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1 TOIMINTA-AJATUS
Aikuiskasvatuksen tutkimusseura (ATS) perustettiin 7.12.1940 edistämään ja tukemaan
aikuiskasvatustyötä ja aikuiskasvatuksen tutkimus- ja selvitystoimintaa. Sen tavoitteena on
toimittaa tutkimukseen perustuvia julkaisuja, osallistua aikuiskasvatusta koskevaan tiede- ja
koulutuspoliittiseen keskusteluun sekä kehittää kansallista ja kansainvälistä tutkimusta ja
yhteistyötä tutkijoiden, käytännön toimijoiden ja politiikan tekijöiden kesken. Tavoitteena on
argumentoida aikuisväestön toisten mahdollisuuksien puolesta erilaisissa toimintaympäristöissä,
joissa edistetään aikuiskoulutuksen, sivistystyön ja kasvatuksen uusiutumisen ja kehityksen
perusedellytyksiä.

Seura

muistuttaa

yhteiskuntatieteellisesti,

kulttuurisesti

ja

sosiaalisesti

painottuneen keskustelun tärkeydestä, joka huomioi työ- ja yrityselämän talouden ja tehokkuuden
edistämisen lisäksi myös aikuisväestön sivistyksellisten koulutusmahdollisuuksien tasa-arvon.

Aikuiskasvatuksen Tutkimusseuran tarkoituksena on ruokkia yliopistojen sisäisen vaikuttamisen
lisäksi myös yhteiskunnan eri tasoilla selkeämpää sivistystahtoa. Tällainen aloitteellisuus on
erityisen tärkeää nykyhallituksen runsaiden rakenteellisten muutosten ja leikkausten keskellä.
Aikuiskasvatuksen Tutkimusseuran tarkoituksena on osallistua keskusteluun, joka haastaa kapeasti
taloudellista hyötyä korostavaa strategista yliopisto- ja yhteiskuntapolitiikkaa.
yliopistopolitiikan

rakenteellisen

kehittämisen

vahvojen

Nykyisen

profilointipaineiden

keskellä

tutkimusseurojen tehtävänä on yhdessä edistää myös nykyisten johtajavaltaisten ylipistoyksikköjen
sisällä elävää moniarvoista ja kriittistä keskustelua. Tieteellisten seurojen avaintehtävänä on
vastustaa vahvoja yhdenmukaistamisen paineita sisällöllisin argumentein.

Tutkimusseurojen

tehtävä on vaalia ja ruokkia vapaata keskustelua yliopistoreformista tavalla, jolla edistetään
sisällöllisiä eikä pelkästään hyötyä painottavia argumentteja. Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura
jatkaa tulevana vuotena yliopistojen sisällä rakenteellisen kehittämisen vaikuttamistyötään, jonka se
käynnisti vuonna 2016 julkaistulla RAKE-kannanotollaan. Tutkimusseura kuuntelee myös herkällä
korvalla aikuiskasvatuksen eri tehtäväkenttien sisällä edistettyjä muutospyrkimyksiä niihin eri
tavoin vaikuttaen.
Koska ATS toimii tutkimusseurana hyvin pienillä resursseilla, pyrkii se ensisijaisesti vaikuttamaan
verkostomaisilla
vaikuttamaan

toimintamuodoillaan.
siihen,

että

Omalla

suomalaisessa

julkisuuspolitiikallaan
yhteiskunnassa

seura

säilyy

pyrkii

myös

pohjoismaisen

hyvinvointiyhteiskunnan heikommista välittämisen henki ja pyrkimys tasa-arvoisuutta lisääviin
toimenpiteisiin ja päätöksiin aikuiskoulutuspolitiikassa. Seuraan kutsutaan mukaan henkilöitä, jotka
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pyrkivät

vaikuttamaan

osaajaideaalia

kussakin

siihen,

millaista

yhteiskunnallisessa

aikuisuutta,

työntekijyyttä,

ajassa

kulttuurisessa

ja

kansalaisuutta
tilanteessa

sekä

pyritään

rakentamaan.

