SUOMEN KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN HISTORIAN SEURA
Hallituksen kokous 3/2021
Aika: maanantai 12.4. klo 16–18
Paikka: nettiyhteys https://helsinki.zoom.us/j/68163491819
Osallistujat: Jukka Rantala, Kirsi-Maria Hytönen, Essi Jouhki, Mervi Kaarninen, Sofia Kotilainen,
Lauri Kemppinen, Arto Nevala, Karoliina Puranen, Janne Säntti ja Matti Taneli
Esityslista
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 Karoliina Puranen ja Sofia Kotilainen.
4 § Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin kokouksen asialistaksi kokouskutsun esityslista.
5 § Ilmoitusasiat
Raportti Koulu ja menneisyys -vuosikirjan kehittämishankkeen apurahan käytöstä toimitettiin
Suomen tiedekustantajien liiton hallitukselle helmikuussa. Apurahan myöntäjä hyväksyi
raporttimme.
Jukka Rantala osallistui TSV:n kevätkokoukseen 15.3.2021.
kasvatus-ja-aika.fi-verkkotunnus on uusittu viideksi vuodeksi.
Sopimus DOI-tunnisteiden käytöstä Journal.fi-palvelussa solmittu TSV:n kanssa.
TSV:lle on tehty selvitys julkaisutuen käytöstä vuonna 2020. Jatkossa pyrimme erottamaan
Kasvatus & Ajan maksuliikenteen selvemmin pääkirjassa muusta seuran toiminnasta.
Seuran jäsen Risto Suvanto haluaa tuoda seuran jäsenten tietoon Elpo ry:n julkaiseman, lasten
omatoimikoulua käsittelevän Koulupojan päiväkirja -kirjasarjan. Kirjasarjaa voi tilata suoraan
Suvannolta. Luvattiin jakaa tieto seuran nettisivuilla.
Oppivelvollisuuden 100-vuotisjuhlasta on tulossa uutisartikkeli YLE:n sivuille. Toimittaja otti
yhteyttä ja etsi nopealla aikataululla asiantuntijaa kertomaan oppivelvollisuuslain
säätämisestä. Toimittajalle kerrottu seuran juhlavuoden ohjelmasta ja kehotettu ottamaan

yhteyttä Sirkka Ahoseen. Puheenjohtaja kertoi, että tiedotusvälineiden yhteydenottoja on
tullut vuoden aikana enemmänkin, kenties uusittujen nettisivujen ansiosta.
6 § Toimikuntien kuulumiset
Kuukausiesityksistä ja seminaareista vastaava toimikunta: Toimikunta on kokoontunut 15.2. ja
Mervi Kaarninen esitteli Oppivelvollisuus sata vuotta -seminaarin järjestelyjen tilannetta. Puhujiksi
ovat lupautuneet Sirkka Ahonen, Markku Jahnukainen, Pilvi Torsti, Liisa Granbom-Herranen sekä
Paula Kuusipalo. Ilmoittautuminen seminaariin päättyy 13.8., Mervi selvittää elomakkeen käyttöä.
Tilaisuuden kokonaisbudjetti on 3180 euroa, sis. puhujien esitelmäpalkkiot ja kohtuulliset
matkakorvaukset. Juhlakirjaan on varattu puolestaan 1820 euroa.
Keskusteltiin koko hallituksen kesken seminaarin käytännönjärjestelyistä ja tiedottamisesta.
Keskusteltiin mahdollisista kutsuvieraista. Ehdotettiin, että tilaisuus striimataan ja ainakin
juhlapuhujat, kutsuvieraat ja hallituksen edustajat osallistuisivat paikan päällä. Epävarman
koronatilanteen takia päätettiin, että tehdään uusi tilannekatsaus toukokuun hallituksen
kokouksessa 24.5. klo 15.
Essi Jouhkin esitelmätilaisuus tulossa 26.4. klo 17.00. Uutta seminaaritoimintaa suunnitellaan jo
ensi syksylle.
Vuosikirjatoimikunta: Juhlavuoden vuosikirjaan tulossa 4 vertaisarvioitua tekstiä sekä muutama
katsaus. Päätoimittaja kertoi juhlanumeron pienistä haasteista ja kehui samalla vuolaasti uuden
toimituskunnan työtä. Päätoimittaja ehdotti, että vuosikirja- ja esitelmätoimikunnat
kokoontuisivat yhdessä keskustelemaan Vuosikirjan aikataulusta ja sen julkaisu pyritään
ajoittamaan seminaarin kanssa. Lisäksi on syytä alkaa miettiä seuraavan vuosikirjan (2022)
kirjoittajakutsu. Päätettiin, että vuosikirjan liitteenä julkaistaan taas seuran toimintakertomus.
Kasvatuksen historian ENSYklopedia -julkaisualustan toimikunta: Oppivelvollisuuskoulun
muistitietokeruu on käynnistetty, kirjoituksia tullut jo ja osa julkaistukin. Toimitustyö on käynnissä.

