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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 (entinen LLinE, nykyisin ELM eli European
Lifelong Learning Magazine) 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

Seuran vuosikokous pidettiin 17.2.2017 Helsingissä Tieteiden talossa, jossa valittiin seuran
johtokunta vuosille 2017–2018. Toimintavuonna seuran esihenkilönä ja puheenjohtajana jatkoi FT,
dosentti Karin Filander Tampereen yliopistosta ja varapuheenjohtajana KT, dosentti Risto Ikonen ItäSuomen yliopistosta. Johtokunnan varsinaisina jäseninä toimivat KT, professori Arto Jauhiainen
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Turun yliopistosta, KT Tarita Riikonen Turun yliopistosta sekä FT, dosentti Päivi Siivonen ItäSuomen yliopistosta. Johtokunnan varajäseninä toimivat KT Outi Ylitapio-Mäntylä Lapin
yliopistosta (siirtyi syksyllä 2017 Oulun yliopistoon) ja PsT, dosentti Johanna Rantanen Jyväskylän
yliopistosta sekä asiantuntijastatuksella FT, dosentti Ulpukka Isopahkala-Bouret Turun yliopistosta.

Seuran toimihenkilöt työskentelivät vuoden 2017 alusta alkaen niin sanotulla työkuntaperiaatteella
sopien keskinäisesti yksityiskohtaisesta työnjaostaan. Työnjako toteutettiin siten, että tiedottajan
tehtäviä hoiti KM Jenni Pätäri, rahastonhoitajana toimi KM Katriina Tapanila, sihteerinä KT Tiina
Tuijula ja jäsenvastaavana KM Eija Lehmonen. Seuran toiminnantarkastajana toimi yliopistonlehtori
Sirpa Mäkinen ja varatoiminnantarkastajana professori Anja Heikkinen. Johtokunnan työskentelyä
kehitettiin edellisten vuosien tapaan niin, että puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri 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 kuusi kokousta verkkovälitteisesti ja yhden kasvokkain.

3 TUTKIMUSSEURAN TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ TAPAHTUNEET MERKITTÄVÄT
MUUTOKSET

Yliopistotyön arkeen kohdistuvat paineet kansainväliseen julkaisemiseen ja ulkopuolisen rahoituksen
ja tutkimushankkeiden saamiseen ovat edelleen kasvaneet ja kilpailulliset momentit ja
managerialismi ovat asettuneet osaksi vapaan tutkimuksen arvoja. Yliopistolaitoksissa ja eri
tiedekunnissa tapahtuvat rakenteelliset muutokset ja yhdistämiset ovat huolestuttavia. Johtokuntaa
keskustelutti vuoden aikana myös yliopistojen rahanjakomalleissa rooliaan jatkuvasti kasvattava
tiedelehtien JUFO-luokitus. Tapahtuneet muutokset lisäävät epävarmuutta, heikentävät yliopistojen
perinteisiä sivistyksellisiä arvoja ja vapaan tutkijan asemaa ja nostavat esiin huolen siitä,
vaikuttavatko muutokset myös opetuksen ja tutkimuksen laatuun ja suuntautumiseen ja eri
oppiaineiden asemaan ja arvostukseen.
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Vuoden aikana yliopistoissa ja seuran johtokunnassa keskustelua aiheutti erityisesti avoimeen
julkaisemiseen (Open Access) liittyvät asiat. Tiedelehtien julkaiseminen sähköisessä muodossa
avoimesti verkossa on osa vallalla olevaa vahvaa tiedepolitiikkaa. Johtokunta käsitteli ja keskusteli
Aikuiskasvatus-lehden mahdollista siirtymistä avoimeen julkaisemiseen useissa kokouksissaan
vuoden aikana. Johtokunta näkee siirtymisen ajanmukaisena ja kannatettavana siihen liittyvien
lehden näkyvyyden ja saavutettavuuden lisääntymisen näkökulmasta. Mutta siirtymään liittyvinä
vaaroina voivat olla tiedeseuratoimintaan identifioitumisen mahdollinen heikentyminen sekä seuran
talouteen vahvasti kiinnittyvän paperimuotoisen jäsenetuna olevan tiedelehden katoaminen ja sitä
kautta tiedeseuratoiminnan talouden perustan eli jäsenmaksujen mahdollinen putoaminen.

