
SUOMEN KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN HISTORIAN SEURA  
 
Hallituksen kokous 6/2021  
 
Aika: maanantai 16.8. klo 15.00–17.00  
Paikka: nettiyhteys, Zoom-palvelu  
Osallistujat: Jukka Rantala, Essi Jouhki, Mervi Kaarninen, Sofia Kotilainen, Arto Nevala, Karoliina 

Puranen-Impola, Janne Säntti, Matti Taneli & Lauri Kemppinen. 
 
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-Impola ja Sofia Kotilainen. 
 

4 § Esityslistan hyväksyminen  
 

Hyväksyttiin kokouksen asialistaksi kokouskutsun esityslista.  
 
5 § Ilmoitusasiat  

 
Jukka Rantala osallistui kasvatuksen historian ja filosofian verkoston vuosikokoukseen 
15.6.2021. 

 
6 § Toimikuntien kuulumiset 
 

Kuukausiesityksistä ja seminaareista vastaava toimikunta: Oppivelvollisuus100 -seminaari 
pidetään tiistaina 26.8. ja tilaisuus päätettiin järjestää etäyhteydellä Helsingin yliopiston 
rajoitusten takia. Uudet rajoitukset kuitenkin sallivat max. 25 henkilön kokoontumiset, ja 
hallitus keskusteli tilaisuuden järjestelyistä. Päätettiin, että puhujat, seuran edustajat ja 7 
paikanpäälle tulevaksi ilmoittautunutta kuulijaa voivat olla paikan päällä. (Lauri Kemppinen 
liittyi kokoukseen 15:13.) 
 
Keskusteltiin seminaaritoimikunnan syksyn ohjelmasta. Toimikunnalla oli mielessä jo 
muutama ehdokas. 
 
Vuosikirjatoimikunta: Juhlakirja oli juuri mennyt painoon ja uusi ulkoasu, kuvatoimitus ja taitto 
ovat saaneet paljon kehuja. Taittaja on suostunut tekemään vuosikirjan taiton myös jatkossa. 



Keskusteltiin juhlakirjan budjetista ja päätettiin, että graafikolle maksetaan taittotyöstä, mikäli 
kirjan muut kustannukset jäävät kaavailtua pienemmiksi.  
 
Samalla Säntti tiedotti hallitusta, että on jättäytymässä pois päätoimittajan tehtävistä. 
Seuraava vuosikirja tulossa loppuvuodeksi 2022, joten uusi päätoimittaja ehditään saada 
mukaan prosessiin. Keskusteltiin toimituksen järjestäytymisestä ja vaihtoehdoista uudeksi 
päätoimittajaksi. Esitettiin mm., että olisi hyvä, että julkaisun vetovastuussa jatkaisi nimetty 
päätoimittaja, mutta päätoimittajuus voisi kiertää toimituskunnan kesken. Keskustelun jälkeen 
päätettiin jättää asia seuraavan kokouksen asiaksi. Myös toimituskunta keskustelee asiasta 
keskenään. 

 
Kasvatuksen historian ENSYklopedia -julkaisualustan toimikunta: ”Koulu elämässäni” -
muistelukeruu on tuottanut hyvin kirjoituksia ja jo toistakymmentä kirjoitusta on julkaistu. 
Sisarseura Svenska skolhistoriska föreningen i Finland on myös ilmaissut kiinnostuksesta 
toimia yhteistyössä muistelukeruun kanssa, mutta yhteistyö ei ole vielä edennyt sen 
pidemmälle. 

 
7 § Yhteistyö Svenska skolhistoriska föreningen i Finland -järjestön kanssa koulutaulujen 

verkkonäyttelyn järjestämiseksi  
 

SSF:n puheenjohtaja Martin Gripenberg otti kesäkuussa yhteyttä seuraan ja esitti idean 
yhteisesti toteutettavasta koulutaulujen verkkonäyttelystä. Yhteydenotto ohjattiin Lauri 
Kemppaiselle, mutta asia ei ole toistaiseksi edennyt.  

 
8 § Keskustelua Koulu ja menneisyys -vuosikirjan päätoimittajan valinnasta 
 

Keskustelu käytiin kohdassa 6 §. Päätettiin siirtää seuraavan kokouksen asialistalle. 
 
9 § Uudet jäsenet 
 

Hyväksyttiin uusiksi jäseniksi Anna-Kaisa Mustaparta, Tanja Taivalantti, Elise Pihlajaniemi 
(opiskelija), Henri Pettersson ja Jenna Pajunen (opiskelija). 

 
10 § Muut asiat 
 

Tulossa TSV:n syyskokous 22.9., mutta vielä ei ole tiedossa onko kokous etänä vai paikan 
päällä. TSV:n hallitukseen valitaan taas uusia jäseniä. Päätettiin lähteä mukaan tukemaan, jos 
jollain sisarseuralla on oma ehdokas.  
TSV:n julkaisutukianomus täytyy valmistella syyskuun aikana.  
 
Lauri Kemppinen ilmoitti talousasioina, että seuran tililtä on jouduttu maksamaan yllättäviä 
maksuja, mm. kirjanpitäjän jo tiedossa ollut takautuva lasku. Kuluvan tilikauden aikana on 
tarkoitus myös erottaa seuran ja K&A tilit erilleen. 
 
Seuraava kokous pidetään maanantaina 11.10. klo 16:00. 

 
11 § Kokouksen päättäminen 



 
Päätettiin kokous klo 16.04 

 
 

Helsingissä 16.8.2021   Jyväskylässä 16.8.2021 

 
 
 
Jukka Rantala   Essi Jouhki 
puheenjohtaja   sihteeri 
 
 
Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen yhtäpitäväksi kokouksen kulun kanssa. 
 
Pöytäkirjan tarkastajat 
 
 
 
_________________________  _________________________ 
Paikka ja aika   Paikka ja aika 
 
 
 
Karoliina Puranen   Sofia Kotilainen 
 

Jyväskylä, 15.9.2021 Jyväskylässä 15.9.2021

sokotila
Underline


