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Vuosi 2020 oli Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seuran 85. toimintavuosi. Säännöissä
määritellyn tehtävänsä mukaan seura edisti vuoden aikana kasvatuksen ja koulutuksen historian
tutkimusta ja tuki sen harrastusta. Seura julkaisi Kasvatus & Aika -aikakausjulkaisua ja Koulu ja
menneisyys -vuosikirjaa. Lisäksi seura julkaisi kotisivuillaan Kasvatuksen historian ENSYklopedia sivustoa. Seuran julkaisutoiminta oli avoimesti saatavilla ilman tilaus- tai jäsenmaksuja. Edellisten
vuosien tapaan seura teki yhteistyötä muiden tieteellisten seurojen sekä kasvatus- ja historian alan
toimijoiden kanssa.
Seuran hallitukseen kuuluivat toimintakautena 2020 Jukka Rantala (puheenjohtaja), Arto Nevala
(varapuheenjohtaja), Essi Jouhki (sihteeri), Lauri Kemppinen (taloudenhoitaja), Kirsi-Maria Hytönen,
Mervi Kaarninen, Antti Saari, Taina Sillanpää, Janne Säntti ja Juhani Tähtinen.
Hallitus kokoontui vuoden 2020 aikana kuusi kertaa. Hallituksen tukena toimi kolme toimikuntaa:
kuukausiesityksistä ja seminaareista vastaava toimikunta, johon kuuluivat Mervi Kaarninen
(puheenjohtaja), Lauri Kemppinen ja Taina Sillanpää; vuosikirjatoimikunta, johon kuuluivat Janne
Säntti (puheenjohtaja), Arto Nevala, Jukka Rantala, Antti Saari ja Lauri Kemppinen; kasvatuksen
historian ENSYklopedia -julkaisualustan toimikunta, johon kuuluivat Juhani Tähtinen (puheenjohtaja)
ja Mika Perälä.
Seuran jäsenmaksu oli aiempaan tapaan 30 euroa, opiskelijajäsenmaksu 15 euroa. Jäsenmaksun
maksaneita jäseniä seurassa oli toimikauden lopussa 60.
Covid-19-pandemian takia eduskunta hyväksyi yhdistyslakiin väliaikaisen poikkeamisen. Sen mukaan
yhdistyksen sääntömääräinen kokous voitiin pitää 30.9.2020 mennessä, vaikka yhdistyksen
säännöissä kokoukselle olisi määritelty varhaisempi ajankohta. Seuramme kevätkokous pidettiin
kokoontumisrajoitusten takia etäyhteyksillä 14. syyskuuta ja syyskokous 27. marraskuuta.
Kevätkokous vahvisti seuran tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden vastuuvelvollisille. Syyskokous
hyväksyi seuran toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2021. Lisäksi syyskokouksessa
valittiin hallituksen erovuoroissa olevien jäsenten, Antti Saaren, Taina Sillanpään ja Juhani Tähtisen
tilalle uudet jäsenet. Vuosiksi 2021‒2023 hallitukseen valittiin Sofia Kotilainen, Karoliina Puranen ja
Matti Taneli. Seuran toiminnantarkastajiksi toimintakaudelle 2021 valittiin Sirkka Ahonen ja Jan
Löfström (varalle Erkki Merimaa ja Lasse Paajanen).
Seuran toiminta on viime vuodet keskittynyt vahvasti julkaisutoiminnan kehittämiseen, eikä
perinteisiä kuukausikokouksia ole järjestetty. Vuodelle 2020 suunniteltu ”Historianopetus eilen,
tänään ja huomenna” -seminaari jouduttiin perumaan Covid-19-pandemian takia, koska yli
kymmenen hengen kokoontumiset oli kielletty. Samasta syystä peruttiin Essi Jouhkin
esitelmätilaisuus teinikuntatoiminnan muistoista ja kokemuksista.

