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1 TOIMINTA-AJATUS
Aikuiskasvatuksen tutkimusseura perustettiin 7.12.1940 edistämään ja tukemaan aikuiskasvatustyötä ja aikuiskasvatuksen tutkimus- ja selvitystoimintaa. Sen tavoitteena on kehittää alan tieteellistä
tutkimusta kansallisesti ja kansainvälisesti, toimittaa tutkimukseen perustuvia julkaisuja tutkijoille
ja kentän toimijoille, osallistua aikuiskasvatusta koskevaan tiede- ja koulutuspoliittiseen keskusteluun, kehittää kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä tutkijoiden kesken sekä vuoropuhelua tutkijoiden, käytännön toimijoiden ja politiikan tekijöiden kesken. Vuoden 2012 ATS:n toiminnassa
painottuu ATS:n erityisrooli aikuiskasvatuksen tutkimusta kokoavana kriittisenä keskustelufoorumina, joka mahdollistaa eri yliopistojen välisen sekä aikuiskasvatuksen toimintakenttien sisällä vaikuttavien tutkijoiden, ammattilaisten ja kehittäjien vuorovaikutuksen yliopistojen tiede- ja tutkimuspolitiikasta sekä keskustelun aikuiskasvatustutkimuksen ja koulutuksen luonteesta ja toimintaedellytyksistä. Tieteellisten seurojen merkitys korostuu nyky-yliopistossa, jossa yliopistojen yksityistämisen myötä yksikköjen profiloitumisen paineet ovat kasvaneet ja synnyttäneet samalla tilanteen, jossa tieteenalojen sisäinen kehityslogiikka uhkaa jäädä tutkimuksen ja koulutuksen ilmiölähtöisyyden ja työelämälähtöisyyden jalkoihin.

2 JOHTOKUNTA JA MUUT TOIMIHENKILÖT

Johtokunnan työskentelyä jatketaan yhteistoiminnallisena verkostona, joka seuraa erityisesti verkkoviestintäänsä kehittäen aktiivisesti aikuiskasvatustutkimuksen nykytilaa ja tulevaisuutta. Erityisesti kiinnitetään huomiota siihen, mitä yliopistoissa tapahtuu kansallisesti ja kansainvälisesti aikuiskasvatuksen tutkimuksessa ja koulutuksessa. Seuraa tehdään tunnetuksi kaikissa alan tutkimusta ja koulutusta järjestävissä laitoksissa sekä kartoitetaan myös yhteistyön mahdollisuuksia lähialojen kanssa. Erityisesti ATS tulee tulevana toimikautena vaalimaan yhteistyötä eri tieteellisten seurojen kanssa monipuolisen ja –muotoisen sekä pääosin kotimaisilla kielillä kirjoitetun tieteellisen jul-
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kaisutoiminnan merkityksen ja arvon tunnustamiseksi. ATS seuraa valppaana ja huolestuneena yliopistojen julkaisutoiminnan arviointikäytäntöjen kehityssuuntaa, joka on viime vuosina sivuuttanut
lähes kokonaan tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden sekä tutkimuksen kulttuurisen merkityksen. Molemmilla on erityisen suuri merkitys aikuiskasvatustutkimuksessa ja koulutuksessa.
Seuraavissa luvuissa mainitaan henkilöt, jotka edustavat seuraa eri yhteyksissä.

Seuran esihenkilönä ja puheenjohtajana vuonna 2012 toimii FT, dosentti Karin Filander ja varapuheenjohtajana KT, dosentti Kaija Collin. Johtokunnan varsinaisina jäseninä toimivat KT, dosentti
Seija Keskitalo-Foley, FT, yliopistotutkija Hanna Toiviainen sekä KT, dosentti Ulpukka Isopahkala-Bouret ja varajäseninä KT professori Arto Jauhiainen, KT, tutkimuskoordinaattori Tarita Ruoholinna ja KT professori Jyri Manninen. Seuran sihteerinä jatkaa FT, tutkijatohtori Kristiina Brunila
ja tiedottajana KM Mikko Lehtonen sekä rahastonhoitajana KM Sini Teräsahde. Seuran toiminnantarkastajana toimii professori Anja Heikkinen varatoiminnantarkastajana yliopistolehtori Sirpa Mäkinen.