Toimintavuonna 2017 ATS tulee kehittämään toimintaansa, asemaansa ja verkostojaan
aikuiskasvatuskentällä ensisijaisesti verkkoviestinnällään. Tieteellisten seurojen merkitys yhteistyön
luomisessa korostuu nyky-yliopistossa, jossa yliopistojen yksityistämisen myötä yksikköjen
profiloitumisen, yhdistämisen ja keskittämisen, kilpailun ja jopa lopettamisen paineet ovat
kasvaneet. Seura pyrkii aktiivisesti jatkamaan ja aktivoimaan tieteellisten seurojen välistä
vuorovaikutusta ja yhteistyötä. Yhteyttä kasvatuksen yhteiskunnalliseen, historialliseen ja
filosofiseen tutkimukseen pyritään vahventamaan eri tavoin.

2 JOHTOKUNTA, TOIMIHENKILÖT, EDUSTUKSET JA JÄSENYYDET
Vuoden 2017 alussa seuran esihenkilönä ja puheenjohtajana jatkaa FT, dosentti Karin Filander ja
varapuheenjohtajana toimii KT, dosentti Risto Ikonen. Johtokunnan varsinaisina jäseninä toimivat
KT, professori Arto Jauhiainen, KT Tarita Riikonen sekä FT, dosentti Päivi Siivonen. Johtokunnan
varajäseninä toimivat KT Outi Ylitapio-Mäntylä, FT Ulpukka Isopahkala-Bouret ja PsT, dosentti
Johanna Rantanen. Seuran toimihenkilöt työskentelevät vuoden 2017 alusta alkaen ns.
työkuntaperiaatteella sopien keskinäisesti yksityiskohtaisesta työnjaostaan siten, että tiedottajana
toimii KM Jenni Pätäri, rahastonhoitajana KM Katriina Tapanila, jäsenvastaavana KM Eija
Lehmonen ja seuran sihteerinä KT Tiina Tuijula. Seuran toiminnantarkastajana toimii
yliopistonlehtori Sirpa Mäkinen ja 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 kolmivuotiskaudella 2016–2018
jatkavat Karin Filander, Päivi Siivonen ja Tarita Riikonen. Lehden päätoimittajana toimii Heikki
Silvennoinen.

Vuonna 2017 ATS toimittaa ja kokoaa 53. Aikuiskasvatuksen vuosikirjaa erillisrahoituksen turvin,
jonka ATS on vuonna 2015 hakenut ja saanut Kordelinin Säätiöltä. Uuden vuosikirjan toimittavat

2

AIKUISKASVATUKSEN TUTKIMUSSEURA RY
TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Karin Filander, Maija Korhonen ja Päivi Siivonen. Uuden vuosikirjan julkaisusta käydään
alkuvuodesta neuvottelua ensi vaiheessa Vastapainon kanssa.

Aikuiskasvatuksen tutkimusseura on Tieteellisten seurain valtuuskunnan jäsen (TSV) sekä
ESREA:n (European Society for Research on the Education of Adults) jäsen. Professori Jyri
Manninen aloittaa Karin Filanderin toimikauden päättyessä uutena Suomen ja Itä-Suomen
yliopiston edustajana ESREA:n tieteellisen johtoryhmän jäsenenä vuosina 2017–2019. ATS:n
haasteena on tuoda esille Suomessa ESREA:n monipuolista verkostotoimintaa ja jäsenyyden
tuottamia etuuksia ja aktivoida suomalaisia aikuiskasvatustutkijoita toimimaan aktiivisesti niin
ESREA:n verkostoissa kuin myös muissa pohjoismaisissa tutkijaverkostoissa. Lisäksi Seura edistää
aikuiskasvatustutkimuksen

näkyvyyttä

myös

EERA:ssa

(European Educational

Research

Association), NERA:ssa (Association for Educational Researchers in the Nordic Countries) ja
Nordisk Voksens Lärning (NVL)- verkostoissa. ATS:n johtokunnan jäsen Risto Ikonen toimii
Kasvatuksen historian ja filosofian tutkimusverkoston puheenjohtajana. ATS jatkaa yhteistyötä
myös

muiden

kansallisten

kasvatusalan

tiedeseurojen

kanssa

ja

kartoittaa

yhteistyön

mahdollisuuksia tiedottamisessa, tapahtumien koordinoinnissa ja vaikuttamismahdollisuuksien
parantamisessa.

