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Toimintakertomus vuodesta

2012
Suomen kasvatuksen ja koulutuksen seuraksi 1.10.2012

nimensa muuttanut seura pyrki 77. toimintavuotenaan aktiivi-

sesti edistamaan kasvatuksen ja koulutuksen historian tutkimus-

ta ja tukemaan sen harrastusta. Vuoden 2012 aikana jarjestettiin

seitseman kuukausikokousta, koulumuistojen keruuta valmiste-

leva kutsuseminaari ja kansainvalinen Teaching History for a

Europe in Common -tutkimusseminaari. Seuran tilaisuuksissa

oli vuoden aikana yhteensa yli sata osallistujaa. Lisaksi seura

julkaisi Kasvatus & Aika -lehtea ja vuosikirjan seka teki

yhteistyata muiden tieteellisten yhdistysten ja kasvatusalan

toimijoiden kanssa.

Seuran hallitukseen kuuluivat:

Jukka Rantala (pj), Pauli Arola (varapj), Jouko Kauranne,

Erkki Merimaa, Marjo Nieminen, Lasse Paajanen, Jari Salmi-

nen, Taina Sillanpää, Janne Säntti ja Juhani Tähtinen.

Sihteerina ja taloudenhoitajana toimi Jari Salminen. Hallitus

kokoontui yhdeksan kertaa (19.1., 13.2., 20.3., 19.4., 30.5.,

26.8., 20.9., 11.10. ja 13.11.2012.). Sen keskeisena tehtavänä

oli parantaa seuran näkyvyyttä alan toimijoiden keskuudessa ja

saada lisää aktiivijäseniä seuran toimintaan mukaan.

Hallituksen tukena toimi kolme toimikuntaa. Kotisivu- ja

tiedotustoimikuntaan kuuluivat Jari Salminen, Marjo Nieminen
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ja Janne Säntti. Vuosikirjan toimituksesta vastasivat Jouko

Kauranne, Erkki Merimaa ja Jukka Rantala. Kuukausikokouksista

ja jäsenasioista vastaavassa toimikunnassa olivat Pauli Arola,

Lasse Paajanen ja Taina Sillanpää. Ensin mainitut hallituksen

jäsenet toimivat toimikuntien vastuuhenkiloina.Seuran kevät-

kokous pidettiin 30.5. ja syyskokous 3.10. Kevätkokous vahvis-

ti seuran tilinpaatoksen ja myönsi vastuuvapauden vas-

tuuvelvollisille. Syyskokous hyväksyi seuran toiminta-

suunnitelman ja talousarvion vuodelle 2013 sekä valitsi Jukka

Rantalan seuran puheenjohtajaksi seuraavalle kaksi-

vuotiskaudelle (2013-2014). Hallituksen erovuoroisia jäseniä

olivat Pauli Arola, Lasse Paajanen  ja Jari Salminen.

Erovuoroiset jasenet valittiin uudelleen hallitukseen. Seuran

toiminnantarkastajiksi valittiin Yrjö Männistö ja Veikko Tor-

vinen ja varatoiminnantarkastajiksi Sirkka Ahonen ja Jan

Löfström. Seuran hallitus valitsi 11.10. seuran varapuheenjoh-

tajaksi vuodelle 2013 Pauli Arolan.

Helmikuun kuukausikokouksessa tutustuttiin Taina Sillan-

pään johdolla varhaiskasvatuksen muistitietokeruuseen ja

lastentarhamuseoon Ebeneser-talossa. Maaliskuussa Suoma-

laisen Kirjallisuuden Seuran arkistonjohtaja Ulla-Maija Pelto-

nen kertoi kuukausikokousosallistujille SKS:n toiminnasta

muistitiedon kerääjänä ja tallentajana. Minna Sarantola-Weiss

ja Päivi Makkonen alustivat huhtikuussa Helsingin kaupungin-

museon muistelutyöpajojen toiminnasta, Pirkko Kivimäki puo-

lestaan kertoi syyskuussa Espoon sivistystoimen kehityksestä

vuosina 1850-1970. Lokakuun teemana oli Tieteellisten seurain

valtuuskunnan toiminta, josta oli kertomassa valtuuskunnan

toiminnanjohtaja Aura Korppi-Tommola. Marraskuussa Raija

Meriläinen ja Mari Rakkalainen alustivat teemasta “Ammatti-

koulutus ja yleissivistys”, ja joulukuussa julkistettlin seuran

vuosikirja.

