SUOMEN KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN HISTORIAN SEURA
Hallituksen kokous 8/2021
Aika: maanantai 8.11. klo 16.15 17.00
Paikka: nettiyhteys, Zoom-palvelu
Osallistujat: Jukka Rantala, Essi Jouhki, Mervi Kaarninen, Arto Nevala, Janne Säntti, Lauri
Kemppinen, Sofia Kotilainen ja Karoliina Puranen-Impola

Asialista
1 § Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Jukka Rantala avasi kokouksen klo 16.15.
2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3 § Pöytäkirjantarkastajien valinta
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Janne Säntti ja Lauri Kemppinen.
4 § Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin kokouksen asialistaksi kokouskutsun esityslista.
5 § Ilmoitusasiat
Jukka Rantala on vastannut seuramme puolesta TSV:n tieteellisille seuroille lähettämään
kyselyyn vastuulliseen tieteeseen liittyvästä toiminnasta. Jatkossa voidaan pohtia pitäisikö
seuran toiminnassa ja julkaisutoiminnassa ottaa tarkemmin huomioon tutkimuseettiset
kysymykset.
6 § Toimikuntien kuulumiset
Kuukausiesityksistä ja seminaareista vastaava toimikunta: Suunnitteilla esitelmäsarja ensi
vuodeksi. Sarjan ensimmäinen esitelmätilaisuus on jo sovittu ma 14.3. klo 18 Ebeneser-talolla,
jossa Taina Sillanpää esitelmöi lastentarhamuistoista. Tilaisuuteen ei ole etäyhteyttä. Sarjan
toinen osa on suunniteltu Tampereelle 20.4. klo 18, ja tilaisuus järjestetään yhdessä
Tampereen historiallisen seuran kanssa. Puhujana on keväällä aikuiskoulutuksen ja -opetuksen
historiasta väittelevä Kirsi Ahonen. Tilaisuuteen järjestetään etäyhteysmahdollisuus.
Tampereen historiallinen seura on lupautunut maksamaan puhujan matkakulut ja
esitelmäpalkkion. Sarjan kolmas osa on suunniteltu elokuulle Jyväskylään, jossa järjestetään
kolmen puhujan esitelmä- ja keskustelutilaisuus yhdessä Jyväskylän Historiallisen yhdistyksen

kanssa. Puhujina ovat ainakin hallituksen jäsen Karoliina Puranen-Impola sekä kaksi muuta
vastaväitellyttä tutkijaa.
Vuosikirjatoimikunta: Toimikunta on kokoontunut ja pohtinut uuden toimituskunnan
lähtökohtia ja aikatauluja. Tuleva kirjoittajakutsu on avoin ja teemanumeroihin palataan
jälleen seuraavina vuosina. Kutsu valmistuu lähipäivinä. Toimikunta on päättänyt selvittää
myös seuraavan vuosikirjan painattamista esim. viimeisimmän vuosikirjan myyntituotosta.
Tilanne selviää kevään kuluessa. Mikko Puustinen on liittynyt toimituskunnan riveihin.
Todetaan vielä, että Oppivelvollisuus-vuosikirja on ollut menestys ja myynyt poikkeuksellisen
hyvin.
Kasvatuksen historian ENSYklopedia -julkaisualustan toimikunta: Ei tiedotettavaa toimikunnan
toiminnasta.
7 § Syyskokouksen valmistelut
Esitetään syyskokoukselle taloudenhoitajan valmistelema talousarvio ja esitys jäsenmaksun
suuruudesta.
Toiminnantarkastajiksi esitetään Jan Löfström ja Sirkka Ahonen ja varatoiminnantarkastajiksi
Jari Salminen ja Mikko Puustinen.
8 § Uudet jäsenet
Ei uusi jäseniä.
9 § Muut asiat
Ei muita asioita
10 § Kokouksen päättäminen
Päätettiin kokous klo 16.48

Helsingissä 9.11.2021

Jyväskylässä 9.11.2021

Jukka Rantala
puheenjohtaja

Essi Jouhki
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen yhtäpitäväksi kokouksen kulun kanssa.
Pöytäkirjan tarkastajat

Helsingissä 16.12.2021
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Lauri Kemppinen

Janne Säntti

