkaisujen avaaminen mahdollisuuksien mukaan
kaikkien saataville on ollut toimintavuoden aikana osa vallitsevaa yleistä tiedepolitiikkaa. Seuran
kannalta tämä liittyy Aikuiskasvatus-lehden kirjoitusten rinnakkaistallentamiseen Elektra-korvausten
vaarantumatta. Seura kannattaa avointa julkaisemista, mutta seuraa tilannetta ja asiaan liittyviä uusia
ohjeita tarkasti. Todennäköisesti jatkossa toimiva käytäntö rinnakkaistallentamisen suhteen tulee
sallimaan kirjoittajan itsensä julkaista viimeisin, tarkistettu, painokelpoinen versio tekstistään
omilla/yliopistonsa verkkosivuilla, jolloin kilpailuasetelmaa lehden suhteen ei synny, koska
rinnakkaisjulkaistut tekstit ovat hajallaan eivätkä koottuina lehden tapaan.

4 TUTKIMUSTAPAHTUMAT JA TIETEELLINEN TOIMINTA

Vuoden 2016 Aikuiskasvatuksen tutkijatapaaminen (”Oppiminen, luovuus ja tunteet aikuisuuden
elämänkentillä”)

järjestettiin

Jyväskylässä

kasvatustieteiden

tiedekunnan

uudessa

yliopistorakennuksessa Ruusupuistossa 18.–19.2.2016. Rahoitusta haettiin ja saatiin opetus- ja
kulttuuriministeriöltä sekä Työsuojelurahastolta (TSR). Osallistujia oli noin 210. Tapahtuman
pääpuhujina toimivat Päivi Tynjälä (Jyväskylän yliopisto) ja Jarkko Rantanen (Academy of
Emotions). Tutkijatapaamisen yhteydessä palkittiin vuoden 2015 paras Aikuiskasvatus-lehden
tiedeartikkeli, jonka palkinnon saivat Tiina Nikkola ja Esko Harni artikkelistaan: Sisäistyneet
ristiriidat, tunnetyö ja tietotyöläissubjektiviteetin rakentuminen. Johtokunta päätti kokouksessaan
18.2.2016 muuttaa jatkossa tapahtuman nimeksi Aikuiskasvatuksen tutkimuspäivät, joka kuvaa
paremmin tapahtuman luonnetta kaikkien alasta ja sen tutkimuksesta kiinnostuneiden yhteisenä
tilaisuutena. Vuoden 2018 tutkimuspäivien järjestelyistä vastaa Itä-Suomen yliopisto.

Johtokunta päätti jatkaa vuonna 2016 alkanutta opiskelijastipendien myöntämistä (Aikuiskasvatuslehden vuosikerta). Jatkossa stipendit tullaan myöntämään joka toinen vuosi eli seuraavan kerran
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vuoden 2018 tutkimuspäivien yhteydessä ja siihen liitetään myös 100 euron rahapalkinto. Stipendin
saannin ehtona päätettiin säilyttää monipuoliset kriteerit eli ansiokkaan opinnäytetyön lisäksi
kriteerinä voi olla myös ansiokas toiminta aikuiskoulutuksen alalla. Stipendiaattien 2018 hakukierros
laitettiin auki jo kesän 2016 aikana.

Seura pyrki laajentamaan verkostojaan aikuiskasvatuksen kentän toimijoiden, kuten avoimen
yliopiston, ammattikorkeakoulujen ja aikuiskoulutusta harjoittavien yritysten suuntaan. Sosiaalisen
median

hyödyntämiseen

liittyvät

asiat

korostuivat

erityisesti

nuorten

tavoittamisessa.