Koulumuistojen keruuhankkeen aloitusseminaarin (30.5.)

alkuiltapäivan ohjeimassa oli arkistonjohtaja Ulla-Maija Pel-
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tosen puheenvuoro “Muistitiedon tutkimuksen ja tallentamisen

nykyhaasteet”, yliopistontutkija Kirsi Pauliina Kallion esitys

“Koulun yhteiskunnallinen muutos oppilaiden ja opettajien

näkökulmasta” verkkopedagogiikan asiantuntija Raimo Pari-

kan alustus “Digitaalinen kansalaismuisti historian tallentaja-

na” seka toiminnanjohtaja Taina Sillanpään ja dosentti Jan

Löfströmin puheenvuoro “Lastentarhamuistojen keruuhanke

esimerkkinä”. Seminaarin jälkimmäisellä puoliskolla museo-

lehtori Sauli Seppälä ja työpajaohjaaja Päivi Makkonen puhui-

vat otsikolla “Muistelutyöpajat ja koululauluillat aineiston-

keruun välineinä” ja Teatteri Ilmiön edustajat esittivät koulu-

muistoja teatterin keinoin. Seminaarin lopuksi keskusteitiin

hankkeen yhteistyömahdollisuuksista. Seminaariin osallistui

edustajia seuraavilta tahoilta: Ebeneser-säätio, Ethnos ry, Hel-

singin kaupunginmuseo, Opetusalan Ammattijarjestö OAJ, Ope-

tusalan seniorijarjestö, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Suo-

men Vanhempainliitto, Teatteri Ilmiö sekä Helsingin, Tampe-

reen ja Turun yliopistojen tutkijoita.

Kolmipäiväiseen Teaching History for a Europe in Common

-tutkijaseminaarin (26.-28.9.) osallistui tutkijoita Portugalista,

Puolasta, Ranskasta, Suomesta ja Unkarista. Hankkeesta ja

siihen liittyvästä tutkijaseminaarista enemmän osoitteessa: http:/

/www.kasvatus-ja-aika.fiisitefilan=184page_id=511

Vuoden 2012 vuosikirjan teemana oli Opettaja yhteiskun-

nallisena ja kulttuurivaikuttajana. Vuosikirjassa julkaistiin

kymmenen artikkelia. Vuosikirja lähetetettiin kaikille seuran

jäsenille seka julkaistiin digitaafisesti seuran kotisivuilla osoit-

teessa http://www.kasvhistseura.fi/sitePlan=1&page id=57.

Vuosikirjan painatus- ja postituskustannuksiin saatiin apuraha

Opetus- ja kulttuuriministeriösta.

Seuran kustantama Kasvatus & Aika -lehti ilmestyi neljä

kertaa, keskimäärin noin 80 sivun laajuisina numeroina. Vuonna

2012 julkaistiin yksi teemanumero. Se käsitteli akateemista

opettajankoulutusta. Lehden talous perustui seuran panostuksen
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ohella Tieteellisten seurain valtuuskunnan myöntämään julkaisu-

tukeen.

Suomen Kulttuurirahasto tuki  koulumuistojen keruuhanketta

myöntämällä seuralle apurahan kutsuseminaarin jarjestämiseen.

Seura sai Tieteellisten seurain valtuuskunnan julkaisutukea

Kasvatus & Aika -Iehdelle, ja Suomen tiedekustantajien Iiitto

myönsi apurahan Kasvatus & Ajan toimitustyöhön tarvittavan

tietokoneen hankintaan. Seura sai apurahan Opetus- ja

kulttuuriministeriölta vuoden 2012 vuosikirjan painatus- ja

postituskuluihin. Lisaksi Opetushallitus myönsi apurahan seu-

ran vuoden 2013 vuosikirjan painatukseen.

Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seura kuuluu

Tieteellisten seurain valtuuskuntaan ja Suomen Tiede-

kustantajien Liittoon. Lisäksi seura hyvaksyttiin vuonna 2012

Tilaushistoriakeskuksen jäseneksi. Jukka Rantala edusti seuraa

Tieteellisten seurain valtuuskunnan kevätkokouksessa ja syys-

kokouksessa. Han toimi myös seuran edustajana TSV:n halli-

tuksessa.

Helsingissä 4. tammikuuta 2013

Jukka Rantala

Seuran puheenjohtaja