7 § Kasvatus & Ajan -toimituksen muutokset 2021
Kasvatus & Ajan molemmat päätoimittajat ovat jäämässä perhevapaalle elo-syyskuussa.
Lisäksi toimitussihteeri on jättämässä tehtävänsä vuodenvaihteessa 2021–22. Keskusteltiin
vaihtoehdoista, miten täyttää avoinna olevat tehtävät. Valtuutettiin päätoimittajat
järjestämään rekrytoinnin ja esittelemään ehdotukset hallitukselle. Päätettiin, että uudet
päätoimittajat ja toimitussihteeri rekrytoidaan ensisijaisesti vanhan toimituskunnan sisältä.
Mikäli ehdokkaita ei löydy, avataan haku julkiseksi toukokuun aikana.
Ehdotettiin, että uusi toimitussihteeri otetaan mukaan jo syksyn kahteen suureen
teemanumeroon. Lehden oikolukija ei ole käytettävissä teemanumeroiden oikolukuun, joten
ehdotettiin, että oikoluvusta säästyvä budjetti kohdennetaan uuden toimitussihteerin
perehdytykseen ja teemanumeroiden taittoon. Päätoimittajat ja toimitussihteeri lupasivat
toimittaa taloudenhoitajalle budjettimuutoksen.
Keskusteltiin yleisesti tulevasta kaksoisteemanumerosta ja sen toteutuksesta: tulossa on kaksi
teemanumeroa demokratiakasvatuksesta, joihin on tulossa yli 30 tekstiä. Kokonaisuus on iso

ja haastava, ja ongelmia voi tuottaa päätoimittajien vaihtuminen sekä toimitusprosessin
valvonta. Todettiin, että vakituista toimituskuntaa on syytä käyttää tekstien oikolukuun ja
lopputarkistukseen.
8 § Tuomas Väinän yhteydenotto suomalaisen kouluverkon tallentamiseksi Internetiin (kaikki
Suomessa toimineen kansakoulut ja peruskoulun ala-asteet kattavat perustiedot)
Väinä on lähestynyt seuraa yhteistyöehdotuksella, jossa hän kaipaa apua valtakunnallisen
kouluverkosto-hakemiston toteuttamiseen (sis. perustiedot ja mahd. kartan kansakouluista ja
peruskoulun ala-asteista). Mikäli seura innostuu yhteistyöstä, Väinä olisi halukas tulemaan
kertomaan suunnitelmistaan.
Keskusteltiin mahdollisen hankkeen raameista. Hallitus piti hanketta hienona ja
kunnianhimoisena, mutta toteutukseltaan haastavana. Päätettiin, että seura on valmis
tukemaan hanketta esimerkiksi suosittelijana, mutta seura ei pysty sitoutumaan hankkeen
toteuttamiseen. Puheenjohtaja on yhteydessä Väinään ja tarjoaa mahdollisuutta käydä
keskustelua pienemmän porukan kesken (Janne, Lauri). Tarjotaan mahdollisuutta kirjoittaa
aloituspuheenvuoro esimerkiksi Vuosikirjaa tai ENSYklopedia sivulle.
9 § Uudet jäsenet
Ei uusia jäseniä.
10 § Muut asiat
Ei muita asioita. Seuraava hallituksen kokous on ma 26.4. klo 16.00, jonka jälkeen Essi Jouhkin
esitelmätilaisuus klo 17.00 sekä seuran kevätkokous klo 18.00. Päätettiin myös hallituksen
kokouksesta ma 24.5. klo 15.00.
11 § Kokouksen päättäminen
Päätettiin kokous klo 17.44

Helsingissä 13.4.2021

Jyväskylässä 13.4.2021

Jukka Rantala
puheenjohtaja

Essi Jouhki
sihteeri

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

Jyväskylä, 14.4.2021
_________________________
Paikka ja aika

Jyväskylä 14.4.2021
_________________________
Paikka ja aika

Karoliina Puranen

Sofia Kotilainen