Aikuiskoulutuksen ja työelämän kehittämisen toimintakenttää lähestyttiin toimintavuoden aikana eri
tavoin myös tiedottamalla suunnatusti eurooppalaisen aikuiskasvatusorganisaation ESREA:n
verkostoitumisen

mahdollisuuksista,

konferenssitoiminnasta

ja

erilaisista

EU-tason

kehittämishankkeista ja rahoitushauista. Toimintavuoden aikana ATS osallistui tiedottajansa Jenni
Pätärin välityksellä VST:n koordinoimaan Sivistystyön vapaus ja vastuu (SVV) -yhteistyöohjelmaan,
jonka toteuttamiseen on sitoutunut Tampereen ja Itä-Suomen yliopisto sekä Åbo Akademi.

ATS jatkoi yhteistyötä sekä kansallisten että kansainvälisten kasvatusalan tieteellisten seurojen
kanssa. ATS toimii EERA:ssa (European Educational Research Association), NERA:ssa
(Association for Educational Researchers in the Nordic countries) ja Nordisk Voksnes Lärning
(NVL)- verkostoissa. ATS osallistui Aikuiskasvatuksen tutkimuksen eurooppalaisen yhteisjärjestön
ESREA:n (European Society for Research on the Education of Adults) toimintaan. ESREA:n
missiona on edistää aikuiskasvatuksen eurooppalaista kehitystä ja tutkimusta ja rohkaista tekemään
yhteistyötä, jossa myös entiset Itä-Euroopan maat ovat mukana. ESREA:n johtoryhmän yhtenä
tavoitteena on ollut rakentaa aikuiskasvatuksen jatko-opiskelijoille tarkoitettu kansainvälinen
Kesäakatemia. ESREA on tukenut taloudellisesti jatko-opiskelijoiden osallistumista ESREA:n
järjestämiin tilaisuuksiin ja palkinnut jatko-opiskelijoita parhaasta konferenssipaperista. Karin
Filander on toiminut vuosina 2014–2016 Suomen edustajana ESREA:n tieteellisessä johtoryhmässä.
Vuosiksi 2017–2019 tätä tehtävää jatkamaan valittiin ESREA:n tieteelliseen johtoryhmään professori
Jyri Manninen. Filander jatkaa edelleen ESREA:n RELA-lehden kuin myös Professions and
Professionalism -lehden Advisory Boardin jäsenenä. Filander toimii myös Ahjolan Kansalaisopiston
johtokunnan jäsenenä. Risto Ikonen toimii kasvatushistorian ja filosofian tutkimusverkoston
puheenjohtajana ja Arto Jauhiainen toimi Kasvatus-lehden päätoimittajana. Jenni Pätäri on
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Sivistystyön Vapaus ja Vastuu -yhteistyöohjelman työryhmän jäsen sekä ESREA:n Active
Democratic Citizenship & Adult Learning -verkoston co-convener.

ATS:n johtokunnan jäsenet sekä toimihenkilöt ovat vuoden 2016 aikana osallistuneet muun muassa
seuraaviin kasvatus- ja aikuiskasvatusalan tilaisuuksiin ja seminaareihin:
- Aikuiskasvatuksen tutkijatapaaminen (Oppiminen, luovuus ja tunteet aikuisuuden elämänkentillä),
Jyväskylän yliopisto 18.–19.2.2016.
- EARLI 8th SIG 14 Learning and Professional Development Conference, Regensburg, Germany
24.–26.8.2016.
- ECER 2016 (Leading Education: The Distinct Contributions of Educational Research and
Researchers), Dublin, Ireland 22.–26.8.2016.
- ESREA 8thTriennial Conference of the European Society for Research on the Education of Adults,
Maynooth, Ireland 8.–11.9.2016.
- Kasvatuksen historian ja filosofian päivät Tallinna 9.–10.6.2016.
- Kasvatustieteen päivät (Eriarvoistuva maailma – tasa-arvoistava koulu?), Turun yliopisto 17.–
18.11.2016.
- Let’s Work Together -toimintaryhmä turvapaikanhakijoiden osallistamiseksi. Tampereen yliopiston
Kasvatustieteiden yksikön koordinoiman verkoston toimintaan osallistuminen.
- NERA’s 44th Congress (Social Justice, Equality and Solidarity in Education), Helsinki 9.–11.3.
2016.
- Tutkimuskollokvio Wem gehört Bildung, Zürich, Sveitsi 18.1.2016.
- Sivistystyön Vapaus ja Vastuu -toiminta, esim. yleisöluentosarjan organisointi Tampereella 28.1.–
30.5.2016, Kansalaisopistojen Liiton Tammiseminaari Raumalla 28.–29.1.2016, Onni oppia –
hankkeen Ilo oppia ja opettaa –kehittämispäivä Raisiossa 28.10.2016 sekä Vapaan sivistystyön
päivät, 25.–26.8.2016 Kuopiossa.
- Työelämän tutkimuspäivät 8th Nordic Working Life Conference (Hard Times), Tampere 2.–
4.11.2016.
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5 TIEDE- JA TUTKIMUSPOLITIIKKA

