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aikuiskasvatuksen vuotta
2018!
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• helmikuisesta vuosikokouksesta,
• Aikuiskasvatuksen tutkimuspäivistä 2018,
• Aikuiskasvatus avoimeksi julkaisuksi -seminaarista sekä
• jäsenmaksuohjeista vuodelle 2018.
Aikuiskasvatuksen vuosi alkaa vauhdikkaasti Joensuun
tutkimuspäivillä 15.-16.2.2018. Teemana on tänä vuonna
Sivistys, kansalaisuus ja osallisuus rapautuvassa hyvinvointiyhteiskunnassa. Päiville odotetaan noin 200 osallistujaa.
Ohjelmassa on 15 teemaryhmää, kaksi symposiumia, yksi pyöreän
pöydän keskustelu ja 66 esitystä. Lisäksi luvassa on
ennakkotyöpajoja 14.2. Tilaisuuden pääpuhujiksi on kutsuttu
professori Heikki Hiilamo aiheella Miksi sosiaaliturva ei kannusta
koulutukseen? sekä professori Eeva Jokinen aiheella Oppiminen,
uteliaisuus ja prekaarisuus. Tutkimusseuran jäsenet saavat
osallistumismaksusta 40 euron alennuksen.
Yhdistyksen vuosikokous järjestetään tutkimuspäivien
yhteydessä to 15.2. klo 17-18 (Yliopistonkatu 7, Futura F211).
Vuosikokouksen esityslista on luettavissa ennakkoon yhdistyksen
verkkosivulla. Vuosikokous on avoin kaikille jäsenille.
Tutkimuspäivien iltatilaisuudessa to 15.2. palkitaan Aikuiskasvatuksen tiedeartikkeli. Viime vuonna palkinnon sai Antti Saari
artikkelillaan Elinikäinen oppiminen ja yksilöivä valta
(Aikuiskasvatus 1/2016).
Aikuiskasvatuksen vuosi 2018 on muutosten vuosi, kun
Aikuiskasvatus-tiedelehden muutos avoimeksi julkaisuksi
käynnistyy. Tervetuloa keskustelemaan uudistuksesta sekä sen
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vaikutuksesta yhdistystoimintaan tutkimuspäivien yhteydessä
järjestettävään ennakkotyöpajaan 14.2. klo 13-14.45 (F100, Futura,
Yliopistonkatu 7). Keskustelua alustavat mm. päätoimittaja Hanna
Lappalainen (Virittäjä-tiedelehti) sekä etänä puheenjohtaja
Juhani Tähtinen (Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian
seura, Kasvatus & Aika).
ATS:n jäsenyys kannattaa. Aikuiskasvatus-tiedelehti jatkaa
edelleen yhdistyksen jäsenetuna. Tuttuun tyyliin luvassa on myös
muun muassa julkaisualennuksia.
Jäsenmaksuohjeet 2018
Maksathan jäsenmaksun eräpäivään 28.2. mennessä. Se on
tärkeää yhdistystoiminnan kannalta sekä varmistat samalla sen,
että saat Aikuiskasvatuksen vuoden ensimmäisestä numerosta
alkaen.
Jäsenmaksu
- jäsenet 40 €
- päätoimiset perus- ja jatkotutkinto-opiskelijat 25 €
- yhteisöjäsenet 200 €
Ilmoitathan yhdistyksen sihteerille, mikäli jäsenmaksun maksaa
joku muu kuin jäsen. Muista myös tarvittaessa päivittää
yhteystietosi (ats.sihteeri@gmail.com).
Tiliyhteys: FI1380001700068217
BIC/SWIFT: DABAFIHH.
Maksun saaja: Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura ry
Viitenumero: 110
Eräpäivä 28.2.2018.
Tervetuloa kirjeessämme esiin nostamiimme tapahtumiin!
Toivotamme menestystä vuoteen 2018!
Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura
Karin Filander
Yhdistyksen pj. & esihenkilö
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