3 YHTEISTOIMINTA JA TIETEELLISET TAPAHTUMAT

Seuran toiminnassa ovat keskeisiä kansalliset ja kansainväliset tutkimusverkostot sekä yhteydet alan
ammattilaisiin ja myös politiikan tekijöihin. Seuran toiminnassa kansallisia yhteyksiä kehitetään
toimintavuoden aikana Seuran tutkijatapaamisissa, joita järjestetään helmikuussa Helsingin yliopistossa teemalla ”Aikuiskasvatus marginaaleissa ja rajapinnoilla”. (16.- 17.2.2012.). Kesäkuussa
7.6.2012 seuran kesätapaamisessa, joka järjestetään Turun yliopistossa ja joka on kaikille kiinnostuneille avoin ja maksuton tilaisuus, on teemana ”Aikuiskasvatus ja demokratian haaste”. Tilaisuuden teema liittyy Risto Rinteen ja Arto Jauhiaisen KVS:n julkaisusarjassa vuonna 2011 julkaisemaan ja toimittamaan samannimiseen kirjaan ja jatkaa myös 70-vuotisjuhlavuoden tapahtumien
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sarjaa. Tarkoitus on myös vuoden aikana keskustella laajemmin aikuiskasvatuksen julkaisupolitiikan ja seurayhteistyön kehittämisen tarpeista. ATS osallistuu ministeriön kutsusta myös vuoden
2012 aikana opetus- ja kulttuuriministeriön asettamaan ja laajasti aikuiskasvatuksen järjestökenttää
kokoavaan ministeriön ohjausryhmän työskentelyyn, joka koskee Kansalaisten henkilökohtaisten
koulutustilien selvittämishanketta (seuran edustajana professori Anja Heikkinen). Hankkeen etenemistä seurataan ja sen tavoitteita arvioidaan tarkemmin, kun hanke on pidemmällä.

Aikuiskasvatuksen tutkimusseura on Tieteellisten seurain valtuuskunnan jäsen sekä ESREA:n (European Society for Research on the Education of Adults) jäsen. Kristiina Brunila toimii ESREAn
johtoryhmän jäsenenä. ATS:n haasteena on tuoda esille Suomessa ESREAn monipuolista verkostotoimintaa ja jäsenyyden tuottamia etuuksia. Haasteena on aktivoida suomalaisia aikuiskasvatustutkijoita toimimaan aktiivisesti niin ESREAn verkostoissa kuin myös muissa pohjoismaisissa tutkijaverkostoissa. Lisäksi Seura edistää aikuiskasvatustutkimuksen näkyvyyttä myös EERAssa (European Educational Research Association), Nerassa (Association for educational researchers in the Nordic countries) ja Nordisk Voksens Lärning (NVL)- verkostoissa. Toimintavuoden aikana on tarkoitus pohtia yhdessä, miten voisimme näitä tavoitteita parhaiten ja konkreettisesti edistää.

