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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 järjestettävää aikuiskasvatuksen tutkijatapaamiseen, minkä lisäksi Tutkimusseura järjestää
vuosittain konferensseja, keskustelutilaisuuksia ja tutkijatapaamisia yhteistyöorganisaatioidensa,
kuten Kansanvalistusseuran, oppilaitosten ja yliopistojen kanssa.

ATS:n keskeisimmät julkaisut ovat Aikuiskasvatus-lehti, Lifelong Learning in Europe (LLinE) -lehti
sekä Aikuiskasvatuksen vuosikirja, jotka julkaistaan yhteistyössä KVS:n kanssa. Seuran johtokunta
osallistuu koulutuspoliittiseen vaikuttamistyöhön erilaisten työryhmien ja toimielinten jäseninä ja
johtokunnan jäsenet osallistuvat kansallisiin ja kansainvälisiin tutkijaverkostoihin.

Seuran kansallisen ja kansainvälisen tiede- ja julkaisutoiminnan kehittäminen perustui
yhteistyöhön

ja

verkostoitumiseen

kasvatusalan

ja

kasvatustutkimuksen

järjestöjen

ja

organisaatioiden kanssa. Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura on Tieteellisten seurain valtuuskunnan
(TSV) ja European Society for Research on Education of Adults (ESREA) jäsen. Lisäksi ATS:llä on
edustus Kasvatushistorian tutkimusverkostossa.

2 JOHTOKUNTA JA MUUT TOIMIHENKILÖT

Tutkimusseuran johtokunta valittiin helmikuussa yhdistyksen kokouksessa aikuiskasvatuksen
tutkijatapaamisen aikaan 16.2.2012. Seuran puheenjohtajana toimi FT, dosentti Karin Filander ja
varapuheenjohtajana KT, dosentti Kaija Collin. Kaija Collinin luopuessa luottamustehtävästä, hänen
tilalleen varapuheenjohtajaksi valittiin johtokunnan jäsen FT, yliopistotutkija Hanna Toiviainen.
Johtokunnan varsinaisina jäseninä toimivat KT, dosentti Seija Keskitalo-Foley, FT, yliopistotutkija
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Hanna Toiviainen (alkuvuosi), KT, dosentti Ulpukka Isopahkala-Bouret sekä KT, professori Arto
Jauhiainen (alkuvuoden varajäsenenä). Varajäseninä toimivat KT, professori Jyri Manninen ja KT,
tutkimuskoordinaattori Tarita Ruoholinna sekä Jyväskylän yliopistosta johtokunnassa Kaija Collinin
jälkeen aloittava tutkija Katja Vähäsantanen.

Seuran sihteerinä toimi FT, dosentti Kristiina Brunila. Alkuvuoden rahastonhoitajan KM Sini
Teräsahteen äitiysloman sijaiseksi valittiin KM Kaisa Lehtonen, joka vastasi aikuiskasvatuksen
tutkijatapaamisesta koordinaattorina ja korkeakouluharjoittelijana. Kaisa Lehtosen erotessa
rahastonhoitajan äitiysloman sijaisuudesta, valitsi johtokunta uudeksi rahastonhoitajaksi
äitiysloman sijaiseksi Sirkka-Liisa Siuvon. Tutkimusseuran tiedottajana jatkoi KM, järjestöasiamies
Mikko

Lehtonen.

Toiminnantarkastajana

toimi

professori

Anja

Heikkinen

ja

varatoiminnantarkastajana KT, yliopistonlehtori Sirpa Mäkinen.

Johtokunta jatkoi vuonna 2012 aikuiskasvatustieteen esille tuomista ja sen aseman vahvistamista
erityisesti yliopistojen keskinäisellä yhteistyöllä. Seuran viestintää ja verkkosivuja kehitettiin
edelleen. Tiedon välityksen merkitystä korostettiin myös siitä näkökulmasta, että se mahdollistaa
kokonaiskuvan rakentamisen aikuiskasvatuksen toiminta-alueista ja käytännöistä. Tähän ATS:n
nähtiin tarjoavan keskeisen foorumin. Vuonna 2012 katsottiin tärkeäksi myös keskustelu
aikuiskasvatustieteen profiloitumisesta eri yliopistoissa, joissa aikuiskasvatuksen opetuksen ja
tutkimuksen yhdistyminen esimerkiksi yleisen kasvatustieteen tai elinikäisen oppimisen ohjelmiin
on joissakin yliopistoissa johtanut aikuiskasvatuksen oman profiilin hämärtymiseen. Tilanteen
katsottiin liittyvän laajemmin meneillään oleviin yliopistoreformeihin, jotka korostavat
tieteenalalähtöisyyden sijasta työelämä-, ongelma- ja ilmiölähtöisyyttä ja entistä laajempien
kandidaatin ohjelmien rakentamista. ATS:llä on siksi entistä suurempi merkitys kasvatustieteiden
kokonaistilanteen ymmärtämisen mahdollistajana sekä tärkeänä ja keskeisenä yhteistyön
foorumina muutostilanteissa.

