Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seuran hallituksen kokous

Aika: Keskiviikko

1.3.2017,

ll20l7

klo 10.00 -11.35

Nettikokous: https://webmeeting.utu.fi/edutahti/
Läsnäolijat: Pauli Arola, Arto Nevala, Marjo Nieminen, Jukka Rantala, Mirka Räisänen, pj. Juhani
Tähtinen, siht. Lilja Aikio

I § Kokouksen

avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo. 1 0.07

2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi j a päätösvaltaiseksi.
3 § Pöytäkirjantarkastajien valinta
P öytäkirj antarkastaj iksi valittiin Marj o Nieminen j a Jukka Rantal a.
4 § Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksl.ttiin kokouksen työjärjestykseksi (liite 1 )
5 § Ilmoitusasiat
Seuran kotisivujen uudistus on parhaillaan työn alla. Saadaan tehtyä maaliskuun aikana.
6 § Uuden hallituksen järjestäytyminen
Hallituksen uutena jäsenenä aloittaa Arto Nevala. Varapuheenjohtajana jatkaa Pauli Arola.

7 § Tuloslaskelman l.l.-31.12.2016 ja taseen 31.12.2016 vahvistaminen
Tuloslaskelma ja tase (liite 2) hyväksyttiin. Ehdotetaan tilikauden alijäiimän674,28 euroa
siirtämi stä edelli sten kausien yliI alijäämä tilille.
8 § Toimintakauden 2016 toimintakertomuksen hyväksyminen
Vuoden 2016 toimintakertomus (liite 3) hyviiksyttiin.
9 § Seuran toimikuntien kuulumiset
Vuosikirjan toimituksen ja toimittamisen käytäntöjen todettiin olevan nyt
tarkoituksenmukaisia (toiset käyvät referee-kierroksen lävitse, toiset ei). Jukka Rantala kertoi
vuosikirjalle ehdotetun Jufo -arviointijärjestelmän 1-luokan mukaista statusta. Jufo-työryhmä ei
ole vielä tehnyt päätöstä tästä. Päätettiin siirtää seuran vuosikirja Tieteellisten seurain
valtuuskunnan journal.fi sivuston alle, kuten mihin Kasvatus & Aikakin siirretään kevään
aikana.

Pauli Arola teki selkoa kevään seminaarista. Yleisöesityksiä tulee olemaan kaksi kevätkaudella.
Ensinnä avoin kuukausiesitelmä 15.3., jolloin Eeva Riutamaa tulee pitämään esityksen
evakkolasten kokemusten tunnemuistoista. Alustusta tulee kommentoimaan
dos. Pirkko Sallinen-Gimpl.

Kasvatuksen mieli ja muistot -seminaari pidetään 11.5.2017 klo 10-16. (Tieteiden talo, sali 104,
Kirkkokatu 6, Helsinki). Seminaari on monitieteinen, jonka järjestäjinä on seuran ja seuran
Kasvatushistorian elämäkerta- ja muistitietotutkimuksen verkosto (KEMU) lisäksi

Muistitietotutkijoiden verkosto FOHN, Nuorisotutkimusseura, Suomen Historiallisen Seura ja
SELMA (Centre for the Study of Storytelling, Experientiality and Memory). Päivään on jo tullut
aika mukavasti osallistumisilmoituksia
Tulevia kuukausiesitelmiä pyritään pitämään myös Helsingin ulkopuolella. Arto Nevala
Joensuusta lupautui kartoittamaan millaisen avoimen kuukausiesityksen joensuulaiset
voisivat saada aikaiseksi ensisyksynä.
Jukka Rantala ehdotti kevään 2018 isomman seminaaripäivän aiheteemaksi varhaiskasvatuksen
historiaa, johon pyydetään mukaan esimerkiksi Ebenser-s äätiötä ja Lapsuuden
tutkimuksen seuraa ja Suomen historiallista seuraa.

Molempia ehdotuksia kannatettiin. Pauli Arola lupasi olla mm. Taina Saarisen yhteydessä
kevään 20 1 8 seminaarin järjestämisestä.
Juhani Tähtinen kertoi lyhyesti seuran virtuaalioppimisympäristön ylläpitoon kuuluvia asioita.
Tänne on saatu mm. kaksi uuttaa historiantutkimukseen liittyvää tekstiä. Oppimisympäristöä
pyritään päivittämään jatkossakin.

