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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.
Kertomusvuoden toiminta painottui sekä tapahtumien että julkaisujen osalta ATS:n 70vuotisjuhlavuoteen.

ATS:n keskeisimmät julkaisut ovat Aikuiskasvatus-lehti, Lifelong Learning in Europe (LLinE) -lehti
sekä Aikuiskasvatuksen vuosikirja, jotka toimitetaan 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

Johtokunnan työskentelyä jatkettiin yhteistoiminnallisena verkostona, joka seurasi aktiivisesti
aikuiskasvatustutkimuksen nykytilaa ja tulevaisuutta. Erityisesti kiinnitettiin huomiota siihen, mitä
yliopistoissa tapahtui kansallisesti ja kansainvälisesti aikuiskasvatuksen tutkimuksessa ja
koulutuksessa sekä kartoitettiin myös yhteistyön mahdollisuuksia lähialojen kanssa. Seuraavissa
luvuissa on mainittu henkilöt, jotka edustivat seuraa eri yhteyksissä.
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Seuran puheenjohtajana vuonna 2010 toimi professori Anja Heikkinen ja varapuheenjohtajana
dosentti Karin Filander. Johtokunnan varsinaisina jäseninä toimivat yliassistentti KT Seija KeskitaloFoley, tutkija FT Hanna Toiviainen ja KT Kaija Collin sekä varajäseninä professori Arto Jauhiainen,
professori Jyri Manninen ja tohtoriassistentti KT Ulpukka Isopahkala-Bouret.

Seuran sihteerinä toimi KK Elina Manninen, rahastonhoitajana KM Sini Teräsahde ja tiedottajana
KK Maiju Salonen. Tilintarkastajina toimivat vuonna 2010 Vesa Korhonen ja Sanna Raiskio,
varatilintarkastajina Marjo Vuorikoski ja Leena Saloheimo.

Seuran vuosikokous pidettiin Tutkijatapaamisen yhteydessä 18.2.2010 Joensuussa. Johtokunta
kokoontui vuoden aikana yhteensä yhdeksän kertaa. Lisäksi kesäkuussa järjestettiin kaikille
jäsenille avoin yleinen kokous.

3 TAPAHTUMAT JA MUU TIETEELLINEN TOIMINTA

Kertomusvuotena juhlittiin seuran 70-vuotista historiaa. Perinteisen tutkijatapaamisen lisäksi
järjestettiin erilaisia tapahtumia ympäri Suomea, joissa pohdittiin ATS:n lisäksi myös yleisemmin
aikuiskasvatustieteen historiaa ja tilannetta sekä kertomusvuonna että tulevaisuudessa. ATS:n 70vuotisjuhlavuoden tapahtumia valmisteli työryhmä, jota veti Rainer Aaltonen, jäseninä Anja
Heikkinen, Elina Manninen, Maiju Salonen, Sini Teräsahde ja Jyri Manninen. Yhteistyötä
juhlavuoden järjestelyissä tehtiin yliopistojen ja Kansanvalistusseuran kanssa.

ATS:n juhlavuoden tapahtumia:

Juhlavuoden tapahtumat aloitti Aikuiskasvatuksen Tutkijatapaaminen Mitä iloa tutkimuksesta?,
joka järjestettiin 17.–19.2.2010 Joensuussa. Osallistujamäärä oli 95 henkilöä.

Ulpukka Isopahkala-Bouret ja Kristiina Brunila pitivät Joensuun tutkijatapaamisessa vetämänsä
teemaryhmän pohjalta teemaryhmän aikuiskasvatuksen kriittisestä tutkimuksesta myös KYK-
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seminaarissa Helsingissä 10.5.2010. Teemaryhmissä käsitellyistä ajatuksista käytiin
kertomusvuonna keskustelua myös ATS:n blogissa (http://www.protsv.fi/ats/).

Hanna Toiviainen ja Ulpukka Isopahkala-Bouret kartoittivat millaista aikuiskasvatustieteen
tutkimusta Helsingin yliopistolla Käyttäytymistieteen laitoksella tällä hetkellä tehdään.

Tampereella järjestettiin 11.5.2010 keskustelutilaisuus ja illanvietto Aikuiskasvatus nyt ja
tulevaisuudessa ravintola Telakassa.

