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1 TOIMINTA-AJATUS

Aikuiskasvatuksen tutkimusseura ry (ATS) perustettiin 7.12.1940 edistämään ja tukemaan
aikuiskasvatustyötä ja aikuiskasvatuksen tutkimus- ja selvitystoimintaa. ATS:n keskeiset
toimintamuodot ovat julkaisutoiminta, tutkimus- ja koulutuspoliittinen vaikuttaminen, tieteellisten
konferenssien järjestäminen sekä kotimaisen ja ulkomaisen tutkimusyhteistyön edistäminen. ATS
järjestää vuosittain konferensseja ja tutkijatapaamisia yhteistyössä Kansanvalistusseuran (KVS),
oppilaitosten ja muiden aikuiskasvatuksen kentällä toimivien organisaatioiden kanssa.

ATS:n keskeisimmät julkaisut ovat Aikuiskasvatus-lehti, Lifelong Learning in Europe (LLinE) -lehti
sekä Aikuiskasvatuksen vuosikirja, jotka julkaistaan yhteistyössä KVS:n kanssa. Seuran johtokunnan
jäseniä

toimii

aktiivisesti

koulutuspoliittisissa

elimissä

sekä

erilaisissa

kansallisissa

ja

kansainvälisissä tutkijaverkostoissa.

Seuran kansallisen ja kansainvälisen toiminnan kehittämisessä on pääpaino ollut yhteistyöllä ja
verkostoitumisella kasvatusalan ja kasvatustutkimuksen järjestöjen ja organisaatioiden kanssa.
Seura 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

Uusi johtokunta valittiin seuran vuosikokouksessa samalla kun johtokunnan toimikausi päätettiin
pidentää kaksivuotiskaudeksi. Seuraavan kerran uusi johtokunta valitaan vuoden 2013 helmikuun
vuosikokouksessa.

Seuran

puheenjohtajana

aloitti

FT,

dosentti

Karin

Filander

ja

varapuheenjohtajana KT, dosentti Kaija Collin. Johtokunnan varsinaisina jäseninä toimivat KT,
dosentti Seija Keskitalo-Foley, FT, yliopistotutkija Hanna Toiviainen, KT, dosentti Ulpukka
Isopahkala-Bouret sekä varajäseninä KT, professori Arto Jauhiainen, KT, professori Jyri Manninen
ja KT, tutkimuskoordinaattori Tarita Ruoholinna.
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Seuran sihteerinä aloitti FT, tutkijatohtori Kristiina Brunila, rahastonhoitajana jatkoi KM Sini
Teräsahde ja tiedottajana aloitti KM, asiantuntija Mikko Lehtonen. Toiminnantarkastajana toimi
professori Anja Heikkinen ja varatoiminnantarkastajana KT, lehtori Marjo Vuorikoski.

Johtokunta päätti vuonna 2011 jatkaa aikuiskasvatustieteen esille tuomista ja sen aseman
vahvistamista erityisesti yliopistojen keskinäisellä yhteistyöllä. Seuran viestintää ja verkkosivuja
kehitettiin kuluvana vuonna merkittävässä määrin . Tiedon välityksen merkitystä korostettiin myös
siitä näkökulmasta, että se mahdollistaa kokonaiskuvan rakentamisen aikuiskasvatuksen toimintaalueista ja käytännöistä. Tähän ATS:n nähtiin tarjoavan keskeisen foorumin. Vuonna 2011
katsottiin tärkeäksi myös keskustelu aikuiskasvatustieteen profiloitumisesta eri yliopistoissa, joissa
aikuiskasvatuksen opetuksen ja tutkimuksen yhdistyminen esimerkiksi yleisen kasvatustieteen tai
elinikäisen oppimisen ohjelmiin on monissa 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 18.2.2011 Tampereella, jossa alustuksen
piti professori Petri Salo aiheesta Maailma muuttuu – muuttuuko aikuiskasvatus? Johtokunta
kokoontui vuoden aikana yhteensä yhdeksän kertaa. 10.6.2011 järjestettiin kaikille jäsenille avoin
yleinen kokous Jyväskylässä Seuran 2010 juhlavuoden opetuksista ja tieteellisten seurojen
tulevaisuuden näkymistä.

