SUOMEN KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN HISTORIAN SEURA
Hallituksen kokous 4/2021
Aika: maanantai 26.5. klo 15–16
Paikka: nettiyhteys https://helsinki.zoom.us/j/68163491819
Osallistujat: Jukka Rantala, 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 15.00.
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
Seura on vastannut Tieteellisten seurain valtuuskunnan Avoimen tieteen koordinaation
kyselyyn avoimen tieteen roolista tieteellisten seurojen toiminnassa.
Jukka Rantala on edustanut seuraa Suomen tiedekustantajien liiton vuosikokouksessa
29.4.2021.
TSV on lähettänyt kommentointipyynnön ratkaisumalliesitykseen, jolla pyritään
mahdollistamaan kotimaisten julkaisujen avoin saatavuus. Puheenjohtaja laatii seuran
kommentin yhdessä päätoimittajien kanssa.
6 § Toimikuntien kuulumiset
Kuukausiesityksistä ja seminaareista vastaava toimikunta: Keskusteltiin Oppivelvollisuusseminaarin järjestelyistä. Päätettiin, että tilaisuus on mahdollista järjestää sekä paikan päällä
että streamattuna. Tilaisuudesta tiedotetaan sovituissa kanavissa ja pyydetään
ennakkoilmoittautumista. Elokuun rajoitustilanteen mukainen määrä osallistujia voi saapua
paikan päälle ja loput saa linkin, jonka kautta voi seurata tilaisuutta. Ilmoittautuminen päättyy

kolme viikkoa ennen seminaaria (13.8.), ja tieto paikan päällä osallistumisesta annetaan kahta
viikkoa ennen seminaaria (17.8.).
Päätettiin myös, ettei lähetetä erillisiä kutsuja, vaan tiedotetaan tilaisuudesta sovituissa,
julkisissa kanavissa. Ensimmäinen kutsu julkaistaan kesäkuun alussa (vko. 23) ja
muistutusviesti lähetetään 2.8. Mervi ja Essi laativat tarkemman ohjelma ja kutsupohjan.
Vuosikirjatoimikunta: Päätoimittaja kertoi pienistä ongelmista toimitusprosessissa, mutta
toimituskunta on tehnyt hyvää työtä ja lehden tasoa on pidetty yllä. Tekstit ovat valmiina
taittoon ja painoon 15.6. ja lehti ehtii ulos seminaariin mennessä. Graafikko on uudistamassa
lehden taittopohjaa, ja hallitukselta pyydettiin kommentteja ulkoasuun.
Seuraavan vuosikirjan teema on mietinnässä. Puheenjohtaja jätti toimituskunnan
pohdittavaksi kaksi ehdotusta: uusimman Vuosikirjan liitteeksi vanhojen vuosikirjojen
sisällysluettelot sekä seuran edellisen vuoden toimintakertomuksen. Kannatettiin jo nyt
jälkimmäistä ehdotusta ja ehdotettiin sen ottamista pysyväksi tavaksi.
Kasvatuksen historian ENSYklopedia -julkaisualustan toimikunta: Julkaisualustalle on tullut
runsaasti kirjoituksia, ja toimittajat käyvät tekstejä parhaillaan läpi. Lauri kertoi, että myös
heillä on kasassa runsaasti muistelmatekstejä, joiden parhaimmistoa työstetään
julkaisukuntoon. Keskusteltiin missä määrin tekstejä kannattaa toimittaa ja ryhmitellä.
7 § Kasvatus & Ajan päätoimittajien ja toimitussihteerin valinta
Kasvatus & Ajan päätoimittajan tehtävään tuli toimituskunnan sisältä yksi hakemus, Henri
Pettersson, ja lehden päätoimittaja ja toimitussihteeri esittivät hallitukselle, että hänet
valitaan päätoimittajan tehtävään kaudelle 2021—2022. Hallitus kannatti ehdotusta.
Samalla hyväksyttiin, että toisen päätoimittajan sijaisuus ja toimitussihteerin tehtävä avata
julkiseen hakuun ajalle 25.5.–8.6. Esitys henkilövalinnoista käsitellään sähköpostikokouksessa
tai tarvittaessa etäkokouksessa.
8 § Keskustelua seuran taloudesta
Puheenjohtaja nosti esiin seuran taloustilanteen ja jäsenmäärien tasaisen vähenemisen.
Keskusteltiin taloudesta ja jäsenpohjan kartoittamisesta: seuran jäsenyys olisi hyvä tuoda esiin
aina seuraa sopivissa tilaisuuksissa. Lisäksi kannustetaan seuran toiminnassa olevia (etenk.
toimituskuntia) seuran jäsenyyteen.
9 § Aloite kasvatuksen historian klassikkoteosten digitoinnista ja sijoittamisesta seuran nettisivuille
Lauri alusti kasvatushistorian klassikoiden (v. 1913-1972) digitointihanketta. Opiskelijoilla on
ollut vaikea löytää klassikkotekstejä, jotka nyt halutaan tuoda digitaalisesti saataville.
Keskusteltiin yleisesti siitä, miten klassikkoteosten tuntemus on nykyään heikkoa, ja uutta
hanketta pidettiinkin tärkeänä ja seuran intresseihin kuuluvana.

Tarkoituksena on aloittaa yleisteoksista, joissa esitellään ja tulkitaan klassikkoteoksia. Tätä
varten täytyy selvittää tekstien tekijäoikeuksia yms. Seura ei pysty osallistumaan hankkeen
kustannuksiin mutta lupautuu olemaan mukana ja suosittelemaan hankkeen edistämistä.

10 § Uudet jäsenet
Ei uusia jäseniä.
11 § Muut asiat
TSV on tiedottanut vertaisarviointitunnusten käyttöehtojen tarkentamisesta. Seuran
julkaisemat lehdet noudattavat julkaisutoiminnassaan käyttöehtoja.
Päätettiin lähteä tukemaan sisarseurojen ehdokasta Kaisa Vehkalahtea Julkaisufoorumin
Historian arviointipaneeliin (23). Ehdottajina ovat Nuorisotutkimusseura ja
Lapsuudentutkimuksen seura.
Seuraava kokous järjestetään sähköpostikokouksena kesäkuussa, ja sitä seuraava ma 16.8. klo
15.
12 § Kokouksen päättäminen
Päätettiin kokous klo 15.56

Helsingissä 24.5.2021

Jyväskylässä 24.5.2021

Jukka Rantala
puheenjohtaja

Essi Jouhki
sihteeri

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

Jyväskylä 28.5.2021
_________________________
Paikka ja aika

Jyväskylässä 28.5.2021
_________________________
Paikka ja aika

Karoliina Puranen

Sofia Kotilainen