3 SEURAN TOIMINNAN PERUSRAKENTEET UUDELLEENARVIOINNIN KOHTEENA
Tulevana vuonna on tärkeää jatkaa sen selvittämistä, millaisilla uudenlaisilla toimintakäytännöillä
hyödynnetään paremmin tutkimusseuran perusresursseja kiinnostavan aikuiskasvatustieteellisen
julkaisutoiminnan ja yhteistyömuotojen kehittämiseksi sekä aikuiskasvatustieteellisen toiminnan
vahvistamiseksi. Seura pitää tärkeänä vaikuttaa ratkaisuihin ja julkisuudessa oleviin asioihin myös
koulutuspolitiikan tasolla. Toimintavuoden 2017 aikana on ajankohtaista ja erittäin tärkeää seurata
vallalla olevia, lähes yksinomaan markkinatalouden mekanismeilla toimivia koulutuspolitiikan
linjauksia ja nostaa aktiivisesti esiin humaanimpia, sivistyksellisiä arvoja ja aikuiskoulutuksen
asemaa ja merkitystä. Toimintavuoden aikana jatketaan KVS:n kanssa Aikuiskasvatus-tiedelehden
julkaisemista ja kehitetään uusia yhteistyön muotoja aikuiskasvatuksen ja elinikäisen oppimisen
erilaisten toimintakäytäntöjen ja yhteistyömuotojen kehittämiseksi.

Seura jatkaa yhdessä KVS:n kanssa vuonna 2015 aloitettua opiskelijastipenditoimintaa. Aktiivisen
opiskelijan stipendin saamisperusteissa on tärkeää pitää mukana sekä ansiot aikuiskasvatustieteen
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opinnoissa

(ansiokas

opinnäytetyö)

että

aktiivisuus

yhteiskunnallisessa

toiminnassa

aikuiskasvatuksen eri kentillä. Seuraavan kerran opiskelijastipendit jaetaan (Aikuiskasvatus-lehti ja
100 euron rahapalkinto) helmikuussa 2018 olevien Aikuiskasvatuksen tutkimuspäivien yhteydessä.
Uudesta opiskelijastipendimahdollisuudesta tiedotetaan ajoissa opiskelijoille ja opiskelijajärjestöille
ja kannustetaan opiskelijoita aktiivisuuteen aikuiskoulutuksen kehittämistyön ja tutkimustoiminnan
saralla. Viimeistään syksyllä 2017 aikana stipendit nostetaan uudelleen esille ja samalla lisätään
Aikuiskasvatuksen Tutkimusseuran ja Joensuun tulevien Aikuiskasvatuksen tutkimuspäivien 2018
tunnettuutta (aikuis)kasvatustieteen opiskelijoiden keskuudessa.

Itä-Suomen yliopisto on luopumassa Adobe Connect (AC) -sovelluksen käytöstä, joka on ollut
johtokunnan kokousalustana. AC on jatkossakin kuitenkin Turun yliopistossa käytössä, joten
tarvittaessa saadaan pidettyä johtokunnan kokouskäytössä edelleen käynnissä saman järjestelmän
avulla. Kuitenkin muitakin sovelluksia ja niiden käyttömahdollisuuksia mietitään. Paitsi
yhdistystoiminnassa
yliopistoissa,

toimivana

esimerkiksi

kokousalustana,
yhteiskunnassa

myös

koulutusalustana

nopeasti

kasvaneessa

muuallakin
ja

kuin

laajenneessa

maahanmuuttajatyössä, vastaanottokeskuksissa, SPR:ssä ja yleisenä kurssipankkina esimerkiksi
vapaassa sivistystyössä saattaisi kokous- ja koulutustoimintaan soveltuvalle vapaasti käytettävissä
olevalle sovellukselle olla nykytilanteessa laajemminkin tarvetta. Johtokunta pohtii toimintavuoden
aikana mahdollisuutta esimerkiksi yhteistyössä KVS:n kanssa hakea ministeriöltä hankerahaa tämän
asian lisäselvittelyn ja kehittämisen eteenpäinviemiseen.

4

TIETEELLISET TAPAHTUMAT

Seura järjestää helmikuussa vuosikokouksensa yhteydessä alustus- ja keskustelutilaisuuden
Helsingissä

tieteiden

talolla

17.2.2017.