ATS osallistuu myös aktiivisesti Kasvatushistorian tutkimusverkoston toimintaan (johtoryhmässä
Rainer Aaltonen ja Anja Heikkinen). ATS jatkaa yhteistyötä myös muiden kansallisten kasvatusalan
tieteellisten seurojen kanssa ja kartoittaa yhteistyön mahdollisuuksia tulevan vuoden aikana erityisesti kysymyksissä, jotka liittyvät tieteellisten seurojen rajallisten resurssien yhteiskäyttöön esimerkiksi tiedottamisessa, tapahtumien koordinoinnissa ja vaikuttamismahdollisuuksien parantamisessa
esimerkiksi suhteessa ajankohtaisiin yliopistoreformeihin.
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ATS:n pitkäaikainen yhteistyö Kansanvalistusseuran (KVS) kanssa jatkuu ja toimintamuotoja kehitetään jatkuvasti myös eteenpäin. KVS:n uuden toiminnanjohtajan Tapio Kujalan kanssa kartoitetaan vuoden aikana hyväksi havaittuja yhteistyön käytäntöjä, ideoidaan uusia yhteistyön muotoja ja
varmistetaan toimintamuotojen jatkuvuuksia. Aikuiskasvatus-lehden pitkäaikaisen toimitussihteerin
vaihtuessa elokuussa 2012 varmistetaan Aikuiskasvatus-lehden toimitustyön, vuosikirjojen toimitustyön ja muiden yhteistyömuotojen sujuva jatkuminen henkilöstövaihdosten yli. Tutkimusseura
jatkaa yhteistyötä myös VSY:n (Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö) kanssa eri tavoin pyrkien aktivoimaan VSY:n kautta Seuran toimintaan myös vapaan sivistystyön tutkimuksesta ja kehittämisestä
kiinnostuneita henkilöitä. Toimintavuoden aikana Seura on eri tavoin tukemassa uutta Sivistystyön
vapaus ja vastuu (SVV) -hanketta, jonka toteuttamiseen on sitoutunut Tampereen ja Itä-Suomen
yliopisto sekä Åbo Akademi. Hanketta koordinoi Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö (VSY). Aikuiskasvatuksen kentän ja politiikantekijöiden osallistumista ATS:n toimintaan ja tieteellisiin tapahtumiin ja julkaisuihin pyritään myös edistämään yhteistyöllä, jota harjoitetaan Sivistysverkkolehden sivuilla (lehden kolumnistina toimii mm. professori Jyri Manninen).

ATS:n johtokunta tai sen jäsenet osallistuvat muun muassa seuraavien seminaarien ja konferenssien
valmisteluihin ja toteutukseen:


Aikuiskasvatuksen tutkijatapaaminen ”Aikuiskasvatus marginaaleissa ja rajapinnoilla” Helsingin yliopistossa 16.- 17.2.2012.



Kasvatuksen historian päivät, 2012



Työelämän tutkimuspäivät, Tampereen yliopisto, 8. - 9.11.2012



Kasvatustieteen päivät Helsingissä, 22.-23.11.2012



ESREA:n tutkimusverkostojen seminaarit vuonna 2012, http://www.esrea.org.
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Seminar Personal and political in cross-cultural comparisons – with focus on vocational,
adult and higher education, 15.-17.3.2012, Tampere.

4 JULKAISUTOIMINTA

Aikuiskasvatus on käytännön ja tutkimuksen alana jatkuvasti sekä laajentunut että monipuolistunut,
joten tarve tieteellisiin julkaisuihin on suuri, mutta sisällöllisesti hyvin laajalle alueelle hajaantunut.
Aikuiskasvatukseen sisältyy hyvin monen tyyppisiä keskusteluperinteitä, jotka eivät välttämättä
keskustele keskenään. Toimintavuonna ATS jatkaa julkaisuyhteistyötään Kansanvalistusseuran
kanssa pyrkien entisestään terävöittämään omia tutkimuksellisia ja käytännöllisiä toimintalinjauksiaan Aikuiskasvatus-lehden toimitustyössä, vuosikirjan teemojen ideoinnissa sekä myös julkaisutoiminnan laadun, leviämisen ja tunnettuuden parantamisessa. Seuran tehtävänä on tulevana vuonna
käynnistää pitkäjänteinen ja kokoava keskustelu aikuiskasvatusta yhdistävistä näkökulmista, jotka
edelleen perustelevat oman tieteellisen tutkimusseuran tärkeyden ja tarpeellisuuden.

