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Toimintakertomus toimintakaudelta 2017 

 

Vuosi 2017 oli Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seuran 82. 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 (KEMU), jonka postituslistalla oli vuoden 2017 lopussa 40 jäsentä. Seuran 

vuosikirja, Koulu ja menneisyys, julkaistiin toimikaudella sekä netti- että kirjaversiona. 

Edellisten vuosien tapaan seura on pyrkinyt eri yhteyksissä tekemään yhteistyötä muiden 

tieteellisten seurojen ja kasvatus- ja historian alan toimijoiden kanssa.  

 

Seuran hallitukseen kuuluivat toimintakautena 2017:  

 

Juhani Tähtinen (pj),  

Pauli Arola (varapj.),  

Arto Nevala, 

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 2017 aikana neljä. Yksi näistä jäi kesken 

nettiyhteysongelmien vuoksi. 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 toimitukseen 

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 aiempaan tapaan 30 euroa, opiskelijajäsenmaksu 15 euroa. Vuoden 

loppuun mennessä jäsenmaksunsa oli maksanut 49 seuran jäsentä, joista opiskelijajäseniä 5. 

Edelliseen kauteen verrattuna seuran kokonaisjäsenmäärä pysyi ennallaan. Seuran 

toimintakauden toiminta oli taloudellisesti 1724,60 euroa alijäämäistä. Alijäämä muodostui 

ennen kaikkea seuran ja Kasvatus & Aika -julkaisujen kotisivujen uudistamisesta ja 

siirtämisestä Tieteellisten seurain valtuuskunnan tarjoamille alustoille. 

  

Seuran kevätkokous pidettiin 15. maaliskuuta ja syyskokous 23. marraskuuta. Kevätkokous 

vahvisti seuran tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden vastuuvelvollisille. Syyskokous 

hyväksyi seuran toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2018 sekä valitsi hallituksen 

erovuoroissa olevien jäsenten tilalle uudet jäsenet. Vuoden 2018 hallitukseen valittiin uusina 

jäseninä Kirsi-Maria Hytönen ja Antti Saari. Vanhoista erovuorossa olleista jäsenistä uudelleen 



valittiin Jukka Rantala ja Taina Sillanpää. Seuran toiminnantarkastajiksi toimintakaudelle 2018 

valittiin Sirkka Ahonen ja Jan Löfström.  

 

Seuran järjestämiin tilaisuuksiin osallistui vuoden 2017 aikana 150 henkeä. Yleisölle avoimia 

kuukausiesitelmiä pidettiin toimintakaudella kolme. Näistä ensimmäisessä (15. maaliskuuta) 

Eeva Riutamaa piti ”Evakkolasten kasvatuskokemusten tunnemuistot” -esitelmän.  Alustuksen 

jälkeen kommenttipuheenvuoron piti dos. Pirkko Sallinen-Gimpl Helsingin yliopistosta. 

Paikalla alustusta oli kuulemassa 16 kuulijaa. Marraskuun 23. Jyrki Kaarttinen piti alustuksen 

”Keskiössä kansallissosialistinen kasvatuskokeilu – mitä sen tulisi kertoa aikamme 

pedagogiikalle?” Kommenttipuheenvuoron piti Antti Saari Tampereen yliopistosta. 

Tilaisuudessa oli läsnä 14 kuulijaa, lisäksi netin välityksellä tilaisuutta seurasi kaksi 

osallistujaa. Kolmas avoin kuukausiesitelmä pidettiin Joensuussa 1.12.2017. Seuran lisäksi 

tilaisuuden järjestäjinä olivat Itä-Suomen yliopiston Historia- ja maantieteiden laitos 

ja Pohjois-Karjalan historiallinen yhdistys. Tilaisuudessa Aliina Kuusisto Joensuun 

yliopistosta alusti aiheesta ”Yliopistot ja politiikka – muuttuvat asetelmat, pysyvät 

merkitykset”. Kommenttipuheenvuorot pitivät Pirjo Pöllänen ja Jarmo Saartti. Osallistujia 

tilaisuudessa oli 30, lisäksi tilaisuutta seurasi netin välityksellä kolme henkilöä. Alustusten diat 

on tallennettu seuran kotisivun arkistot-sivulle.  

 

Edellä mainittujen kolmen tilaisuuden lisäksi seuran alaisuudessa toimintaansa aloitteleva 

kasvatuksen historian elämäkerta- ja muistitietoverkosto (KEMU) järjesti kaksi tilaisuutta, 

joissa toisessa seura oli myös yksi järjestäjätaho. 11.5 järjestettiin  ”Kasvatuksen mieli ja 

muistot” -seminaari. KEMUn ja seuran lisäksi seminaarin järjestämisestä vastasivat 

Muistitietotutkijoiden verkosto FOHN, Nuorisotutkimusseura, Suomen Historiallinen Seura ja 

SELMA (Centre for the Study of Storytelling, Experientiality and Memory). Seminaari 

järjestettiin historiantutkija Saara Tuomaalan muistoksi, joka teki kasvatuksen 

muistitietohistorian alalla uusia uria uurtavaa tutkimusta. Seminaarissa esitelmän pitivät 

