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Hallituksen kokous 3/2019  
 

Aika: ma 15.4.2019, klo 16.00–18.00 

Paikka: Tieteiden talo, sh 405 

Läsnä: Juhani Tähtinen (pj.), Essi Jouhki (sihteeri), Janne Säntti, Jukka Rantala 

Etäyhteydellä: Lauri Kemppinen, Mervi Kaarninen, Arto Nevala 

 

 

1 § Kokouksen avaus 

 

Puheenjohtaja Juhani Tähtinen avasi kokouksen klo 16.04. 

 

2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3 § Pöytäkirjantarkastajien valinta 

 

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Janne Säntti ja Arto Nevala. 

 

4 § Esityslistan hyväksyminen  

 

Hyväksyttiin kokouksen asialistaksi kokouskutsun esityslista (liite1) sillä muutoksella, että 

lisättiin kohta 11§ Seuran uudet jäsenet. 

 

5 § Ilmoitusasiat  

 

Ei varsinaisia ilmoitusasioita. 

 

6 § Seuran toimikuntien kuulumiset  

 

Koulu ja Menneisyys -vuosikirja:  

Seura on hakenut Suomen tiedekustantajien liitolta apurahaa Koulu ja menneisyys -vuosikirjan 

kehittämishankkeeseen. Avustusta on haettu 1) vuosikirjan visuaalisen ilmeen kehittämiseen, 2) 

vanhojen vuosikirjojen siirtämiseen Journal.fi -sivustolle, 3) seuran julkaisuja koskevien 

nettisivujen kehittämiseen, 4) vuosikirjan toimituskunnan OJS-järjestelmän koulutukseen. (liite 

2) Suomen tiedekustantajien liitto on myöntänyt koko kehittämishankkeeseen haetun summan 

(liite 3). 

 

Vuosikirjan toimikunta on kokoontunut ja keskustellut toimituskäytänteistä sekä pohtinut 

myönnetyn apurahan käyttämistä. Kevään aikana aiotaan järjestää OJS-koulutus 

toimituskunnalle. Antti Saari on luvannut selvittää vanhojen vuosikertojen siirtämistä uudelle 

julkaisualustalle. Vuoden 2018 vuosikirjan kirjoittajakutsu on vielä auki. Nykyisen 

taloustilanteen osalta kokous nosti esille vuosikirjan paperisen version tarpeellisuuden, mutta 

kysymys jätettiin vielä auki. 

 

Hallitus totesi, että seuran julkaisutoiminta hyötyisi yhteisestä tiedotuskanavasta tai -listasta, 

jonka kautta voisi tiedottaa uusista julkaisuista ja kirjoittajakutsuista. Esimeriksi tiiviimpää 

yhteistyöstä Kasvatuksen tiedelehtien viestintäkanavissa. 
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Seminaariryhmän kuulumiset: 

Seminaariryhmä ei ole vielä kokoontunut virallisesti, mutta sen jäsenet ovat vapaamuotoisesti 

ideoineet syksyn ohjelmaa. Syksylle on suunniteltu alustavasti seminaaria tai yleisötapahtumaa 

Turussa yhteistyössä Turun historiallisen seuran kanssa. Seminaari voisi liittyä arkeologiaan ja 

ohjelmaan kuulua kierros Aboa Vetus & Ars Novassa, luentoja yms. Seminaariryhmä 

kokoontuu piakoin tekemään tarkempia suunnitelmia.  

 

Kuluvan kesään osalta seminaaritoimintaa ei ole ollut lainkaan hallitusvaihdosten myötä, mutta 

tulevaisuudessa seminaareja halutaan kehittää ja järjestää niin laajalle yleisölle kuin 

tutkijoillekin. Esimerkiksi isompi yleisötilaisuus kerran vuodessa tai kahdessa avaisi seuran 

toimintaa myös tutkijayhteisön ulkopuolelle. 

 

Oppimisportaali:  

Herätellään taas syksyllä käyntiin uusien ideoiden kanssa. 

 

7 § Kasvatus & Ajan kuulumiset 

 

Kasvatus & Ajan päätoimittaja Maija Lanas on toimittanut kokoukselle raportin lehden 

alkuvuoden tapahtumista ja kuulumisista (liite 4) Lanas on jo aiemmin ehdottanut, että 

julkaisussa kokeillaan maksullista oikolukupalvelua. Hän esittää tehtävään eläköitynyttä 

oikolukijaa ja kielenkääntäjää Tiina Lanasta, joka aluksi oikolukee tulevat kolme numeroa 

1 000 € kokonaissummasta. Hallitus myönsi luvan oikolukukokeiluun. 

 

Julkaisu on saanut paljon näkyvyyttä, joka on näkynyt uusien käsikirjoitusten piikkinä. Lehden 

toimituskuntaa täydennettiin vuodenvaihteessa ja uudet toimittajat ovat päässeet heti kiinni 

toimitustyöhön. Toimitustyön sujuvoittamiseksi lehdessä on viime kuukausien aikana tehty 

aktiivisesti kehitystyötä toimittajien ohjeistuksen ja viestinnän, käsikirjoitusten ja toimituksen 

ajankohtaisen seurannan sekä kirja-arviotoiminnan parissa. 