ATS jatkoi toimintakautensa aikana TSV:n ylläpitämään julkaisufoorumiin (JUFO) vaikuttamista.
Tavoitteena on nostaa Aikuiskasvatus-lehti 2-tason lehdeksi, samoin RELA-lehti (European Journal
of Research on Education and Learning of Adults). Myös muita aikuiskasvatustieteellisiä journaaleja
oli tavoitteena saada listaukseen mukaan. ATS jatkaa vuonna 2014 aloitettua tavoitetta saada alan
keskeinen julkaisutoiminta vähintään 1-tason julkaisuiksi JUFO- luokituksessa.

Loppuvuodesta 2015 UNIFI ry:n julkaiseman Rake-raportin (kasvatustieteen ja opettajakoulutuksen
rakenteellisen kehittämisen raportti) hämmennystä herättäneisiin ehdotuksiin liittyen ATS:n
johtokunnan ja Aikuiskasvatus-lehden edustajat (Filander, Ikonen, Ikonen-Varila, Siivonen,
Silvennoinen,

Ylitapio-Mäntylä)

kirjoittivat

yhteistyössä

runsaasti

kiitosta

saaneen

kannanottopuheenvuoron, joka julkaistiin seuran verkkosivuilla sekä Aikuiskasvatus-lehdessä
1/2016.

KVS teki merkittävän kirjalahjoituksen seuralle (noin 500 kpl Sakke-sarjan kirjaa sekä myös
Aikuiskasvatuksen vuosikirjaa ja on luvannut kustantaa myös postituksen). Johtokunta päätti jakaa
kirjat tasapuolisesti eri yliopistoille (esim. opinnäytetyöseminaareissa jaettavaksi, tästä voidaan
tiedottaa eri kasvatustieteiden yksiköissä) kuitenkin siten, että Tampereen yliopisto jakaa kirjoja
edelleen myös seuran yhteisöjäsenille (esim. Specialle ja Espoon työväenopistolle) ja saa sen vuoksi
suuremman kappalemäärän.

6 JULKAISUTOIMINTA

Yhteydenpitoa Aikuiskasvatus-lehden ja KVS:n kanssa jatkettiin. 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. Souliverkkosivulle ja Aikuiskasvatus-lehden verkkosivuille tuotetaan Aikuiskasvatus-lehden artikkeleista
myös toimitettua sisältöä. Lehden kiinnostavuuden ja kirjoittajakunnan lisäämiseksi pyrittiin
rakentamaan eri yliopistoihin ja oppilaitoksiin tukihenkilöverkostoa, joka osallistuu kirja-arvioiden
ja keskeisten teemojen kehittelytyöhön ja pohdittiin, miten lisätä alan tutkijoita kirjoittamaan vielä
aktiivisemmin sekä lehteen että vuosikirjaan. Aikuiskasvatus-lehden teemanumeroja voitaisiin ehkä
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liittää

ATS:n

joka

toinen

vuosi

toteutettaviin

tutkimuspäiviin.

