SuovIsN KASVATUKSEN JA KoULUTUKSEN HISToRIAN

SEURA

Hallituksen kokous 3/2020
Aika: maanantai 7.9.2020 klo 16.00-19.00
Paikka: nettiyhteys:
bttps://hplsinlii.zoom,usd/639J7877529?pwd=yodowlvnZVpscuNUTt
(Passcode: 260667)

t5djlxL2NtZz0g

Läsnä: Jukka Rantala, Essi Jouhki, MerviKaarninen, Janne Säntti, Juhani
Tähtinen, Arto Nevala
Lauri Kemppinen, Antti Saari
Esityslista

I

$ Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Jukka Rantala avasi kokouksen

klo

16.03,

2 $ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous tailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3 $ Pöytäkirjantarkastajien valinta

valittiin pöytäkirjantarkastajiksi

Juhani Tähtinen ja Arto Nevala

4 $ Esityslisran hyväksyminen
Hyväksyttiin kokouksen asialistaksi kokouskutsun esityslista sillä muutoksella,
että käsiteltävä
asia "Seuran julkaisutoiminta" siirrettiin 6. Lisättiin t+ "KEMU-verkoston
$
lopeffaminen,,.
$
5 $ Ilmoinrsasiat
Seuran jäsenmaksun vuodelle 2020 onmaksanut 3 uutta henkilöä.
Jäseniä on nyt 56.
l4'9' pidettävään kevätkokoukseen on ilmoittautunut 4.9. meruressä 5 osallistujaa

etäyhteydellä.

6 $ seuran julkaisutoiminnan kehittämishankkeen eteneminen

(n-ntti Saari liittyi kokoukseen l6: l3) Janne Sänni esitteli seuran julkaisutoiminnan
kehittämishankkeen viimeisimpiä vaiheita. vanhojen Vuosikirjoþn rJigitoiminen joumal.fi
alustalle on loppusuoralla ja TSV:n lT-tuen viimeisteltävana. Mycis
se-uran julkaiiuja koskevan
nettisivuston uudistus etenee, ja lT-tuki ja graafikko neuvottelevat
keskenäán tulevan

hakutoiminnon teknisestä toteutuksesta. Seuran julkaisujen nettisivuille
on tarkoitus luoda
hakemisto vuosikirjassa julkaistuista artikkeleisia. Tallä pyrit¿i¿n parantamaan
artikkelien
Iöydettävyyttä j a käyreft ävrynä.

(Lauri Kemppinen liitryi kokoukseen l6: l9) Graafîkko on lähettänyt
ehdotelman seuran uudesta
visuaalisesta ilmeestä. Hallitus keskusteli eri vaihtoehdoista ja paatti
viela palauttaa ehd.otelman
graafrkolle muokattavaksi, Ilmeen vÍirimaailmalta toivottiin
iuettavuutta ja valoisaa ihnettä.

7 $ Seuran toimikuntien kuulumiset
EsiteImötilaisuuksista

ja seminaareista

vastaavo toimikunta: Seminaari-

ja

esitelm¿itilaisuuksien kohdalla ei ole tapahtunuI uutta vallitsevan koronavirustilanteen takia.
Toimikunta valtuutettiin suunnittelemaan keväälle 2021 Oppivelvollisuus 100 -teemaista
seminaaria, joka kytketään tulevan Vuosikirjan teemanumeron julkistamiseen. Seminaaria
kaavaillaan järjestettäväksi toukokuun loppuun. Puhujiksi pyydetään Vuosikirian
teemanumeron kirjoittajia sekä pyydetään mahdollisuuksien mukaan yhteistyöhön myös muita
tahoj a, kuten Opetusministeriötä.

