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Toimintakertomus toimintakaudelta 2018 

 

Vuosi 2018 oli Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seuran 83. 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 niin, että kokouksiin oli myös nettiyhteydet. (Ac-

ohjelman välityksellä). Seuran alaisuudessa on toiminut erityistutkijaverkostoryhmänä 

Kasvatushistorian elämäkerta- ja muistitietoverkosto (KEMU), jonka postituslistalla oli 

vuoden 2018 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 2018:  

 

Juhani Tähtinen (pj),  

Pauli Arola (varapj.),  

Kirsi-Maria Hytönen, 

Arto Nevala, 

Jukka Rantala, 

Mirka Räisänen, 

Jari Salminen, 

Taina Sillanpää, 

Janne Säntti, 

Antti Saari

 

Sihteerinä ja taloudenhoitajana toimi toimintakauden Lilja Aikio, joskin hallituksen 

kokouksissa vuoden aikana sihteereinä toimivat erikseen kokouksessa läsnä olleiden piiristä 

valitut sihteerit.  

 

Hallituksen kokouksia pidettiin vuoden 2018 aikana neljä. Hallituksen tukena toimi edellisten 

vuosien lailla kolme toimikuntaa: kuukausiesityksistä ja seminaareista vastaava toimikunta, 

johon kuuluivat Pauli Arola (pj.), Lasse Paajanen, Taina Sillanpää ja Mirka Räisänen, 

vuosikirjan toimikunta/toimitus, johon kuuluivat Janne Säntti (pj), Arto Nevala ja Jukka 

Rantala, Antti Saari ja Lauri Kemppinen sekä virtuaalisen oppimisympäristön toimikunta, 

johon kuuluivat Juhani Tähtinen (pj) ja Mirka Räisänen.   
 

Seuran jäsenmaksu oli aiempaan tapaan 30 euroa, opiskelijajäsenmaksu 15 euroa. Jäseniä 

seurassa oli toimikauden lopussa 52. Edelliseen kauteen verrattuna seuran kokonaisjäsenmäärä 

pysyi suunnilleen ennallaan. Seuran toimintakauden toiminta oli taloudellisesti 817,76 euroa 

ylijäämäistä. Tilikauden ylijäämä perustuu paljolti siihen, että Jari Salminen lahjoitti 60-

vuotisjuhlasta kertyneet tuotot seuralle. 

  

Seuran kevätkokous pidettiin 17. huhtikuuta ja syyskokous 20. marraskuuta. Kevätkokous 

vahvisti seuran tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden vastuuvelvollisille. Syyskokous 

hyväksyi seuran toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2019 sekä valitsi hallituksen 

erovuoroissa olevien jäsenten tilalle uusiksi jäseniksi Essi Jouhkin, Mervi Kaartisen ja Lauri 



Kemppisen (toimikaudelle 2019‒2020). Seuran toiminnantarkastajiksi toimintakaudelle 2019 

valittiin Sirkka Ahonen ja Jan Löfström.  

 

Seura järjesti aiempaan tapaan kaikille avoimia kuukausiesityksiä. Näistä ensimmäinen oli 1.2. 

järjestetty tilaisuus, jossa Ville Okkonen alusti aiheesta ”Peruskoulu vastaan yksityiskoulut ja 

yhteiskuntajärjestys 1966‒1975”. Alustusta kommentoi Martti Häikiö Helsingin yliopistosta. 

Toinen esitelmätilaisuus pidettiin 17.4, jolloin Oona Ilmolahti piti esitelmän ”Raskas rauha, 

etsitty eheys ‒ vuoden 1918 tunnejäljet luokkahuoneiden liepeillä. Esityksen kommentoijana 

toimi Jukka Rantala Helsingin yliopistosta. Lisäksi syksyllä 2.10.2018, Sinikka Selin alusti 

aiheesta ”Mahdollisia tulevaisuuksia muuttuvassa maailmassa: Helsinkiläisnuorten työ- ja 

koulutussuunnitelmia 1950‒1960-luvuilla. Kommentoija toimi Anne Laiho Turun yliopistosta. 

Näissä tilaisuuksissa osallistujia oli yhteensä noin 40. Esityksiä oli mahdollista seurata myös 

netin välityksellä (muutama henkilö seurasikin tämän välityksellä esityksiä). Lisäksi seuran 

vuosikirjan ympärille järjestettiin 6.6. Kasvatuksen historian ja filosofian kesäpäivien 

yhteydessä kaikille avoimena esiseminaarina ”Sivistys ja kasvatus eilen ja tänään” -

symposium. Täällä vuosikirjaan kirjoittajilla oli mahdollisuus pitää alustus omasta aiheestaan. 

