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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.
Aikuiskasvatus on tutkimusalue, joka avaa yhteyksiä ja näköaloja elinikäisen oppimisen ja
kasvatuksen

keskeisenä

toimintakenttänä

tieteidenvälisellä

tavalla

omaan

aikaansa;

sen

kansalaisyhteiskunnan ja valtion, yksilöiden ja yhteisöjen kasvun ja uusiutumisen tilaan ja
kehittämiskysymyksiin. Aikuiskasvatus avaa näköaloja kasvatus- ja koulutusjärjestelmäkeskeisen
tarkastelun yli myös aikuisväestön arjen elämäntilanteisiin, joissa kohdataan uusiutumisen pakot
mutta myös kasvun mahdollisuudet. Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura toimii rakentavan yhteistyön
ja vuorovaikutuksen verkostona, joka mahdollistaa eri tavoin alasta kiinnostuneita vaikuttamaan
siihen,

millaista

aikuisuutta,

työntekijyyttä,

kansalaisuutta

tai

osaajaideaalia

kussakin

yhteiskunnallisessa ajassa ja kulttuurisessa tilanteessa pyritään rakentamaan.
Vuoden 2013 ATS:n toiminnassa painottuu ATS:n erityisrooli aikuiskasvatuksen tutkimusta
kokoavana kriittisenä keskustelufoorumina, joka mahdollistaa eri yliopistojen välisen sekä
aikuiskasvatuksen eri 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. Aikuiskasvatuksen tutkimusseura pyrkii käynnistämään
vuorovaikutusta, joka vahvistaa kasvatustieteiden alueella aikuiskasvatustutkimuksen näkyvyyttä ja
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tärkeää merkitystä kasvatuksen ja koulutuksen yhteiskunnallisten ja kulttuuristen yhteyksien ja
kenttien hahmottamisessa.

2 JOHTOKUNTA JA MUUT TOIMIHENKILÖ
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 julkaisutoiminnan 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 2013 jatkaa FT, dosentti Karin Filander ja uudeksi
varapuheenjohtajaksi nimettiin FT, dosentti Kristiina Brunila. Johtokunnan varsinaisina jäseninä
toimivat KT, dosentti Seija Keskitalo-Foley, FT, KT, dosentti Ulpukka Isopahkala-Bouret KT
professori Arto Jauhiainen ja varajäseninä tutkimuskoordinaattori KT Tarita Ruoholinna, tutkija
Katja Vähäsantanen sekä uutena jäsenenä KT, yliopistolehtori Risto Ikonen. Seuran sihteerinä
aloittaa VTM Terhi Walamies ja tiedottajana jatkaa KM Mikko Lehtonen. Rahastonhoitajana toimii
Sirkka-Liisa Siuvo (rahastonhoitaja KM Sini Teräsahde äitiysloman ajan). Vuoden 2013 alusta
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aloitetaan pilottikokeilu, jossa johtokunnan kokoukseen osallistuu puhe- ja läsnäolo-oikeudella
myös opiskelijayhteyshenkilö, joka valitaan vuosittain seuran tiedottajan työpariksi. Seuran
toiminnantarkastajana toimii yliopistolehtori Sirpa Mäkinen varatoiminnantarkastajana professori
Anja Heikkinen.

Johtokunnan

työskentelyä

pyritään

kehittämään

niin,

että

sihteeri,

puheenjohtaja

ja

varapuheenjohtaja toimivat entistä enemmän yhdessä työvaliokuntana seuran kokouskäytäntöjen
kehittämiseksi. Jatkossa pyritään siihen, että kussakin kokouksessa nostetaan esille aikuiskoulutusta
koskevaa politiikkaa, kulttuuria ja käytännön kenttiä niin, että ne tulisivat jatkossa paremmin seuran
tietoon ja toimenpiteiden kohteeksi.
3 YHTEISTOIMINTA JA TIETEELLISET TAPAHTUMAT

