
Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian
seuran hallituksen kokous 512015

aika: ti 20.10.2015, klo 16.00-17.30

Paikka: Tieteiden talo, Kirkkokatu

POYTAKIRJA

nettiyhteys : https ://webmeeting.utu. fi/edutahti/

Osallistujat: Pauli Arola, Marjo Nieminen, Jukka Rantala, Taina Sillanpää, Janne Säntti
ja Juhani Tähtinen (pj.), Lilja Aikio (siht.)

1 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Tähtinen avasi kokouksen klo 16.05.

2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

Valittiin pöytäkirjan tarkistajaksi Marjo Nieminen ja Jukka Rantala.

4 § Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouskutsun esityslista (liite 1 ).

5 § llmoitusasiat

Pauli Arola, joka oli juuri tulossa Tieteellisten Seurain Valtuuskunnan syyskokouksen, kertoi
yleiset kokouskuulumiset. Molemmat seuran kannattamat uudet valtuuskunnan hallituksen
jäsenet tuli valituksi eli historioitsija Kimmo Katajala ja dosentti Anna-Kaisa Kuusisto-
Arponen. Arolan mukaan TSV:n nykyinen puheenjohtaja on aidosti kiinnostunut tieteellisten
seurojen toiminnasta. Lisiiksi Arola teki lyhyesti selkoa Tilaushistoriakeskuksen toiminnan
kehittämiseen liittyviä asioista.

6 § Seuran toimikuntien kuulumiset

Pauli Arola esitti, että ensi kevään laajemman kevät seminaarin lisäksi voitaisiin järjestää
kuukausiesitelmänä muistitietohistoriaan liittyvä alustus. Kysymys jäi vähän auki, koska
seuran alaisuuteen ollaan juuri puuhaamassa tähän liittyvää tutkimusryhmän toimintaan.
Muilla toimikunnilla ei o1lut ajankohtaisia asioita esittää kokoukselle.

7 § Kevään 2016 kuukausiesityksistä ja kevät seminaarista

Kevään kuukausiesitykset käsiteltiin edellisen pykäliin kohdalla. Tähän kysymykseen
palataan heti kevään alkupuolella. Puheenjohtaja teki lyhyesti selkoa huhtikuuksi
suunnitellun "Aikuinen, kansalainen vai pelkkä työntekijä tai ammattilainen?
Aikuiskasvatuksen ja ammattikasvatuksen sivistyspoliittiset jännitteet ja historialliset
arvovalinnat -seminaarin tämän hetkistä tilaa. Järjestäjätahoksi olivat lupautuneet kaikki sitä



niiltä kysytyt tahot (tosin kahdelta taholta oli vielä saamatta ihan lopullinen päätös).
Parhaillaan seurat pohtivat edustajiaan tämän suunnitteluryhmään. Tavoitteena olisi, että
kokous saataisiin aikaiseksi marraskuun aikana, ja päivän ohjelma ennen joululomia.

8 § Keskustelua seuran toimikuntien uudelleen organisoitumisesta

Kokouksen puheenjohtaja kävi lyhyesti nykyisen toimikuntien toimintaperiaatteen ja näiden
jäsenet ja esitti tulevaisuuden malliehdotuksen (liite 2). Ajatuksen uudessa mallissa on, että
toimikunnat, osin uudistettuna, jatkaisivat edelleen toimintaan, sen lisäksi seuran alaisuuteen,
kuten kevään kokouksessa päätettiin, seuran jäsenet voisivat perustaa erityisiä
tutkimusryhmiä. Tämän perustamisesta jäsenten on tehtävä anomus seuran hallitukselta,
muuten ne toimisivat mahdollisimman itsenäisesti. Näiden tavoitteena olisi lisätä tutkijoille
uusia mahdollisuuksia verkostoitua saman tutkimusalan tai -kysyrnyksistä kiinnostuneiden
kanssa. Näiden tutkimusryhmien tulisi tehdä vuosittain raportoida seuran hallitukselle
toiminasta. Kokouksessa keskusteltiin tulevasta toimintamallista. Pauli Arola korosti sitä, että
toimikuntia pitäisi voida perustaa jatkossa aina tarpeen mukaan. Tiimä todettiinkin hyväksi
periaatteeksi. Se tarvitaanko vuosikirjan toimittamiseen enää jatkossa toimikuntaa, päätetään
kevään 2016 alussa Janne Säntin esityksen pohjalta. Muutenkin toimikuntien rakennepäätös
ja se kuka mihinkin toimikuntaan osallistuu, päätettiin siirtää seuraavaan kokoukseen.

9 § Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

10 § Kokouksen päättäminen

Puheenjoht qa päätti kokouksen klo 1 7. 1 0.
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