
HALLITUS SUOMEN KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN HISTORIAN SEURA  
 
Hallituksen kokous 4/2022  
 
Aika: maanantai 19.9.2022 klo 16 
Paikka: nettiyhteys Zoom   
Osallistujat: Jukka Rantala, Essi Jouhki, Mervi Kaarninen, Arto Nevala, Janne Säntti ja Matti 

Taneli, Karoliina Puranen-Impola, Sofia Kotilainen ja Lauri Kemppinen,  
 
Asialista 
 
1 § Kokouksen avaus 
 

Puheenjohtaja Jukka Rantala avasi kokouksen klo 16.01 
 
2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
3 § Pöytäkirjantarkastajien valinta 
 

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Arto Nevala ja Janne Säntti. 
 

4 § Esityslistan hyväksyminen  
 

Hyväksyttiin kokouksen asialistaksi kokouskutsun esityslista. Lisättiin Muihin asioihin 
syyskokouksen valmistelu. 

 
5 § Ilmoitusasiat  
 

Kasvatuksen historian ja filosofian kesäpäivät pidettiin kesäkuussa Turussa. Päivillä palkittiin 
Kasvatus & Ajan Vuoden 2021 tiedeartikkeliksi Ari Siveniuksen ja Päivi Armilan "Vuosi 
lähempänä hautaa? Törmäyksiä demokraattisessa koulutusyhteiskunnassa”. 
 
Suomen tiedekustantajien liitto on myöntänyt 13.6.2022 seuralle 2 500 euron apurahan 
Vuosikirjan tekemiseen ja siihen liittyvään podcastiin. 
 
Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) julkaisutukihakemus on lähetetty. Mervi Kaarninen 
edustaa seuraa TSV:n syyskokouksessa 21.9.2022.  

 
6 § Toimikuntien kuulumiset 
 

Kuukausiesityksistä ja seminaareista vastaava toimikunta: 22.8. pidettiin ”Kasvatus, koulutus 
ja sukupuoli 1900-luvun alun Suomessa” -seminaari yhdessä Jyväskylän historiallisen 
yhdistyksen kanssa Jyväskylän yliopistossa. Osanottajia oli mukavasti, mutta lähinnä 
etäyhteyden päässä. Tulossa on ”Vaikeat aiheet – kiistanalaisten asioiden käsittely 
koulutuksessa” -seminaarin (7.10.2022). Päätettiin, että tänä syksynä ei järjestetä tämän lisäksi 
erillistä kuukausiesitelmää. Kartoitetaan ensi vuoden tilaisuuksiin vastaväitelleitä tai väitteleviä 
tutkijoita. 
 



Vuosikirjatoimikunta: TSV:ltä on saatu avustus Vuosikirjan toimittamiseen ja podcastin 
toteuttamiseen. Vuosikirjaan on tulossa kolme artikkelia ja kolme kirja-arviota, mutta 
enemmänkin tekstejä mahtuisi. Keskusteltiin kirjoittajien houkuttelemisesta ja 
julkaisuaikataulusta. Ideoina mm. tiivistää yhteistyötä ENSYklopedian ja väitöskirjatutkijoiden 
kanssa. Tämän vuoden Vuosikirja ilmestyy näillä tiedoin joulukuun alussa. Podcastia 
suunnitellaan tulevassa toimituskunnan kokouksessa. 
 
Kasvatuksen historian ENSYklopedia -julkaisualustan toimikunta: Alustalla on julkaistu jälleen 
uusia kirjoituksia. Toivottaisiin enemmän yhteiskunnallista keskustelua käsitteleviä 
kirjoituksia, myös nuorilta tutkijoilta ja kirjoittajilta. 

 
7 § Kasvatus & Ajan CC-lisenssin muuttaminen 
 

Lehden päätoimittaja Henri Pettersson liittyi mukaan kokoukseen pykäliin 7–8. Keskusteltiin 
lehden nykyisen CC BY-NC-ND -lisenssin muuttamisesta TSV:n hakuehtojen mukaisesti CC 
BY-ND -lisenssiksi (aineistoja saa vapaasti kopioida ja levittää, myös kaupallisesti, 
asianmukainen lähde on mainittava, muokattua aineistoa ei saa jakaa). Päätettiin siirtyä uuteen 
lisenssiin. 

 
8 § Keskustelua Kasvatus & Ajan toimituksellisesta linjasta ja kirjoitusohjeiden 

uudistamisesta sekä toimittajien hakuilmoituksen hyväksyminen 
 
Keskusteltiin Petterssonin alustuksen jälkeen lehden nykyisestä linjasta. Julkaisu on viime 
vuosina liukunut enemmän kohti kasvatustieteellistä kuin kasvatushistoriallista tutkimusta. 
Kysymys on, mikä lehden paikka on seuran toiminnassa. Hallitus yhtyi päätoimittajien 
ehdotukseen, että lehden linja saa elää ja sen tulkinnassa noudatetaan tapauskohtaista harkintaa. 
Päälinja on kuitenkin pitää kiinni painotuksesta kasvatuksen historiallisten-yhteiskunnallisteen 
tarkasteluun. Keskusteltiin myös lehden markkinoinnista erityisesti historiantutkijoiden 
keskuudessa.  
 
Lehti on aikeissa päivittää kirjoittajaohjeensa syksyn aikana. Päätoimittajat ovat ehdottaneet 
siirtymistä APA7-viittausjärjestelmään, ja hallitus antoi päätäntävallan toimituskunnalle. 
Pääasia, että viittaustapa ja muotoilut ovat yhdenmukaiset ja tarkoitustaan palvelevat.  
 
Päätoimittajat esittävät toimittajahaun avaamista, sillä kuluvan vuoden aikana toimituskunnasta 
on jäänyt neljä toimittajaa pois. Päätettiin avata toimittajahaku lehden oman aikataulun 
mukaisesti. 

 
9 § Vaikeat aiheet – kiistanalaisten asioiden käsittely koulutuksessa -seminaarin (7.10.2022) 

järjestelyjen eteneminen 
 

Seminaarin ohjelma on julkaistu. Karsintaa jouduttiin tekemään, ja tulossa on  kahdeksan 
esitystä. Seminaari järjestetään paikan päällä Tieteidentalolla, tilaisuuteen ole tulossa 
etäyhteyttä. 

 
10 § Uudet jäsenet 
 

Hyväksyttiin uudeksi jäseneksi Veli-Mikko Kauppi. 
 
11 § Muut asiat 



 
Keskusteltiin syyskokouksen järjestelyistä. Syyskokous pidetään tiistaina 22.11. klo 17 ja 
hallituksen kokous tätä ennen klo 16.  
 
Vuosikirjan julkistamistilaisuus järjestetään tiistaina 13.12. klo 15 Tieteidentalolla. 

 
12 § Kokouksen päättäminen 
 

Päätettiin kokous klo 17.55. 
 
 
 
 
 

Helsingissä 20.9.2022   Jyväskylässä 20.9.2022 

 
 
 
 
Jukka Rantala   Essi Jouhki 
puheenjohtaja   sihteeri 
 
 
 
 
 
 
 
Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen yhtäpitäväksi kokouksen kulun kanssa. 
 
Pöytäkirjan tarkastajat 
 
 
 
_________________________  _________________________ 
Paikka ja aika   Paikka ja aika 
 
 
 
 
Arto Nevala   Janne Säntti 
 

 

Joensuu 20.9.2022

Säntti, Janne J
Helsingissä 21.9.2022