Alustajaksi

on

pyydetty

aikuiskasvatuksen

emeritusprofessori Reijo Miettinen ja alustuksen lisäksi järjestetään paneeli, johon on kutsuttu
ATS:n yhteisöjäsenten edustajia ja aikuiskasvatuksen tutkimuksen ja teorian edustajia. Paneelin
vetäjänä toimii ATS:n johtokunnan jäsen, dosentti Päivi Siivonen Itä-Suomen yliopistosta.

Vuoden 2018 Aikuiskasvatuksen Tutkimuspäivien järjestelyt käynnistyvät heti vuoden 2017
alkuvaiheessa yhdessä Itä-Suomen yliopiston edustajien kanssa. Seuran johtokunta voi osallistua
päivien teeman kehittelyyn ja tukea päivien tiedotusta ja päivien rahoitusjärjestelyissä eri tavoin.
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Lisäksi ATS on mukana järjestämässä Kasvatuksen historian ja filosofian päiviä 2017, Kasvatuksen
historian disiplinaariset kamppailut, kesäkuussa Tampereen yliopistossa. Keskseinen tapahtuma
esimerkiksi tiedottamisen osalta on myös Aikuiskasvatuksen pohjoismainen konferenssi 2017, 7th
Nordic Conference on Adult Education and Learning: Adult education in the age of global mobility,
Jönköpingissä toukokuussa 2017. Yhdessä Aikuiskasvatus-lehden kanssa jatketaan Aikuiskasvatuslehden Tutkija liikkeessä -palstaa.

5 VERKOSTOITUMINEN JA JULKAISUTOIMINNAN KEHITTÄMINEN

Aikuiskasvatus-lehden ja KVS:n kanssa jatketaan yhteistyötä Aikuiskasvatus-lehden näkyvyyden ja
tunnettuuden lisäämiseksi ja samalla myös ATS:n jäsenmäärän kasvattamiseksi. KVS:n
pyrkimyksenä

on

lisätä

Aikuiskasvatus-lehden

artikkeleiden

näkyvyyttä

myös

omilla

verkkosivuillaan ja KVS:n alkukesällä avattavassa uudessa verkkomediassa (entiseltä nimeltään
Souli), jonka tiedotus välitetään myös ATS:n jäsenille. Myös muiden aikuiskasvatusta
koordinoivien yhteisjärjestöjen verkkosivulle (esim. KoL (Kansalaisopistojen liitto) tai VST (Vapaa
sivistystyö ry), muut mahdolliset) on syytä liittää suora linkki Aikuiskasvatus-lehteen ja ATS:ään.
KVS:n alkukesällä avattavan verkkomedian (ent. Souli) verkkosivuille ja Aikuiskasvatus-lehden
verkkosivuille tuotetaan lehden artikkeleista myös toimitettua sisältöä. Lehden kiinnostavuuden ja
kirjoittajakunnan

lisäämiseksi

pyritään

rakentamaan

eri

yliopistoihin

ja

oppilaitoksiin

tukihenkilöverkostoa, joka osallistuu kirja-arvioiden ja keskeisten teemojen kehittelytyöhön.
Lehden julkaisemisessa vahvistetaan toimittavaa otetta, joka edistää sen debatoivaa, tutkimus- ja
tiedepolitiikkaan sekä aikuiskasvatus- ja korkeakoulupolitiikkaan osallistuvaa luonnetta. Seura pitää
tärkeänä suomenkielisen kotimaisen tiedejulkaisemisen tärkeyttä ja sen tukemista.

