
Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seuran hallituksen kokous 112016

aika: ti 2.2.2016, klo 16.30-17.50

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

Osallistujat: Lilja Aikio (siht.), Pauli Arola, Marjo Nieminen, Jukka Rantala, Mirka Räisänen (klo
17.30 asti), Jari Salminen (klo 17.45 astl),Taina Sillanpää (yhteys katkesi joskus 17.30 maissa),

Janne Siintti, Juhani Tähtinen (pj.)

1. § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Tähtinen avasi kokouksen klo 16.40

2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § Pöytäkirjantarkastajien valinta
Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Janne Säntti ja Pauli Arola.

4 § Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin (kokouskutsu l12016; liite 1)

5 § Ilmoitusasiat

Syyskauden lopulla seura ehdotti sähköpostipäätösten mukaisesti prof. Risto Rinnettä (Turun
yliopisto) ja Tuoma M. Lehtosta Julkaisufoorumin ohjausryhmän jäseneksi kaudelle 20162019.
Risto rinne tulikin valittua tiihiin ohjausryhmään. Lisäksi seura esitti prof. Maarit Alasuutaria
(Jyväskylän yliopisto) Tutkimuseettisen neuvottelukunnan jäseneksi 2016 - 2106 kaudelle. Hänet

myös valittiin tämän jäseneksi. Molempien ehdotusten esittämisen yhteydessä käytiin keskustelua

muutamien muiden tiedeseurojen kanssa ehdokasasettelusta.

Joulukuun lopussa hallitus päätti hyväksyä siihköposti keskustelussa seuran alaisuuteen

hakemuksen perustella (liite 2) elämänkerta- ja muistitietohistoria tutkimusverkoston perustamisen.

Tämä päätös vahvistettiin kokouksessa ja kirjattiin pöytäkirjaan.

6 § Uuden hallituksen järjestäytyminen

Seuran hallitus jatkaa vanhalla pohjalla muilta osin paitsi Lasse Paajasen tilalle hallituksessa aloitti
l.uoden vaihteessa tamperelainen Mirka Räisänen. Hallituksen jäsenen Jouko Kauranteen kuoleman

vnoksi hallituksen jäsenmäärä on vuoden 2016 ajan yhtä jäsentä pienempi kuin tavallisesti.



7 § Seuran vuosikirjaan liittyvät uudistukset

seuran vuosikirjan päätoimittaja Janne säntti teki selkoa vuosikirjan uudistuksesta (liite 3), joista

tärkein on se, että vuosikirjassa tullaan jatkossa julkaisemaan sekä vertaisarvioitqa artikkeleita ja

katsauksia että vanhaan tapaan toimituksen hyväksyviä tekstejä. Nämä tullaan selkeästi erottamaan

toisistaan. Jatkossa, jos vertaisartikkeleita tarjotaan julkaisulle säännöllisesti, tullaan julkaisuille

hakemaan julkaisufoorumin vertaisarviointimerkin käyttöoikeutta. Tämän hakemisen ajan kohdasta

päättämisestä, kuten vuosikirjan tulevasta toimittamisen kehittämisestä vastaa luosikirjan

kehittämistyö. Samassa yhteydessä ilmoitti rT rosikirjatoimikunta. Janne Siintin

vuosikirjauudistusehdotuksessa ehdotettiin tähän valittavaksi hänen lisäksi Helsingin yliopistosta

Jukka Rantalan ja Joensuun yliopistosta dosentti Arto Nevala (toimikunnan lopullinen valinta

tehtiin seuraavan pykälän alla).

Lisäksi kokouksessa keskusteltiin sekä r,uosikirjan tulevien että Kasvatus &, Ajan

vertaisarviointilausuntojen säilyttämisestä. Asia siirrettiin vuosikirjatoimikunnan selvittämään tähän

liittyvät mahdollisuudet ja tarpeet. Lisäksi kokouksessa pohdittiin kuinka vuosikirjan

julkisuuskuvaa voitaisiin vahvistaa ja kuinka tästä yleensäkin tulisi tiedottaa aiempaa näkyviimmin'

Tämänkin kysymyksen jatkokehittely ja -pohtiminen jäi r,uosikirjatoimikunnalle.

Jyrki Männistö oli esittänyt pyrynnön Janne säntille, että hän voisi julkaista seuran vuosikirjassa

julkaisemia tekstejä julkaisemassaan omakustanteessa. Kokous pdätli, että tämä käy päinsä, kunhan

uudelleen julkaistujen tekstien alkuperäjulkaisu mainitaan tekstien yhteydessä. Jatkossa tällaisten

r,astaar-ien pyyntöjen koh«ialla päätöksenteko valtuudet annettiin luosikirjatoimikunnalle'

Janne Säntti totesi, että seuraavaan vuosikirjaan ei ole suunniteltu erillistä teemaa. Hän ehdotti

myös, että vuosikirjan nimi pidetään ennallaan toistaiseksi. Samalla hän esitti tåimiin r'uoden

vuosikirjan kirjoittajakutsun (liite 3). Kokouksessa mietittiin lyhyesti myös sitä, kuinka tämä kutsu

saataisiin levitettyä mahdollisimman laajasti. Päätiedottamisen vastuu tästä jätettiin

luo sikirj atoimikunnan asiaksi.

