VUOSIKIRJE 2020
23.1.2020

Kiitos vuodesta 2019 ja
tervetuloa rakentamaan
aikuiskasvatuksen vuotta
2020!
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ESIHENKILÖ
Tämä
jäsenkirje
lähetetään
kaikille
Aikuiskasvatuksen

Tutkimusseuran
jäsenille.
Lisäksi
kirje ONLINE
jaetaan
yhdistyksen
PROFESSION
OR INDUSTRY
| LINK
TO OTHER
PROPERTIES:
verkkosivulla. Kirjeessä tiedotetaan muun muassa helmikuisesta
PORTFOLIO/WEBSITE/BLOG
vuosikokouksesta sekä jäsenmaksuohjeista vuodelle 2020.

Tutkimusseuran juhlavuosi (80 v.) käynnistyy vuosikokouksella,
joka järjestetään torstaina 13.2.2020 klo 17.45 Lapin yliopistossa
(LS20+LS21), Aikuiskasvatuksen tutkimuspäivien (13.-14.2.)
yhteydessä. Vuosikokouksen esityslista on luettavissa ennakkoon
yhdistyksen verkkosivuilla. Vuosikokous on avoin kaikille
Tutkimusseuran jäsenille. Kokouksessa jäsenet voivat keskustella ja
vaikuttaa
oman
tiedeseuransa
toiminnan
kehittämiseen.
Tutkimuspäivien illanvietossa palkitaan Aikuiskasvatuksen
vuoden tiedeartikkeli. Viime vuonna palkinnon saivat Arto O.
Salonen & Maria Joutsenvirta artikkelistaan ”Vauraus ja sivistys
yltäkylläisyyden
ajan
jälkeen”
(Aikuiskasvatus
2/2018).
Illanvietossa julkistetaan myös aikuiskasvatuksen uusi vuosikirja
Huiputuksen moraalijärjestys. Osallisuuden ja sosiaalisen kivun
kertomuksia (Filander, Korhonen & Siivonen (toim.) 2019. Tampere:
Vastapaino). Olet lämpimästi tervetullut sekä tutkimuspäiville että
vuosikokoukseen.
Aikuiskasvatus-tiedelehti siirtyi vuonna 2019 avoimeksi julkaisuksi,
ja lehti palvelee nyt kaikkia lukijoita avoimena ja
maksuttomana.
Aikuiskasvatus on luettavissa
Journal.fipalvelussa. Vuoden kokemus lehden avoimesta julkaisemisesta on
lisännyt artikkelitarjontaa, lehden näkyvyyttä ja lukijakuntaa yli
rajojen. AK-lehden nettilukemiseen siirtyminen voi vaatia hieman
totuttelua. Sen hyvänä puolena on ainakin se, että oikea lehti ja
artikkeli löytyvät ehkä helpommin nettisivuilta kuin omasta
kotiarkistosta. Sivuille skannataan tällä hetkellä myös aiempia
Aikuiskasvatus-lehden vuosikertoja, mikä mahdollistaa jatkossa
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systemaattisen kokonaiskuvan saamisen aikuiskasvatuksellisen
tiedekeskustelun painopisteistä eri vuosina.
ESREA-verkosto (European Society for Research on the Education
of Adults) edistää aikuiskasvatuksen ja aikuisten oppimisen
tutkimusta. Suosittelemme Tutkimusseuran jäsenille myös
tutustumista
ESREA:n
toimintaan
ja
jäsenetuihin:
http://www.esrea.org/.
Tiedeseuran puheenjohtajana ja seuran esihenkilönä haluan
korostaa omaan tiedeseuraan kuulumisen merkitystä.
Aikuiskasvatus edustaa laaja-alaista ja monille käytännön kentille
katseensa ulottavaa ja erilaisia rajankäyntejä ylittävää opetus-ja
tutkimusalaa. Tieteenalana se pyrkii lisäämään ymmärrystä siitä,
millä tavalla aikuisväestön kasvun, koulutuksen, kehittämistyön ja
oppimisen ehdot ovat muuttumassa. Aikuiskasvatuksen tutkijat ja
kehittäjät eri toiminnan kentillä sekä alan opiskelijat ja ystävät
joutuvat myös jatkuvasti tarkistamaan näkemystään siitä, miten
aikuisuuden ja kansalaisuuden ideaalit muuttuvat tässä ajassa.
Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura ATS pyrkii tiedeyhteisönä
ylläpitämään vuorovaikutusta ja yhteistyötä ja samalla rakentamaan
kokonaisymmärrystä
siitä,
mitä
monien
ristiriitaisten
muutospaineiden keskellä elävälle alalle ja sen ammatillisille
kentille on tapahtumassa. Avaamme ovia sekä aikuisväestön
uusiutumisen, kasvun, koulutuksen, henkilöstökehittämisen,
ohjauksen ja tuen sekä vapaan sivistystyön ammattilaisille ja
tutkijoille, jotka usein toimivat omassa työssään ilman ammatillisia
ja
tutkimuksellisia
tukiverkkoja.
Haluamme
tarjota
aikuiskasvatuksen ja kehittämistyön ammattilaisille ja tutkijoille
tiedeyhteisön, jota he voivat kutsua omakseen.
Toivomme, että tulet myös tulevana vuonna aktiivisesti tukemaan,
seuraamaan ja osallistumaan seuran toimintaan ja erityisesti uuden
vuosikymmenen
2020
alusta
uudistuvan
Aikuiskasvatustiedelehden kehittämiseen sekä kirjoittajana että lukijana.
Muistathan maksaa myös jäsenmaksusi vuodelle 2020! Se
turvaa tutkimusseuran toiminnan jatkuvuuden.
Toivotamme menestystä vuoteen 2020!
Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura
Karin Filander
Yhdistyksen pj. & esihenkilö
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ATS:n
jäsenyys
kannattaa!
Jäsenenä
saat
alennetun
osallistumismaksun tutkimuspäiville, julkaisuja jäsenetuhintaan
sekä olet mukana alan tutkimuksesta kiinnostuneiden verkostossa.
Yhdistys
viestii
verkkosivullaan,
Facebookissa
sekä
sähköpostilistalla, jolla myös jäsenet voivat jakaa tiedotteitaan ja
tavoittaa laajan joukon aikuiskasvatuksen toimijoita.

Jäsenmaksuohjeet 2020
Aikuiskasvatuksen tutkimusseuraan kuulumalla tuet sen toimintaa
ja pääset osaksi aikuiskasvatuksen tiedeyhteisöä. Maksamalla
jäsenmaksun olet oikeutettu alennettuun osanottomaksuun seuran
tapahtumiin sekä muihin jäsenetuihin
https://www.aikuiskasvatuksentutkimusseura.fi/jasenyys/.
Jäsenmaksujen turvin pidämme vireänä aikuiskasvatuksen
tutkimusalaa ja sen kehittämistä Suomessa. Maksathan
jäsenmaksun eräpäivään 28.2. mennessä.
Jäsenmaksu
- jäsenet 30€
- päätoimiset perus- ja jatkotutkinto-opiskelijat 15€
- yhteisöjäsenet 200€ (yhteisöjäsenille lähetetään erillinen
jäsenmaksulasku)
Ilmoitathan seuran sihteerille, mikäli jäsenmaksun maksaa joku
muu kuin jäsen. Muista myös päivittää tarvittaessa yhteystietosi.
Tiliyhteys: FI1380001700068217
BIC/SWIFT: DABAFIHH
Viitenumero: 110 (tai vaihtoehtoisesti Viesti-kenttään jäsenen nimi)
Eräpäivä: 28.2.2020
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