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SUOMEN KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN HISTO-

RIAN SEURA ry

Föreningen för pedagogik- och utbildningshistoria i Finland rf

The Finnish Society for the History of Education

Toimintakertomus vuodesta

2013

Suomen kasvatuksen ja koulutuksen seura pyrki 78.

toimintavuotenaan aktiivisesti edistämään kasvatuksen ja kou-

lutuksen historian tutkimusta ja tukemaan sen harrastusta. Vuo-

den 2013 aikana järjestettiin kolme kuukausikokousta ja yleisö-

seminaari. Seura julkaisi neljä numeroa Kasvatus & Aika -

lehteä ja vuosikirjan. Lisäksi seura teki yhteistyötä muiden

tieteellisten seurojen sekä kasvatus- ja historia-alojen toimi-

joiden kanssa.

Seuran hallitukseen kuuluivat:

Jukka Rantala (pj),

Pauli Arola (varapj.),

Jouko Kauranne,

Erkki Merimaa,

Marjo Nieminen

Lasse Paajanen,

Jari Salminen,

Taina Sillanpää

Janne Säntti ja

Juhani Tähtinen.

Sihteerinä ja taloudenhoitajana toimi Jari Salminen.

Hallitus kokoontui viisi kertaa (29.1., 5.3., 22.3., 29.4 ja

8.10.2013). Hallituksen tukena toimi kolme toimikuntaa. Koti-

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

Jouko Kauranne, Erkki Merimaa ja Jukka Rantala. Kuukausi-

kokouksista ja jäsenasioista vastaavassa toimikunnassa olivat

Pauli Arola, Lasse Paajanen ja Taina Sillanpää. Ensin mainitut

hallituksen jäsenet toimivat toimikuntien vastuuhenkilöinä.

Loppuvuodesta hallitus päätti perustaa kansainvälisten asioi-

den toimikunnan. Sen vetäjäksi kutsuttiin Kaisa Vehkalahti.

Seuran jäsenmaksu oli 30 euroa. Vuoden loppuun mennessä

jäsenmaksunsa oli maksanut 60 seuran jäsentä. Edellisvuodesta

jäsenmäärä ei juuri muuttunut.

Seuran kevätkokous pidettiin 29. huhtikuuta. ja syyskokous

12. marraskuuta. Kevätkokous vahvisti seuran tilinpäätöksen ja

myönsi vastuuvapauden vastuuvelvollisille. Syyskokous hy-

väksyi seuran toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle

2014. Hallituksen erovuoroisia jäseniä olivat Jouko Kauranne,

Erkki Merimaa ja Janne Säntti. Erovuoroisista jäsenistä Erkki

Merimaa ilmoitti ettei ollut enää käytettävissä. Hänen tilalleen

valittiin Kaisa Vehkalahti. Muut erovuoroiset jäsenet valittiin

uudelleen hallitukseen. Seuran toiminnantarkastajiksi valittiin

Sirkka Ahonen ja Jan Löfström. Varatoiminnantarkastajiksi

valittiin Erkki Merimaa ja Veikko Torvinen.

Tammikuun kuukausikokouksessa dosentti Jan Löfström alusti

vaikean historian käsittelystä. Maaliskuussa professori Hannu

Simola kertoi kuukausikokousosallistujille Suomen kasvatuk-

sen ja koulutuksen historian kirjasarjan kolmannesta osasta

“Tiedon ja osaamisen Suomi”. Lokakuussa teemana oli päivä-

hoidon kehitys. FT Eeva-Leena Onnismaa alusti otsikolla

“Lastentarhapedagogiikasta hoitopaikka-ajatteluun – hyvinvoin-

tivaltion menestystarinasta mahdollisuuksien hukkaamiseen”.

Huhtikuun 4. päivänä seura järjesti yhteistyössä Suomen

Historiallisen Seuran, Suomen kasvatustieteellisen seuran,

Suomen kirjahistoriallisen seuran ja Nuorisotutkimusverkoston

kanssa “Kasvatus sosiaalisena ja yhteiskunnallisena toiminta-

na” -yleisöseminaarin. Aamupäivän ohjelmassa oli esityksiä ja
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niihin pyydettyjä kommenttipuheenvuoroja. Iltapäivällä esityk-

siä pidettiin viidessä työryhmässä, ja päivän päätteeksi oli

paneelikeskustelu. Seminaarissa oli yli 30 esityksen pitäjää.

Seminaariin ennalta ilmoittautuneiden lisäksi tapahtuma hou-

kutteli paikalle runsaasti väkeä. Yhteensä päivän tapahtumiin

osallistui arviolta 80 henkilöä. Yleisöseminaarin ohjelma on

toimintakertomuksen liitteenä.

Vuoden 2013 keskeisenä hankkeena on ollut koulumuistojen

keruu, joka on toteutettu yhdessä Suomalaisen Kirjallisuuden

Seuran kanssa. Hallituksen jäsenet ovat tehneet hanketta tunne-

tuksi tiedotusvälineiden ja erilaisten yleisötilaisuuksien kautta.

Seuran teettämä “Minun koulumuistoni” -esite on toiminta-

kertomuksen liitteenä.

Seuran kotisivut ovat toimineet postituksen ohella seuran

tiedotuskanavana. Kotisivuilta löytyvät kattavasti muun muassa

kokousten pöytäkirjat. Seuran vuosikirjoja voi lukea

digitaalisessa muodossa vuodesta 2010 alkaen. Vuoden 2013

aikana vanhojen vuosikirjojen digitalisointi eteni vuoteen 1957

saakka.

Vuoden 2013 vuosikirjan teemana oli “Rinnakkaiskoulusta

yhtenäiseen peruskouluun”. Vuosikirjassa julkaistiin kolme-

toista artikkelia. Vuosikirjasta otettiin 200 kappaleen painos.

Kirja lähetettiin kaikille seuran jäsenille sekä julkaistiin digi-

taalisesti seuran kotisivuilla osoitteessa http://

www.kasvhistseura.fi/site/?lan=1&page_id=57. Vuosikirjan

painatus- ja postituskustannuksiin saatiin apuraha Opetus-

hallitukselta ja Valtion alueellisen sivistyshallinnon virkamie-

het  -yhdistykseltä.

Kasvatus & Aika -lehti ilmestyi neljä kertaa, keskimäärin

reilun sadan sivun laajuisina numeroina. Vuonna 2013 julkais-

tiin kaksi teemanumeroa. Ne käsittelivät 1700-lukua ja kasva-

tusta sekä arviointia. Kuukausittain lehden sivuilla vierailee

noin 4 000 kävijää ja sivulatauksia on noin 9 000. Lehden talous

perustui seuran panostuksen ohella Tieteellisten seurain val-
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tuuskunnan myöntämään julkaisutukeen.

Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seura kuului

vuonna 2013 Tieteellisten seurain valtuuskuntaan ja Suomen

tiedekustantajien liittoon sekä oli Tilaushistoriakeskuksen jä-

sen. Jukka Rantala toimi seuran edustajana Tieteellisten seurain

valtuuskunnan hallituksessa ja Pauli Arola Tilaushistoria-

keskuksen hallituksessa.

Helsingissä 6. tammikuuta 2014

Jukka Rantala

Seuran puheenjohtaja