Aikuiskasvatus- ja LLinE -lehtien teemojen ja sisältöjen kehittämiseen sekä kirjoittajakunnan laajentamiseen tulee kiinnittää tutkimusseurassa myös enemmän huomiota. Kotimaisilla kielillä tapahtuvan julkaisemisen tärkeyttä tulee korostaa tutkijakunnan keskuudessa, jota tällä hetkellä lähes
yksinomaan orientoidaan kansainväliseen julkaisemiseen. Myös alan opiskelijoita on entistä enemmän kannustettava pro gradu- työnsä valmistumiseen liittyen rohkeasti kirjoittamaan ohjaajansa
tukemana tutkimusaiheistaan esimerkiksi Aikuiskasvatus-lehteen. Seuran merkitys aikuiskasvatuksen tutkimusalueen keskeisten keskustelujen kokoajana ja virittäjänä, mutta myös julkaistujen lehtien ja teosten kriittisinä arvioijina korostuu tulevana toimintavuonna. Turun yliopistossa pidettävässä
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kesäkokouksessa tavoitteena on aloittaa alustusten sarja, joiden toivotaan jatkossa muokkautuvan
julkaisukelpoisiksi artikkeleiksi joko ATS:n verkkosivuilla, Aikuiskasvatus-lehdessä tai vuosikirjoissa. Näin palataan Aikuiskasvatuksen Tutkimusseuran alkuperäiseen ideaan toimia heterogeenisistä aineksista koostuvan tutkimusalan yhdistäjänä ja tutkimusalan itseymmärryksen syventämisen
mahdollistajana.

Toimintavuoden aikana Suomalaisen Aikuiskasvatuksen Kentät ja Kerrostumat –teossarjan
(SAKKE) osien edistymistä seurataan. Aikuiskasvatuksen tutkijoiden toivotaan myös osallistuvan
Aikuiskasvatus- ja Kasvatus-tiedelehtien lisäksi Kasvatus ja Aika –lehden artikkeleiden kirjoittamiseen.

ATS:n edustajina Aikuiskasvatus –lehden toimituskunnassa vuonna 2012 toimivat Karin Filander,
Tarita Ruoholinna ja Jussi Onnismaa. Lehden päätoimittajana vuonna 2012 toimii Heikki Silvennoinen. Vuoden kaksi ensimmäistä Aikuiskasvatus-lehteä ovat teemaltaan avoimia. Teemottuvia
lehtiä ovat Ikääntyminen, sukupolvitarkastelu ja elämänkulun siirtymät (3/2012) ja Politiikka, demokratia ja kansalaisuus (4/2012). Niin taloudellisista kuin tieteellisistä syistä pyritään edelleen
laajentamaan lehden rahoituspohjaa ja markkinointia alan ammattilaisten ja koulutuksen järjestäjien
suuntaan. Aikuiskasvatus -lehden yhdyshenkilöverkostoa pyritään edelleen vahvistamaan myös
ATS:n alueellisen toiminnan sekä tutkimus- ja tiedepoliittisen keskustelun edistäjänä. Lehden julkaisemisessa vahvistetaan toimittavaa otetta, joka edistää sen debatoivaa, tutkimus- ja tiedepolitiikkaan sekä aikuiskasvatus- ja korkeakoulupolitiikkaan osallistuvaa luonnetta. Seuran johtokunta voi
kirjoittaa tulevana vuonna lehteen omaa kolumnia ja innostaa myös alan opiskelijajärjestöjä ja opiskelijoita kirjoittamaan katsauksia yliopistoistaan.
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ATS ottaa osaa tiedelehtiä koskevaan keskusteluun ja pyrkii edistämään kotimaisten tiedelehtien
toiminnan jatkuvuutta. ATS osallistuu myös julkaisujen arviointia koskevaan kannanottoon toimintavuoden aikana ja seuraa julkaisujen arviointiin liittyvää keskustelua aktiivisesti. Tarkoituksena on
puolustaa monipuolista ja –muotoista tieteellistä julkaisutoimintaa, jota julkaisujen arviointi- ja pisteytysjärjestelmäksi tarkoitettu Julkaisufoorumihanke on siihen sisältyvistä hyvistä tarkoitusperistä
huolimatta tällä hetkellä vaarantamassa.