Aikuiskasvatus-lehden

kirjoittajakuntaa pyritään laajentamaan kokoamalla lehdelle tutkijaverkostoa. ATS:n johtokunnan ja
Aikuiskasvatus-lehden toimituskunnan jäsen Päivi Siivonen kokoaa alalle osuvaa kiinnostavaa
kirjallisuuslistaa. Kirja-arvioita kirjalistan kirjoista voidaan jatkossa pyytää erikseen koottavilta
tutkijaverkostoilta. Aikuiskasvatus-lehden ja ATS:n näkyvyyttä Souli:ssa vahvistettiin ja Soulin
tiedotus välitettiin myös ATS:n jäsenille. Aikuiskasvatus-lehti tuli toimintavuoden aikana
ilmestymisensä jälkeen vuoden viiveellä ladattavaksi Elektrasta.

ATS

oli

KVS:n

kanssa

kulttuuriministeriölle

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).

ATS:n edustajina Aikuiskasvatus-lehden toimituskunnassa jatkoivat Karin Filander, Päivi Siivonen
ja Tarita Riikonen. Lehden päätoimittajana toimii Heikki Silvennoinen. Aikuiskasvatus-lehden
toimituskunta tuotti toimintavuonna neljä kiinnostavaa numeroa, joiden teemat olivat ”Oppija itsensä
ohjaajana”

(1/2016),

”Tutkimusmenetelmät”

(2/2016),

”Koulutettu

naiskansalainen

hyvinvointivaltiossa” (3/2016) sekä ”Uusi työ” (4/2016). Lehden painosmäärä on ollut 1000 kpl
(4/2016 1200 kpl). Vuonna 2016 lehdellä oli 800 vuosikerran tilaajaa (590 normaalitilausta
+ 210 ATS:n jäsenetulehteä), joiden lisäksi tekijä- ja muiden vapaakappaleiden saajia on noin 50.
Numeroa

4/2016

postitettiin

Specian

jäsenistölle

350

kpl.

Lehdellä

on

omat

kotisivut http://www.aikuiskasvatus.fi.

SAKKE-kirjasarjan neljäs osa ”Aikuiskasvatuksen muuttuvat paradigmat” (toim. Anja Heikkinen ja
Jukka Tuomisto) on edelleen tekeillä. ATS on päättänyt lunastaa ATS:n käyttöön erikseen
määritettävän summan edestä SAKKE-kirjoja sen mukaan, mikä seuralle on taloudellisesti
mahdollista.
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Vuonna 2015 päättyi pitkä KVS:n ja ATS:n yhteistyö vapaan kansansivistystyön ja
aikuiskasvatuksen vuosikirjojen julkaisutoiminnassa ja 52. vuosikirja jäi viimeiseksi, jonka julkaisua
KVS oli vielä taloudellisesti tukemassa. Tämä 52. vuosikirja (Koko elämä töihin, koulutus
tietokykykapitalismissa) julkistettiin 11.2.2016 Helsingin yliopistossa.

ATS jatkaa ilman KVS:n tukea vuosikirjan julkaisutoimintaa aina erikseen haettavien julkaisutukien
ja kustantajien turvin. Seuraavan 53. vuosikirjan 2017 kustantamisesta on keskusteltu Vastapainon
kanssa. Kirjan teema tulee liittymään vuoden 2016 tutkimuspäivien teemaryhmän ”Persoonat ja
tunteet peliin – ihanteet, eetokset ja arvot murroksessa” virittämään tematiikkaan (kirjan toimittavat
Karin Filander, Maija Korhonen ja Päivi Siivonen).

7 JÄSENET

ATS:n kokonaisjäsenmäärä oli vuoden 2016 lopussa 194. Opiskelijajäseniä oli 46 ja yhteisöjäseniä
10 kappaletta (taulukko 1).
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

2016

194

13

46

10
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8 TIEDOTUS

8.1 Keskeiset tiedotuskanavat
ATS:n keskeisimmät tiedotuskanavat vuonna 2016 käydään läpi alla. Tiedotuksessa painottui
toimintavuoden alussa Aikuiskasvatuksen tutkijatapaaminen yhteistyössä tapahtuman muun
koordinointitiimin kanssa. Lisäksi tiedottamisessa nostettiin esiin yliopistopolitiikkaan ja RAKEraporttiin liittyvää keskustelua ja kannanottoja sekä käynnistettiin opiskelijayhteistyön kehittäminen,
jota

jatketaan

yhteistyössä ATS:n uuden

jäsenvastaavan kanssa toimintavuonna

2017.