Seura oli Tieteellisten seurain valtuuskunnan lokakuun kuukauden jäsenseura. Seura sai näin
näkyvyyttä TSV:n kotisivuilla.
Seuran julkaisutoiminta oli aktiivista. Julkaisujen saavutettavuutta ja löydettävyyttä parantava
kehittämishanke saatettiin valmiiksi. Vielä digitoimattomat Koulu ja menneisyys -vuosikirjat
digitoitiin ja julkaistiin Journal.fi-alustalla. Seuran kotisivut uusittiin siten, että julkaisutoiminta
nousee sivustolla näkyvämmin esille. Vuosikirjojen artikkeleiden löydettävyyttä parannettiin
luomalla kotisivuille hakutoiminto vuosikirjan artikkeleihin. Myös vuosikirjan ulkoasu uusittiin. Hanke
toteutettiin Suomen tiedekustantajien liiton myöntämällä apurahalla. Seuran uudistetut kotisivut
avattiin 22. joulukuuta 2020.
Vuonna 2020 pidettiin välivuosi Koulu ja menneisyys -vuosikirjassa ja valmisteltiin vuodelle 2021
oppivelvollisuuden satavuotisjuhlaan liittyvää julkaisua. Vuosikirjan päätoimittajana jatkoi Janne
Säntti ja toimittajina Lauri Kemppinen, Arto Nevala, Jukka Rantala ja Antti Saari.
Seuran julkaisema Kasvatus & Aika -lehti ilmestyi neljää kertaa. Vuoden 2020 numeroissa ilmestyi 14
vertaisarvioitua artikkelia, 4 katsausta, 2 puheenvuoroa, ajankohtaista-osaston kirjoitusta ja 5 kirjaarviota. Keskimäärin numeroiden laajuus oli 70 sivua lukuun ottamatta ”Historianopetus
murroksessa” -teemanumeroa, joka oli peräti 182 sivun laajuinen. Kasvatus & Ajan päätoimittajina
toimivat Maija Lanas ja Kirsi-Maria Hytönen sekä toimitussihteerinä Essi Jouhki. Lehteen oli lisäksi
palkattu oikolukija. Lehden toimittajina toimivat Riikka Hohti, Hanna-Maija Huhtala, Olli-Jukka
Jokisaari, Mervi Kaarninen, Mikko Kohvakka, Sofia Kotilainen, Tuomas Laine-Frigren, Antti Malinen,
Mari Mielityinen-Pachmann, Arto Nevala, Johanna Sitomaniemi-San, Minna Uitto ja Ville Vuolanto.
Seuran julkaisualustana toimi ENSYklopedia -sivusto. Vuoden 2020 aikana sivuston ”Kasvatus- ja
koulumuistoja” -osastolla julkaistiin kolmen muistelijan koulunkäyntiin liittyviä tekstejä. Sivustolla oli
lisäksi tekstejä kasvatuksen historian tutkimuksesta sekä artikkeleita ja esseitä kasvatuksen
klassikoista ja aatesuuntauksista. Juhani Tähtinen ja Mika Perälä toimittivat sivustoa.
Seuran kotisivut toimivat keskeisenä tiedotuskanavana. Puheenjohtaja lähetti vuoden aikana
jäsenille kahdeksan jäsenkirjettä. Sihteeri oli lisäksi jäseniin yhteydessä sähköpostilla.
Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seura oli vuonna 2020 Tieteellisten seurain
valtuuskunnan ja Suomen tiedekustantajien jäsen. Jukka Rantala oli Suomen tiedekustantajien liiton
hallituksen jäsen. Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seura on myös yksi kasvatuksen
historian verkoston (vuodesta 2014 lähtien kasvatuksen historian ja filosofian verkoston)
taustaseuroista. Seuran alaisuudessa toiminut Kasvatushistorian elämäkerta- ja muistitietoverkosto
(KEMU) lakkautettiin.