3 TAPAHTUMAT JA MUU TIETEELLINEN TOIMINTA

Kaikille ATS:n jäsenille järjestettin aikuiskasvatuksen 70-vuotisjuhlavuden tapahtumiin liittyen
avoin yleinen kokous kesäkuussa 2011 Jyväskylän yliopistossa. Kokouksessa keskusteltiin
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aikuiskasvatuksen tilasta ja tulevaisuudesta, ja siitä kirjoitettiin katsaus Tutkimusseuran
verkkosivuille. Lisäksi ATS:n johtokunnan jäsenet ja toimihenkilöt ovat osallistuneet seuraavien
kansallisten tapahtumien järjestämiseen

Kansalliset tilaisuudet

-

Työelämän tutkimuspäivät 3.–4.11.2011 Tampereella

-

Kasvatustieteen päivät 23.–25.2011 Joensuussa

-

Humanismin päivät 19.–20.11.2011 Helsingissä

-

Pohjoismainen vapaan sivistystyön vapaus ja vastuu -seminaari 8.–9.12.2011 Helsingissä

ATS on toimintavuonna vahvistanut yhteistyötä aikuiskasvatuksen ja yleisen kasvatustieteen
opiskelijajärjestöjen kanssa pyrkien samalla lisäämään opiskelijoiden kiinnostusta ATS:n
toimintaan. Kristiina Brunila vieraili Aikuiskasvatuksen Killan illanvietossa 30.3 kertomassa ATS:n
toiminnasta yhdessä ATS:n aiemman sihteerin Elina Mannisen kanssa. Brunila oli myös kutsuttuna
puhujana

Minun

aikuiskasvatustieteeni

-seminaarissa

16.11.

Tilaisuuden

järjestivät

Aikuiskasvatuksen Kilta ja SPECIA – Asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ry. Mikko Lehtonen
osallistui työnsä puolesta myös kasvatustieteellisten opiskelijajärjestöjen vuosijuhliin välittäen
onnitteluterveiset Aikuiskasvatuksen Tutkimusseuralta (Oulu ja Turku).

ATS:n johtokunnan jäsenet ovat myös osallistuneet seuraaviin kansainvälisiin aikuiskasvatukseen
liittyviin tilaisuuksiin

- ESREA Access, Learning Careers and Identities -network Conference 24.-26.11.2011, Aveiro,
Portugal (Seija Keskitalo-Foley)
- Research Networks on: History of Adult Education and Training in Europe and Active Democratic
Citizenship and Adult Learning Networks 16-18.6, 2011, Budapest, Hungary (Karin Filander)
- Joint meeting of ESREA ReNAdET network and Vet & Culture Network, 9.-11.11.2011, Tallinn,
Estonia (Karin Filander, Sini Teräsahde).
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- ESREA steering committee meetings, The University of Geneva 2.-3.2.2011 ja Humboldt
University of Berlin, Germany 28.-29.10.2011 (Kristiina Brunila)
- Annual Conference of Nordcrit-network 15.-16.8.2011, University of Gothenburg, Sweden
(Kristiina Brunila, Ulpukka Isopahkala-Bouret)
- Future Leaders in Ageing Research in Europe (FLARE) -tutkimusohjelman FLARE Summer School,
San Lorenzo de El Escorial, Spain, 5.-8.9.2011 (Ulpukka Isopahkala-Bouret)
- NERA-congress, itä-Suomen yliopisto (Kristiina Brunila)
- ECER-conference, Freie Universität, Germany, 17.-21.9.2011 (Arto Jauhiainen, Kristiina Brunila,
Ulpukka Isopahkala-Bouret).
- European Group for the Study of Deviance and Social Control. 2011 Annual Conference: No
borders? Exclusion, justice and the politics of fear. 3.-4.9.2011, University of Chambery, France
(Kristiina Brunila).