ATS julkaisee Kansanvalistusseuran kanssa Aikuiskasvatuksen vuosikirjaa. Kunkin vuosikirjan
julkaisusykli on referee -käytännön vuoksi kaksi vuotta. ATS:n edustajina toimituskunnassa toimivat vuonna 2012 Tarita Ruoholinna ja Heikki Pasanen. Vuonna 2012 julkaistavan Aikuiskasvatuksen 50. vuosikirja on tekeillä ja se julkaistaan vuonna 2012 teemalla Johtajuus ristiaallokossa. Vuosikirjan toimittajat ovat Kimmo Mäki sekä Tuire Palonen. Kristiina Brunila ja Ulpukka IsopahkalaBouret valittiin toimittamaan vuonna 2013 julkaistavaa 51. vuosikirjaa otsikolla Marginaalin voima!

ATS osallistuu KVS:n julkaiseman Lifelong Learning in Europe (LLinE) -lehden toimituskuntaan ja julkaisemiseen. Seuran edustajina toimitusneuvostossa jatkavat vuonna 2012 Antti Kauppi ja
professori Anneli Eteläpelto.. Päätoimittajana toimii Kristiina Kumpulainen ja toimituspäällikkönä
Markus Palmén. Vuonna 2012 lehdestä julkaistaan neljä numeroa ja lehden teemat ovat vuonna
2012 seuraavat: 1/2012 Transitions in LLL (siirtymät esim. opiskelusta työelämään, työelämästä
eläkkeelle, guidance etc.), 2/2012 Financing LLL (kontekstina esim. koulutusmäärärahojen leikkaukset Euroopassa.), 3/2012 A World of Lifelong Learning: the Middle East (maailman eri kulttuurialueiden aikuiskasvatusta esittelevän sarjan jatkoa) sekä 4/2012 Workplace innovation (learning at
work, HR etc.)
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ATS jatkaa KVS:n ja VSY:n kanssa Suomalaisen aikuiskasvatuksen kentät ja kerrostumat –
kirjasarjahanketta (SAKKE) ja seuraa kirjahankkeen edistymistä.
1. osa Aikuiskasvatuksen tutkimuspolut (tutkijatapaaminen 2004)
Heikkinen, A. (toim.) Julkaistu vuonna 2005
2. osa Aikuiskasvatuksen paradigmamuutokset (filosofis-historiallinen)
3. osa Aikuisten kasvu ja aktivointi (psykologinen, sosiaalipsykologinen ym.)
4. osa Aikuiskasvatus ja demokratian haaste (sosiologinen, poliittinen) .
Rinne, R & Jauhilainen A. (toim.)- Julkaistu vuonna 2011
5. osa Aikuiskasvatuksen "suuret/merkittävät suomalaiset" (historiallinen)

Julkaisematta olevien osien toimittajina ja sisällöntuottajina toimivat Anja Heikkinen, Jukka Tuomisto, Eeva Kallio, Kari Kantasalmi ja Mauri Nest sekä kustannustoimittajana Paula Immonen.
Työtä ohjaa aikuiskasvatuksen eri kenttiä edustava tukiryhmä.

Seuran jäseniä on myös Kasvatus -lehden toimitusneuvostossa (Risto Rinne) ja Ammattikasvatuksen aikakauskirjassa (Antti Kauppi). Lisäksi ATSn johtokunnan jäsen professori Arto Jauhiainen
aloittaa vuonna 2012 Kasvatus-lehden vastaavana päätoimittajana, mikä luo hyvät edellytykset tulevalle julkaisuyhteistyölle.