Toimintavuonna tiedottamisessa jatkettiin tiivistä yhteistyötä KVS:n kanssa (mm. jäsenkampanjat,
opiskelijastipendit ja Aikuiskasvatuksen Tutkija liikkeessä -palsta) sekä kehitettiin yhdistyksen
some-viestintää,

kun

uutena

tiedotuskanavana

avattiin

loppuvuodesta

Twitter-tili

(twitter.com/aikuiskasvatus). Tiedottamisprofiili on jatkanut kokonaisuutena tutkimuslähtöisenä.

1.) Verkkosivu (www.aikuiskasvatuksentutkimusseura.fi) on ollut vuoden 2016 aikana keskeisin
tiedotuskanava. Sivustolla toimi tutkijatapaamisen tapahtumasivu, jonka lisäksi sillä jaettiin
viikoittain tietoa alan muista ajankohtaistapahtumista sekä konferenssikutsuja, julkaisutiedotteita ja
esim. yhdistyksen jäsenten ja sidosryhmien tiedotteita. Verkkosivun uutisiin saatiin toimintakauden
aikana kommentointimahdollisuus, mikä paransi sivuston vuorovaikutteisuutta.

2.)

Yhdistyksen

Facebook-sivujen

(www.facebook.com/aikuiskasvatuksentutkimusseura)

seuraajien määrä on jatkanut nousuaan. Joulukuun lopussa 2016 ATS:llä oli 589 seuraajaa, kun
vuoden 2015 loppupuolella seuraajia oli 445 (esim. 10/2014: 174). FB-viestinnässä hyödynnettiin ja
välitettiin verkkosivun sekä sähköpostilistan uutisointeja sekä sidosryhmien FB-sivujen uutisointeja
(erit. Kasvatuksen tiedelehdet ja Vapaa sivistystyö).

3.) Aikuiskasvatus-tiedelehden palsta ja Tutkija liikkeessä. Yhdistys tiedotti Aikuiskasvatuslehdessä yhteensä neljä kertaa, jonka lisäksi tiedottaja vastasi loppuvuodesta 2015 aloitetusta Tutkija
liikkeessä -palstan haastatteluista. Haastateltavina olivat Heikki Pasanen (Haaga-Helia, 2015
vuosikirjan toimituskunnan jäsen, nro 1/2016), Tiina Nikkola (Jyväskylän yliopisto, toinen vuoden
tiedeartikkelin kirjoittajista, nro 2/2016), Leena Saloheimo (aikuiskasvatuksen eläkkeelle siirtynyt
monitoimija VST ry:stä sekä mm. Aikuiskasvatus-lehden toimituskunnasta, nro 3/2016) ja
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yhteishaastateltavina Kristiina Ojala ja Anne Laiho (Turun yliopisto, Kasvatustieteen päivien
aikuiskasvatuksen teemaryhmän organisoijat, nro 4/2016).

4.) Sähköpostilistalla (ats-lista@lista.tsv.fi) oli vuoden 2016 loppupuolella 208 jäsentä (11/2015:
195, 01/2015: 189) 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.

5.) Jäsenkirje. Jäsenkirje ja vuosikokouskutsu lähetettiin perinteiseen tyyliin postitse ja
sähköpostitse helmikuussa. Kirjeessä markkinoitiin mm. Aikuiskasvatuksen tutkijatapaamista,
vuoden tiedeartikkelin palkitsemistilaisuutta sekä Aikuiskasvatuksen 52. vuosikirjan Koko elämä
töihin (Brunila, Onnismaa & Pasanen toim.) julkistamistilaisuutta.