Kirjailija Sirpa Kähkönen (”Pienet tytöt - maailman vaietuin ihmisryhmä”; 

kommenttipuheenvuoro tutkijatohtori Heta Mulari Nuorisotutkimusverkostosta), ja 

tutkijatohtori Kirsi-Maria Hytönen Jyväskylän yliopistosta (”Rikkinäiset 

lapsuusmuistot. Lastensuojelun historian varjojen tutkimus”; kommenttipuheenvuoro 

professori Timo Harrikari, Tampereen yliopisto). Lisäksi tilaisuudessa järjestettiin paneeli, 

jossa elämäkerta- ja muistitietotutkimuksen mahdollisuuksista keskustelivat ma. professori 

Tuija Laine (Helsingin yliopisto), dosentti, yliopistolehtori Maarit Leskelä-Kärki (Turun 

yliopisto), tohtoriopiskelija Liisa Lalu (Turun yliopisto), puheenjohtajana paneelissa 

toimi dosentti Kirsti Salmi-Niklander (Helsingin yliopisto). Lisäksi seminaarissa kokoontui 

neljä työryhmää, joissa oli yhteensä 10 alustusta. Seminaaripäivään osallistui yhteensä 60 

osallistujaa. Lisäksi KEMU järjesti yhdessä Kirjahistoriallisen seuran kanssa 13.10.2107 

”Muistot, kirjat ja elämäntarinat tutkimuskohteina ideatori-seminaaripäivän”. Seminaari oli 

tarkoitettu graduntekijöille ja nuorille tutkijoille. Seminaariin osallistui 26 alan opiskelijaa ja 

tutkijaa.  

 

Seuran kotisivut olivat toimintakaudella edelleen keskeinen tiedotuskanava. Uusien 

kotisivujen myötä sivujen päivittäminen oli aiempaa joustavampaa ja helpompaa. Jäsenille 

lähetettiin tiedotteita myös sähköpostilla (osalle myös kirjeitse). Muutenkin seuran 

tilaisuuksista käytettiin tiedottamisessa hyödyksi erilaisia sähköisiä ja muita tiedotuskanavia. 

Kotisivulta löytyvät myös netissä julkaistut seuran vuosikirjat, myös vuoden 2017 vuosikirja.  

 

Vuoden 2017 vuosikirja julkaistiin sekä nettiversiona että painettuna (50 teoksen painos). 

Vuoden 2016 tapaan vuosikirjassa julkaistiin sekä vertaisarvioinnin läpikäyneitä artikkeleita 



(neljä kuudesta). Julkaisun toimituskunta on pyrkinyt kehittämään vuosikirjaa edelleen. 

Joulukuun alussa seura allekirjoitti Tieteellisten seurain valtuuskunnan kanssa sopimuksen 

vuosikirjan siirtämisestä valtuuskunnan ylläpitämälle journal.fi -sivustolle. Siirto suoritetaan 

vuoden 2018 aikana. Toimituskunta on myös pyrkinyt vuoden aikana määrätietoisesti uusia 

jäseniä toimituskuntaan maan eri yliopistoista. Seuran jäsenet saivat vuosikirjan 

omakustannushintaan 10 euroa (sis. postimaksun), muille 15 euroa.  

 

Seuran julkaisema Kasvatus & Aika -lehti ilmestyi, kuten aiemminkin, neljä kertaa, 

keskimäärin reilun sadan sivun laajuisina numeroina. Vuonna 2017 julkaistiin kaksi 

teemanumeroa, lapsuudentutkimuksen ja varhaiskasvatuksen teemanumerot. Lehden 

päätoimittajana toimi Kaisa Vehkalahti ja toimittajina Janne Säntti, Janne Poikolainen, Mirka 
Räisänen, Annukka Jauhiainen, Eija Stark, Antti Saari, Marjo Nieminen, Riitta  Oittinen, Mervi 
Kaarninen ja Kirsi-Maria Hytönen. Lehden toimitussihteerinä edellisten vuosien tapaan toimi 
Essi Jouhki. Yhteensä lehdessä julkaistiin 17 vertaisarvioitua artikkelia. Vuoden viimeinen 
numero 4/2017 julkaistiin uudella TSV:n tarjoamalla alustalla (journal.fi), jolloin myös lehden 
kotisivut uudistuivat. Tähän siirtymään ja järjestelmän vaatimaan koulutukseen saatiin Suomen 

tiedekustantajien liitolta 4 900 euron apuraha, josta osa on käytetty toimintaudella ja osa 

siirretty käytettäväksi vuoden 2018 aikana. Lehden lukijamäärät ovat pysyneet edelleen 

korkeina sekä suoraluvun että Elektra-palvelun kautta.   

 

Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seura oli vuonna 2017 Tieteellisten seurain 

valtuuskunnan, Suomen tiedekustantajien liiton ja Tilaushistoriakeskuksen jäsen. Pauli Arola 

toimi Tilaushistoriakeskuksen hallituksen varapuheenjohtajana. Jukka Rantala oli puolestaan 

tiedekustantajien hallituksen jäsen. Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seura on 

myös yksi kasvatuksen historian verkoston (vuodesta 2014 lähtien kasvatuksen historian ja 

filosofian verkoston) taustaseuroista. 

 