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 käyttäjiksi ja artikkeleiden kirjoittajiksi suomalaisia
tutkijoita rohkaistaan. Karin Filander toimii edelleen lehden Advisory boardin jäsenenä.
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6 SEURAN TOIMINTAMUOTOJEN JA TIEDOTUKSEN KEHITTÄMINEN

Tärkeä yhteistyön ja vuorovaikutuksen foorumi tutkimusseuralle ovat ATS:n www-sivut, jotka toimivat alan tutkimuksen ja tieteellisen koulutuksen sekä lähialojen kehityksen tilanteesta ja alan kehittämisperspektiiveistä tiedottavana ja niistä keskustelevana kohtaamispaikkana. Vuonna 2011
uudistetut ATS:n www-sivut (aikuiskasvatuksentutkimusseura.fi) toimivat Seuran keskeisimpänä
viestintäväylänä. Sivujen jatkuva kehittäminen tulee olemaan toimintavuonna 2012 yhtenä toiminnan keskeisimmistä tavoitteena. Eri yliopistojen tutkimus- ja opetushenkilöstöltä pyydetään edelleen esityksiä ja ehdotuksia kaikkien kiinnostavimmista aikuiskasvatustieteellisistä opinnäytteistä
myös vuonna 2012. Tavoitteena on, että jatkossa aikuiskasvatustieteellistä tutkimustietoa löytyisi
helposti elektronisessa muodossa yhdestä paikasta keskitetysti. Sivustolle kirjoitetaan myös tutkimus-, tiede- ja koulutuspoliittisia katsauksia ja tiivistelmiä niistä tapahtumista ja seminaareista, joihin Tutkimusseura ja sen jäsenet kulloinkin osallistuvat. Näin ATS pyrkii toimimaan koulutuspoliittisen keskustelun kriittisenä kommentaattorina.

Seura käynnistää Helsingin yliopiston aikuiskasvatuksen tutkijatapaamisessa 2012 Yhteisöjäsenyyskampanjan, jonka avulla kutsutaan mukaan toimintaan myös aikuiskasvatukseen, aikuiskoulutukseen ja työelämän kehittämistyöhön suuntautuneita yhteisöjäseniä. Toimintavuonna yhteisöjäsenille tarjotaan tilaisuutta myös oman toimintaideansa esittelyyn seuran WWW-sivuilla. Sivuilla
otetaan harkittavaksi kolumni aiheesta ”Aikuiskasvatuksen kenttä/organisaatio esittäytyy”, joka
tiedottaa kootusti alan ja organisaatioiden ideasta, toimintakäytännöistä ja työmuodoista. Alkuvuoden 2012 viestinnällinen kehityskohde on yhteisöjäsenviestintä ja markkinointi. Tarkoituksena on
kertoa potentiaalisille organisaatioille Tutkimusseurasta ja siitä, että kauttamme tavoittaa laajasti
aikuiskasvatusalan asiantuntijoita ja tutkijoita.
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Verkkosivujen kävijämäärää, kiinnostavuutta ja ajankohtaisuutta parannetaan uusin sovelluksin
alkuvuonna 2012. Aikuiskasvatuksen Tutkijatapaamisen 2012 kampanjasivut rakennettiin Tutkimusseuran verkkosivujen yhteyteen, minkä toivotaan vaikuttavan myös Seuran tunnettuuteen. Tutkijatapaamista alustava keskustelufoorumi säilytetään Tutkimusseuran sivuilla, mikäli foorumi
kiinnostaa lukijoita ja keskustelijoita tammi-helmikuun kokeilun aikana. Se soveltuu myös blogityyppiseen kirjoitteluun. Seuran verkkosivuilla markkinoidaan Kansanvalistusseuran kanssa julkaistavia tieteellisiä lehtiä ja kirjasarjoja kansikuvabannerein. Tutkimusseurojen välistä tiedotusyhteistyötä jatketaan. Tutkimusseuran johtokunnalle toimitetaan pienimuotoinen Intranet, johon pystyy
kirjautumaan tiedottajalta saatavin tunnuksin. Se sopii sähköpostiviestittelyä pidempikestoisempaan
asioiden valmisteluun ja ideointiin. Intranet soveltuu myös materiaalipankiksi. Seuran sivuilla olevaa lyhyttä englanninkielistä infosivua laajennetaan toimittaen sinne keskeisiä katkelmia suomenkielisestä verkkosivusta. ATS:n www-sivujen englanninkielisen version muokkausta siis jatketaan
kansainvälisen vuorovaikutuksen helpottamiseksi.