8.2 Jäsen- ja muut kampanjat
Yhdistys toteutti vuonna 2016 yhteensä neljä jäsen- tai markkinointikampanjaa, joiden yhteydessä
pyrittiin markkinoimaan myös vuosikirjaa sekä SAKKE-sarjan teoksia.
1. Jäsenrekrytointikampanjat toteutettiin helmikuussa jäsenkirjeen yhteydessä sekä huhtikuussa.
Jäsenkirjettä ja kampanjaviestiä

jaettiin alan yliopistoihin sekä

jatko-opiskelijoiden ja

opiskelijajärjestöjen listoilla. Huhtikuun kampanjassa tarjottiin yhteistyössä KVS:n kanssa
liittymistarjouksena vuosikirjaa alennettuun hintaan 25 euroa (norm. 32 e) sekä kaupan päälle vanhoja
Aikuiskasvatus-lehden numeroita.
2. Tutkijatapaamisen osallistujien oli mahdollista ostaa tapahtumassa sekä tilata sen jälkeen
maaliskuun ajan SAKKE-sarjan kirjoja erikoistarjoushintaan: Valistajia, sivistäjiä, poliitikkoja ja
asiantuntijoita (toim. Kari Kantasalmi & Mauri Nest) sekä Aikuisten kasvu ja aktivointi (toim. Anja
Heikkinen & Eeva Kallio) tarjottiin 20 euron hintaan (norm. 38 e).
3. Kevätkampanjassa (05/2016) markkinoitiin jälleen vuosikirjaa, joka oli hankittavissa
kampanjahintaan 25 euroa (norm. 32 e).
4. Kesäkampanja (05-06/2016) kohdistettiin yhteistyössä KVS:n kanssa yhteisöjäsenille, joiden oli
mahdollista tilata käyttöönsä vanhoja Aikuiskasvatuksen numeroita postikulujen hinnalla.
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8.3 Tiedottamiseen liittynyt yhteistyö vuonna 2016
Yhteistyö Kansanvalistusseuran kanssa. KVS kuuluu edelleen yhdistyksen tärkeimpiin
yhteistyökumppaneihin. Toimintavuonna yhdistyksen tiedottaja teki tiivistä yhteistyötä KVS:n
julkaisupäällikön (Repo, Hattunen) kanssa liittyen mm. tutkijatapaamiseen (tiedottaminen sekä
yhteisständin organisointi), opiskelijastipendiin, Aikuiskasvatus-lehden palstaan sekä Tutkija
liikkeessä -haastatteluihin sekä erilaisiin edellä esiteltyihin jäsenkampanjoihin.

ATS:n ja KVS:n opiskelijastipendit (aikuiskasvatuksen rajojen rikkojille) jaettiin ensimmäistä
kertaa tutkijatapaamisen yhteydessä Jenni Ovaskalle (Helsingin yliopisto, ansiokas pro gradu),
Heidi Ponsiluomalle (Turun yliopisto, ansiokas pro gradu) sekä Arla Aittamaalle (Itä-Suomen
yliopisto, yhteiskunnallinen aktiivisuus sekä ansiokas kandityö). Kampanja kehitettiin ja toteutettiin
KVS:n aloitteesta yhteistyössä. Ansioituneita opiskelijoita on tarkoitus jatkossa palkita
tutkimuspäivien yhteydessä.

Opiskelijayhteistyö. Syyskaudella alettiin kehittää opiskelijayhteistyötä kontaktoimalla alan kaikki
opiskelijajärjestöt
Suunnitteilla

on

ideoimaan
esimerkiksi

opiskelijoille

suunnattua

opiskelijayhteysjärjestön

ja

kiinnostavaa
valinta

yhdistystoimintaa.

toimimaan

ATS:n

ja

opiskelijajärjestöjen välillä. Ensimmäiset yhteistyötä koskevat palaverit on tarkoitus järjestää
alkuvuodesta 2017. Toimintakauden tiedottamisessa ja markkinoinnissa (sähköpostikirjeet,
verkkosivu sekä FB-sivu) huomioitiin perinteiseen tyyliin myös opiskelijat ja heille suunnatut
tapahtumat kuten alan erilaiset kesä- ja talvikoulut.