Onkin hyvin tärkeää pohtia, miten tiedeseuran asema, toiminta ja jäsenyys säilytetään edelleen
jatkossakin arvostettavana ja houkuttelevana. Jäsenmäärän säilyttäminen entisellään on jo nyt
vaatinut erityistä aktiivisuutta seuran työkunnalta, erityisesti jäsenvastaavalta. Tieteellisten seurojen
työ ja toiminta ja eri seurojen yhteistyö tutkimusseuratoiminnan säilyttäjänä on äärimmäisen tärkeää.
Individualismiin

ja

taloudellisiin

kilpailutavoitteisiin

keskittyvät

nykyisenmalliset

yritysyliopistoarvot tarvitsevat rinnalleen tiedeperustaisia sivistyksellisiä arvoja, yhteisöllisyyttä ja
yhteistyöhenkeä esillä pitäviä toimijoita kuten tiedeseuroja. Yhteistyö ja kumppanuus KVS:n kanssa
tämän asian ja seuran jäsenmäärän säilyttämisen suhteen on myös äärimmäisen tärkeää. KVS:n
edustajat (Pirkko Ruuskanen-Parrukoski, Terhi Kouvo ja Jarmo Pykälä) osallistuivatkin vuoden
viimeiseen ATS:n johtokunnan kokoukseen käsittelemään Open Access -siirtymään liittyviä asioita
yhdessä johtokunnan jäsenten kanssa. Asian käsittelyä päätettiin vielä jatkaa Aikuiskasvatuksen
tutkimuspäivien

yhteydessä

järjestettävässä

Open

Access

-julkaisemiseen

liittyvässä

keskustelutilaisuudessa Joensuussa helmikuussa 2018.

Lisäksi ammatillisen koulutuksen reformi, yliopistojen suhde ammattikorkeakouluihin (jonkinlainen
yhdistyminen joiltain osin ollut esillä), kansainvälistyminen ja englanninkielisen tutkimuksen valtaasema, korkeakouluopintojen maksullisuus (nyt jo Suomessakin maksullista KV-opiskelijoille) sekä
lisääntynyt maahanmuutto ja kansainvälinen tilanne ovat laajempia toimintaympäristömuutoksia,
jotka kuitenkin asettavat myös suomalaisen aikuiskasvatuksen kentän uudenlaisten haasteiden eteen.
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4 TUTKIMUSTAPAHTUMAT JA TIETEELLINEN TOIMINTA

Seura järjesti 17.2.2017 Helsingissä tieteiden talossa vuosikokouksen yhteydessä erinomaisesti
onnistuneen keskustelutilaisuuden ja paneelin sekä samassa yhteydessä oli professori Reijo Miettisen
luento aiheesta: Sivistys ja työn tulevaisuus. Karin Filander kirjoitti koosteen tapahtumassa käydyistä
keskusteluista, joka julkaistiin Aikuiskasvatus-lehdessä 2/2017.

