27. tammikuuta, 2021

Hyvä Aikuiskasvatuksen Tutkimusseuran jäsen
Kiitos vuodesta 2020 ja tervetuloa rakentamaan aikuiskasvatuksen vuotta 2021!
Seuran sääntömääräinen vuosikokous seuran jäsenille pidetään etäyhteyden välityksellä
Zoom-kokousalustalla perjantaina 19.2.2021 klo 12–13. Kokoukseen voi osallistua myös
paikan päällä Helsingissä Tieteiden talossa sali 208 (säädöksen 290/2020 mukaisesti).
Seuran hallitus suosittelee etänä osallistumista. Kokoukseen osallistuvia seuran jäseniä
pyydetään ilmoittautumaan 7 päivää ennen kokousta (viimeistään perjantaina 12.2.) sihteerille
(ats.sihteeri@gmail.com). Samalla pyydetään ilmoittamaan, osallistuuko kokoukseen etänä
vai paikan päällä. Vuosikokouksen etäosallistujille lähetetään linkki kokoukseen (Zoom).
Vuosikokouksen jälkeen klo 13.15–14.15 julkistetaan Aikuiskasvatus -lehden vuoden 2020
paras tiedeartikkeli, minkä jälkeen KT Annika Pastuhov pitää esitelmän (vain etäyhteys)
poliittisten puolueiden koulutustoimintaa käsittelevästä tutkimuksestaan. Aihe on
aikuiskasvatuksen ja poliittisen vaikuttamisen kannalta tärkeä mutta toistaiseksi vain vähän
tutkittu. Annika Pastuhov on väitellyt Åbo Akademissa vuonna 2018. Hänen
aikuiskasvatuksen väitöskirjansa käsittelee osallistumista vapaaseen sivistystyöhön
kansalaisuuden näkökulmasta. Tällä hetkellä hän toimii post doc-tutkijana Linköpingin
yliopistossa Ruotsissa ja vierailevana tutkijana Tampereen yliopistossa. Zoom-linkki:
https://uef.zoom.us/j/4885564666 Tilaisuus on kaikille avoin ja maksuton!
Puolueet kasvattajina ja kouluttajina
”Esitelmässä käsittelen tutkimustani poliittisten puolueiden koulutustoiminnasta, pääosin
Ruotsissa mutta osittain myös Suomessa. Tutkimushankkeessamme (Partiskolningens
didaktik) tarkastelemme puolueiden jäsenilleen järjestämää koulutusta sekä muuta
kasvatuksellista toimintaa. Hankkeessamme pureudumme puolueiden koulutustoiminnan
laajuuteen, koulutustoiminnan tavoitteisiin ja koulutuksen kautta mahdollisesti tarjoutuvaan
poliittiseen vaikutusvaltaan. Vaikka demokratian ja kasvatuksen kysymykset ovat tiiviisti
kietoutuneet toisiinsa, puolueiden kasvatuksellista toimintaa on tutkittu rajoitetusti. Varsinkin
pohjoismaisessa kontekstissa, jossa poliittisten päättäjien koulutustausta on huomattavan
heterogeeninen ja vapaalla sivistystyöllä ja poliittisilla puolueilla on historiallisia yhteyksiä, voisi
olettaa, että puolueiden jäsenkoulutuksen vaikutukset ovat edelleen merkittäviä. Dokumenttija haastatteluaineiston avulla pyrimme näyttämään, mitä merkityksiä puoluekoulutukseen
liitetään ja mihin tavoitteisiin sen kautta pyritään nykypäivänä.”

Aikuiskasvatus-tiedelehti täyttää vuonna 2021 40 vuotta, ja juhlavuoden kunniaksi luvassa
on laajempia sisältöjä. Näistä lisää myöhemmin! Kuluneen vuoden aikana Aikuiskasvatuslehden kaikki aikaisemmat julkaisut on digitoitu. Digitointi parantaa tutkimustiedon saatavuutta
ja luo jatkumon julkaisun alusta nykyhetkeen. Digitoinnin myötä on mahdollista tehdä
uudenlaisia hakuja ja vertailuja. Aineistojen hyödyntäminen opetuksessa, tutkimuksessa ja
yhteiskunnallisten päätösten taustana helpottuu. Kun aineistoja voidaan jakaa ajasta ja
paikasta riippumatta, tämä edistää aikuiskasvatuksesta käytävää keskustelua. Aikuiskasvatus

ja sen digiarkistot ovat avoimesti kaikkien saatavilla suomalaisten tiedelehtien journal.fi palvelussa.