10 § Kevään2017 kuukausiesityksestä

ja kevään isommasta seminaarista

Käsiteltiin edellä 9 §:ssä.
11 § Uudet jäsenet ja seurasta eroavat
Uusia ja eroavia jäseniä ei ollut
12 §

Muut asiat

Keskusteltiin eri seurojen kevätkokouksiin osallistujista. Tiedekustantajien liitossa seuraa edustaa
edelleen Jukka Rantala, jos kokouspäivä vain sopii hänelle. Muiden jäsenjärjestöjen kevätkokousten
edustajat päätettiin valita sen jälkeen kun näihin näiden kokouspäivåimäärät ovat selvillä.
Kokouksessa käsiteltiin myös Kasvatus & Ajan verkkosi',ujen siirto ja esitettiin julkaisun
päätoimittaja Kaisa Vehkalahden 28.2.tahän siirtoon liittyvän Tiedekustantajien liitolle tekemän
al.ustusanomuksen (liite 4)

13 § Kokouksen päättäminen
Puheenjohtajapäätti kokouksen klo. I I.35.
Turussa 1.3.2017
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SUOMEN KASVATUKSEN JA KOUTUTUKSEN HISTORIAN SEURA ry
Föreningen för pedagogik- och utbildningshistoria i Finland rf
The Finnish Society for the History of Education

LIITE 3

Toimintakertomus toimintakau delta 20 | 6

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
r,uosikirjan. 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 r,uosien tapaaru Edellisten vuosien
tapaan seura on pyrkinyt eri yhteyksissä tekemään yhteistyötä muiden tieteellisten seurojen ja
kasvatus- ja historian alan toimijoiden kanssa.
S

euran hallitukseen kuuluivat toimintakautena 20 I 6 :

Juhani Tähtinen (pj),
Pauli Arola (varapj.),
Marjo Nieminen,
Jukka Rantala,
Mirka Räisiinen,

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

Sihteerinä ja taloudenhoitajana toimi toimintakauden aikana

Lilja Aikio.

Hallituksen kokouksia pidettiin vuoden 2016 alkana viisi. Yksi häistä oli sdhköpostikokous.

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 o li taloudelli sesti 61 4,28 euroa alij äämäi stä.
Seuran kevätkokous pidettiin 22. maaltskuuta ja syyskokous 15. joulukuuta. Kevätkokous
vahvisti seuran tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden vastuuvelvollisille. Syyskokous
hyväksyi seuran toimintasuunnitelman ja talousarvion r,uodelle 2011 sekä valitsi hallituksen
eror,uoroissa 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 ruoden aikana

yli 40 henkeä. yleisölle avoimia
kuukausiesitelmiä pidettiin toimintakaudella kolme. Näistä ensimmäise
ssä (22. maaliskuuta)
professori Martti Häikiö piti "Kasvatuksen käännekohtia
Helsingissä 1945-i015,, -esitelmän.
Toinen seminaari pidettiin 19.10. Siinä FT Kirsi-Maria Hytönen
esitelmöi aiheesta ,,selvitys
kaltoinkohtelusta suomalaisessa sijaishuollossalg3T-1983: menetelmä ja
tuloksia,,. Alustusta
kommentoi FT Kaisa vehkalahti. Syksyn toinen esitelmätilaisuus pidettiin
15.12., jossa KT
Lrlja Aikio piti esitelmän "Naisoppilaiden poikkear.uus opettajaseminaareissa; miten

diskursseilla ohjattiin ja kontrolloitiin naisoipilaita 1860-1960 -lur,uilla
suomessa.,,
Alustusta kommentoi KT Lauri Kemppinen. Alustuksia saattoi seurata
suorana netin
välityksellä. syksyn esitelmätilaisuutiissa uutena elementteinä olivat alustusten
kommenttipuheenr''uorot. Tämä uusi järjestelmä koettiin erittäin
onnistuneeksi. Esitysten diat
tallennettiin myös seuran kotisiwille (arkistoon), josta niihin on
voinut esitysten jälkeenkin
käydä tutustumassa. Tämän lisäksi seuran alaisuuåessa 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. Lisiiksi
,"rr.u oii järjestämässä jo
perinteeksi muodostunutta laajempaa seminaaripäivää yhdessä Ailuiskasvatuksen
Tutkimusseuran, OTTU ry Ammatillisen koulutuksen tutkim.rrr"r.un ja
Työväen historian
ja perinteen tutkimuksen
seuran kanssa (Sivistystä & ammatiitaitta: aikuis- ja
ammattikasvatuksen sivistyspoliittiset jännitteet ja iristorialliset
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 p"*rttu*uun.
Tästä
peruuntumisesta huolimatta seuran seminaaritoiminta
oli toimintakåudella aktiivista ja
laadukasta.

Seuran kotisivut olivat toimintakaudella edelleen keskeinen tiedotuskanava.
Jäsenille
tiedotteita lähetettiin myös såihköpostilla (osalle myös kirl'eitse).
Muutenkin seuran
tilaisuuksista tiedottamisessa käytettiin hyödyksi erilaisia sankoisia:"
-rit"ädotuskanavia.
Kotisivulta löytyy my<is linkki seuran netissä julkaistuihin r,uosikirjoihin.
Seuran kotisivut,
kuten Kasvatus & Ajan sivut, joutuivat vuoäen lopussa hakkeroinnin
kohteeksi. Tiimän
woksi nämä päätettiin siirtää kevään 2Ol7 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.g.2016
vuosikirjalle vertaisarviointitunnuksen. Tämä ja ennen kaikkea se,
julåisussa
että
siirryttiin
osittaiseen vertaisarviointiin, nostanee alan my«;ta julkaisun
tasoa ja *yå, arvostusta. Seuran

vuosikirjatoimikunta tekikin r,uoden aikana .rr."n työn vuosikirjan
uudistamiseksi.
Vuosikirja julkaistiin entiseen tapaan sekä digitaalisesti nltissä että peånteisesti
painettuna
(50 kpl:n painos). Seuran jäsenet saivat ,rorikirlun omakustannushintaan
eli 10 euroa (sis.
postimaksun), muille 15 euroa.