Opiskelijastipendin suhteen haussa on ollut stipendi aikuiskasvatuksen rajojen rikkojalle nyt toista
kertaa (ensimmäisen kerran stipendit jaettiin tutkimuspäivien yhteydessä vuonna 2016 Jyväskylässä).
Stipendien saajat (määrä päätetään ehdotusten saapumisen jälkeen, kun hakuaika on päättynyt) on
päätetty julkistaa aikuiskasvatuksen tutkimuspäivien yhteydessä Joensuussa 2018. Stipendin
hakujulistuksen suhteen tehtiin näkyvämpää kampanjointia syksyllä 2017. Stipendin kriteereinä
päätettiin pitää edelleen sekä ansiokasta opinnäytetyötä että aktiivista toimintaa aikuiskasvatuksen
kentällä (esim. vapaaehtoistyö). Stipendinä on 100 euron rahapalkinto ja Aikuiskasvatus-lehden
vuosikerta (tai kirja).
Johtokunta keskusteli myös mahdollisuudesta ottaa mallia Westermarck-seuran ”Sosiologinen teko”
-kaltaisesta toiminnasta, jossa on palkittu tutkijaryhmä. Tällöin opiskelijastipendien myöntämisen
lisäksi ATS palkitsisi myös tutkimusryhmän tai muu ansiokkaan tutkimuksellisen tai
yhteiskunnallisen avauksen tehneen ryhmän ”aikuiskasvatuksellinen teko” -kunniamaininnalla.
Johtokunta päätti miettiä sopivia ehdokkaita ja myöntää ”aikuiskasvatuksellinen teko” kunnianosoituksen Suomi 100 vuotta -juhlavuoden merkeissä aikuiskasvatuksen tutkimuspäivien
yhteydessä Joensuussa 2018.

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
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Pätärin välityksellä VST:n koordinoimaan Sivistystyön vapaus ja vastuu (SVV) -yhteistyöohjelmaan,
jonka toteuttamiseen on sitoutunut Tampereen ja Itä-Suomen yliopistot, Åbo Akademi sekä VST ry.

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 toimi ESREA:n RELA-lehden kuin myös Professions and Professionalism -lehden Advisory
Boardin jäsenenä. Risto Ikonen toimii kasvatushistorian ja filosofian tutkimusverkoston
puheenjohtajana kesäkuuhun 2017 asti. Jenni Pätäri on Sivistystyön Vapaus ja Vastuu yhteistyöohjelman työryhmän jäsen ja ESREA:n Active Democratic Citizenship & Adult Learning verkoston co-convener sekä toimi vuodesta 2017 alkaen myös Ahjolan Kansalaisopiston johtokunnan
jäsenenä.

ATS:n johtokunnan jäsenet sekä toimihenkilöt ovat vuoden 2017 aikana osallistuneet muun muassa
seuraaviin kasvatus- ja aikuiskasvatusalan tilaisuuksiin ja seminaareihin:

CHER 30th Consortium of Higher Education Researchers 28.-30.8.2017 Jyväskylä.
Cherif, Korkeakoulututukimuksen seura ry. Tuntematon korkeakoulutus – Korkeakoulutuksen XIII
kansallinen symposium. 31.8.–1.9.2017. Jyväskylän yliopisto.

Deutsches Institut für Erwachsenenbildung. Tutkijavaihto 16.02.2017–16.05.2017. University of
Wuppertal & DIE. Wuppertal & Bonn, Saksa.
ECER2017. 22.–25.8.2017. Kööpenhamina
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ESREA/LHBN 2017. Life History and Biography Network. European Society for Research on the
Education of Adults Conference in Copenhagen 2.–5.3.2017.

Exnovation of Education - Historical and Comparative Perspectives. Colloquim with Doctoral
Students. 21.02.2017. Wuppertal, Saksa.

Historical and program research-related studies in adult education: topics and methodology.
Workshop. 02.05.2017. Bonn, Saksa (DIE).

IHS-instituuttiin tutustuminen, yhteistyön käynnistäminen Equi-tutkimusryhmän kanssa sekä
yhteinen hankehakemus 23.–25.11.2017. Institute for Advanced Studies (IHS), Wien, Itävalta.

Kasvatustieteen päivät. Osallistu ja osaa: kohti ammatillista kehittymistä. 31.11.–1.12.2017. Lapin
yliopisto, Rovaniemi.