Edellä mainituista teemoista keskusteltiin seuran kokouksissa, jotka järjestettiin pääosin
puhelin/skype -kokouksina. Seuran vuosikokous pidettiin Aikuiskasvatuksen tutkijatapaamisen

3

AIKUISKASVATUKSEN TUTKIMUSSEURA RY
TOIMINTAKERTOMUS 2012

yhteydessä 16.2.2012 Helsingissä. Johtokunta kokoontui vuoden aikana säännöllisesti noin
kuukauden välein.
3 TUTKIMUSSEURAN TAPAHTUMAT JA MUU TIETEELLINEN TOIMINTA

Seuran toiminnassa mittava ponnistus oli Aikuiskasvatuksen tutkijatapaamisen järjestäminen. Joka
toinen vuosi pidettävä tutkijatapaaminen pidettiin tänä vuonna Helsingin yliopistossa teemalla
Aikuiskasvatus marginaaleissa ja rajapinnoilla, jota tarkasteltiin 13 teemaryhmässä. Pääpuhujiksi
kutsuttiin aikuiskasvatustieteen professori Yrjö Engeström Helsingin yliopistosta ja sosiologian
professori Leena Koski Itä-Suomen yliopistosta. Tutkijatapaamiseen, joka rikkoi kaikkien aikojen
osallistujaennätykset, osallistui vanhempia ja nuorempia tutkijoita sekä muita aikuiskasvatuksen ja
aikuiskoulutuksen piirissä toimivia henkilöitä. Aikuiskasvatuksen tutkijatapaamisen koordinoi KM
Kaisa Lehtonen korkeakouluharjoittelunaan ja hänen harjoitteluaan ohjasi tutkijatapaamisen
valmistelutoimikunnan jäsenet Kristiina Brunila, Ulpukka Isopahkala-Bouret, Mikko Lehtonen ja
Hanna Toiviainen. Erityisesti mainittavaa oli aikuiskasvatuksen opiskelijoiden ja Aikuiskasvatuksen
Killan aktiivinen panos sekä tapaamisen suunnittelussa että toteutuksessa.

Kaikille kiinnostuneille avoin ja maksuton Seuran kesätapaaminen järjestettiin Turun yliopistossa
7.6.2012. Tilaisuus pidettiin teemalla Aikuiskasvatus markkinoiden ja sivistyksen ristipaineessa.
Tilaisuuteen

osallistui

samaan

aikaan

pidetyistä

kasvatushistorian

päivistä

huolimatta

nelisenkymmentä henkilöä. Tilaisuuden teema liittyi Risto Rinteen ja Arto Jauhiaisen KVS:n
julkaisusarjassa vuonna 2011 julkaisemaan ja toimittamaan Aikuiskasvatus ja demokratian haaste kirjaan ja jatkoi myös 70-vuotisjuhlavuoden tapahtumien sarjaa. Päivien neljässä alustuksessa
teemaa käsiteltiin aikuiskasvatuksen kentän eri toimijoiden näkökulmista, joista kiintoisimpia
olivat mm. Juhani Pörtforsin sekä Marjut Anttosen alustukset. Kesätapaamisessa tarkasteltiin myös
seura- ja julkaisutoiminnan ja yhteistyön tilaa sekä tulevaisuuden näkymiä. Asiaa koskevassa
tilaisuudessa oli edustus Aikuiskasvatus-, Kasvatus-, Kasvatus & Aika- sekä Yliopistopedagogiikka
(aiemmin Peda-forum)-lehdistä samoin KSV:sta ja Suomen Kasvatustieteellisestä seurasta.
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ATS osallistui ministeriön kutsusta vuoden 2012 aikana opetus- ja kulttuuriministeriön asettamaan
ja laajasti aikuiskasvatuksen järjestökenttää kokoavaan ministeriön ohjausryhmän työskentelyyn,
joka koski Kansalaisten henkilökohtaisten koulutustilien selvittämishanketta (seuran edustajana
professori Anja Heikkinen). Hankkeen etenemistä seurataan edelleen ja sen tavoitteiden
toteutumista arvioidaan tarkemmin tulevina vuosina.