ESREA-verkosto (European Society for Research on the Education of Adults) edistää
aikuiskasvatuksen ja aikuisten oppimisen tutkimusta Euroopassa. ATS on ESREA:n
yhteisöjäsen, mutta liittymällä yksilöjäseneksi varmistat itsellesi kaikki jäsenyyden tarjoamat
edut. Samalla mahdollistat ESREA:n monipuolisen toiminnan jatkumisen myös
tulevaisuudessa. Tutustu ESREA:n toimintaan ja jäsenetuihin: http://www.esrea.org/.

Tiedeseuran johtokunnan ja työkunnan puolesta haluamme kiittää vuodesta toiseen
uskollisia seuran jäseniä sekä uusia jäseniä. Te kaikki mahdollistatte Aikuiskasvatuksen
Tutkimusseuran olemassaolon ja toiminnan. Jäsenyytenne myös viestittää meille, että pidätte
tutkimusseurassa tehtävää työtä merkityksellisenä.
Vuosi 2020 oli monella tapaa erityinen. Aikuiskasvatuksen tutkimuspäivät järjestettiin 13.14.2.2020 Lapin yliopistossa teemalla ”Elämän kestävä vastuu”. Tutkimuspäivillä keskusteltiin
aikuiskasvatuksen asemasta yhteiskunnan muutoksessa ja tärkeänä teemana oli
eriarvoistuminen. Tuolloin emme aavistaneet, millainen vuosi olisi tulossa, mutta
tutkimuspäivillä esitetyt kysymykset kuten ”Miten rakentaa yhteisöllisen vastuun yhteiskuntaa,
joka mahdollistaa tasa-arvoisen ja yhdenvertaisen osallistumisen koulutukseen, työhön ja
sosiaaliseen elämään?” osoittautui tärkeämmäksi ja ajankohtaisemmaksi kuin alkuvuodesta
ymmärsimmekään.
Vuosi 2020 oli myös Aikuiskasvatuksen Tutkimusseuran juhlavuosi. Seura täytti 80 vuotta
7.12.2020. 80 vuoteen on mahtunut erilaisia historiallisia ja yhteiskunnallisia vaiheita, mutta
aikuiskasvatuksen merkitys yhteiskunnassa ei ole hiipunut, vaan pikemminkin kasvanut.
Tämä tuli esiin myös 14.12.2020 verkossa järjestetyn juhlaseminaarin puheenvuoroissa.
Aikuiskasvatusta ja tieteeseen perustuvaa tietoa tarvitaan ratkomaan globaaleja haasteita
kuten ekokriisi, koronapandemia ja populismi. Verkkoseminaari kokosi yhteen
aikuiskasvatuksesta kiinnostuneet tutkijat, opettajat, opiskelijat ja käytännön toimijat ympäri
maata ja juhlaseminaariin osallistui parhaimmillaan 100 osallistujaa. Virtuaalitapahtumia voi
pitää yhtenä koronavuoden myönteisistä asioista. Toivottavasti pääsemme kuitenkin pian
myös kokoontumaan kasvotusten.
Onnea ja menestystä vuoteen 2021!
Muistathan maksaa jäsenmaksusi vuodelle 2021! Se turvaa tutkimusseuran toiminnan
jatkuvuuden.
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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, Twitterissä sekä sähköpostilistalla, jolla myös
jäsenet voivat jakaa tiedotteitaan ja tavoittaa laajan joukon aikuiskasvatuksen toimijoita.
Sähköpostilistalle pääset lähettämällä sähköpostia osoitteeseen ats.tiedottaja@gmail.com
Jäsenmaksuohjeet 2021
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: 28.2.2021