Kaikille ATS:n jäsenille avoin yleinen kokous järjestettiin 11.6.2010 Tampereen yliopistolla.
Kokouksessa keskusteltiin aikuiskasvatuksen tilasta ja tulevaisuudesta.

Vaasan Åbo Akademissa järjestettiin 30.8. yhdessä ruotsinkielisen vapaan sivistystyön
yhteistyöjärjestön Bildningforumin kanssa tapaaminen, jossa esiteltiin juuri valmistuneita PD-töitä,
ajankohtaisia tutkimuksia ja selvityksiä sekä keskusteltiin kentän haasteista ja yhteistyöstä.

Rovaniemen kaupunginkirjastossa järjestettiin 18.9.2010 aikuiskasvatus-tapahtuma Välittömästi
yhdessä – Puheenvuoroja aikuisopiskelusta ja tutkimuksesta: kokemuksia, kohtaamisia, musiikkia,
teatteria ja tiedettä. Tapahtumaan kuului luentoja ja aikuisopiskelijoiden puheenvuoroja sekä
Seitakuoron ja teatteriryhmä Saalon esitykset. Tapahtuman järjestäjinä toimivat tutkimusseuran
lisäksi Lapin yliopisto, Rovala-Opisto, Rovaniemen kansalaisopisto, Lapin maakuntakirjasto ja
Kansalaisfoorumi. Paikalla oli myös Lapin yliopiston avoimen yliopiston ja Kansalaisfoorumin
toiminnan esittelyä.

Tampereella järjestettiin 30.9.2010 aikuiskasvatus jalkautuu -tapahtuma nimeltä Laatua
koulutukseen tehoa tutkimukseen: Aikuiskasvatuksen nykynäkymiä Pirkanmaalla.

Lisäksi Tampereella järjestettiin TQF3 tutkimusseminaari Who sets the agenda in lifelong learning?
3.–4.12.2010.
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Juhlavuosi huipentui ATS:n 70-vuotisjuhlaseminaariin Katoava aikuisuus? Tieteiden talolla
7.12.2010. Seminaarissa esiintyivät Eeva-Inkeri Sirelius, Petri Pohjonen Kathryn Ecclestone,
Georgios Zarifis, Kristiina Brunila sekä Tuula Heiskanen ja Pauli Juuti. Seminaarin jälkeen
nautittiin juhlaillallinen. Tapahtumaan osallistui 62 henkilöä.

Lisäksi ATS:n johtokunnan jäsenet ja seuran jäsenet ovat osallistuneet erilaisiin kansallisiin ja
kansainvälisiin tapahtumiin:

-

LLinE-lehden 12. kansainvälinen konferenssi Lifelong Learning and Wellbeing 27.–29.1.2010
Tuusulassa.

-

Kasvatushistorian päivät Jyväskylässä 7–8.6.2010.

-

Työelämän tutkimuspäivät Työn tuottavuus + työelämän laatu – mahdollisuus vai
mahdottomuus? Tampereen yliopistolla 4.–5.11.2010

-

Kasvatustieteen päivät Kasvatuksellinen mielikuvitus ja oppimisen tilat Lapin yliopistolla 25.–
26.11.2010.

Kansainvälisiä tapahtumia:
- ESREA -konferenssi 23.–26.9.2010, Linköping; Adult Learning in Europe – Understanding
diverse meanings and contexts (http://www.liu.se/esrea2010/?l=sv)

- ESREA:n tutkimusverkostojen seminaarit vuonna 2010 (http://www.esrea.org)

ATS ja sen jäsenet osallistuivat erilaisten kansainvälisten tutkijaverkostojen toimintaan. Tärkeitä
toimintakenttiä olivat ESREA (European Society for Research on the Education of Adults) ja EERA
(European

Educational

Research

Association)

verkostoineen.