Useita ATS:n jäseniä osallistui Helsingin yliopistossa 21.9 järjestettyyn Rhizome of Critical Studies
in Education of Adults -tutkimusverkoston tilaisuuteen, jossa keskusteltiin mm. kriittisen
aikuiskasvatustieteen asemasta meillä ja Euroopassa sekä tietokapitalismin seurauksista tieteelle
ja akateemisille yhteisöille. Rihmaston kummitäteinä toimivat Kristiina Brunila ja Ulpukka
Isopahkala-Bouret.

Kansalliset tilaisuudet
-

Aikuiskasvatuksen tutkijatapaaminen 16.-17.11.2012 Helsingissä (ATS:n jäsenet osallistuivat
tutkijatapaamiseen koordinoijina, puheenjohtajina, työryhmän vetäjinä ja papereiden
esittäjinä).

-

Työelämän tutkimuspäivät 8.-9.11.2012 Tampereella (Karin Filander toimi työryhmän
koordinaattorina ja työryhmän vetäjänä).

-

Kasvatustieteen päivät 22.–23.11.2012 Helsingissä (ATS:n jäsenet osallistuivat päiviin
valmistelutoimikunnan jäseninä, työryhmien ja roundtablen vetäjinä sekä paperien esittäjinä).

-

Limits and Possibilities of Education in Europe seminaari 8.10.2012 Turussa (Tarita Ruoholinna,
Arto Jauhiainen).

-

Kasvatuksen historian päivät Joensuussa 7-8.6.2012 teemana Vapaan sivistystyön historialliset
ja filosofiset perusteet.

Kansainväliset tilaisuudet
- ECER2012 Conference, 18.-21.9.2012. Cadiz, Spain (Arto Jauhiainen, Katja Vähäsantanen)
- ProPEL - Professional Practice, Education and Learning Conference 2012, 9.-11.5.2012. Stirling,
UK (Katja Vähäsantanen)
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- NVL Nordisk netvaerk for voksnes laering/Nordic network of adults‘ learning. Nordic Council of
Ministers, Kööpenhamina, Tanska (Hanna Toiviainen)
- ESREA steering committee meetings, The University of Roskilde 28.-31.9. 2012 (Kristiina Brunila)
- Nordic Innovation Conference, Nordic network for Adults’ learning 4.-5.6.2012, Oslo, Norja
(Hanna Toiviainen)