8 § Seuran toimikuntien järjestäytyminen

Edellisessä kokouksessa päätettiin päivittää seuran toimikuntien toimintaa ja niiden toimijoita'

Kokouksessa päätettiin ensinnäkin, ettei kotisil'utoimikunnan, jonka alueena on ollut myös seuran

tiedottamisen kehittäminen yleisesti, ole enää tarvetta. Kotisivujen päivittäminen kun hoituu

käytännössä sihteerin ja puheenjohtajan voimin, kuten myös yleinen tiedottaminen jäsenkuntaan

päin. Vastaavasti r,uosikirjatoimikunta ja seminaarien järjestämistoimikunta vastaa omalta osaltaan

toimintansa tiedottamisesta, kuten tähänkin asti. Kokous päättikin tämiin toimikunnan

lakkauttamisesta samalla kun todettiin, ett seuran tiedottamisen kannalta on syytä kerätä yhteen eri

tiedotuskanavat, joissa seuran tapahtumista on syytä tiedottaa.

Vuosikirjantoimikuntaan valittiin Janne Säntin ehdotuksen (ks. edellinen pykälä) mukaan hänen

itsensä lisäksi, Jukka Rantala ja Arto Nevala. Toimikunnan tehtäviä käsiteltiin edellisessä pykälässä



laajemmin. Näihin lisättiin vielä se, että toimikunnan tulee pohtia tapoja, joilla ruosikirjan
olemassaolosta saataisiin tietoa laajemmin potentiaalisten kirjoittajien tietoon, kuten alan jatko-

opiskelijoiden tietoon.

Kuukausiseminaareista vastaavaan toimikunnan jäseninä jatkavat Pauli Arola, Lasse Paajanen,

Taina Sillanpää. Lisäksi ryhmään valittiin uutena jäsenenä Mirka Räisänen. Toimikunta valitsee

puheenjohtajan keskuudestaan. Tavallisten kuukausiesitelmien lisäksi toimikunta vastaa myös

muista seuran seminaaritoiminnan suunnittelusta ja organisoimisesta. Sen sijaan ennen

toimikunnalle kuuluneet jäsenasioiden hoito siirrettiin puheenjohtajalle ja sihteerin vastuulle.

Kansainväli s en to imikunnan to iminta j atkuu enti s ell ään.

Uutena toimikuntana perustettiin seuran virtuaalisesta oppimis5.rnpäristön päivittämistä ja

kehittämistä ajatellen virtuaalisen oppimisympäristön toimikunta, jonka jäseneksi valittiin Mirka
Räisänen ja Juhani Tähtinen.

9 § Kevään 2016 kuukausiesityksistä ja kevät seminaarista

Seuran kuukausiesitelmä on 223.2106, klo 17.30 (Tieteiden talo, sali 312). Esitelmän pitää Martti
Häikiö aiheenaan "Kasvatuksen käännekohtia Helsingissä 19451015. Pauli Arola esitti lyhyesti
seminaarin järjestämiseen ja tiedottamiseen liittyviä kysymyksiä. Vastaavasti Juhani Tähtinen teki
selko kevään Sivistystä ja ammattitaitoa -seminaarista (21.4.2076, Tieteiden talo), jonka seura
järjestää yhdessä Suomen Aikuiskasvatuksen Tutkimusseuran, OTTU ry Ammatillisen
koulutuksen tutkimusseuran ja Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seuran kanssa.

Seminaarin suunnittelu ja ohjelma oli rakennettu Tähtisen mukaan hyvässä yhteistyössä. Ohjelman
valmistuminen (liite 4) oli kuitenkin vähän pitkittynyt. Jatkossa näiden kevätseminaarien

suunnittelua kannattaneekin aikaistaa. Seminaarin tiedottaminen on ollut hyvin laaja-alaista, joten

on odotettavaa, ettd seminaarin osallistujamäärä tulee olemaan vähintäänkin kohtuullinen.

10. Uudet jäsenet ja seurasta eroavat

Uudeksi jäseneksi hyväksyttiin Helena Bäckman. Tuula Hyyrön eroanomus seurasta hyväksyttiin.
Samalla kokouksessa pohdittiin, millainen jäsenkampanjan seuran tulisi järjestää, jotta seuraan

saataisiin uutta verta.

11 § Muut asiat

Hallituksen seuraava kokous pidetään seuraavan kuukausiseminaarin ja seuran kevätkokouksen

yhteydessä maaliskuun 23 . päwänä.
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12 § Kokouksen päättäminen

Puheenjoht qa päätti kokouksen klo 1 7.50.
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SUOMEN KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN
HISTORIAN SEURAN HALLITUKSELLE
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ELAMAKERTA. JA MUISTITIETOHISTORIAN
TUTKIJAVERKOSTON PERUSTAMISANOMUS

Me allekiry'oittaneet olemme halukkaat perustamaan Suomen kasvatuksen ja koulutuksen
historian seuran alaisuuteen oman elämäkerta- ja muistitietotutkimukseen keskittyvän
tutkijaverkoston.

