SUOMEN KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN HISTORIAN SEURA
Hallituksen kokous 7/2021
Aika: maanantai 11.10. klo 16.00–18.00
Paikka: nettiyhteys, Zoom-palvelu
Osallistujat: Jukka Rantala, Essi Jouhki, Mervi Kaarninen, Sofia Kotilainen, Arto Nevala, Karoliina
Puranen, Janne Säntti, Lauri Kemppinen ja Matti Taneli

Esityslista
1 § Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Jukka Rantala avasi kokouksen klo 16.00.
2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3 § Pöytäkirjantarkastajien valinta
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Karoliina Puranen-Impola ja Sofia Kotilainen.
4 § Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin kokouksen asialistaksi kokouskutsun esityslista.
5 § Ilmoitusasiat
Seura järjesti 24.8.2021 Oppivelvollisuus 100 vuotta -juhlaseminaarin Helsingin yliopistossa.
Osallistujia paikan päällä ja etäyhteyden välityksellä oli yhteensä noin 40. Hämeen Sanomat
kirjoitti seminaarista sunnuntainumerossaan 29.8.2021 (sivut B1, B4 ja B5). Tilaisuus oli varsin
onnistunut ja osallistujat esittivät mielenkiintoisia puheenvuoroja. Samalla todettiin, että
yhteinen keskustelu etäyhteydellä oli kuitenkin haasteellista.
Jukka Rantala on edustanut seuraa Tieteellisten seurain valtuuskunnan syyskokouksessa 22.9. ja
hakenut seuran puolesta TSV:ltä julkaisutukea Kasvatus & Ajalle. Kokouksessa suoritettiin
hallitusvaalit ja käytiin keskustelua mm. veikkausvarojen vähenemisen aiheuttamista
vaikeuksista tiedejulkaisemiselle.
6 § Keskustelua toimikuntien kokoonpanoista
Keskustelu jatkui edellisestä kokouksesta: Vuosikirjatoimikunnan kokoonpano on muuttumassa,
sillä päätoimittaja Säntti on jäämässä pois tehtävistään. Arto Nevala suostui ottamaan
Vuosikirjan päätoimittajavastuun. Päätettiin samalla käydä läpi myös muiden toimikuntien
kokoonpanot. Keskusteltiin myös seuran puheenjohtajan valinnasta, sillä nykyisen

puheenjohtajan kaksivuotiskausi on päättymässä vuoden vaihteessa. (Lauri Kemppinen liittyi
kokoukseen 16:14)
Päätettiin, että hallituksen jäsenet jatkavat aiemmissa toimikuntien tehtävissään sillä
muutoksella, että Janne Säntti siirtyy seminaaritoimikunnan jäseneksi. Vuosikirjatoimikuntaa
täydennetään tarpeen mukaan hallituksen ulkopuolisilla jäsenillä. Seuran puheenjohtaja ja
sihteeri suostuvat jatkamaan uudelle kaksivuotiskaudelle. Myös varapuheenjohtaja ja
rahastonhoitaja jatkaa tehtävissään.
7 § Toimikuntien kuulumiset
Kuukausiesityksistä ja seminaareista vastaava toimikunta: Uutta ei ole tapahtunut
Oppivelvollisuus 100 -seminaarin jälkeen. Päätettiin alkaa järjestämään kuukausiesityksiä
olosuhteiden mukaan jälleen paikan päällä. Syksyn aikana on tullut ja on tulossa hyviä alan
väitöskirjoja, joiden pohjalta aiotaan kutsua kuukausiesityksien puhujia. Päätettiin järjestää
ensimmäinen seminaarikerta Helsingissä jo tänä syksynä ja kaksi seuraavaa ensi keväänä
Tampereella ja Jyväskylässä. Tilaisuudet pyritään järjestämään yhdessä paikallisten
historiallisten yhdistysten kanssa.
Vuosikirjatoimikunta: Tiedekirja on ehdottanut haastattelutyylisen tiede-podcastin tekemistä
Vuosikirjan teemoista ja järjestelyt ovat jo edenneet. Hallitus kannatti ehdotusta. Päätettiin,
että Vuosikirjan julkaisurytmin kanssa siirrytään takaisin normaaliin, eli julkaisuun joulun
tiennoilla julkaisuun. Todettiin myös, että vertaisarvioinnin aikataulua on syytä miettiä
uudelleen, sillä kesäaika on osoittautunut huonoksi. Pohdittiin myös mahdollista teemaa
seuraavalle Vuosikirjalle ja avoimen vertaisarvioinnin kokeilemista. Uusi päätoimittaja Nevala
kutsuu toimikunnan koolle.
Kasvatuksen historian ENSYklopedia -julkaisualustan toimikunta: Toimikunnalla ei uutta
tiedotettavaa. Koulumuistoja on tullut edelleen ja niitä on jo julkaistu ENSYklopedian sivuilla.
8 § Syyskokouksen valmistelu
Syyskokous järjestetään ma 8.11. klo 17, jota ennen hallituksen kokous klo 16.
Rahastonhoitaja esitteli talousarvion ja käytiin keskustelua tilivuonna mahdollisesti kertyvästä
ylijäämästä.
Puheenjohtaja esitteli toimintasuunnitelman, jonka tekstiä on uudistettu kuvaamaan
paremmin seuran toimintaa.
Sihteeri selvittää nykyisten toiminnantarkastajien halua jatkaa tehtävässä. Erovuorossa olevat
hallitusjäsenet sekä nykyinen puheenjohtaja ovat suostuvaisia jatkamaan uudelle
kaksivuotiskaudelle.
9 § Uudet jäsenet
Ei uusi jäseniä.
10 § Muut asiat
Ei muita asioita

Jyväskylä, 19.10.2021
Jyväskylä 20.10.2021