ATS:n jäsenille tärkeitä toimintakenttiä ovat olleet ESREA (European Society for Research on the
Education of Adults) ja EERA (European Educational Research Association) verkostoineen. Kristiina
Brunila toimi kertomusvuonna ESREA:n johtokunnassa (kausi 2011-2013). Hanna Toiviainen toimi
ESREA:n työelämän oppimista käsittelevän Research network on working life and learning
koordinointiryhmässä. ESREA:n julkaiseman RELA (Research on Adult Education and Learning) lehden advisory boardin jäsenenä toimi Karin Filander. Karin Filander toimi myös uuden
pohjoismaisen tieteellisen aikakauslehden Professions and Professionalism –advisory boardin
jäsenenä. Filander on myös asiantuntijajäsenenä opetusministeriön koolle kutsumassa
kansallisessa asiantuntijaryhmässä, jonka tehtävänä on eurooppalaisen ammatillisen koulutuksen
kansallinen koordinointi tutkimus-ja kehittämisyksikön Cedefopin toimialueella. ESREA:n
toimittaman ja SENSE:n kustantaman Research on Adult Education and Learning -kirjasarjan
editorial boardissa toimi Kristiina Brunila. Arto Jauhiainen on toiminut Opening Universities for
Lifelong Learning (OPULL) -hankkeen advisory boardin jäsenenä. Jyri Manninen on puolestaan
toiminut Koulutuksen arviointineuvoston vapaan sivistystyön kehittämisohjelman (KEHO)
toimeenpanoa kansalaisopistoissa arvioivan asiantuntijaryhmässä jäsenenä vuosina 2011-2012.
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 jatkoi julkaisuyhteistyötään
Kansanvalistusseuran kanssa pyrkien entisestään terävöittämään omia tutkimuksellisia ja
käytännöllisiä toimintalinjauksiaan Aikuiskasvatus-lehden toimitustyössä, vuosikirjan teemojen
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ideoinnissa sekä myös julkaisutoiminnan laadun, leviämisen ja tunnettuuden parantamisessa.
Seura ylläpitää näin keskustelua aikuiskasvatusta yhdistävistä näkökulmista.
Aikuiskasvatus- ja LLinE -lehtien teemojen ja sisältöjen kehittämiseen sekä kirjoittajakunnan
laajentamiseen kiinnitettiin tutkimusseurassa enemmän huomiota. Kotimaisilla kielillä tapahtuvan
julkaisemisen tärkeyttä korostettiin tutkijakunnan keskuudessa, jota tällä hetkellä lähes
yksinomaan orientoidaan kansainväliseen julkaisemiseen. Myös alan opiskelijoita kannustettiin pro
gradu- työnsä valmistumiseen liittyen kirjoittamaan ohjaajansa tukemana tutkimusaiheistaan
esimerkiksi

Aikuiskasvatus-lehteen.

Toimintavuonna

Seuran

merkitys

aikuiskasvatuksen

tutkimusalueen keskeisten keskustelujen kokoajana ja virittäjänä, mutta myös julkaistujen lehtien
ja teosten kriittisinä arvioijina korostui. ATSn kesäkokousten alustusten toivotaan 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.
ATS toimitti ja julkaisi yhdessä KVS:n kanssa Aikuiskasvatus-lehteä. Lehden päätoimittajana toimi
Heikki Silvennoinen. ATS:n edustajina toimituskunnassa (2010–2012) toimivat Karin Filander, Arto
Jauhiainen ja Jussi Onnismaa. Jauhiaisen siirtyessä Kasvatus-lehden päätoimittajaksi hänen
tilalleen toimituskuntaan valittiin Tarita Ruoholinna.

Aikuiskasvatus-lehti on lähetetty seuran jäsenille jäsenetuna. Lehti ilmestyi toimitusvuonna neljä
kertaa. Vuoden 2012 teemat olivat: Leipäjonoyhteisön osallinen oppijana (1/2012), Opettaja
tutkijana, auktoriteettina ja kontrollin kohteena (2/2012), Ikä, koulutus ja työ (3/2012)
Asiantuntijuutta rakentamassa (4/2012). Lehden painosmäärät ovat olleet 2000 kpl/lehti. Vuonna
2012 lehdellä oli 1342 vuosikerran tilaajaa (1159 normaalitilausta + 183 ATS:n jäsenetulehteä),
joiden lisäksi tekijä- ja muiden vapaakappaleiden saajia on noin 250. Lehdellä on omat kotisivut
http://www.aikuiskasvatus.fi.
ATS julkaisee Kansanvalistusseuran kanssa Aikuiskasvatuksen vuosikirjaa kahden vuoden
valmistelusyklillä. ATS:n edustajina toimituskunnassa toimivat Tarita Ruoholinna ja Heikki Pasanen.
Aikuiskasvatuksen vuosikirja Johtajuuden tilat ja paikat (Kimmo Mäki ja Tuire Palonen toim.)
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julkaistiin 5.10.2012 Haaga-Helia ammattikorkeakoululla pidettävässä seminaarissa, joka
järjestettiin yhteistyössä Kansanvalistuseuran ja Haaga-Helian ammattikorkeakoulun kanssa.
Kristiina Brunila ja Ulpukka Isopahkala-Bouret toimittavat parhaillaan 51. vuosikirjaa otsikolla
Marginaalin voima! Yhdessä kirjan kirjoittajien kanssa järjestettiin Kasvatustieteen päivillä 23.11
Marginaalin voima! -Roundtable, johon osallistui noin 30 henkilöä.