 

Hallitus on ollut huolissaan erityisesti kirja-arvioiden ja muiden pienempien kirjoitusten 

vähäisestä määrästä, ja kannustaa niiden hankkimiseen. Kokous nosti esille 

kustantajayhteistyön parantamisen ja kirja-arvioiden tärkeyden nostamisen esiin myös julkaisun 

nettisivulla. Ehdotettiin esimerkiksi omaa erillistä sivua kirja-arvioille. Hallitus toivoo 

aktiivisuutta myös julkaisun laajalta toimituskunnalta, ja kannustaa toimittajia hankkimaan tai 

kirjoittamaan itse kirja-arvion edes kerran kahdessa vuodessa. 

 

Teemanumerotoiminta on toinen keskeinen kehityskohde ja lehden tavoitteena on julkaista 

kaksi teemanumeroa vuodessa. Uusia teemanumeroehdotuksia kerätään aktiivisesti. 

 

Kokous ehdotti, että seuran jäsenpohjan vahvistamiseksi Kasvatus & Aika voisi osaltaan 

tiedottaa kirjoittajiaan taustaseuran olemassaolosta ja jäsenyyden merkityksestä. Ehdotettiin, 

että esimerkiksi kirjoittajille lähetetyssä kiitosviestissä voisi olla kiitoksen lisäksi maininta tai 

hienovarainen muistutus siitä, että julkaisusta vastaa Suomen kasvatuksen ja koulutuksen 

historian seura ja jonka jäseneksi kannattaa liittyä. 

 

8 § Jäsenkampanjan suuntaviivoja 

 

Puheenjohtaja esitteli jäsenpohjan tilannetta, ja kertoi, että joka vuosi poistuu muutamia jäseniä 

eikä uusia liity samaan tahtiin. 70 jäsentä olisi seuran toiminnan kannalta terve ja kannattava 
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jäsenpohja. Hallitus totesi, että jäsenpohjan hupeneminen on yleinen ongelma tieteellisissä 

seuroissa, eikä seuramme ole asian kanssa yksin. Hallitus pohti erilaisia keinoja tiedottaa 

seuran toiminnasta ja kartuttaa jäsenpohjaa. Todettiin parhaimmaksi väyläksi laajemman ja 

monipuolisemman tiedottamisen. Seuran toimintaa pyritään avaamaan etenkin jatko-

opiskelijoille mutta myös tiedeyhteisön ulkopuolisille tahoille. 

 

Mervi Kaarninen lupautui kokeilemaan tiedottamista Tampereen jatko-opiskelijoiden 

keskuudessa ja lupasi laatia pohjan laajemmalle kirjelmälle. 

Janne Säntti puolestaan lupautui lähestymään mm. veteraaniopettajien seuroja ja yhdistyksiä ja 

laatimaan heille suunnatun tiedotteen. 

 

9 § Syksyn 2019 toiminnan yleislinjat 

 

Aiemmissa kohdissa todettiin, että syksylle on suunnitteilla seminaaritilaisuus sekä yleistä 

jäsenrekrytointia. 

 

10 § Osallistuminen Sirkka Ahosen 80-vuotistilaisuuden (6.9.) järjestämiseen  

 

Seuran pitkäaikainen jäsen ja toiminnantarkastaja Sirkka Ahonen täyttää 80-vuotta ja 

juhlatilaisuuden järjestelytoimikunta on lähestynyt seuraa yhteistyöasioissa. Toimikunta on 

esittänyt toiveen, että seura osallistuisi tilaisuuden järjestelyihin ja seuran pankkitiliä voitaisiin 

käyttää tilaisuuden kulujen käsittelyyn.  

 

Hallitus päätti, että seura osallistuu mielellään juhlaseminaarin järjestelyihin ja kustannuksiin 

mahdollisuuksien mukaan. Tilinkäyttö voidaan sallia, mutta maksuliikenteen järjestelyistä 

(viitteet, viestit yms.)  tulee sopia erikseen puheenjohtajan kanssa. 

 

11§ Seuran uudet jäsenet 

 

Hyväksyttiin seuran uudeksi jäseneksi Markku Kuorilehto. 

 

12§ Muut asiat 

 

Jukka Rantala toi terveisiä Tiedekustantajien liiton matkalta Pariisista. Rantala kertoi 

tapahtumassa jaetuista ideoista tiedejulkaisemisen edistämiseksi. 

 

13 § Kokouksen päättäminen 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:26. 

 

 

 

  

 

Turussa ___. ___ 2019   Oulussa 17.4. 2019 

 

 

Juhani Tähtinen   Essi Jouhki 

puheenjohtaja   sihteeri 

 



Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seura HALLITUKSEN KOKOUS 3/2019 

 

4 

 

 

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen yhtäpitäväksi kokouksen kulun kanssa. 

 

Helsingissä ___. ___ 2019 

 

Pöytäkirjan tarkastajat 

 

 

 

Janne Säntti    Arto Nevala                           

 