Aikuiskasvatus-lehti on tullut ilmestymisensä jälkeen vuoden viiveellä ladattavaksi Elektrasta.
Open Access -julkaisupolitiikkaan pyritään vaikuttamaan siten, että opetus-ja kulttuuriministeriössä
ymmärretään luoda tulevaisuudessa sellainen tieteellisten seurojen toimintaa varmistava
tukijärjestelmä, joka avoimen julkaisemisen tukemisen lisäksi ei samalla vaaranna oleellisella
tavalla tieteellisten seurojen toiminnan jatkuvuutta. Nyt seurojen toiminnan jatkuvuuden
välttämättömänä ehtona ovat seuran jäsenmaksutulot (lehti jäsenetuna) ja Elektra-järjestelmän
kautta julkaisemisen mahdollistamat tulot. Nämä perusresurssit vaarantuvat, jos nyt jäsenetuna
julkaistavat tieteelliset lehdet siirtyisivät ehdoitta avoimeen julkaisukäytäntöön. Vuoden 2017
aikana uutena käytäntönä avoimen julkaisemisen suuntaan ATS ja KVS ovat päätyneet ratkaisuun,
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jonka mukaan lehden kirjoittajille sallitaan nettijulkaiseminen 3 kuukautta artikkelin julkaisemisen
jälkeen. Kysymys on refereiden tarkistamasta ja korjatusta painovalmiista tekstistä versiona, joka
kuitenkaan ei noudata julkaistun artikkelin painoasua. Tekijän tulee kertoa samalla artikkelin
julkaisupaikka tarkkoine lähdetietoineen. Tällainen käytäntö mahdollistaa lehdelle tärkeän Elektran
tekijänoikeuskorvausten jatkumisen lehden toimitustyöhön. Open Access -ohjeiden ja -käytäntöjen
kehittymistä ajatellen kysymys on kuitenkin välivaiheesta ja tämän asian osalta on tieteellisten
seurojen pyrittävä yhdessä vaikuttamaan opetus-ja kulttuuriministeriön tukipolitiikkaan.

ATS pyrkii tiedottamisen ja jäsenhankinnan avulla jatkamaan verkostojensa laajentumista yhä
enemmän myös muiden aikuiskasvatuksen kentän toimijoiden, kuten avoimen yliopiston,
ammattikorkeakoulujen ja aikuiskoulutusta harjoittavien yritysten suuntaan. Aikuiskoulutuksen ja
työelämän kehittämisen laajaa kouluttajien, kehittäjien ja konsulttien toimintakenttää voidaan
lähestyä toimintavuoden aikana eri tavoin myös tiedottamalla suunnatusti eurooppalaisen
aikuiskasvatusorganisaation

ESREA:n

erilaisista

verkostoitumisen

mahdollisuuksista

ja

konferenssitoiminnasta. ESREA:n tutkija- ja kehittäjäverkostoista on myös mahdollisuus löytää
kumppaneita erilaisiin EU-tason kehittämishankkeisiin ja rahoitushakuihin.

Aikuiskasvatus-lehden ja muiden kasvatusalan lehtien yhteistä julkisuutta mm. Kasvatuksen
tiedelehtien

Facebook-sivuilla

vahvistetaan.

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.

ATS jatkaa toimintakautensa aikana TSV:n ylläpitämään julkaisufoorumiin (JUFO) vaikuttamista.
ATS:llä on edellytykset nostaa Aikuiskasvatus-lehti 2-tasolle. Myös muita aikuiskasvatustieteellisiä
journaaleja on tavoitteena saada julkaisufoorumin listaukseen mukaan. Esimerkiksi RELA-lehti
(European Journal of Research on Education and Learning of Adults) (jonka kirjoittajiksi
suomalaisia tutkijoita rohkaistaan ja jonka advisory boardin jäsenenä Karin Filander toimii) on
tavoitteena nostaa johtavien aikuiskasvatuksen kansainvälisten tiedelehtien joukkoon. ATS jatkaa
vuonna 2014 aloitettua keskeisten kansainvälisten julkaisujen kartoittamista, jotka olisi vuoden
2017 aikana saatava vähintään 1-tason julkaisuiksi.

Tutkimusseura jatkaa yhteistyötä VST:n (Vapaa sivistystyö ry) kanssa eri tavoin pyrkien
aktivoimaan vapaan sivistystyön tutkimuksesta ja kehittämisestä kiinnostuneita henkilöitä.
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Toimintavuoden aikana ATS osallistuu erityisesti Jenni Pätärin kautta VST:n koordinoimaan
Sivistystyön vapaus ja vastuu (SVV) -hankkeeseen (mukana Tampereen ja Itä-Suomen yliopisto
sekä Åbo Akademi).