ATS:n ja KVS:n julkaiseman Lifelong Learning in Europe (LLinE) -lehden painos- ja levikkimäärä on
noin 700 kpl, mutta lehti kiertää laajemman lukijakunnan keskuudessa sillä 42 tilaajista on
kirjastoja ja tietopalveluita. Tilaajien lisäksi lehteä postitettiin ilmaiseksi avainhenkilöille
esimerkiksi Eduskunnassa ja Euroopan Parlamentissa ja Komissiossa. Kertomusvuonna LLinE-lehti
ilmestyi neljä kertaa. Numeroiden teemat olivat: 1/2012 Transitions in Lifelong Learning, 2/2012
Financing Lifelong Learning, 3/2012 A World of Lifelong Learning: the Middle East ja 4/2012
Workplace Innovation. Lehti siirtyy kokonaan verkkoon vuonna 2013. Kuitenkin vuoden 2012
viimeinen numero julkaistaan jo verkkoversiona.

LLinE-lehden toimituksessa seuran edustajina toimivat Antti Kauppi ja Anneli Eteläpelto. Lehden
toimitusneuvostossa toimivat lisäksi Ms

Antra Carlsen (NVL, Norway), Ms Renée David

Aeschlimann (Centre Inffo, France), Ms Mary Claire Halvorson (EUCEN; Goldsmiths University of
London, UK), Mr Uwe Gartenschlaeger (dvv international, Germany), Ms Anneli Kajanto (KVS
Foundation, Finland), Professor Peter Jarvis (Department of Education Studies, University of
Surrey, UK), Professor Katarina Popovic (EAEA; Adult Education Society, Serbia),ja Ms Magda
Trantallidi (Ministry of Education, General Secretariat of Adult Education, Greece).
Toimitusneuvoston puheenjohtaja on LLinEn päätoimittaja Kristiina Kumpulainen (OPH), lehden
toimituspäällikön Markus Palménin toimiessa sihteerinä.

Ammattikasvatuksen aikakauskirjan toimituskunnassa toimi kertomusvuonna ATS:n edustajana
Antti Kauppi.

ATS:n, VSY:n ja KVS:n käynnistämä Suomalaisen aikuiskasvatuksen kentät ja kerrostumat kirjasarjahake (SAKKE) jatkui vuonna 2012. Teossarjan osia läpäisee aikuiskasvatuksen laaja
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tulkinta: ilmiöitä ja teorioita käsitellään vapaan sivistystyön, ammattikasvatuksen, henkilöstön ja
organisaation kehittämisen sekä korkea-asteen kasvatuksen ja niiden keskinäisten suhteiden
kannalta. Sarjan toimittajina ja sisällöntuottajina toimivat Anja Heikkinen, Jukka Tuomisto, Eeva
Kallio, Risto Rinne, Arto Jauhiainen, Kari Kantasalmi ja Mauri Nest. Kirjoittajia on mukana noin 30 40. Kirjasarjan osien ilmestymisen ajankohdat ovat viivästyneet ja niiden järjestys on hieman
muuttunut. Vuonna 2011 julkaistiin SAKKE-kirjana Rinne, R. & Jauhiainen, A. (toim.) 2011
Aikuiskasvatus ja demokratian haaste.


1. osa Aikuiskasvatuksen tutkimuspolut (tutkijatapaaminen 2004) – ilmestynyt 2005.



2. osa Aikuiskasvatuksen paradigmamuutokset (filosofis-historiallinen) – ilmestyy syksyllä
2013.



3. osa Aikuisten kasvu ja aktivointi (psykologinen, sosiaalipsykologinen ym.) – ilmestyy
keväällä 2014.



4. osa Aikuiskasvatus ja demokratian haaste (sosiologinen, poliittinen) – ilmestynyt 2011.



5. osa Aikuiskasvatuksen "suuret/merkittävät suomalaiset" (historiallinen) – painoon
keväällä 2013

SAKKE -hankkeen osa-aikaisena sihteerinä ja tutkimusapulaisena on vuosina 2010-2011 toiminut
Jenni Pätäri, jonka tehtävänä on ollut myös hankkeeseen liittyvät tiedotus- ja järjestelytehtävät eri
tahojen välillä (esimerkiksi ATS, VSY, KVS ja yliopistot). Hankkeen avustajana toimi keväällä 2012
Piritta Karppi.