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
nimettiin ESREA:n työelämän oppimista käsittelevän Research network on working life and
learning koordinointiryhmään, joka piti järjestäytymiskokouksen Roskilden yliopistossa 17.-18.1.
sekä aloitusseminaarin Linköpingin yliopistossa 21.-22.11.2011. ESREA:n julkaiseman RELA
(Research on Adult Education and Learning) -lehden advisory boardin jäseneksi valittiin Karin
Filander. Karin Filander toimi myös uuden pohjoismaisen tieteellisen aikakauslehden Professions
and Professionalism -editorial boardin jäsenenä. ESREA:n toimittaman ja SENSE:n kustantaman
Research on Adult Education and Learning -kirjasarjan editorial boardiin valittiin 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
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ATS toimitti ja julkaisi yhdessä KVS:n kanssa Aikuiskasvatus-lehteä. Lehden päätoimittajana toimi
Heikki Silvennoinen. ATS:n edustajina toimituskunnassa (2011–2012) toimivat Karin Filander, Arto
Jauhiainen ja Jussi Onnismaa.

Aikuiskasvatus-lehti on lähetetty seuran jäsenille jäsenetuna. Lehti ilmestyi toimitusvuonna neljä
kertaa. Vuoden 2011 teemat olivat: Opettaja kehittäjänä(1/2011), Työhön, työssä, työstä (2/2011),
Opettamisen ja oppimisen sukupuoli(3/2011) Aikuispedagogiikka (4/2011). Lehden painosmäärät
ovat olleet 2000 kpl/lehti. Vuonna 2011 lehdellä oli 1420 vuosikerran tilaajaa (1202
normaalitilausta + 218 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 vuosina 2010–2012 Minna VuorioLehti ja Susanna Paloniemi. Vuorio-Lehden ja Paloniemen luopuessa tehtävistään heidän tilalleen
valittiin Tarita Ruoholinna ja Marjo Vuorikoski. Vuorikosken luopuessa tehtävistään hänen tilalleen
valittiin vuoden 2012 alusta Heikki Pasanen. Kertomusvuonna julkaistiin Anneli Eteläpellon, Tuula
Heiskasen ja Kaija Collinin toimittama Aikuiskasvatuksen 49. vuosikirja Valta, toimijuus ja
aikuiskasvatus. Tekeillä olevan Aikuiskasvatuksen 50. vuosikirjan otsikkona on Johtajuus
ristiaallokossa, ja kirjan toimittajat ovat Kimmo Mäki ja Tuire Palonen. Kristiina Brunila ja Ulpukka
Isopahkala-Bouret valittiin toimittamaan 51. vuosikirjaa otsikolla Marginaalin voima!

ATS:n KVS:n kanssa toimittaman 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. Lehden painosmäärä oli vuoden neljän numeron osalta
700/lehti. Tilaajia, ilmaissaajia, yksittäisiä jäseniä sekä organisaatioita lehdellä oli vajaa 700.
Kertomusvuonna LLinE-lehti ilmestyi neljä kertaa. Numeroiden teemat olivat: 1/2011 Education
Export, 2/2010 Museums and Libraries as Learning Environments, 3/2011 Literacy, 4/2011 World
of Lifelong Learning: Latin America.

LLinE-lehden toimituksessa seuran edustajina toimivat vuosina 2010–2012 Antti Kauppi ja Sanna
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Raiskio. Raiskion jättäessä tehtävänsä hänen tilalleen valittiin ATS:n edustajaksi vuoden 2012
alusta professori 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 2011. Teossarjan osia läpäisee aikuiskasvatuksen laaja
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, Juha
Varila, 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 SAKKE-kirjana julkaistiin alkuperäisestä suunnitelmasta Rinne, R. &
Jauhiainen, A. (toim.) 2011 Aikuiskasvatus ja demokratian haaste.


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



2. osa Aikuiskasvatuksen paradigmamuutokset (filosofis-historiallinen) 2010.



3. osa Aikuisten kasvu ja aktivointi (psykologinen, sosiaalipsykologinen ym.)