Tilaisuudessa pidettiin yhteensä kahdeksan alustusta. Osallistujia tilaisuudessa oli kaikkiaan 

27. Tilaisuus oli kaikin puolin innostava ja kirjahanketta eteenpäinvievä.  

 

Vuoden 2018 vuosikirja julkaistiin sekä nettiversiona (journal.fi -sivustolla) että painettuna (50 

teoksen painos). Vuoden 2018 vuosikirja oli teemavuosikirja, jonka vierailevina toimittajina 

toimivat Jyrki Hilpelä, Risto Ikonen ja Juhani Tähtinen. Kirjan teemana oli ”Sivistys ja 

kasvatus eilen ja tänään”. Alkujaan kirjaan tuli reilusti yli 20 kirjoitustarjousta, joista 

lopulliseen teokseen päätyi 11 referee artikkelia, joiden lisäksi kirjassa on toimittajien laaja 

kirjan teemaa avaava ja johdatteleva teksti. Kirjan toimitusaika oli yhteensä noin puolitoista 

vuotta, jona aikana järjestettiin myös yksi avoin teemaseminaari (ks. ed. kappale). Vuosikirjan 

julkaiseminen siirrettiin maaliskuussa Tieteellisten seurain valtuuskunnan ylläpitämälle 

journal.fi -sivustolle, johon siirrettiin tällöin vuoden 2017 vuosikirjan nettiversio (myöhemmin 

on tarkoitus siirtää muutkin vuosikirjan numerot sivustolle). Siirto on selkeästi tuonut 

lisänäkyvyyttä vuosikirjalle, vuoden 2017 vuosikirjan etusivua oli klikattu näinä noin 9,5 

kuukauden aikana yli 2000 kertaa ja vuosikirjan artikkelien tekstitiedostojakin oli avattu yli 

450 kertaa. Toimintavuoden aikana vuosikirjan toimituskuntaa laajennettiin kahdella jäsenellä, 

Turun yliopistosta toimituskuntaan tuli Lauri Kemppinen ja Tampereen yliopistosta Antti 

Saarinen. Loppuvuodesta seuran vuosikirja sai 1-tason luokituksen JUFO-luokitustaso 

arvioinnissa. Seuran jäsenet saivat vuosikirjan 2017 omakustannushintaan 10 euroa (sis. 

postimaksun), muille hinta oli 15 euroa. Vuoden 2018 vuosikirjan jäsenhinnaksi tuli 15 euroa 

(sis. postimaksun), muille 20 euroa (sis. postimaksun).   

 

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

keskimäärin reilun sadan sivun laajuisina numeroina. Vuonna 2018 julkaistiin kaksi 

teemanumeroa: ”Lukemisen kokemukset ja kulttuurit” sekä ”Kasvatus, koulutus ja 

muistitieto”. Lehti jakoi ensimmäistä kertaa vuoden (2017) tiedeartikkelin. Valinnan teki 

emerita prof. Elina Lahelma. Hänen ehdotuksestaan valinta osui kahteen artikkeliin: Tuure 

Tammen ja Riikka Hohdin artikkeli ”Lasten osallistuminen ja posthumanistinen ontologia: 

urittuvaa ja emergenttiä kartoittamassa” (1/2017) ja Anna Nikupeterin ja Merja Laitisen 

artikkeli ”Lasten sensitiivisten kokemusten tutkimisen metodologiset valinnat – Esimerkkinä 

vanhempien eron jälkeisen vainon tutkimusprosessi” (1/2017). Lehden päätoimittajana toimi 

Kirsi-Maria Hytönen. Toiseksi päätoimittajaksi valittiin Maija Lanas syyskuussa 2018. Kirsi-

Maria Hytönen jäi perhevapaalle marraskuussa, joten Lanas vastasi lehden loppunumerojen 

toimittamisesta yksin. Lehden toimittajina on toiminut iso joukko tutkijoita, joista osa lopetti 



pitkän toimittaja uransa lehdessä ja toiset aloittivat syyspuolella uusina toimittajina. 

Toimittajakunnasta poistuivat vuoden 2018 aikana Janne Poikolainen, Mirka Räisänen, 

Annukka Jauhiainen ja Marjo Nieminen. Kokeneena toimittajan jatkoivat Arto Nevala ja Heta 

Mulari. Uusina puolestaan aloittivat Antti Malinen, Mervi Kaarninen, Hanna-Maija Huhtala, 

Olli-Jukka Jokisaari, Mari Mielityinen-Pachman, Tuomas Laine-Frigrem sekä Johanna 

Sitomaniemi-San. Lehden toimitussihteerinä edellisten vuosien tapaan toimi Essi Jouhki. 

Yhteensä lehdessä julkaistiin 17 vertaisarvioitua artikkelia. Lehden julkaisualustana toimii 

myös Journal.fi -sivusto. Vuoden 2018 aikana saatiin tähän sivustoon siirtymiseen ja muuhun 

lehden toimittamiseen liittyvä kehityshanke loppuunviedyksi. Tähän liittyvään siirtoon ja 

toimituksen kouluttamiseen seura sai apurahaa Suomen tiedekustantajien liitolta jo vuonna 

2017. Apuraha tuli käytettyä kokonaisuudessaan toimintakaudella. Lehden lukijamäärät ovat 

pysyneet edelleen korkeina sekä suoraluvun että Elektra-palvelun kautta.   

 

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 

tilaisuuksien tiedottamisessa hyödynnettiin erilaisia sähköisiä ja muita tiedotuskanavia. 

Kotisivulta löytyvät myös netissä julkaistut seuran vuosikirjat vuoden 2017 vuosikirjaan 

saakka. Vuoden 2018 vuosikirjaa ei ole enää julkaistu erikseen seuran kotisivuilla.  

 

Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seura oli vuonna 2018 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. 

 