Lisäksi ATS levitti jäsenilleen KVS:n ja Suomen Kansalaisopistojen liiton julkaisemaa Sivistysverkkolehteä sähköpostilistallaan, minkä lisäksi Sivistys-verkkolehden artikkeleista ja tiedotteista
tehtiin säännöllisesti nostoja Seuran facebook-sivulla. Näkyvyyttä edistettiin myös bannerilinkillä
Seuran verkkosivuilla. Monet seuran jäsenet tuottavat lehteen sisältöjä, erityisesti professori Jyri
Manninen, joka on toiminut jo pitkään Sivistys-lehden kolumnistina.
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5 TIEDE- JA TUTKIMUSPOLITIIKKA

Yliopistojen rajut muutokset ovat jatkuneet vuonna 2012. Tiede- ja tutkimuspolitiikan osalta seura
piti tärkeänä kasvatusalan tieteellisten julkaisujen yhteistyötä ja yhteisvaikuttamista tieteellisten
lehtien

arviointipaneeliin.

Kansallisten

tiedeseurojen

yhteiskannanotossa

julkaisujen

arviointihankkeista protestoitiin vahvasti sitä tapaa vastaan, jolla Julkaisufoorumi-hanke kohteli
keskeisiä kansallisia tieteellisiä lehtiä.

ATS jatkoi keskustelua kasvatustieteiden asemasta ja edisti tutkimuksen, hallinnon, politiikan ja
käytännön toimijoiden yhteistyötä aikuiskasvatuksessa. Tutkimusseuran verkkosivuille kirjoitettiin
aikuiskasvatustieteen tilannetta ja asemaa tarkastelevia artikkeleita. Seuran verkkosivuille
kirjoitettiin myös lyhyt katsaus yliopistojen rakenteellisesta kehittämisestä sekä tiede- ja
koulutuspolitiikasta.

Merkittävä tieteellisten seurojen yhteistyönä toteuttama tiede- ja tutkimuspoliittinen kannanotto
liittyi Tieteellisten

seurain

valtuuskunnan

(TSV) organisoiman Julkaisufoorumi-hankkeen

toteuttamaan 19 500 tieteellisen aikakauslehden ja sarjan hierarkkiseen 3-tasoiseen luokitteluun.
Kaiken kaikkiaan 60 seuran kannanotto sai huomattavaa julkisuutta ja se luovutettiin
Julkaisufoorumi-hankkeen

ohjausryhmää

johtavalle

Helsingin

yliopiston

kansleri

Ilkka

Niiniluodolle. Kannanotossa kyseenalaistettiin luokittelujärjestelmän kielipolitiikka kysymällä,
minkä takia suomenkieliset tiedejulkaisut asetettiin itsestään selvästi alemmalle tasolle kuin
kansainväliset julkaisut. Tieteellisten seurojen protestoinnin seurauksena Julkaisufoorumi hyväksyi
tasolle 2 suomen- tai ruotsinkielisiä johtavia tieteellisiä lehtiä ja sarjoja, mukaan lukien Kasvatuslehden. Valitettavaa kuitenkin oli että yrityksistä huolimatta Aikuiskasvatus-lehti jäi edelleen
tasolle 1, vaikka myös sen nostamisesta tasolle 2 keskusteltiin vakavasti Nuorisotutkimus-lehden
ohella.
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6 JÄSENET

ATS:n jäsenmäärä oli vuonna 2012 yhteensä 199, joista 13 oli kunnia- ja/tai vapaajäseniä.
Opiskelijajäseniä oli 54. Yhteisöjäseniä oli seitsemän kappaletta.
Vertailun vuoksi on hyvä tarkastella jäsenmäärän kehitystä aiempina vuosina: ATS:n jäsenmäärä oli
vuonna 2011 yhteensä 212, joista 13 oli kunnia- ja/tai vapaajäseniä. Opiskelijajäseniä oli 49.
Yhteisöjäseniä oli viisi kappaletta. vuonna 2010 yhteensä 213, joista 11 oli kunnia- ja/tai
vapaajäseniä. Opiskelijajäseniä oli 42. Yhteisöjäseniä oli viisi kappaletta. Vuonna 2009 jäsenmäärä
oli 234, joista 11 oli kunnia- ja/tai vapaajäseniä ja 59 opiskelijajäseniä. Vuonna 2008 jäsenmäärä oli
224, joista 11 oli kunnia- ja/tai vapaajäseniä ja 61 opiskelijajäseniä. Vuonna 2007 jäsenmäärä oli
235, joista 11 oli kunnia- ja/tai vapaajäseniä ja 29 opiskelijajäseniä. Vuonna 2006 jäsenmäärä oli
199, joista 12 oli kunnia- ja/tai vapaajäseniä ja 25 opiskelijajäseniä. Vuonna 2005 jäsenmäärä oli
208, joista opiskelijoita oli 46. Vertailu osoittaa, että jäsenmäärä on viimeiset seitsemän vuotta
pysynyt lähes ennallaan. ATS on pystynyt kuitenkin kuluneena toimintavuonna lisäämään jossain
määrin opiskelijajäsenten lukumäärää. Ponnistuksia jäsenmäärän kasvattamiseksi myös tulevana
vuonna jatketaan.