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



5. osa Aikuiskasvatuksen "suuret/merkittävät suomalaiset" (historiallinen).
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SAKKE -hankkeen sihteerinä ja tutkimusapulaisena toimi Jenni Pätäri, jonka tehtävänä on ollut
myös hankkeeseen liittyvät tiedotus- ja järjestelytehtävät eri tahojen välillä (esimerkiksi ATS, VSY,
KVS ja yliopistot.)

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.

5 TIEDE- JA TUTKIMUSPOLITIIKKA

Yliopistojen rajut muutokset ovat jatkuneet vuonna 2011. 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.

Yhteistyö muiden kasvatustieteellisten seurojen kanssa jatkui. Seura järjesti yhteistyössä
Kasvatustieteen tutkimusseuran ja Ammattikoulutuksen tutkimusseuran kanssa kutsuseminaarin
Kasvatuksen ja koulutuksen tutkimus ― tulevaisuuden voimavara (Tieteiden talo 12.8.20011),
johon oli kutsuttu paikalle poliittisia vaikuttajia ja päättäjiä, ammatillisia sidosryhmiä, yliopistojen
johtoa sekä tieteellisten seurojen edustajia. Tilaisuuden puheenjohtajana toimi Anja Heikkinen,
kommenttipuheenvuoron pitäjänä Jyri Manninen ja paneelin puheenjohtajana Kristiina Brunila.
Sini Teräsahde toimi tilaisuuden järjestäjänä ja koordinaattorina. Sini Teräsahde ja Mikko Lehtonen
kirjoittivat tilaisuudesta ATS:n nettisivuille Tutkimus tulevaisuuden tekijänä – yhteistyö
voimavarana -artikkelin. Karin Filander jatkoi tilaisuuteen liittyen keskustelua tutkimuskäytäntöyhteistyöstä kirjoittamalla kolumnin Dialogisuuden mahdottomuutta ihmettelemässä.
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Aikuiskasvatuksen tutkimusyhteistyön rakenteelliset innovaatiot (AITURI) -hanke päättyi
helmikuussa 2011, jolloin hankkeen tuloksista raportoitiin hankkeelle erityisavustuksen
myöntäneelle opetus- ja kulttuuriministeriölle sekä kaikille yhteistyökumppaneille. AITURIhankkeen loppuraportti julkaistiin verkko-osoitteessa: http://tampub.uta.fi/tulos.php?tiedot=444.
Hankkeessa kehitellyt yhteistyön toimintamallit otettiin sovellettuna käyttöön käynnistettäessä
Sivistystyön vapaus ja vastuu (SVV) -hanketta, johon on sitoutunut Tampereen ja Itä-Suomen
yliopisto ja Åbo Akademi, ja jota koordinoi Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö (VSY).
Seuran toimintaa toi esille myös Kristiina Brunilan valitseminen Vuoden aikuiskouluttajaksi 2011.
Aikuiskasvatuksen Killan tekemän valinnan perusteluissa tuotiin esille mm. Brunilan toimiminen
ATS:n sihteerinä ja ATS:n toiminta tieteellisen tutkimuksen kansallisena ja kansainvälisenä
kehittäjänä.
6 JÄSENET

ATS:n jäsenmäärä oli vuonna 2011 yhteensä 212, joista 13 oli kunnia- ja/tai vapaajäseniä.
Opiskelijajäseniä oli 49. Yhteisöjäseniä oli viisi kappaletta.
Vertailun vuoksi on hyvä tarkastella jäsenmäärän kehitystä aiempina vuosina: ATS:n jäsenmäärä oli
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

määriteltyihin

jäsenetuihin.

Kertomusvuonna

suunniteltiin
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yhteisöjäsenkampanja,

joka

käynnistetään

alkuvuodesta

2012

osana

Aikuiskasvatuksen

tutkijatapaamista.

7 TIEDOTUS

Tutkimusseuran tiedotustoimintaa kehitettiin merkittävästi aiempaa viestinnällisemmäksi. Uudet
www-sivut

avattiin

alkukesästä

päivitetyllä

osoitteella

aikuiskasvatuksentutkimusseura.fi.

