Suomen Vammaistutkimuksen Seura ry
Jäsenkirje/Joulukuu 2017
Hyvä Suomen Vammaistutkimuksen Seuran jäsen,
Kuluva vuosi on ollut Suomen Vammaistutkimuksen Seurassa vilkas, ja tuonut myös muutoksia
tullessaan. Tässä jäsenkirjeessä tietoja keskeisimmistä muutoksista sekä tulevista tapahtumista:




Uuden puheenjohtajan tervehdys
Seuran uudet nettisivut on otettu käyttöön
Tulevat tapahtumat: Vuosikokous, Vammaistutkimuksen kesäpäivät

***
Hyvät Suomen Vammaistutkimuksen Seura ry:n jäsenet,
Olen seuran uusi puheenjohtaja ja todella innoissani tästä luottamustehtävästä.
Vammaistutkimuksen asema on parantunut hitaasti, mutta varmasti. Yliopistojen budjetteja on
leikattu rajusti ja koko tutkijakunta on kärsinyt tästä. Toisaalta, YK:n vammaisten oikeuksien
yleissopimuksen ratifiointi viime vuonna avasi uusia mahdollisuuksia. Meidän seuramme haluaa
edistää vammaistutkimusta Suomessa. Pyrimme mahdollistamaan verkostoitumisen jäsenten
kesken, kasvattamaan nuoria vammaistutkijoita ja perustamaan oman suomenkielisen akateemisen
lehden. Ensimmäistä kertaa seuramme historiassa meille on tulossa kolmen vuoden strategia, missä
prioriteettimme on kirjattu ja mitä toteutetaan suunnitelmallisesti sekä johdonmukaisesti. Ottakaa
vapaasti yhteyttä minuun jos teillä on ideoita yhteistyölle.
Hyvää Joulun odotusta kaikille.
Terveisin,
Hisayo Katsui (hisayo.katsui@helsinki.fi), seuran puheenjohtaja
***
Vammaistutkimuksen seuran verkkosivut on uudistettu. Sivuja on pyritty selkeyttämään, myös
siten, että ajankohtaisille asioille saadaan sivuilla parempi näkyvyys. Sivuilta löytyykin tietoja mm.
tulevista Vammaistutkimuksen kesäpäivistä 2018 (tietoa näistä myös alla).
Uusina sisältöinä sivuilla ovat tutkijapankki ja opinnäytetyö-lista. Tutkijapankin tarkoituksena
on palvella sellaisia sivuston käyttäjiä, jotka etsivät tietoa ajankohtaisesta vammaistutkimuksesta.
Pankin kautta voi hakea alan kotimaisia tutkijoita ja heidän yhteystietojaan. Tutkijapankki toimii
ilmoitusmenettelyllä, eli jäsenet voivat ilmoittaa omat tietonsa pankkiin lisättäväksi lähettämällä
sähköpostia seuran sihteerille (sihteeri(at)vammaistutkimus.fi).
Seuran sivuilta on jo aiemmin löytynyt lista vammaistutkimuksen väitöskirjoista. Koska tällä
hetkellä Suomessa tehdään opinnäytteitä vammaistutkimuksen keskeisistä aiheista myös
yliopistokontekstin ulkopuolella, olemme halunneet avata listan täydennettäväksi myös muilla
opinnäytetöillä. Opinnäytetyölista toimii ilmoitusmenettelyllä, eli tiedot opinnäytetöistä voi lähettää
seuran sihteerille.
Otamme mielellämme vastaan palautetta sivujen toimivuudesta ja ehdotuksia sivujen sisältöjen
kehittämiseksi.

***
Suomen Vammaistutkimuksen Seura ry:n vuosikokous järjestetään torstaina 22.3.2018 klo 14
(Lintulahdenkatu 10). Kokouskutsu esityslistoineen lähetetään jäsenille lähempänä ajankohtaa.
Tilaisuutta koskevia tietoja päivitetään alkuvuodesta 2018 seuran nettisivuille.
Vammaistutkimuksen kesäpäivät järjestetään 17.5.-18.5.2018 THL:n tilassa Helsingissä.
Päivien teemana on ”Muuttuva toimintaympäristö ja vammaisten henkilöiden asema”. Päivien
pääpuhujana on vammaistutkimuksen professori Nick Watson Glasgown yliopistosta. Watson on
viimeaikaisessa tutkimuksessaan tarkastellut Iso-Britanniassa tehtyjä palvelujärjestelmäuudistuksia
ja näiden vaikutuksia vammaisten henkilöiden saamaan tukeen ja palveluihin, sekä heidän
asemoitumiseensa palvelujärjestelmässä. Päivien toinen päivä on kohdennettu poikkeuksellisesti
jatko-opiskelijoille. Tapahtuman tietoja tarkennetaan seuran nettisivuille alkukevään 2018 aikana.
***
Olethan maksanut jäsenmaksusi vuodelta 2017? Vuosimaksuja koskevia tietoja voi tiedustella
seuran sihteeriltä, sihteeri(at)vammaistutkimus.fi .