ATS:n johtokunta/johtokunnan jäsenet osallistuvat toimintavuotena 2017 eri tavoin muun muassa
seuraavien seminaarien ja konferenssien valmisteluihin ja toteutukseen:
•

Aikuiskasvatuksen tutkimuspäivien valmistelu ja toteutus yhdessä Itä-Suomen
yliopiston kanssa helmikuu 2018

•

ESREA:n tutkimusverkostojen seminaarit ja konferenssit vuonna 2017

•

Kasvatuksen historian ja filosofian päivät 2017

•

Kasvatustieteen päivät Lapin yliopisto 2017

ATS tukee etuostoillaan SAKKE-kirjasarjahankkeen julkaisemista ja lunastaa itselleen 30 kirjaa
vielä julkaisematta olevasta kirjasta ”Aikuiskasvatuksen muuttuvat paradigmat”, mikäli tämä Anja
Heikkisen ja Jukka Tuomiston toimittama viimeinen SAKKE-kirja valmistuu vuoden 2017 aikana.
Seuran on mahdollista järjestää markkinointikampanja Facebookissa, jossa arvonnan palkintona
voisi olla jokin Sakke-sarjan kirjoista.

6 SEURAN TOIMINTAMUOTOJEN JA TIEDOTUKSEN KEHITTÄMINEN

Uusien jäsenien hankintaa jatketaan sosiaalisen median ja sähköpostin kautta lähetettävän esitteen
ja jäsenkirjeen avulla. Jäsenkirjeessä tiedotetaan vuosikokouksesta, alkuvuoden tapahtumista,
jäsenmaksukäytännöistä sekä siihen liitetään mukaan Aikuiskasvatus-lehdessä 1/2016 julkaistu
Rake-kannanotto. Aikuiskasvatuksen ja -koulutuksen parissa työskenteleviä tai siitä kiinnostuneita
yrityksiä olisi tarvetta saada mukaan lisää, samoin perustutkinto- ja jatko-opiskelijoita sekä
aikuiskasvatuksen ammattilaisia. Jäsenhankinnassa pyritään hyödyntämään jo olemassa olevia
verkostoja ja lisäksi rakentamaan uusia.

ATS:n päätiedotuskanavat ovat Aikuiskasvatus-tiedelehden tiedotuspalsta, vuotuinen jäsenkirje,
sähköpostilista sekä www- ja Facebook-sivut. Tiedotusta muun muassa Sivistys-verkkolehteen,
kasvatusalan seuroihin, yliopistojen laitoksiin, aikuiskasvatusjärjestöihin ja kansainvälisiin
verkostoihin (esimerkiksi ESREA) pidetään yllä ja kehitetään entisestään. Sosiaalisen median
hyödyntämisen lisääminen ja ATS:n näkyvyys siellä ovat tärkeitä.
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7 TIEDOTUS

Keskeiset tapahtumat 2017 ja niihin liittyvä tiedotus
•

Kasvatuksen historian ja filosofian päivät 2017, Kasvatuksen historian disiplinaariset
kamppailut kesäkuussa Tampereen yliopistossa. ATS on mukana järjestämässä tapahtumaa.

•

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

•

Aikuiskasvatuksen tutkimuspäivien 2018 (helmikuu, Itä-Suomen yliopiston järjestämisvastuu)
tiedottaminen alkaa keväällä 2017. Yhdistyksen päätapahtumana tiedotustoiminta tulee
painottumaan toimintavuoden aikana siihen (esim. tiedotus tutkijoiden ohella muille
sidosryhmille ja opiskelijoille).

Opiskelijayhteistyö. Toimintavuoden 2016 lopussa käynnistettyä opiskelijayhteistyötä kehitetään
yhteistyössä mm. ATS:n uuden jäsenvastaavan kanssa. Tavoitteena on löytää uusia toimintamalleja
opiskelijoille suunnattuun ja heitä kiinnostavaan tiedeseuratoimintaan sekä samalla yhdistyksen
uusiutumiseen. Suunnitteilla on mm. opiskelijayhteysjärjestön valinta toimimaan ATS:n ja
opiskelijajärjestöjen välillä. Ensimmäiset yhteistyötä koskevat palaverit on tarkoitus järjestää
alkuvuodesta 2017.