SAKKE-julkaisujen markkinointia jatkettiin kaikilla tiedotusfoorumeilla.
Tiedotusyhteistyö muiden keskeisten sidosryhmien kanssa:
•

ESREA: Seura jakoi foorumeillaan ESREA:n keskeisimpiä tiedotteita kuten Triennialkonferenssin, verkostotapaamis-, tutkijakoulu- sekä RELA-journaaliin liittyviä tiedotteita.

•

Sivistystyön Vapaus ja Vastuu -yhteistyöohjelma: ATS:n tiedottaja Jenni Pätäri on SVVohjelman Pirkanmaan alueen yhteyshenkilö sekä ohjelman toimintaryhmän jäsen.

•

ATS:n edeltävän tiedottajan Mikko Lehtosen (Suomen Partiolaisten keskusjärjestö) kanssa
ideoitiin yhteisöjäsentoimintaa sekä avattiin Twitter-tili, jota myös Lehtonen päivittää.
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Jäsenistölle vuoden 2016 aikana on tiedotettu seuraavista keskeisistä tutkijatapaamisista ja
konferensseista
•

Aikuiskasvatuksen tutkijatapaaminen Jyväskylän yliopistossa helmikuussa 2016.

•

Esrean Triennial konferenssi Imagining diverse futures for adult education: questions of power
and resources of creativity Maynoothissa syyskuussa 2016.

•

Kasvatuksen historian ja filosofian päivät 2017, Kasvatuksen historian disiplinaariset kamppailut
kesäkuussa Tampereen yliopistossa. ATS on mukana järjestämässä tapahtumaa ja sen kanavia on
hyödynnetty tapahtuman tiedottamisessa.

•

Aikuiskasvatuksen pohjoismainen konferenssi 2017, 7th Nordic Conference on Adult Education
and Learning: Adult education in the age of global mobility, Jönköpingissä toukokuussa 2017.

9 TALOUS

ATS:n talous nojaa jäsenmaksutuottoihin sekä tapahtumia, julkaisuja ja hankkeita varten
myönnettäviin avustuksiin. Jäsenmaksu oli kertomusvuonna 40 euroa (opiskelijat 25 e, yhteisöt 200
e). Vuonna 2016 Kansanvalistusseuralle maksettava Aikuiskasvatus- lehden jäsenetukustannus
seuralle oli 4 880,30 euroa, joka oli yli puolet vuoden 2016 jäsenmaksutuotoista (8 150 e). Hallinnon
kuluista (yhteensä 2 031,80 e) suurimmat erät olivat vuonna 2016 toimihenkilöiden palkkiot (900 e),
matkakulut (316,56 e) ja jäsenmaksut muihin yhdistyksiin (260 e). Jäsenmäärää pyritään
kasvattamaan jatkuvasti ja säästöjä kustannuksiin pyritään saamaan muun muassa pitämällä
johtokunnan kokoukset Adobe Connect -järjestelmän kautta.
Alla on lueteltu viiden viimeksi kuluneen vuoden aikana saadut avustukset:

2012
•

Tieteellisten seurain
valtuuskunta

Aikuiskasvatus-lehti

7 000 EUR

Aikuiskasvatus-lehti

7 000 EUR

2013
•

Tieteellisten seurain
valtuuskunta
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2014
•

Tieteellisten seurain
valtuuskunta

Aikuiskasvatus-lehti

7 000 EUR

Aikuiskasvatus-lehti

8 000 EUR

2015
•

Tieteellisten seurain
valtuuskunta

•

Opetus- ja kulttuuri
-ministeriö

•

Kordelinin säätiö

Aikuiskasvatuksen
tutkijatapaaminen 2016

6 000 EUR

Vuosikirja 2017

12 000 EUR

Aikuiskasvatus-lehti

8 000 EUR

2016
•

Tieteellisten seurain
valtuuskunta
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