Seuran toiminnassa ovat keskeisiä kansalliset ja kansainväliset tutkimusverkostot sekä yhteydet alan
ammattilaisiin ja myös politiikan tekijöihin. Vuoden 3013 aikana ATS pyrkii järjestämään 1-2
keskustelutilaisuutta, joissa haetaan yhteyksiä myös alan ammattilaisiin ja aikuiskoulutuspolitiikan
keskeisiin vaikuttajiin. Ensimmäinen keskustelutilaisuus pyritään järjestämään yhteistyössä
Elinikäisen

oppimisen

neuvoston

kanssa

Helsingissä

touko-kesäkuun

vaihteessa

aikuiskoulutuspolitiikan ajankohtaisista kysymyksistä sekä elinikäisen oppimisen neuvoston
toiminnan policy-linjauksien tematiikasta. Tilaisuus kuuluu ATSn kesätapaamisten sarjaan, jotka
ovat kaikille kiinnostuneille avoimia ja maksuttomia vapaamuotoisia keskustelutilaisuuksia.
Ensimmäisen

keskustelutilaisuuden

tematiikka

liittyy

myös

vuonna

2013

julkaistavan

aikuiskasvatuksen vuosikirjan ”Marginaalin voima!” (Brunila & Isopahkala-Bouret) tematiikkaan.

Toinen keskustelutilaisuus järjestetään yhteistyössä Kasvatustieteellisen seuran kanssa Jyväskylän
Kasvatustieteen päivien (21.-22.11.2013) yhteydessä teemalla ”Opettaja eilen, tänään, huomenna”.
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Seurayhteistyötä tiivistetään myös julkaisupolitiikan alueella edistämällä erityisesti Aikuiskasvatuslehden ja muiden kasvatusalan lehtien yhteistä julkisuutta. Kansallisen julkaisemisen tukemiseksi
kehitellään verkkoon mm. artikkelien kirjoittamista tukevia ohjeita, joita tehdään tunnetuiksi
yhteistyössä Kasvatustieteellisen Seuran kanssa. Vuoden aikana jatketaan myös keskustelua
laajemmin aikuiskasvatuksen julkaisupolitiikan ja seurayhteistyön kehittämisen uusista muodoista
ja tarpeista.

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. Yhdessä Aikuiskasvatus-lehden uuden
toimitussihteerin ja toimituspäällikön Annu Hattusen kanssa kehitetään myös Aikuiskasvatuslehden, Sivistys-verkkolehden sekä ATSn verkkosivujen välisiä verkkopohjaisia yhteyksiä, jotka
edistävät aikuiskasvatustutkimuksen ja julkaisujen näkyvyyttä ja merkitystä yhteiskunnallisten
keskustelujen käynnistäjänä.

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). Toimintavuoden aikana toteutetaan mm. Tampereen seudulla
”SVV: tutkiva opintokerho”, joka kokoontuu kuukausittain ja rakentaa yhteistutkimusta vapaan
sivistystyön kentän ja hallinnon toimijoiden sekä yliopisto-opiskelijoiden ja tutkijoiden välille.
Tällaisiin yhteistyön muotoihin kannustetaan myös muita yliopistopaikkakuntia, joissa harjoitetaan
aikuiskasvatuksen tutkimusta ja opetusta. Aikuiskasvatuksen kentän ja politiikantekijöiden
osallistumista ATS:n toimintaan ja tieteellisiin tapahtumiin ja julkaisuihin pyritään myös
edistämään yhteistyöllä, jota harjoitetaan Sivistys-verkkolehden sivuilla (lehden kolumnistina toimii
mm. professori Jyri Manninen).

ATS:n johtokunta tai sen jäsenet osallistuvat muun muassa seuraavien seminaarien ja konferenssien
valmisteluihin ja toteutukseen:
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Aikuiskasvatuksen tutkijatapaaminen Turussa helmikuu 2014 (valmistelu aloitetaan
alkukeväästä 2013)



Kasvatuksen

historian

päivät:

Opettajankoulutus

150-vuotta,

10.-11.6.2103

Jyväskylän yliopistossa


Työelämän tutkimuspäivät, Tampereen yliopisto, 7.-8.11.2013



Kasvatustieteen päivät Jyväskylässä 21.-22.11.2013



ESREA Research Triennal Conference on: “Chancing conficurations of adult
education in transitional times” in September 4 – 7, 2013 in Berlin, Germany



ESREA:n muut tutkimusverkostojen seminaarit vuonna 2012, http://www.esrea.org.