Suomen kasvatuksen historian ja filosofian verkoston 13. kesäpäivät: Kasvatuksen historian
disiplinaariset kamppailut, 7.-9.6.2017, Tampereen yliopisto.

The 5th Annual Conference of the ESREA & ReNAdET/ Research Network on Adult Educators,
Trainers and their Professional Development, 18.–20.10.2017, Tallinn University.

WORK2017. 16.–18.8.2017. Turun yliopisto.

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.
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KVS:n ATS:lle lahjoittamat Sakke-sarjan kirjat saapuivat kevät-talvella 2017 (Aikuiskasvatus ja
demokratian haaste) ja ne lähetettiin kaikkiin kasvatustieteiden yksiköihin eri yliopistoihin jaettavaksi
edelleen.

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. KVS:n
kustantama Souli-verkkosivuston nimi on kevät-kesän 2017 aikana muuttunut AINAksi. Sekä
AINAan että myös Aikuiskasvatus-lehden verkkosivuille tuotetaan Aikuiskasvatus-lehden
artikkeleista myös toimitettua sisältöä. Lehden kiinnostavuuden ja kirjoittajakunnan lisäämiseksi
pyrittiin rakentamaan eri yliopistoihin ja oppilaitoksiin tukihenkilöverkostoa, joka osallistuu kirjaarvioiden ja keskeisten teemojen kehittelytyöhön ja pohdittiin, miten lisätä alan tutkijoita
kirjoittamaan vielä aktiivisemmin sekä lehteen että vuosikirjaan. Aikuiskasvatus-lehden
teemanumeroja voidaan 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 AINAssa (ent.
Souli) vahvistettiin ja AINAn tiedotus välitettiin myös ATS:n jäsenille. Aikuiskasvatus-lehti tuli
toimintavuoden aikana ilmestymisensä jälkeen vuoden viiveellä ladattavaksi Elektrasta.

ATS

oli

KVS:n

kulttuuriministeriölle

kanssa

yhteistyössä

valmistelemassa

Aikuiskasvatus-lehden

kehittämis-

avustushakemusta
ja

Opetus-

ja

levikinedistämishankkeeseen

(verkkosivujen uudistaminen). 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.
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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 ”Opiskelemalla
nuori nainen luo itsensä näköistä elämää” (1/2017), ”Yliopistojen rahoitusmalli ajaa tutkijat
artikkelitehtailuun” (2/2017), ”Monikulttuurisuus ja aikuiskasvatus” (3/2017) sekä ”Tasa-arvosta ei
ole vain yhtä totuutta” (4/2017). Lehden painosmäärä oli 900 kpl (3/2017 950 kpl). Vuonna 2017
lehdellä oli noin 800 vuosikerran tilaajaa. Lisäksi tekijä- ja muiden vapaakappaleiden saajia oli noin
50. 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 käyttöönsä erikseen määritettävän
summan edestä SAKKE-kirjoja sen mukaan, mikä seuralle on taloudellisesti mahdollista.

Aikuiskasvatuksen 53. vuosikirjaa on valmisteltu ja toimitettu vuoden 2017 aikana erillisrahoituksen
turvin, jonka ATS on vuonna 2015 hakenut ja saanut Kordelinin Säätiöltä. Vuosikirjaa ovat
toimittaneet Karin Filander, Maija Korhonen ja Päivi Siivonen ja sen alustava työnimi on:
”Huiputuksen moraalijärjestys, osallisuuden ja sosiaalisen kivun kertomuksia”. Vastapaino on ottanut
teoksen julkaisuohjelmaansa, mutta julkaisusopimusta ei ole vielä tehty. Vuosikirjat ovat olleet
erittäin laadukkaita ja niitä on käytetty runsaasti myös oppimateriaalina ja kurssikirjoina. KVS:n
vetäydyttyä pois yhteistyöstä vuosikirjan kustantamisen suhteen joutuu ATS nykyään joka kerta
erikseen järjestelemään vuosikirjan rahoituksen ja toimitusvastuut. Johtokuntaa huolestuttaakin
vuosikirjan toimittamisen tulevaisuus tämän tekeillä olevan vuosikirjan jälkeen.

