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Esipuhe

Olen viime vuosina toimiessani seuramme vuosikirjan
taittajana, ihmetellyt, että joka vuosi on löytynyt kirjaamme
sopivia ansiokkaita artikkeleita riittävä määrä.

Jos tarkastelee vuosikirjamme lopussa olevaa luetteloa eri
vuosien  artikkeleista, voi panna merkille, että artikkeleiden
määrä on kasvanut viime vuosina. Sota aikana ja eräinä vuosina
sotien jälkeenkin seuramme eli ajoittain sellaista hiljaiseloa,
ettei  vuosikirjaa saatu julkaistuksi, mutta viime vuosikymme-
ninä se on ilmestynyt joka vuosi. Kiitos siitä seuramme pitkä-
aikaiselle puheenjohtajalle professori Martti Kuikalle ja kiitos
ennen kaikkea ahkerille kirjoittajillemme, jotka vuodesta toi-
seen ovat tarttuneet kynään tai  tietokoneeseen ja aikaansaaneet
kirjoituksia kiinnostavista kouluhistorian aiheista.

Lähimenneinä vuosina vuosikirjallemme on valittu tietty
aihepiiri, joka ilmenee kunkin vuosikirjan nimestä. Pääaiheen
lisäksi kirjaan on otettu muitakin artikkeleita, sillä ilman täl-
laista mahdollisuutta vuosikirjamme olisivat jääneet melko
ohuiksi. Vuodesta toiseen kirjoittajina esiintyy samoja, ahkeria
artikkeleiden laatijoita. Juuri heille osoitan suurimman
kiitokseni, jos kohta kirjoittajien artikkeleiden laatimisen takaa
löytyy mm. seuramme hallituksen jäsenten kehotuksia artikke-
lien kirjoittamiseen. Kiitos niistäkin.

 Tänä vuonna kirjan otsikoksi muotoiltiin OPPIKIRJAT
OMAN AIKANSA ILMENTYMINÄ.   Tästä aiheesta ja muu-
tamasta muusta teemasta syntyi tusinan verran artikkeleita.
Kuten sisällysluettelosta voidaan todeta, useat oppiaineet ovat
edustettuina. On uskonnon ja elämänkatsomustiedon oppikirjo-
jen ja  on laulukirjojen sekä maantieteen oppikirjojen sisältöjen
tutkimusta. Mukaan on saatu myös oppikirjavalintojen historiaa
ja opetussuunnitelmien muutostarpeiden puntarointia sekä
oppimistulosten evaluointia.
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Lisäksi vuosikirjaamme on otettu suomensukuisten kansojen

opettajien kokemuksia viime aikojen vaikeissa oloissa. Suo-
men kaukaisemmasta historiasta on selvitys Johannes Gezelius
vanhemman kirjapainossa painetuista latinan oppikirjoista.
Uudemmasta kouluhistoriasta on muistelma edesmenneistä
opettajaseminaareistamme ja erään oppikoulun 80-vuotisesta
taipaleesta.

Muita aineita monipuolisemmin on käsitelty yhteiskuntaopin
historiaa. On valotettu ympäristöaiheiden käsittelyä elämän-
katsomustiedon oppikirjoissa, elämän ja koulun vaatimuksia
oppikoulujen opetussuunnitelmissa, ja on tutkittu oppimis-tu-
losten vaikutusta oppikirjojen ja työtapojen valintaan. Lisäksi
on selvitetty erään yhteiskuntatiedon oppikirjan kehitystä yh-
teiskuntamme muuttumisen seurauksena.

Valitettavasti seuramme ei ole saanut hankituksi rahaa tämän
vuosikirjan painattamista varten, joten joudumme julkaisemaan
kirjan pelkästään nettiversiona seuramme kotisivuilla. Olkaam-
me siitäkin iloisia. Vuosikirja oli kuitenkin taitettava samalla
tavoin kuin painettukin versio ja tekstit oli oikoluettava, josta
kiitos pitkäaikaiselle oikolukijallemme kouluneuvos Erkki
Merimaalle.

Vuosaaressa syksyllä 2014

vuosikirjan taittaja


