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SUOMEN KOULUHISTORIALLINEN SEURA ry

Finska Skolhistoriska Samfundet

The Finnish Society for the History of Education

Toimintakertomus vuodesta 2011

Suomen Kouluhistoriallinen Seura pyrki 76. toiminta-

vuotenaan aktiivisesti edistämään kasvatuksen ja koulutuksen

historian tutkimusta ja tukemaan sen harrastusta. Vuoden 2011

aikana järjestettiin viisi kuukausikokousta ja yleisöseminaari.

Seuran tilaisuuksissa oli vuoden aikana yhteensä yli sata osal-

listujaa. Lisäksi seura julkaisi Kasvatus & Aika -lehteä ja

vuosikirjan sekä teki yhteistyötä muiden tieteellisten yhdistys-

ten ja kasvatusalan toimijoiden kanssa.

Seuran hallitukseen kuuluivat:

Jukka Rantala (pj),

Pauli Arola (varapj.),

Jouko Kauranne,

Maija Meretniemi,

Erkki Merimaa,

Najat Ouakrim-Soivio,

Lasse Paajanen,

Jari Salminen,

Janne Säntti ja

Juhani Tähtinen.

Sihteerinä ja taloudenhoitajana toimi Jari Salminen. Hallitus

kokoontui kahdeksan kertaa (17.1., 10.2., 31.3., 15.5., 16.8.,

6.10., 17.11 ja 25.11.). Sen keskeisenä tehtävänä 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 ja Janne Säntti.
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Vuosikirjan toimituksesta vastasivat Jouko Kauranne, Erkki

Merimaa ja Jukka Rantala. Kuukausikokouksista ja jäsenasioista

vastaavassa toimikunnassa olivat Pauli Arola ja Lasse Paaja-

nen. Ensin mainitut hallituksen jäsenet toimivat toimikuntien

vastuuhenkilöinä.

Seuran jäsenmaksu oli 30 euroa. Vuoden loppuun mennessä

jäsenmaksunsa oli maksanut 72 seuran jäsentä. Edellisvuodesta

jäsenmäärä lisääntyi 25 henkilöllä.

Seuran vuosikokous pidettiin 16.5. ja syyskokous 9.12.

Syyskokous vahvisti seuran toimintasuunnitelman ja talousar-

vion. Hallituksen erovuoroisia jäseniä olivat Maija Meret-

niemi, Najat Ouakrim-Soivio ja Juhani Tähtinen. Maija Meret-

niemi ja Najat Ouakrim-Soivio olivat ilmoittaneet etteivät ole

enää käytettävissä. Heidän tilalleen valittiin Marjo Nieminen ja

Taina Sillanpää. Juhani Tähtinen valittiin uudelleen.

Hallitus esitti syyskokoukselle seuran sääntöjen muuttamis-

ta. Syyskokous hyväksyi yksimielisesti sääntöjen muutoksen

pykälien 4 ja 5 osalta. Säännöistä poistettiin kunniajäseniä ja -

puheenjohtajia koskevat kohdat sekä määriteltiin uudestaan

seuran jäsenyydestä eroaminen. Syyskokous päätti seuran ni-

men muuttamista Suomen kasvatuksen ja koulutuksen histori-

an seura ry -nimiseksi. Sääntömuutos pantiin vireille Patentti-

ja rekisterihallitukseen.

Kuukausikokouksia järjestettiin viisi. Kevätkaudella Marko

van den Berg alusti Historiatietoisuus Suomessa -hankkeesta

(31.3.), Saara Hakaste esitelmöi August Fellmanista ja tämän

koulu-urasta (16.5.) ja Tiina Merisalo kertoi Helsingin kaupun-

ginmuseon toiminnasta. Syyskaudella Juha-Pekka Heinonen

alusti oppikirjatutkimuksesta ja Kaisa Vähähyyppä tieto- ja

viestintäteknologian opetuskäytöstä (6.10.). 17. marraskuuta

julkistettiin seuran vuosikirja.

Vuoden 2011 vuosikirjan teemana oli Koulutus yhteiskun-

nallisen  muutoksen airuena. Vuosikirjassa julkaistiin 11

artikkelia sekä vuoden 2010 yleisöseminaarin puheenvuorot.
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Vuosikirja julkaistiin digitaalisesti seuran kotisivuilla osoit-

teessa http://www.kasvhistseura.fi/site/?lan=1&page_id=37.

Seuran kustantama Kasvatus & Aika -lehti ilmestyi neljä

kertaa, keskimäärin  noin 120 sivun laajuisina numeroina.

Teemanumerot käsittelivät  historiatietoisuutta sekä  uskontoa

ja kasvatusta. Lehden talous perustui pääosin Koneen Säätiön

vuonna 2010 myöntämään apurahaan.

Joulukuun 9. päivänä järjestettiin seuran yleisöseminaari,

jonka teemana oli Akateemisen opettajankoulutuksen kehitys

1970-luvulta 2000-luvulle.  Seminaarissa alustivat opetusneu-

vos Armi Mikkola, professori Pertti Kansanen, KT Matti Rau-

tiainen, FT Janne Säntti ja dosentti Jari Salminen, KT Tuula

Hyyrö sekä professori Arja Virta ja KT Lauri Kemppinen.

Seminaari houkutteli paikalle yli 30 osallistujaa, jotka ottivat

aktiivisesti osaa seminaarin lopussa olleeseen yleisökeskus-

teluun.

Seura sai Suomen Tiedekustantajien liiton apurahan julkaisu-

toimintansa kehittämiseen. Apurahan avulla kehitettiin

digitaalinen julkaisualusta ja seuran kotisivut. Seuran kotisivut

julkistettiin marraskuussa. Seura sai myös Tieteellisten seurain

satavuotisrahaston apurahan vanhojen vuosikirjojensa digi-

toimiseen ja sähköisen käytön mahdollistamiseen. Digitointityö

siirtyi vuoden 2012 puolelle.

Suomen Kouluhistoriallinen Seura kuuluu Tieteellisten

seurain valtuuskuntaan ja Suomen Tiedekustantajien liittoon.

Jukka Rantala edusti seuraa Tieteellisten seurain valtuuskunnan

kevätkokouksessa ja Lasse Paajanen syyskokouksessa. TSV:n

syyskokous valitsi Jukka Rantalan valtuuskunnan hallituksen

varajäseneksi kaudelle 2012–2014.

Helsingissä 12. maaliskuuta 2012

Jukka Rantala

Seuran puheenjohtaja