7 JÄSENET

ATS:n kokonaisjäsenmäärä oli vuoden 2017 lopussa 184. Heistä varsinaisia jäseniä oli 113,
opiskelijajäseniä oli 61 ja yhteisöjäseniä 10 kappaletta (taulukko 1).
Taulukko 1. Jäsenten lukumäärä kategorioittain
Kokonaismäärä Kunnia/Vapaa Opiskelija Yhteisö
2008

224

11

61

0

2009

234

11

59

0

9

AIKUISKASVATUKSEN TUTKIMUSSEURA RY
TOIMINTAKERTOMUS 2017

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

2017

184

12

61

10

Kokonaisjäsenmäärässä tultiin hieman alaspäin edellisestä vuodesta, mutta opiskelijajäsenten määrää
saatiin vastaavasti kasvatettua. Kasvuun vaikutti varmasti osaltaan yhteistyön ja tiedottamisen
lisääminen opiskelijajärjestöjen suuntaan. Tämä on hyvä merkki siitä, että seuran toiminta kiinnostaa
opiskelijoita.

8 TIEDOTUS

8.1 Keskeiset tiedotuskanavat

ATS:n keskeisimmät tiedotuskanavat vuonna 2017 käydään läpi alla.

Yhdistyksen tiedottamisprofiili on jatkanut tutkimuslähtöisenä eli sen kanavissa viestittiin
monipuolisesti erilaisista tutkimustapahtumista, kirjoittajakutsuista, julkaisutiedotteista ja muista
tutkimusuutisista. Edellisvuoden tapaan yliopiston muutosta, rakenteellista kehittämistä sekä
tieteenalan tulevaisuutta nostettiin esiin keskeisenä teemana (esim. jäsenkirje). Lisäksi
tiedottamisessa painottuivat erilaiset turvapaikanhakija- ja pakolaisaiheiset tapahtumat. Avointa
julkaisemista koskevan keskustelun myötä erilaiset Aikuiskasvatus-tiedelehteen ja jäsenyyteen
liittyvät kampanjat sekä lehden näkyvyyden vahvistaminen olivat vahvasti esillä.

1.) Verkkosivu (www.aikuiskasvatuksentutkimusseura.fi) on yhä ATS:n keskeisin tiedotuskanava.
Sivustolla

jaettiin

viikoittain

tietoa

alan

ajankohtaistapahtumista,

konferenssikutsuja,
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julkaisutiedotteita sekä esim. yhdistyksen jäsenten ja sidosryhmien tiedotteita. Sivustolle rakennettiin
myös AITU2018-sivusto.

2.) Yhdistyksen Facebook-sivujen (www.facebook.com/aikuiskasvatuksentutkimusseura) seuraajien
määrä on jatkanut nousuaan. Joulukuun lopussa 2017 ATS:llä oli 648 seuraajaa, kun vuoden 2016
lopussa seuraajia oli 589 (12/2015: 445; 10/2014: 174). FB-viestinnässä hyödynnettiin ja välitettiin
verkkosivun sekä sähköpostilistan uutisointeja sekä sidosryhmien FB-sivujen uutisointeja (erit.
Kasvatuksen tiedelehdet ja Vapaa sivistystyö -ryhmä).

3.) Twitter (https://twitter.com/aikuiskasvatus). Yhdistys otti käyttöön Twitter-tilin 12/2016. Sen
käyttö on toistaiseksi painottunut yhdistystä koskevien tapahtumien tiedottamiseen ja viestinnän
vahvistamiseen.