Anja

Heikkinen

toimi

kertomusvuonna ESREA:n johtokunnassa (kausi 2008–2010). Pohjoismaisia tutkimusyhteyksiä
edistettiin Odensen pohjoismaisessa aikuiskasvatuskonferenssissa sekä Nordisk Voksens Lärningverkoston tapahtumissa.
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4 JULKAISUTOIMINTA

ATS:n juhlavuosi näkyi vahvasti myös julkaisutoiminnassa. Erityisesti seuraavissa julkaisuissa:

- Aikuiskasvatus – lehti volyymi 30 vuonna 2010
- LLinE – lehti 3/2010
- Kasvatus ja aika-lehden teemanumero Aikuiskasvatus eilen, tänään, huomenna 4/2010,
päätoimittajana Rainer Aaltonen (http://www.kasvatus-ja-aika.fi).
- Kasvatus ja aika supplement ESREA:n History of Adult Education and Training
seminaarista 7.-6.6.2009, päätoimittajana Rainer Aaltonen
- Rainer Aaltonen kirjoitti seuran historiikin, joka on luettavissa myös ATS:n nettisivuilla.
- Kansansivistys – lehdestä otettiin juhlaseminaaria varten juhlapainos (vuosi 1941, nro 1)

Lisäksi juhlavuoden innoittamana Leena Ahteenmäki-Pelkonen on kirjoittamassa "historiikin"
Helsingin yliopiston aikuiskasvatustieteen alkutaipaleesta. ATS toimitti ja julkaisi yhdessä
Kansanvalistusseuran kanssa Aikuiskasvatus-lehteä. Lehden päätoimittajana toimi Heikki
Silvennoinen (2010–2012). ATS:n edustajina toimituskunnassa (2010–2012) toimivat Karin
Filander, Arto Jauhiainen ja Jussi Onnismaa.

Aikuiskasvatus-lehti on lähetetty seuran jäsenille jäsenetuna. Lehti ilmestyi toimitusvuonna neljä
kertaa ja sisälsi yhteensä 320 sivua. Vuoden 2010 teemat olivat: Vastuu ja välittäminen (1/2010),
Uraa rakentamassa (2/2010), Sopeuttava ja voimaannuttava vapaa sivistystyö (3/2010) ja
Aikuiskasvatustutkimus – kansansivistyksen panoraamoista kehittämispuheeseen (4/2010).
Lehden painosmäärät ovat olleet 2200 kpl/lehti. Lehdellä oli 1475 vuosikerran tilaajaa (1275
normaalitilausta + 200 ATS:n jäsenetulehteä), joiden lisäksi tekijä- ja muiden vapaakappaleiden
saajia on noin 250. Irtonumeromyyntiin varattiin loput noin 350 kappaletta. 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 Vuorio-
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Lehti ja Susanna Paloniemi. Kertomusvuonna työn alla on ollut Anneli Eteläpellon, Tuula Heiskasen
ja Kaija Collinin toimittama Aikuiskasvatuksen 49. vuosikirja Valta, toimijuus ja aikuiskasvatus, joka
julkaistaan vuonna 2011. Aikuiskasvatuksen 50. vuosikirjaa suunniteltiin kertomusvuoden
tutkijatapaamisen pohjalta.

ATS solmi Kansanvalistusseuran kanssa uudet yhteistyösopimukset Aikuiskasvatus-lehden
julkaisemisesta ja Aikuiskasvatuksen vuosikirjan julkaisemisesta vuonna 2008. Sopimukset astuivat
voimaan 1.1.2009 ja ovat voimassa kunnes jompikumpi osapuoli sanoo ne irti.

ATS:n Kansanvalistusseuran kanssa toimittaman Lifelong learning in Europe (LLinE) -lehden
päätoimittajana toimi prof. Kristiina Kumpulainen ja managing editorina Markus Palmén.
Kertomusvuonna LLinE-lehti ilmestyi neljä kertaa. Numeroiden teemat olivat: 1/2010 Lifelong
Learning and Social Cohesion, 2/2010 Lifelong Learning and Wellbeing, 3/2010 Travel and Lifelong
Learning ja 4/2010 World of Lifelong Learning: Asia. Lehden painos- ja levikkimäärä on noin
1000 kpl, mutta lehti kiertää laajemman lukijakunnan keskuudessa ja 42 tilaajista on
kirjastoja ja tietopalveluita. Lehden painosmäärä oli kahden ensimmäisen numeron osalta
1200/lehti ja kahden viimeisen lehden osalta 1000/lehti. Tilaajia, yksittäisiä jäseniä sekä
organisaatioita, lehdellä oli vajaa 600. Tilaajista 42 kpl oli kirjastoja ja tietopalveluita.