Myths and Brands in Vocational Education - The 20th Anniversary Conference of
the Vocational Education and Culture research network and the 2nd Conference for
the History of Vocational Education in Europe, 14th -18th June, 2013 in Tampere.



Helsingin yliopistosta koordinoitu Rhizome of Critical Studies in Education of
Adults- tutkimusverkosto jatkaa toimintaansa eri yliopistojen välistä yhteistyötä
vahvistamalla ja myös kansainvälisiä avauksia kehittämällä

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.
Keskusteluyhteyksiä eri aikuiskasvatuksen suuntauksien ja kenttien välillä pyritään lisäämään.
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.
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Aikuiskasvatus- ja LLinE -lehtien teemojen ja sisältöjen kehittämiseen sekä kirjoittajakunnan
laajentamiseen tulee kiinnittää tutkimusseurassa myös enemmän huomiota. Kotimaisilla kielillä
tapahtuvan julkaisemisen tärkeyttä tulee jatkossakin 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.

2013 tulee olemaan tärkeä vuosi erityisesti LLinEn kehittämisessä lehden siirryttyä vuoden 2012
lopussa verkkolehdeksi. LLinEn asemaa pyritään vakiinnuttamaan vuoden 2013 aikana. Lehden
tavoitteena on mm. InfoNet-uutispalvelun kanssa tehtävän yhteistyön kautta nelinkertaistaa
lukijakunta mikä on helpottunut lehden muututtua open access- periaatteella julkaistavaksi kaikille
avoimeksi ja ilmaiseksi julkaisuksi. Menetetyt tilausmaksut pyritään korvaamaan ilmoitustuloilla.
Lehden kohderyhmä koostuu jatkossakin tutkijoista, edunvalvojista, päätöksentekijöistä sekä myös
aikuiskoulutuksen ammattilaisista ja lehti tähtää tutkimuksen, aikuiskoulutusalan ilmiöiden, hyvien
käytäntöjen ja politiikan yleistajuiseen esittämiseen sekä ajankohtaismateriaalin lisäämiseen.

Toimintavuoden aikana Suomalaisen Aikuiskasvatuksen Kentät ja Kerrostumat –teossarjan
(SAKKE) osien edistymistä seurataan. Sarjan osa 3. ”Aikuiskasvatuksen pradigmamuutokset”
(filosofis-historiallinen, Heikkinen & Tuomisto) tullee valmiiksi vuoden 2013 aikana. Myös
mahdollisesti

5.

osa

Aikuiskasvatuksen

"suuret/merkittävät

suomalaiset"

(historiallinen)

valmistunee vuonna 2013.
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Aikuiskasvatuksen tutkijoita innostetaan myös osallistumaan Aikuiskasvatus- ja Kasvatustiedelehtien lisäksi Kasvatus ja Aika –lehden artikkeleiden kirjoittamiseen.

ATS:n edustajina Aikuiskasvatus –lehden toimituskunnassa vuonna 2013 käynnistyvänä
kolmivuotiskautena toimivat Tarita Ruoholinna, Karin Filander sekä Kristiina Brunila. Lehden
päätoimittajana toimii Heikki Silvennoinen seuraavan kolmivuotiskauden aikana. Vuoden 3013
Aikuiskasvatus-lehden teemat ovat Kansalaisaktiivisuus ja demokratia (1/2013), elinikäinen
oppiminen (2/2013). Muiden lehtien teemat täsmennetään alkuvuodesta 2013. 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. Aikuiskasvatus-lehti profiloituu jatkossakin Yhteiskuntapolitiikka- lehden
tavoin rajoja ylittävänä ja uusia yhteyksiä rakentavana korkeatasoisena ja mielenkiintoisena
tiedelehtenä.