Ryhmä tulee toimimaan avoimena ja monitieteisenä tutkijaverkostona eri alan opiskelijoille,
jatko-opiskelijoille ja tutkijoille, jotka liihestyvät tutkimuskohdettaan tai -alaansa eliimiikerta-
ja muistitietohistoriallisesta näkökulmasta käsin. Verkosto tulee järjestämäiin erilaisia
tapaamisia, pienoisseminaareja ja toteuttamaan erilaisia yhteistyrikuvioita tukeakseen

osallistujiensa tutkimus- ja julkaisutoimintaa sekä verkostoitumista alan muiden tutkijoiden
kanssa. Lisiiksi verkosto pyrkii omalta osaltaan lisäämiin tutkimusalan nåikyvyyttä.

Verkoston toiminta tulee toimimaan hyurn kevyen organisaation varassa. Ryhmälle valitaan
kuitenkin puheenjohtaja, joka toimii yhteyshenkilönä verkoston ja seuran hallituksen vä1i11ä.

Lisäksi verkosto toimii saavansa seuran kotisivuille oman alasivunsa, jossa pyst5mme

tiedottamaan toiminnastamme ja ajankohtaista asioita.

Lilja Aikio Marjo Nieminen Kirsti Salmi-Niklander

Juhani Tähtinen Kaisa Vehkalahti
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Kirjoituskutsu Koulu ja menneisyys -vuosikirjan 2016 kirjoittajille "{-''l\rL )

Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seuran vuosijulkai su Koulu ja menneisyys ilmestyy
54. kerran vuonna 2016. Edellisistä 'uuosista poiketen kirjalle ei ole mitään erityistä teemaa. Siten
kaikki kasvatuksen ja koulutuksen historiasta kertovat kirjoitukset ovat tervetulleita.

Uutena vaihtoehtona vuosikirjaan tulee mahdollisuus saada artikkeli toimitetuksi
vertaisarviointimenettelyn mukaisesti. Artikkelin käsikirjoituksen tarkistaa ensiksi vuosikirjan
toimikunta, joka tarvittaessa pyytäämuokkaamaan käsikirjoitusta tai lähettää sen suoraan kahdelle
riippumattomalle vertaisarvioitsijalle. He ovat toimituksen ulkopuolisia väitelleitä tutkijoita tai
omaavat aiheeseen liittyvää erityistietämystä. Vertaisarvioijat saavat käsikirjoitukset nimettöminä.
Tutustuttuaan käsikirjoitukseen vertaisarvioitsijat laativat asiantuntijalausunnon, joka toimitetaan
toimituskunnan välityksellä kirjoittajalle/kirjoittajaryhmälle mahdollista korjaustoimenpiteitä
varten. Arviointiprosessiin liittyvät keskeiset dokumentit ja viestintä tallennetaan sähköiseen
arkistoon mahdollista myöhempää tarkastelua varten.

Lisäksi tervetulleita ovat aikaisempien vuosien kaltaiset artikkelit, jotka voivat olla katsauksia,
puheenr,uoroja tai muisteluja. Edellisten tavoin ne sisältävät lähdeviittauksia ja lähdeluettelon.
Vertaisarvioimattomat artikkelit arvioi yksinomaan r,uosikirjan toimituskunta, joka voi tehdä
käsikirj oituksiin korj auspyyntöj ä.

Kirja pyritään edellisvuoden tavoin julkaisemaan verkko- ja paperijulkaisuna. Kirjan julkaiseminen
riippuu pitkälti painokustannuksista, mutta painetun version toteutuessa kirjan koko tulee olemaan
45.

Tarkemmat kirjoitusohjeet esitetään myöhemmin ja niistä välitetään tieto kirjoittajille. Ne tulevat
todennäköisesti pohjautumaan seuran toisen julkaisun Kasvatus & Aika sir,uilta löytyviin
kirjoitusohjeisiin (inkki). Yleisohjeena on, että artikkelit eivät saisi ylittää 20 sirua tai 50 000
merkkiä (väleineen).

Vuosikirjan toimituskunta edellyttää, että kirjoittaja vastaa itse artikkelinsa sisällöstä. Kirjoituksista
ei makseta palkkiota. Mikäli kirja ilmestyy painettuna, tekijä saa veloituksetta tekijänkappaleen.

Mikäli kiinnostuit kirjoittamaan r,uosikirjaan, ilmaise kiinnostuksesi ja kirjoituksesi otsikko
30.4.2016 mennessä Janne Säntille sähköpostiosoitteeseen ianne.santti@helsinki.fi.
Vertaisarviointimenettelyyn tarkoitetut artikkelit on lähetettävä 1.6.2016 mennessä, kun taas muut
artikkelit voi lähettää I .9.2016 mennessä. Mahdolliset kysyrnykset voi esittää samaan
sähköpostiosoitteeseen.

Kirjoittamisintoa toivottaen FT Jarrne Säntti vuosikirjatoimikunnan puolesta
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