Verkkosivuista haluttiin rakentaa edellistä verkkosivua käytännöllisempi keskustelualusta
aikuiskasvatuksesta

kiinnostuneille.

Myös

mielenkiintoisten

aikuiskasvatustieteellisten

opinnäytetöiden kokoaminen aloitettiin vuonna 2011. Sivuille perustettiin myös keskustelualusta,
ja etusivulla näytettiin esimerkiksi Sivistys-verkkolehden rss-syötteet. Sen vuoksi ATS-tiedotteita
lähetettiin aiempia vuosia vähemmän sähköpostilistan ats-lista@lista.tsv.fi kautta. Tutkimusseuran
uutiset ja tärkeät tiedotteet lähetettiin edelleen sähköpostilistalle. Kaikki aikuiskasvatuksesta
kiinnostuneet saattoivat liittyä listalle tai lähettää viestinsä sitä kautta. Vuoden aikana tiedotettiin
muun muassa kirjauutuuksista sekä kasvatus- ja aikuiskasvatusalan seminaareista, minkä lisäksi
Sivistys-verkkolehden viikoittainen uutiskirje lisättiin listalle.

Aikuiskasvatuksen Tutkimusseuran verkkosivuilla on vieraillut lähes 600 henkilöä niiden
uudistamisen jälkeen. Sivut julkaistiin Optinet oy:n Yhdistysavain -julkaisujärjestelmällä.
Tutkimusseuralle perustettiin myös kokeiluluontoisesti sivu facebook-yhteisömediaan. Sivulla oli
vuodenvaihteessa 2011―2012 lähes 40 aktiivista käyttäjää ja tykkääjää. Tätä sosiaalisen median
sovellusta

käytettiin

verkkosivuja

ja

sähköpostilistaa

vapaamuotoisempaan

viestintään.

Tutkimusseuran viestintää kehitettiin myös julkaisujen markkinoinnin parantamiseksi. Sekä
Aikuiskasvatus-lehti että LLinE -lehti ovat bannereina sivuilla, ja kansikuvat vaihdetaan aina uuden
lehden ilmestyessä. Myös yhteisöjäsenet saivat markkinoida toimintaansa omalla sivullaan.

Vuoden 2011 lopussa listalla oli 159 henkilöä. Vuonna 2010 listalla oli 133 henkilöä, kun vuonna
2009 sillä oli 131 henkilöä ja vuonna 2008 121 henkilöä. Lisäksi johtokunnan käytössä on oma
sähköpostilista (ats-johtokunta@lista.tsv.fi), jonka avulla johtokunta ja toimihenkilöt voivat viestiä
keskenään helpommin.
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Jäsenkirje tavoitti seuran jäsenet vuoden alussa sekä postitse että sähköpostilistan kautta.
Tiedotusta Aikuiskasvatus-lehdessä jatkettiin; ATS:n tiedotus oli jokaisessa kertomusvuonna
ilmestyneessä Aikuiskasvatus-lehdessä.

8 TALOUS

ATS:n talous nojaa jäsenmaksuihin sekä tapahtumiin, julkaisuihin ja hankkeisiin saataviin erillisiin
apurahoihin. Tänä vuonna avustusta saatiin opetus- ja kulttuuriministeriöltä vuoden 2012
Aikuiskasvatuksen Tutkijatapaamisen järjestämiskuluihin. 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

2004

2005
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Suomen Akatemia

Aikuiskasvatus-lehti

7 500 EUR

Opetusministeriö

Seminaari

8 000 EUR

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

2006

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

2010

Tieteellisten seurain
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Valtuuskunta

Aikuiskasvatus-lehti

7 000 EUR

Kordelinin säätiö

Juhlavuosi

3000 EUR

Opetusministeriö

Juhlavuosi

8250 EUR

Aikuiskasvatus-lehti

7 000 EUR

2011
Tieteellisten seurain
Valtuuskunta
Opetus- ja kulttuuri
-ministeriö

Aikuiskasvatuksen
Tutkijatapaaminen 2012

7 300 EUR
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