ATS ottaa osaa tiedelehtiä koskevaan keskusteluun ja pyrkii edistämään kotimaisten tiedelehtien
toiminnan jatkuvuutta. ATS osallistuu myös julkaisujen arviointia koskevaan keskustelua
aktiivisesti. Tarkoituksena on puolustaa monipuolista ja –muotoista tieteellistä julkaisutoimintaa,
jota julkaisujen arviointi- ja pisteytysjärjestelmäksi tarkoitettu Julkaisufoorumihanke JUFO
tarkistaa pisteytysten osalta seuraavan kerran vuonna 2014.

ATS julkaisee Kansanvalistusseuran kanssa Aikuiskasvatuksen vuosikirjaa. Kunkin vuosikirjan
julkaisusykli on referee -käytännön vuoksi kaksi vuotta. ATS:n edustajina toimituskunnassa
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toimivat vuonna 2013 Tarita Ruoholinna ja Heikki Pasanen. Vuonna 2013 julkaistavan vuosikirjan
Marginaalin voima! toimittajat ovat Kristiina Brunila ja Ulpukka Isopahkala-Bouret. Vuonna 2014
julkaistavaa 52. vuosikirja teemaksi on valittu Tietokapitalismi. Kirjan toimittajat täsmennetään
alkuvuodesta 2013.

ATS osallistuu KVS:n julkaiseman Lifelong Learning in Europe (LLinE) -lehden
toimituskuntaan ja julkaisemiseen. Seuran edustajina toimitusneuvostossa jatkavat vuonna 2013
Antti Kauppi ja professori Anneli Eteläpelto.. Päätoimittajana toimii Kristiina Kumpulainen ja
toimituspäällikkönä Markus Palmén. Vuonna 2013 lehdestä julkaistaan neljä numeroa ja lehden
teemat ovat vuonna 2013 seuraavat: 1/2013 March, Theme: Youth unemployment, 2/2013 June,
Theme: Active citizenship, 3/2013 September, Theme: Mobility/Migration sekä 4/2013 December,
Theme: (täsmentyy myöhemmin).

Seuran

jäseniä

on

myös

Kasvatus

-lehden

toimitusneuvostossa

(Risto

Rinne)

ja

Ammattikasvatuksen aikakauskirjassa (Antti Kauppi).

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 lehden Advisory boardin jäsenenä.

6 SEURAN TOIMINTAMUOTOJEN JA TIEDOTUKSEN KEHITTÄMINEN

Tärkeä yhteistyön ja vuorovaikutuksen foorumi Aikuiskasvatuksen Tutkimusseuralle ovat sen
www-sivut, jotka ovat aikuiskasvatuksen tutkimuksen, koulutuksen ja julkaisujen kriittinen
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keskustelun foorumi. Sivujen tavoitteena on tiedottaa sekä aikuiskasvatustieteestä että sen
lähitieteistä

ja

havainnollistaa

aikuiskasvatusta

ja

sen

politiikkoja.

Aikuiskasvatuksen

Tutkimusseuran www-sivuja toimitetaan ja uudistetaan kevyesti vuonna 2013. Elektronista
opinnäyte- ja väitöskirjakirjastoa laajennetaan ja luodaan toimivia linkkejä myös KOLn ja VSYn
kokoamille tutkielmasivuille. WWW-sivuille kirjoitetaan myös blogityyppisiä katsauksia ja
artikkeleita tiede- ja tutkimus- sekä koulutus- ja julkaisupolitiikasta. Sivut kuvitetaan uudelleen.
Tutkimusseuran www-sivut ovat sosiaalisen median Facebook-sivun kanssa Tutkimusseuran
keskeisimmät viestintäväylät.

Tutkimusseura markkinoi jäsenyyttään ja asiantuntemustaan erityisesti aikuiskasvatusalan
opiskelijoille

ja

opiskelijajärjestöille

sekä

potentiaalisille

yhteisöjäsenille

ja

yhteistyöorganisaatioille. Opiskelijajärjestöjä kutsutaan keskustelemaan aikuiskasvatuksesta ja
aikuiskoulutuksen

kysymyksistä

seuran

järjestämiin

tilaisuuksiin.