ATS:n yhteisöjäsenyys voidaan myöntää yhteisölle tai organisaatiolle. Yhteisöjäsenyydestä
maksetaan vuosittainen jäsenmaksu, joka oli kertomusvuonna 200 euroa. Yhteisöjäsenet ovat
oikeutettuja

erikseen

yhteisöjäsenkampanja,

määriteltyihin
joka

käynnistettiin

jäsenetuihin.
alkuvuodesta

Kertomusvuonna
2012

osana

suunniteltiin

Aikuiskasvatuksen

tutkijatapaamista.

7 TIEDOTUS

Tutkimusseura viesti vuonna 2012 Optinet Oy:n Yhdistysavain-julkaisujärjestelmällä toimitetuilla
www-sivuillaan aikuiskasvatuksentutkimusseura.fi, joita käytettiin myös aikuiskasvatuksen
tutkijatapaamisesta tiedottamiseen ja markkinoimiseen. Tällöin sivuilla toimi myös tapaamiseen
liittyvä keskustelupalsta.
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Tutkimusseuran verkkosivuille kirjoitettiin seminaaritiivistelmiä ja näkökulmia aikuiskasvatukseen,
minkä lisäksi sähköistä opinnäyte- ja väitöskirjastoa laajennettiin, jotta aikuiskasvatustieteellistä
tutkimustietoa löytyisi helposti elektronisessa muodossa yhdestä paikasta keskitetysti.
Toimitustyötä jatkettiin ja sivut kuvitettiin tutkijatapaamisen kuvin, jotka otti opiskelija Teemu
Valasmaa. Sivuille kirjoitettiin myös ruotsinkielinen infosivu ja englanninkielinen tiivistelmä.
Yhteisöjäsenille

perustettiin

yhteisöjäsenkampanjansa

www-sivuille

oma

aikuiskasvatuksen

välilehtensä

Tutkimusseuran

tutkijatapaamisessa.

aloittaessa

Yhteisöjäsenille

tarjottiin

toimintavuonna mahdollisuus toimintansa esittelyyn ja tiedottamiseen. Toimintavuoden aikana
yhteisöjäsenten määrä kasvoi yhdellä.

Verkkoviestinnän kehittämisen ja toimitustyön tavoitteena on luoda foorumi, joka kokoaa erilaisia
aikuiskasvatuksen ääniä ja sen monia muotoja. Vuonna 2012 jatkettiin työtä sivujen kehittämiseksi
sellaisiksi, jotka tiedottavat aikuiskasvatustutkimuksen ja tieteellisen koulutuksen sekä
aikuiskasvatuksen lähialojen kehityksestä.

Tutkimusseura

tiedotti

edelleen

sähköpostilistallaan

ats-lista@lista.tsv.fi.

Kaikki

aikuiskasvatuksesta kiinnostuneet saattoivat liittyä listalle tai lähettää viestinsä sen kautta, minkä
lisäksi Sivistys-verkkolehden uutiskirjeet lähetettiin edelleen listan kautta. Listalle kuului 2.12.2012
tarkistettujen sähköpostiosoitteiden perusteella 155 jäsentä.

Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura keskusteli myös sosiaalisessa mediassa Facebook-sivullaan
facebook.com/aikuiskasvatuksentutkimusseura. Tykkääjien määrä tuplaantui edellisvuodesta ja
2.12.2012 sivulla oli 81 tykkääjää. Sosiaalisessa mediassa nostettiin tiede-, koulutus- ja
julkaisupoliittisia tiedotteita, näkökulmia aikuiskasvatuksesta ja opiskelijaedunvalvonnasta sekä
työllisyydestä ja työllistyvyydestä.