4.) Sähköpostilistalla (ats-lista@lista.tsv.fi) oli vuoden 2017 loppupuolella 218 jäsentä (12/2017: 208;
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. Kirje toteutettiin uudistetulla tavalla laajennettuna versiona, joka sisälsi perinteisen
vuosikokouskutsun ohella mm. puheenjohtajan tervehdystekstin tiedeseurasta ”meisyyden” ja
yhteisöllisyyden rakentajana, Aikuiskasvatuksessa ilmestyneen RAKE-puheenvuoron (Filander,
Ikonen,

Ikonen-Varila,

Siivonen,

Silvennoinen

&

Ylitapio-Mäntylä)

sekä

kutsun

keskustelutilaisuuteen sivistyksen, työn ja aikuiskasvatuksen tulevaisuudesta.

8.2 Tiedotusyhteistyö KVS:n kanssa (mm. kampanjat)

Yhdistyksen tiedottaja teki toimintavuonna tiivistä yhteistyötä KVS:n julkaisupäällikön (Terhi
Kouvo) kanssa erilaisiin kampanjoihin, Aikuiskasvatuslehden-sisältöön ja näkyvyyden kehittämiseen
sekä tiedotusyhteistyön johdonmukaistamiseen liittyen.
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Aikuiskasvatus-tiedelehden palsta ja Tutkija liikkeessä -palsta. Yhdistys tiedotti Aikuiskasvatuslehdessä yhteensä neljä kertaa, jonka lisäksi tiedottaja toteutti neljä tutkijahaastattelua.
Haastateltavina nostettiin esiin kentän nuoria tutkijoita:
•

Jenni Pätäri (väitöskirjatutkija, Tampereen yliopisto)

•

Heikki Kinnari (väitöskirjatutkija, Turun yliopisto)

•

Sini Teräsahde (väitöskirjatutkija, Tampereen yliopisto)

•

Annika Pastuhov (väitöskirjatutkija, Åbo Akademi, Vaasa).

ATS:n ja KVS:n opiskelijastipendi (aikuiskasvatuksen rajojen rikkojille). Tiedote ja haku ovat olleet
Jyväskylän tutkijatapaamisesta 2016 lähtien ATS:n sivustolla esillä. Näkyvämpi tiedottaminen
aloitettiin 09/2017. Stipendikutsua jaettiin ATS:n ja KVS:n eri kanavissa, johtokuntalaisten kautta
yliopistoissa sekä opiskelijajärjestöille. Stipendikuulutus kytkettiin myös osaksi AITU2018markkinointia. Stipendi jaetaan AITU2018:ssa Joensuussa.

Aikuiskasvatuksen näytelehtikampanjat
1. Markkinointikampanja yhteisöjäsenten edustajille sekä yliopistojen opetuskäyttöön postikulujen
hinnalla 09-10/2017.
2. Vapaan sivistystyön päivien tutkimustyöpajassa 08/2017. Päivien yhteydessä organisoitiin myös
tilauskampanja osallistujille 09/2017. Kampanjasta tiedotettiin sähköpostitse sekä ATS:n, SVV:n
ja VST ry:n eri kanavissa.
3. Tampereen yliopiston kumppanuusyhteistyöryhmä ja sen tapahtumat (mm. 11/2017) sekä
4. Aikuiskasvatuksen Killan organisoima Työelämä 2030 -tapahtuma (11/2017).

Aikuiskasvatus-lehden syyskampanja 08/2017 alkaen. Yleismarkkinointikampanjalla haettiin
lisänäkyvyyttä lehdelle. Lehteä tarjottiin 30 euron kampanjahintaan (normaalisti 40 euroa / vuosi).