Toimivuoden

aikana

kannustetaan kaikkia aikuiskasvatustutkimusta ja opetusta harjoittavia yliopistojen yksikköjä
liittymään Aikuiskasvatuksen Tutkimusseuraa tukeviksi seuran yhteisöjäseneksi. Potentiaaliset
uudet yhteisöjäsenet ja sponsorit voivat myös suuntautua esimerkiksi aikuiskoulutukseen ja
työelämän kehittämiseen, jolloin niillä on mahdollisuus esitellä omaa toimintaansa ATSn
yhteisöjäsensivuilla.

Tutkimusseura

jatkaa

viestintäänsä

omalla

sähköpostilistallaan

ats-

lista@lista.tsv.fi, minkä lisäksi jokaisessa Aikuiskasvatus-lehden numerossa julkaistaan seuran
tiedote.

Näitä

tiedotteita

kehitetään

vuonna

2013

ajankohtaiskatsauksiksi

ja

lyhyiksi

puheenvuoroiksi, jolloin Tutkimusseuran johtokunta ja toimihenkilöt saavat nostaa esiin
ajankohtaisia sisällöllisiä teemoja.

Aikuiskasvatuksen Tutkimusseuran viestinnästä ja markkinoinnista vastaavat koko johtokunta ja
toimihenkilöt.

Tutkimusseuran

tiedottajan

ja

sihteerin

työpariksi

rekrytoidaan
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opiskelijayhteyshenkilö vuodeksi 2013. Hän huolehtii erityisesti yhteydestä perus- ja jatkotutkintoopiskelijoihin. Toisaalta hän saa mahdollisuuden perehtyä aikuiskasvatukseen ja osallistua
johtokunnan puhelinkokoukseen puhe- ja läsnäolo-oikeudella. Jos pilottikokeilu onnistuu,
yhteistyöjäsen valitaan vuosittain yhdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan.

Yhteistyöviestintää kehitetään erityisesti Sivistys-verkkolehden, kasvatusalan tutkimusseurojen,
yliopistojen ja oppilaitosten sekä aikuiskasvatusverkostojen kanssa. Esimerkiksi kasvatus- ja
aikuiskasvatusalan julkaisuille ja tiedelehdille mietitään yhteistä näkyvyyttä esimerkiksi
sosiaalisessa

mediassa.

Yhtenä

viestinnällisenä

avauksena

kokeillaan

tiede-

ja

artikkelijulkaisemisen ohjeita, joissa erityisesti perustutkinto-opiskelijoille annetaan välineitä ja
tukea toimittaa artikkeli pro gradustaan esimerkiksi Aikuiskasvatus-lehteen.

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 2013 perinteisen
kirjeen

jäsenilleen

tiedottaakseen

vuosikokouksesta,

alkuvuoden

tapahtumista

ja

jäsenmaksukäytännöistä.

Tutkimusseura kirjoittaa oman tiedotteensa, joka julkaistaan jokaisessa Aikuiskasvatus-lehden
neljästä numerosta 2013. Tiedotusta muun muassa Sivistys -verkkolehteen, kasvatusalan seuroihin,
yliopistojen laitoksiin, aikuiskasvatusjärjestöihin ja kansainvälisiin verkostoihin (esimerkiksi
ESREA) pidetään yllä ja kehitetään entisestään. Edelleen aktivoidaan jäsenhankintaa, joka
kohdistuu erityisesti perustutkinto- ja jatko-opiskelijoihin sekä aikuiskasvatuksen ammattilaisiin.
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7 TALOUS

ATS:n talous nojaa jäsenmaksuihin, tapahtumiin sekä erillisiin apurahoihin, joita on haettu
tapahtumien järjestämiseen. Vuoden 2013 aikana haetaan Turun yliopiston vuoden 2014
aikuiskasvatuksen tutkijatapaamiseen rahoitusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä ja Aikuiskasvatuslehden toimittamiseen haetaan edelleen tukea Suomen Akatemialta Kansanvalistusseuralle.

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 vuonna 2013 Sini Teräsahden
äitiysloman ajan Sirkka-Liisa Siuvo.
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