Toimikunnan puheenjohtaja Mervi Kaarninen ja sihteeri Essi Jouhki ottavat tehtäväkseen laatia
TSV:n kuukauden jäsenseura -esittelytekstin syyskuun aikana (ks. $ l2)'
Vuosikirjatoimikunta: Oppivelvollisuusteemainen Vuosikija etenee ia tulee sisältämään
runsaasti artikkeleita: tarjottu l4 artikkelia ja yksi vertaisarvioimaton teksti.
Kasvatultsen historian ensyklopedian julkaisualustan toimikunta: Jthani Tähtinen ja Mika
Perälä ovat kehittäneet aktiivisesti julkaisualustaa, jonne on lähetetty uusia tutkimustekstejä
sekä koulumuistelmia. Alustalla julkaistaan mielellään myös kevyempiä, tieteellisiä tekstejä,
jotka eivät sellaisenaan sovi Kasvatus &Aikaan tai vertaisarviointiin.
Toimikunnan jäsenet ovat suunnitelleet Oppivelvollisuus 100 -teemaista koulumuistokeruuta,
mutta suunnitelmia ei ole vielä edistetly pidemmälle. Sen sijaan alustalle kannustetaan
lähettämään kaikenlaisia koulumuistoja. Keskusteltiin lyhyesti julkaisualustan
julkaisusopimuksista j a tietosuoj akysymyksistä.
8 $ Kosvatus & Ajan päätoimittajan valinta kaudelle 2021-2022

Hallitus on käsitellyt hakemukset Kasvatus & Ajan toiseksi päätoiminajaksi vuosille202l2022 ja päättänyt valita tehtävään Hanna-Maija Huhtalan.
9 $ Avoimen julkaisernisen lisenssien käyttö Kasvatus & Ajassa sekä Koulu

ja

menneisyys -

wosikirjassa.
Jukka Rantala alusti Suomen Tiedekustantajien liiton esiin nostamaa kysymystä Creative
Commons (CC)-lisenssin ja Kopioston @-lisenssin käytön eroista ja ristiriidoista.
Tiedekustantajien liitto ei kuitenkaan ole vielåi tehnyt virallista linjausta tai ohjeistusta
lisenssien käytöstä, joten päätettiin siirtää asian käsittely myöhempään ajankohtaan.

l0

$ Valitaan seuran edustaja Suomen tiedekustantajien liiton vuosikokoukseen.

Valittiin seuran edustajaksi Essi Jouhki. (Mervi poistuu)
I

I

$ Valitaan seuran edustaja TSV:n syyskokoukseen.

Valittiin seuran edustajaksi Arto Nevalaþrn. Nevalabn kertoi, että lähiseurat ovat
neuvotelleet yhteisen ehdokkaan TSV:n hallitukseen ja päättänyt ehdottaa Suomen
ainedidaktisen seuran edustajaa Eila Lindforsia. Matemaattisluonnontieteiden puolelta on
tulossa varaedustaja.

l2 $ TSV:n

kuukauden jäsenseura -esityksen valmistelu

Mervi Kaarnigen ja Essi Jouhki lupautuivat laatimaan esityksen (ks. $ 7)
13 $ Uudetjäsenet

Hyväksyttiin uusiksi jäseniksi Mika Perälä, Leena Aalto ja Terhi Mantere.
14 $ KEMu-verkoston lopettaminen

Päiitettiin lakkauttaa vuonna 2015 perustettu monitieteellinen Kasvatuksen historian
elämänkerta- ja muistitietotutkimuksen verkosto (KEMU) vähäisen aktiivisuuden takia.
Verkostoon liiftyvät toimintakertomukset ja kannanotot arkistoidaan seuran toimesta.
15 $ Muut asiat

Kasvatus&Ajan DOAJ-rekisterin tiedot ovat olleet pitkään päivittamattä. Rekisterin tunnukset
ovat toistaiseksi kateissa, mutta puheenjohtaja ja sihteeri koittavat saada tunnukset toimimaan.

l6

$ Kokouksen päättÌiminen

Puheenjohtaj a päätti kokouksen

klo l7 :54.

.9.2020

Helsingissä 7.9.2020

Essi Jouhki

ohtaja

sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen yhtiþitäväksi kokouksen kulun kanssa.
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