Opiskelijakampanja 10/2017 (toteutuksessa mukana jäsenvastaava Eija Lehmonen). Uusille
opiskelijoille oli suunnattu kampanja. Myös opiskelijajärjestöt jakoivat tiedotetta. Samalla jaettiin
AITU2018-kutsua sekä markkinoitiin Rajojen rikkoja -stipendiä.
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8.3 Tapahtumatiedotus ja tapahtumiin liittyvä yhteistyö

Keskustelutilaisuus sivistyksen, työn ja aikuiskasvatuksen tulevaisuudesta 02/2017 Helsingissä
Tieteiden talolla. Tilaisuus järjestettiin ATS:n vuosikokouksen yhteydessä ja se oli osa yhdistyksen
yhteisöjäsenyhteistyötä. Tilaisuudessa palkittiin Vuoden tiedeartikkeli. Yleisökeskustelua alustivat
professori Reijo Miettisen luento Sivistys ja työn tulevaisuus sekä paneelikeskustelu, johon
osallistui ATS:n keskeisten sidosryhmien sekä yhteisöjäsenten edustajia:
• puheenjohtaja Pinja Fernström (Aikuiskasvatuksen Kilta)
• väitöskirjatutkija Heikki Kinnari (Turun yliopisto)
• tutkimusjohtaja Tarja Lang (Omnia-koulutuskeskus)
• järjestöasiantuntija Netta Metsäaho (ammattijärjestö Specia)
• tutkija ja yliopettaja Heikki Pasanen (Haaga-Helian ammatillinen opettajakorkeakoulu)

Kasvatuksen historian ja filosofian päivät 06/2017 Tampereen yliopistossa. Konferenssin teemana
oli Kasvatuksen historian disiplinaariset kamppailut. ATS oli mukana järjestämässä tapahtumaa ja
sen kanavia hyödynnettiin tapahtuman tiedottamisessa. Tapahtuma keräsi noin 70 osallistujaa 15 eri
maasta. Tiedottaja Jenni Pätäri kuului tapahtuman tieteelliseen toimikuntaan.

Aikuiskasvatuksen tutkimuspäivien 2018 tiedotus aloitettiin 06/2017, jolloin alettiin myös rakentaa
tapahtuman verkkosivua. AITU2018-tiedottamista kehitettiin edellisvuosista siten, että jo kesällä
avattiin verkkolomake, jolla tapahtumasta kiinnostuneet toimijat voivat tilata tapahtumatiedotteet
itselleen ja omaan jatkojakeluun.

Tiedottamiseen liittynyt muu keskeinen yhteistyö vuonna 2017
•

ESREA: Seura jakoi foorumeillaan ESREAn keskeisimpiä tiedotteita kuten verkostotapaamis-,
tutkijakoulu- sekä RELA-journaaliin liittyviä tiedotteita. Tiedottaja Jenni Pätäri on ESREAn
Active Democratic Citizenship & Adult Learning -verkoston convener.

•

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

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 2017 Kansanvalistusseuralle maksettava Aikuiskasvatus- lehden jäsenetukustannus
seuralle oli 5 563,93 euroa, joka oli noin 70 % vuoden 2017 jäsenmaksutuotoista (8 020 e). Hallinnon
kuluista (yhteensä 3 251,53 e) suurimmat erät olivat vuonna 2017 toimihenkilöiden palkkiot (1
050,00 e), ATS:n myöntämä avustus Kasvatuksen historian ja filosofian kesäpäiville (500,00 e) ja
matkakulut (452,67 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:

2013
Tieteellisten seurain
valtuuskunta

Aikuiskasvatus-lehti

7 000 EUR

Aikuiskasvatus-lehti

7 000 EUR

2014
Tieteellisten seurain
valtuuskunta
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2015
Tieteellisten seurain
valtuuskunta

Aikuiskasvatus-lehti

8 000 EUR

Opetus- ja kulttuuri
-ministeriö

Kordelinin säätiö

Aikuiskasvatuksen
tutkijatapaaminen 2016

6 000 EUR

Vuosikirja 2017

12 000 EUR

Aikuiskasvatus-lehti

8 000 EUR

Aikuiskasvatus-lehti

8 000 EUR

2016
Tieteellisten seurain
valtuuskunta

2017
Tieteellisten seurain
valtuuskunta
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