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Kiitos yhteisöjäsenillemme
vuodesta 2017 & tervetuloa
rakentamaan
aikuiskasvatuksen vuotta
2018!

AIKUISKASVATUKSEN
TUTKIMUSSEURA
AIKUISKASVATUKSEN
TUTKIMUSSEURAN
PJ. &
Hyvä Aikuiskasvatuksen
Tutkimusseuran yhteisöjäsen,
ESIHENKILÖ
Tämä jäsenkirje lähetetään yhteisöjäsenillemme
postitse viikolla

4. Lisäksi
kirje jaetaan
ATS:n|verkkosivulla.
Kirjeessä
tiedotetaan
PROFESSION
OR INDUSTRY
LINK TO OTHER ONLINE
PROPERTIES:
- helmikuisesta vuosikokouksesta, PORTFOLIO/WEBSITE/BLOG
- 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 Tutkimusseuran
jäsenille.
Tutkimuspäivien iltatilaisuudessa to 15.2. palkitaan Aikuiskasvatuksen tiedeartikkeli. Viime vuonna palkinnon vastaanotti 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 yhteisöjäsenet saavat edelleen kaksi Aikuiskasvatustiedelehden vuosikertaa sekä alennusta yhdistyksen julkaisuista
sekä tapahtumista.
ATS tekee mielellään erilaista tapahtuma- ja tiedotusyhteistyötä.
Myös tänä vuonna yhteisöjäsenten on mahdollista saada
käyttöönsä vanhoja Aikuiskasvatus-lehden numeroita postikulujen
hinnalla. Muistattehan, että myös yhteisöjäsenet voivat käyttää
tiedottamisessa hyväkseen ATS:n kanavia (olettehan tällöin
yhteydessä tiedottajaamme osoitteessa ats.tiedottaja@gmail.com).
Jäsenmaksuohjeet 2018
Jäsenmaksu
- Yhteisöjäsenet 200 €
- Jäsenmaksulasku lähetetään laskutusosoitteeseenne
helmikuun 2018 aikana.
Jos yhteystiedoissanne tapahtuu muutoksia, muistattehan ilmoittaa
siitä yhdistyksen sihteerille (ats.sihteeri@gmail.com). Näin
turvaatte esimerkiksi Aikuiskasvatus-tiedelehden perilletulon.
Toivotamme menestystä vuoteen 2018!
Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura
Karin Filander
Yhdistyksen pj. & esihenkilö
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