Seuran julkaisema Kasvatus & Aikq -lehti ilmestyi, kuten
aiemminkin, neljä kertaa,
keskimäärin reilun sadan sir,un laajuisina numeroina. Vuonna
2016 julkaistiin yksi
teemanumero, jonka teemana oli perhehistoria. Lehden lukijamäärdt
ovat pysyneet edelleen

/

korkeana sekä suoraluvun että Elektra-palvelun kautta. Toimintavuoden lopussa julkaisun
sivut, kuten seuran kotisir,utkin, 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.

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 tämiin hallituksen
varajäsen. Pauli Arola toimi Tilaushistoriakeskuksen hallituksen varapuheenjohtajana.
Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seura on myös yksi kasvatuksen historian
verkoston (vuodesta 2014 ltihtien kasvatuksen historian ja filosofian verkoston)
Suomen kasvatuksen

taustaseuroista.
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Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seuran vuosijulkai su Koulu ja menneisyys ilmestyy
54. kerran vuonna 2016. Edellisistä l.uosista poiketen kirjalle ei ole mitään erityistä teemaa. Siten
kaikki kasvatuksen ja koulutuksen historiasta kertovat kirjoitukset ovat tervetulleita.
Uutena vaihtoehtona vuosikirjaan tulee mahdollisuus saada artikkeli toimitetuksi

vertaisarviointimenettelyn mukaisesti. Artikkelin käsikirjoituksen tarkistaa ensiksi vuosikirjan
toimikunta, joka tarvittaessa pyyläämuokkaamaan käsikirjoitusta tai lähettää sen suoraan kahdelle
riippumattomalle vertaisarvioitsijalle. He ovat toimituksen ulkopuolisia väitelleitä tutkijoita tai
omaavat aiheeseen liittyvää erityistietämystä. Vertaisarvioijat saavat käsikirjoitukset nimettöminä.
Tutustuttuaan käsikirjoitukseen vertaisarvioitsijat laativat asiantuntijalausunnon, joka toimitetaan
toimituskunnan välityksellä kirjoittajalle/kirjoittajaryhmälle mahdollista korjaustoimenpiteitä
varten. Arviointiprosessiin liittyvät keskeiset dokumentit ja viestintä tallennetaan sdhköiseen
arkistoon mahdollista myöhempää tarkastelua varten.
Lisäksi tervetulleita ovat aikaisempien l'uosien kaltaiset artikkelit, jotka voivat olla katsauksia,
puheeruuoroja tai muisteluja. Edellisten tavoin ne sisältävät lähdeviittauksia ja liihdeluettelon.
Vertaisarvioimattomat artikkelit arvioi yksinomaan vuosikirjan toimituskunta, joka voi tehdä
käsikirj oituksiin korj auspyyntöj ä.
Kiri'a pyritään edellisvuoden tavoin julkaisemaan verkko- ja paperijulkaisuna. Kirjan julkaiseminen
riippuu pitkälti painokustannuksista, mutta painetun version toteutuessa kirjan koko tulee olemaan

45.
Tarkemmat kirjoitusohjeet esitetään myöhemmin ja niistä välitetään tieto kirjoittajille. Ne tulevat
todennäköisesti pohjautumaan seuran toisen julkaisun Kasvatus & Aika sivuilta löytyviin
kirjoitusohjeisiin flinkki). Yleisohjeena on, että artikkelit eivät saisi ylittää 20 sirua tai 50 000
merkkiä (väleineen).

Vuosikirjan toimituskunta edellyttää, että kirjoittajavastaa itse artikkelinsa sisällöstä. Kirjoituksista
ei makseta palkkiota. Mikäli kirja ilmestyy painettuna, tekijä saa veloituksetta tekijänkappaleen.
Mikä1i kiinnostuit kirjoittamaan vuosikirjaan, ilmaise kiinnostuksesi ja kirjoituksesi otsikko
30.4.2016 mennessä Janne Säntille såthköpostiosoitteeseen janne.santti@helsinki.fi.
Vertaisarviointimenettelyyn tarkoitetut artikkelit on liihetettävä1.6.2016 mennessä, kun taas muut
artikkelit voi lähettää 1.9.2016 mennessä. Mahdolliset kysymykset voi esittää samaan
sähköpo stiosoitteeseen.

Kirl'oittamisintoa toivottaen FT Janne Säntti vuosikirjatoimikunnan puolesta