LLinE-lehden toimituksessa seuran edustajina toimivat vuosina 2010–2012 Antti Kauppi ja Sanna
Raiskio. Lehden toimitusneuvostossa toimivat lisäksi Ms Antra Carlsen (NVL, Sweden), Ms Renée
David Aeschlimann

(Centre Inffo, France), Ms Mary Claire Halvorson (EUCEN; Goldsmiths

University of London, UK), Mr Uwe Gartenschläger (dvv international, Germany), Professor
Heribert Hinzen (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), Mr Alastair Thomson (NIACE, UK) ja Ms
Magda Trantallidi (Ministry of Education, General Secretariat of Adult Education, Greece).

Ammattikasvatuksen aikakauskirjan toimituskunnassa toimi kertomusvuonna ATS:stä Antti Kauppi.
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ATS:n, VSY:n ja KVS:n käynnistämä Suomalaisen aikuiskasvatuksen kentät ja kerrostumat kirjasarjahanke (SAKKE) jatkui vuonna 2010. 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. Suunnitelman mukaan sarjan osat ilmestyvät seuraavasti:


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



2. osa Aikuiskasvatuksen paradigmamuutokset (filosofis-historiallinen) 2010



3. osa Aikuisten kasvu ja aktivointi (psykologinen, sosiaalipsykologinen ym.) 2011



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



5. osa Aikuiskasvatuksen "suuret/merkittävät suomalaiset" (historiallinen) 2011.

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 tutkimusseura levitti jäsenilleen KVS:n ja Suomen Kansalaisopistojen liiton julkaisemaa
Sivistys-verkkolehteä. Monet seuran jäsenet tuottavat lehteen sisältöjä.

5 TIEDE- JA TUTKIMUSPOLITIIKKA

Yliopistojen rajut muutokset ovat jatkuneet vuonna 2010, kun niistä on tehty yksityistaloudellisia
organisaatioita ja suurempia yhteenliittymiä. ATS jatkoi keskustelua tutkimuksen, hallinnon,
politiikan ja käytännön toimijoiden yhteistyön edistämiseksi aikuiskasvatuksessa.

AITURI-hanke käynnistyi helmikuussa 2010. Hankkeen työryhmässä on tutkimuksen, vapaan
sivistystyön, ammatillisen aikuiskoulutuksen ja opetushallinnon edustus. Työryhmään kuuluvat
Anja Heikkinen (TaY, ATS), Leena Saloheimo (VSY), Pauliina Venho (AIKE), Pertti Pitkänen (OPH),
Sini Teräsahde, koordinaattori (TaY). Työryhmä on kokoontunut vuoden aikana neljä kertaa.
Hankkeella

on

Internet-sivu

Aikuiskasvatuksen

Tutkimusseuran

kotisivustossa

-

http://bit.ly/a4nnLb - ja sieltä löytyvät muun muassa työryhmän kokousten muistiot, aikataulu
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tilaisuuksista, johon työryhmän jäsenet ovat osallistuneet sekä hankkeen blogi, johon on tehty
yhteenvetoja tutkimuksen, käytännön ja hallinnon suhteista ja yhteistyön tarpeesta eri
tapahtumissa käydyistä keskusteluista. Hankkeen aikana tehtyjen avainhenkilöhaastattelujen ja
kyselyn sekä muiden aineistojen perusteella työryhmä on laatinut ehdotuksen koordinoiduksi
tutkimusyhteistyön malliksi.

Yhteistyö muiden kasvatustieteellisten seurojen kanssa jatkui tieteellisten tapahtumien
järjestämisessä

–

muun

muassa

kasvatustieteiden

tutkimuspäivillä

-

ja

julkaisutoiminnassa. Yhteistyössä VSY:n kanssa järjestettiin tutkijatapaaminen Oriveden
opistolla

syyskuussa

2010

ja

valmisteltiin

vapaan

sivistystyön

kansallista

tutkimusohjelmaa/-hanketta.

Kansainvälinen tiede- ja tutkimuspoliittinen keskustelu toteutuivat ESREA:n ja pohjoismaisen
tutkimusyhteistyön kautta lähinnä yksittäisten jäsenten varassa, samoin kontaktit Baltian maiden
(BARAE), aasialaisten (EAFEA) tutkijoihin.

6 JÄSENET JA TIEDOTUS

ATS:n jäsenmäärä oli vuoden 2010 lopussa 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.

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

erikseen

määriteltyihin

jäsenetuihin.

Kertomusvuonna

järjestettiin
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yhteisöjäsenkampanja, jonka avulla saatiin uusia yhteisöjäseniä seuralle. Kampanjaa jatketaan
vuonna 2011.