KVS-yhteistyö jatkuu tiedottajan osalta seuraavasti:
1. Yhteisen vuosikellon päivittämisestä huolehditaan tiedotus- ja muun yhteistyön tukena.
2. ATS:n ja Aikuiskasvatuksen näkyvyyttä KVS:n eri foorumeilla vahvistetaan (esim. alkukesällä
avattavan uuden verkkomedian sivuilla, joka jatkaa Soulin työtä) ja vastavuoroisesti
huolehditaan KVS:n toiminnan näkyvyydestä ATS:n kanavissa. KVS:n kanssa yhteistyössä
pyritään edistämään Aikuiskasvatus-lehden kehittämis- ja levikinedistämishanketta, johon
liittyy lehden verkkosivujen uudistaminen. ATS on myös valmis tukemaan KVS:n ponnistuksia
lisärahoitushaussa, joiden avulla pyritään kattamaan lehden tekemisestä koituvia kustannuksia.
3. ATS:n ja KVS:n opiskelijastipendit (aikuiskasvatuksen rajojen rikkojille) jaetaan seuraavien
tutkimuspäivien

(02/2018)

yhteydessä.

Organisoidaan

yhteistyössä

hakukuulutukset

kevätkaudella 2017 alkaen sekä valintaprosessi loppuvuodesta 2017.
4. Aikuiskasvatus-tiedelehden palsta ja Tutkija liikkeessä -palsta, joiden sisällöstä tiedottaja
vastaa kussakin numerossa (yht. neljä nroa). Juttujen toteutusaikataulu on kirjattu esille ATS:n
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ja KVS:n yhteiseen vuosikelloon ja juttusarjan toteutusta hiotaan yhdessä Aikuiskasvatuksen
julkaisupäällikön kanssa.
Tiedotuskanavat ja niiden kehittäminen 2017
Verkkosivu (www.aikuiskasvatuksentutkimusseura.fi) on perustaltaan kunnossa ja sitä kehitettiin
entisestään toimintavuoden 2017 aikana (esim. uutisten kommentointimahdollisuus). Se on
kuitenkin toiminnoiltaan ja ulkoasultaan vanhanaikainen. Ajallisten ja taloudellisten resurssien
salliessa yhdistys voisi tulevaisuudessa siirtyä käyttämään esimerkiksi blogipohjaista sivupohjaa
(Wordpress tms.), joka mahdollistaisi sivustopohjan joustavamman muokkaamisen kulloistenkin
tarpeiden mukaan ja virkeämmän ulkoasun.

Twitter (twitter.com/aikuiskasvatus). ATS:lle avattiin 12/2016 Twitter-tili, jonka päivittämiseen
tulee panostaa ja miettiä, miten vanhat ja uudet tiedotuskanavat parhaiten tukevat toisiaan.

Sähköpostilista

(ats-lista@lista.tsv.fi)

on

perustoiminnoiltaan

kunnossa,

mutta

kaipaa

edellisvuoden tapaan edelleen teknistä päivittämistä. Lista toimii TSV:n hallinnoimalla Majordomoalustalla, joka on osoittautunut vanhanaikaiseksi ja kömpelöksi (erityisesti listan hallinnoinnin
kannalta). TSV on kommentoinut päivittävänsä ja uudistavansa sähköpostipalvelua, mutta
toimintavuoden 2016 aikana muutosta ei vielä tapahtunut. Asian eteenpäin viemistä jatketaan.

8 TALOUS
ATS:n talous nojaa jäsenmaksutuottoihin sekä tapahtumia, julkaisuja ja hankkeita varten
myönnettäviin avustuksiin. Jäsenmaksu vuonna 2017 on 40 euroa (opiskelijat 25 e, yhteisöt 200 e).
Vuonna 2017 ATS osallistuu Tampereen yliopistossa järjestettävien Kasvatuksen historian ja
filosofian kesäpäivien rahoittamiseen 500 eurolla. Aikuiskasvatus-lehden toimittamiseen haetaan
vuosittain tukea Tieteellisten seurain valtuuskunnalta yhdessä KVS:n kanssa. Toiminnan
rahoituspohjaa pyritään laajentamaan edelleen tehostamalla jäsenhankintaa. Rahastonhoitajana
jatkaa vuonna 2017 Katriina Tapanila.
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