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Toimintakertomus toimintakaudelta 2016
Vuosi 2016 oli Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seuran 81. toimintavuosi. Seuran
toiminnan tarkoitus on edistää kasvatuksen ja koulutuksen historian tutkimusta ja tukea sen
harrastusta maassamme. Seura järjesti edellisten vuosien lailla toimintavuoden aikana
muutamia kuukausiesitelmiä ja julkaisi Kasvatus & Aika -aikakausjulkaisua ja vuosikirjan.
Seuran hallituksen kokoukset toteutettiin nettikokouksina (Ac-ohjelman välityksellä). Seuran
alaisuudessa on toiminut erityistutkijaverkostoryhmänä Kasvatushistorian elämäkerta- ja
muistitietoverkosto. Seuran vuosikirja julkaistiin toimikaudella sekä netti- että kirjaversiona
edellisten vuosien tapaan. Edellisten vuosien tapaan seura on pyrkinyt eri yhteyksissä tekemään
yhteistyötä muiden tieteellisten seurojen ja kasvatus- ja historian alan toimijoiden kanssa.
Seuran hallitukseen kuuluivat toimintakautena 2016:
Juhani Tähtinen (pj),
Pauli Arola (varapj.),
Marjo Nieminen,
Jukka Rantala,
Mirka Räisänen,

Jari Salminen,
Taina Sillanpää,
Janne Säntti,
Kaisa Vehkalahti.

Sihteerinä ja taloudenhoitajana toimi toimintakauden aikana Lilja Aikio.

Hallituksen kokouksia pidettiin vuoden 2016 aikana viisi. Yksi näistä oli sähköpostikokous.
Muut kokoukset pidettiin nettiyhteyksien (AC:n) avulla. Myös seuran kevät- ja syyskokouksiin
on ollut mahdollista osallistua netin välityksellä, vaikka kokoukset pidettiin vanhan perinteen
mukaan Helsingissä, Tieteiden talolla.
Hallituksen tukena toimi edellisten vuosien lailla neljä toimikuntaa: kuukausiesityksistä ja
seminaareista vastaava toimikunta, johon kuuluivat Pauli Arola (pj.), Lasse Paajanen, Taina
Sillanpää ja Mirka Räisänen, vuosikirjan toimikuntaan kuuluivat Janne Säntti (pj), Arto Nevala
ja Jukka Rantala, kansainvälisten asioiden toimikuntaan kuuluivat Kaisa Vehkalahti (pj.) ja
Marjo Nieminen ja virtuaalisen oppimisympäristön toimikuntaan Juhani Tähtinen (pj) ja Mirka
Räisänen. Seuran jäsenmaksu oli 30 euroa, opiskelijajäsenmaksu 15 euroa. Vuoden loppuun
mennessä jäsenmaksunsa oli maksanut 49 seuran jäsentä, joista opiskelijajäseniä 1. Edelliseen
kauteen verrattuna seuran jäsenmäärä pysyi ennallaan, seuraan tuli muutamia uusia jäseniä, ja
muutama vanha jäsen jätti jäsenmaksunsa maksamatta. Seuran toimintakauden toiminta oli
taloudellisesti 674,28 euroa alijäämäistä.
Seuran kevätkokous pidettiin 22. maaliskuuta ja syyskokous 15. joulukuuta. Kevätkokous
vahvisti seuran tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden vastuuvelvollisille. Syyskokous
hyväksyi seuran toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2017 sekä valitsi hallituksen
erovuoroissa olevien jäsenten tilalle uudet jäsenet. Vanhoista jäsenistä tulivat uudelleen