Seuran tiedotustoiminnassa hyödynnettiin sähköistä viestintää. Pääasiassa viestintään käytettiin
seuran

sähköpostilistaa

(ats-lista@tsv.fi)

ja

verkkosivuja.

Sähköpostilistalla

tiedotetaan

aikuiskasvatustieteen ja ATS:n ajankohtaisista asioista ja tapahtumista ja sille voivat liittyä kaikki
kiinnostuneet. ATS-tiedotteen eli sähköpostiviestin, johon on koottu informaatiota koskien
erilaisia seuran toimintaan ja aikuiskasvatukseen liittyviä ajankohtaisia asioita, lähettämistä
jatkettiin aina kun ajankohtaista tiedotettavaa oli. Juhlavuoden johdosta sähköpostilistalla oli
myös paljon ns. täsmätiedotusta esimerkiksi syksyn aikana joulukuun juhlaseminaariin liittyen.

Vuoden 2010 lopussa 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.

Toinen merkittävä tiedotuskanava ovat seuran verkkosivut, joilla tiedotetaan myös ajankohtaisista
tapahtumista. Tiedottamista verkkosivujen kautta on lisätty entisestään. Tiedottaja Maiju Salosen
vuonna 2008 tekemiä verkkosivuja kehitettiin edelleen. Sivujen sisältöä kehitettiin ja tuotettiin
yhteistyössä johtokunnan ja toimihenkilöiden kesken. AITURI-hankkeelle tehtiin verkkosivuille oma
osionsa sekä oma blogi. Tutkimusseuran omassa blogissa julkaistiin helmikuussa puheenjohtaja
Anja Heikkisen kirjoitus ”Tanssittaisiinko myös ruusuilla?” ja Ulpukka Isopahkala-Bouretin ja
Kristiina Brunilan kirjoitus ”Onko tilaa kriittiselle kriittiselle aikuiskasvatuksen tutkimukselle?”.
Verkkosivujen kehittämistä jatketaan edelleen vuonna 2011. Sivuista on suunnitteilla myös
englanninkielinen versio.

Jäsenkirje tavoitti seuran jäsenet vuoden alussa sekä postitse että sähköpostilistan kautta.
Tiedotusta Aikuiskasvatus-lehdessä jatkettiin. ATS:n ilmoitus oli jokaisessa kertomusvuonna
ilmestyneessä Aikuiskasvatus-lehdessä.
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7 SEURAN TOIMINTAMUOTOJEN KEHITTÄMINEN

Toimintavuonna tehostettiin tiedottamista ja markkinointia, jotta seuran tapahtumat ja julkaisut
löytäisivät paremmin yleisönsä. Kotisivuja on kehitetty edelleen palvelemaan paremmin kansallista
yleisöä muun muassa seuraa koskevalla arkistolla ja ajankohtaisia tapahtumia koskevalla
tiedotuksella. Sivuilla toimii ATS:n blogi, sinne on kerätty tietoa yliopistouudistuksista ja
aikuiskasvatustieteen tilasta eri yliopistoissa sekä koottu Tutkimus-kenttä-politiikka – yhteistyöstä
dokumentteja.

ATS:n ja Kansanvalistusseuran kesken tehtiin vuoden lopussa järjestetyssä kokouksessa
(9.11.2010) suunnitelma yhteisistä julkaisuista, seminaareista ja tapahtumista.

8 TALOUS

ATS:n talous nojaa jäsenmaksuihin sekä tapahtumiin, julkaisuihin ja hankkeisiin saataviin erillisiin
apurahoihin. Tällaisia saatiin Alfred Kordelinin säätiöltä ja OPM:ltä juhlavuoden kuluihin.
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,
jonka avulla kokouskustannuksissa on pystytty säästämään. Muita vaihtoehtoisia tapoja seuran
talouden vahvistamiselle etsitään.

Alla on lueteltu seitsemän viimeksi kuluneen vuoden aikana saadut avustukset:

2003
Suomen Akatemia

Aikuiskasvatus-lehti

7 500 EUR

Opetusministeriö

Seminaari

8 000 EUR
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2004
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

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

2005

2006

2007
Tieteellisten Seurain

2008
Tieteellisten seurain

2009
Tieteellisten seurain
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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

13