Tutkimusseura

lähetti

jäsenilleen

kirjeen

helmikuussa

kutsuen

heidät

yhdistyksen

vuosikokoukseen. Kasvatus- ja aikuiskasvatusalan yhdeksälle opiskelijajärjestölle lähetettiin kolme
kertaa yhteistyötiedote vuoden aikana ja kirjeessä kerrottiin seuran toimintatarkoituksesta,
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kutsuttiin opiskelijat seuran tapahtumiin ja markkinoitiin yhdistyksen jäsenyyttä. Seura julkaisi
jokaisessa Aikuiskasvatus-lehden numerossa tiedotteensa.
8 TALOUS

ATS:n talous nojaa jäsenmaksuihin sekä tapahtumiin, julkaisuihin ja hankkeisiin saataviin erillisiin
apurahoihin. Kertomusvuonna jäsenmaksu oli 40 euroa tavallisilta jäseniltä ja 200 euroa
yhteisöjäseniltä. Opiskelijat maksoivat huojennettua 25 euron jäsenmaksua. Aikuiskasvatus-lehden
kustannus oli seuralle yli puolet jäsenmaksutuloista. Siksi ATS:ssä etsittiin edelleen
mahdollisuuksia laajentaa niin seuran kuin sen julkaisutoiminnan rahoituspohjaa erityisesti alan
järjestöjen,

yritysten

ja

opetushallinnon

suuntaan.

Tähän

pyrittiin

erityisesti

yhteisöjäsenkampanjalla, jonka avulla saatiinkin lisää uusia yhteisöjäseniä. Seuran kokoukset
pyrittiin järjestämään skype–kokouksina, minkä avulla kokouskustannuksissa on pystytty
säästämään. Muita vaihtoehtoisia tapoja seuran talouden vahvistamiselle etsitään.

Alla on lueteltu yhdeksän viimeksi kuluneen vuoden aikana saadut avustukset:

2003
Suomen Akatemia

Aikuiskasvatus-lehti

7 500 EUR

Opetusministeriö

Seminaari

8 000 EUR

Suomen Akatemia

Aikuiskasvatus-lehti

7 500 EUR

Opetusministeriö

Seminaari

8 000 EUR

Opetusministeriö

Tutkijatapaaminen

5 405 EUR

Suomen Akatemia

Aikuiskasvatus-lehti

7 500 EUR

Opetusministeriö

Seminaari

8 000 EUR

2004

2005
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2006
Suomen Akatemia

Aikuiskasvatus-lehti

7 500 EUR

Opetusministeriö

Seminaari

9 500 EUR

Opetusministeriö

Tutkijatapaaminen

11 000 EUR

Valtuuskunta

Aikuiskasvatus-lehti

8 000 EUR

Opetusministeriö

Seminaari

8 000 EUR

Kordelinin säätiö

SAKKE-hanke

7 000 EUR

valtuuskunta

Aikuiskasvatus-lehti

7 500 EUR

Kordelinin säätiö

SAKKE-hanke

10 000 EUR

Opetusministeriö

Tutkijatapaaminen

5 000 EUR

Opetusministeriö

Seminaari

7 000 EUR

2007
Tieteellisten Seurain

2008
Tieteellisten seurain

2009
Tieteellisten seurain
Valtuuskunta

Aikuiskasvatus-lehti

7 000 EUR

Kordelinin säätiö

SAKKE-hanke

20 000 EUR

Opetusministeriö

AITURI-hanke

36 800 EUR

Valtuuskunta

Aikuiskasvatus-lehti

7 000 EUR

Kordelinin säätiö

Juhlavuosi

3000 EUR

Opetusministeriö

Juhlavuosi

8250 EUR

2010

Tieteellisten seurain
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2011

Tieteellisten seurain
Valtuuskunta

Aikuiskasvatus-lehti

7 000 EUR

Opetus- ja kulttuuri
-ministeriö

Aikuiskasvatuksen
Tutkijatapaaminen 2012

7 300 EUR

Aikuiskasvatus-lehti

7 000 EUR

2012
Tieteellisten seurain
Valtuuskunta
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