valituiksi Janne Säntti ja Kaisa Vehkalahti. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Arto Nevala
Joensuusta. Seuran toiminnantarkastajiksi valittiin Sirkka Ahonen ja Jan Löfström.
Seuran järjestämiin tilaisuuksiin osallistui vuoden aikana yli 40 henkeä. Yleisölle avoimia
kuukausiesitelmiä pidettiin toimintakaudella kolme. Näistä ensimmäisessä (22. maaliskuuta)
professori Martti Häikiö piti ”Kasvatuksen käännekohtia Helsingissä 1945–2015” -esitelmän.
Toinen seminaari pidettiin 19.10. Siinä FT Kirsi-Maria Hytönen esitelmöi aiheesta ”Selvitys
kaltoinkohtelusta suomalaisessa sijaishuollossa1937–1983: menetelmä ja tuloksia”. Alustusta
kommentoi FT Kaisa Vehkalahti. Syksyn toinen esitelmätilaisuus pidettiin 15.12., jossa KT
Lilja Aikio piti esitelmän ”Naisoppilaiden poikkeavuus opettajaseminaareissa; miten
diskursseilla ohjattiin ja kontrolloitiin naisoppilaita 1860–1960 -luvuilla Suomessa." Alustusta
kommentoi KT Lauri Kemppinen. Alustuksia saattoi seurata suorana netin välityksellä. Syksyn
esitelmätilaisuuksissa uutena elementteinä olivat alustusten kommenttipuheenvuorot. Tämä
uusi järjestelmä koettiin erittäin onnistuneeksi. Esitysten diat tallennettiin myös seuran
kotisivuille (arkistoon), josta niihin on voinut esitysten jälkeenkin käydä tutustumassa. Tämän
lisäksi seuran alaisuudessa toimintaansa aloitteleva kasvatuksen historian elämäkerta- ja
muistitietoverkosto (KEMU) piti 14. lokakuuta jäsenistölleen suunnatun laajemman
”starttipäivän”, jossa oli alustuksia, osallistujien esityksiä ja keskustelua. Päivään osallistui yli
20 verkoston jäsentä. Lisäksi seura oli järjestämässä jo perinteeksi muodostunutta laajempaa
seminaaripäivää yhdessä Aikuiskasvatuksen Tutkimusseuran, OTTU ry – Ammatillisen
koulutuksen tutkimusseuran ja Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seuran kanssa
(Sivistystä & ammattitaitoa: aikuis- ja ammattikasvatuksen sivistyspoliittiset jännitteet ja
historialliset valinnat / culture and occupational competence: the cultural-political tensions and
historical choices in adult and vocational education). Ohjelma oli kaikin puolin edustava ja
monipuolinen, mutta valitettavasti osanottajien vähäisyyden vuoksi tilaisuus jouduttiin
peruuttamaan. Tästä peruuntumisesta huolimatta seuran seminaaritoiminta oli toimintakaudella
aktiivista ja laadukasta.
Seuran kotisivut olivat toimintakaudella edelleen keskeinen tiedotuskanava. Jäsenille
tiedotteita lähetettiin myös sähköpostilla (osalle myös kirjeitse). Muutenkin seuran
tilaisuuksista tiedottamisessa käytettiin hyödyksi erilaisia sähköisiä ja muita tiedotuskanavia.
Kotisivulta löytyy myös linkki seuran netissä julkaistuihin vuosikirjoihin. Seuran kotisivut,
kuten Kasvatus & Ajan sivut, joutuivat vuoden lopussa hakkeroinnin kohteeksi. Tämän vuoksi
nämä päätettiin siirtää kevään 2017 aikana Tieteellisten Seurain Valtuuskunnan järjestelmän
alle. Näin pystytään paremmin jatkossa turvaamaan sivujen tietoturvallisuus.
Vuoden 2016 vuosikirjassa oli ensimmäistä kertaa mukana vertaisarvioinnin läpi käyneitä
artikkeleita (kolme seitsemästä). Julkaisun siirtyminen osittain vertaisarviointiin oli hyvä ja
tarkoituksenmukainen ratkaisu. Tieteellisten seurain valtuuskunta myönsi 29.9.2016
vuosikirjalle vertaisarviointitunnuksen. Tämä ja ennen kaikkea se, että julkaisussa siirryttiin
osittaiseen vertaisarviointiin, nostanee ajan myötä julkaisun tasoa ja myös arvostusta. Seuran
vuosikirjatoimikunta tekikin vuoden aikana suuren työn vuosikirjan uudistamiseksi. Vuosikirja
julkaistiin entiseen tapaan sekä digitaalisesti netissä että perinteisesti painettuna (50 kpl:n
painos). Seuran jäsenet saivat vuosikirjan omakustannushintaan eli 10 euroa (sis.
postimaksun), muille 15 euroa.
Seuran julkaisema Kasvatus & Aika -lehti ilmestyi, kuten aiemminkin, neljä kertaa,
keskimäärin reilun sadan sivun laajuisina numeroina. Vuonna 2016 julkaistiin yksi
teemanumero, jonka teemana oli perhehistoria. Lehden lukijamäärät ovat pysyneet edelleen
korkeana sekä suoraluvun että Elektra-palvelun kautta. Toimintavuoden lopussa julkaisun

sivut, kuten seuran kotisivutkin, joutuivat hakkeroinnin kohteeksi. Tämän vuoksi pantiin alulle
lehden julkaisualustan uusiminen, joka toteutetaan vuoden 2017 kevään aikana.
Vuoden
2016 Kasvatus & Ajan toimittajia olivat Kaisa Vehkalahti (päätoimittaja), Essi Jouhki
(toimitussihteeri), Ilana Aalto, Heini Hakosalo, Risto Ikonen, Annukka Jauhiainen, Mervi
Kaarninen, Arto Nevala, Marjo Nieminen, Riitta Oittinen, Janne Poikolainen, Mirka Räisänen,
Antti W. Saari, Eija Stark ja Janne Säntti.
Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seura kuului vuonna 2016 Tieteellisten seurain
valtuuskuntaan ja Suomen tiedekustantajien liittoon sekä oli Tilaushistoriakeskuksen jäsen.
Juhani Tähtinen oli toimintakauden aikana Tieteellisten seurain valtuuskunnan hallituksen
varajäsenenä. Myös seuran hallituksen jäsen Kaisa Vehkalahti on tämän hallituksen varajäsen.
Pauli Arola toimi Tilaushistoriakeskuksen hallituksen varapuheenjohtajana. Suomen
kasvatuksen ja koulutuksen historian seura on myös yksi kasvatuksen historian verkoston
(vuodesta 2014 lähtien kasvatuksen historian ja filosofian verkoston) taustaseuroista.