Seura viestii verkkosivujen ohella sähköpostilistallaan ats-lista sekä sosiaalisessa mediassa Facebook-sivullaan. Facebook-sivu sopii muuta viestintää epävirallisempaan keskusteluun ja blogityyppisten tekstien välittämiseen. Tutkimusseura lähettää alkuvuodesta 2012 perinteisen kirjeen jäsenilleen tiedottaakseen alkuvuoden tapahtumista, vuosikokouksesta ja jäsenmaksukäytännöistä.
Tutkimusseura kirjoittaa oman tiedotteensa, joka julkaistaan jokaisessa Aikuiskasvatus-lehden neljästä numerosta 2012.

Aikuiskasvatuksen tutkijatapaamisen viestintä on myös osa Tutkimusseuran viestintää alkuvuodesta. Opiskelijayhteistyötä vahvistetaan osana tutkijatapaamista, ja opiskelijoille suunnitellaan omaa
ohjelmaa tutkijatapaamiseen. Tutkimusseura lähettää opiskelijajärjestöille kohdennettuja tiedotteita
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pari kertaa vuodessa kertoakseen toiminnastaan. Tutkijatapaamisen ja Tutkimusseuran viestintä
kohtaa erityisesti yhteisöjäsenkampanjassa.

Tiedotusta muun muassa SivistysNet -verkkolehteen, kasvatusalan seuroihin, yliopistojen laitoksiin,
aikuiskasvatusjärjestöihin ja kansainvälisiin verkostoihin (esimerkiksi ESREA) pidetään yllä ja kehitetään entisestään. Edelleen aktivoidaan jäsenhankintaa, joka kohdistuu erityisesti perustutkintoja jatko-opiskelijoihin sekä aikuiskasvatuksen ammattilaisiin (esimerkiksi koulutuksen järjestäjät,
OAJ, Henry, Specia).

7 TALOUS

ATS:n talous nojaa jäsenmaksuihin, tapahtumiin sekä erillisiin apurahoihin, joita on haettu tapahtumien järjestämiseen. Vuonna 2012 ATS:n taloudessa näkyy ATS:n kautta hoidettujen suurten
erillishankkeiden loppuun saattaminen, mikä helpottaa huomattavasti palkkakustannusten poistumisen vuoksi seuran melkoisen raskaaksi muodostunutta taloudenhoitoa. Tutkijatapaamiseen rahoitus
on haettu ja saatu opetus- ja kulttuuriministeriöltä ja Aikuiskasvatus-lehden toimittamiseen haetaan
edelleen tukea KVS:lle.

Jäsenhankintaa aktivoidaan ja julkaisujen markkinointia voimistetaan kotisivujen, sähköpostilistan
ja juhlavuoden esitteiden ja tiedotteiden avulla. Pyritään edelleen alentamaan seuran Aikuiskasvatus-lehden jäsenedusta aiheutuvia kustannuksia ja etsitään mahdollisuuksia laajentaa toiminnan rahoituspohjaa erityisesti alan järjestöjen, yritysten, opetushallinnon ja kasvatustieteiden laitosten
suuntaan. Tutkimusseuran rahastonhoitajana toimii Sini Teräsahde.
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