
Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seuran hallituksen kokous 4t2016

Aika: Keskiviikko 14.9.2016, klo 10.00-11.30
Nettikokous: https://webmeeting.utu.fi/edutahti/
Läsnäolijat: Pauli Arola, Marjo Nieminen, Jukka Rantala, Jari Salminen, Janne Säntti, pj. Juhani
Tähtinen, siht. Lilja Aikio

1 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo. I 0.1 0

2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § Pöytäkirjantarkastajien valinta
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jari Salminen ja Janne Säntti.

4 § Esityslistan hyväksyminen
Esitysli sta hyväksyttiin kokouksen työj ärj estyks eksi (liite 1 ).

5 § Ilmoitusasiat
Kasvatustieteen päivät 2016 järjestetään Turussa 17.-18.11. Kasvatuksen historian ja filosofian
teemaryhmää vetävät Juhani Tähtinen ja Rauno Huttunen. Abstraktien vastaanotto teemaryhmään
onpäättynyt 23.9.

Seuran alaisuudessa toimiva Elämänkerta- ja muistitietoverkosto KEMU:n starttipäivä perjantaina
14.10.2016 Tieteiden talolla Sali 404, Kirkkokatu 6, Helsinki. Osallistua voi myös verkossa:
https ://webmeetin g.utu. filedutahti/ (ohj elma li ite 2)

Tiedekustantajien liiton apurahat 2016. Keskusteltiin tiedekustantajien liiton apurahahakemuksista.
Todettiin ensinnäkin, ettei tänä vuonnahaeta liitolta kustannustoimintaan apurahoja (liitolta ei saa
tukea suoraan julkaisutoimintaan liittyviä apurahoja). Keskustelussa pohdittiin kuitenkin
tulevaisuutta varten sitä, millaista yhteistyötä eri seurojen kanssa täIlä sektorilla voisi tehdä.
Lisäksi todettiin, että liitto järjestää 10.-13.11.2016jälleen kirjamessumatkan, tällä kertaa Wienissä.
Janne Säntti ilmoitti kokoukselle hakevansa matkalle.

6 § Seuran toimikuntien toimintakuulumiset
1 . Kuukausiesityksistä ja seminaareista vastaava toimikunta
Pauli Arola kertoi, että syksyllä2016 on suunnitteilla kaksi kuukausiesitystä:
19.10 tilaisuudessa (Tieteiden talolla) FT Kirsi-Maria Hytönen pitää alustuksen
"Selvitys kaltoinkohtelusta suomalaisessa sijaishuollossa 1937-1983, menetelmä ja tuloksia".
* kommenttipuheenvuoro FT Kaisa Vehkalahti. Esitystä voi seurata myös netin kautta.

Toinen kuukausiesitys pidetään seuran syyskokouksen yhteydessä 15.12.2016
KT Lilja Aikio pitää alustuksen "Naisoppilaiden poikkeavuus opettajaseminaareissa;
miten diskursseilla ohjattiin ja kontrolloitiin naisoppilaita 1 860-1960 -luvuilla Suomessa".
* kommenttipuheenr,'uoron pitäjä haussa. Tätäkin esitystä voi seurata myös netin kautta.

2. Vuosikirjatoimikunta
Janne Säntti esitti lyhyesti tulevan r,uosikirjan sisältöä (liite 3) ja toimituksen tilaa. Vuosikirjassa
tullaan julkaisemaan ensimmäistä kertaa referee-arvioituja artikkeleita. Vuosikirjalle tullaan



hakemaan TSV:n vertaisarviointimerkin vielä syksyn aikana. Kokouksessa keskusteltiin lyhyesti
myös vertaisarviointilausuntojen säilyttämisestä sekä vuosikirjan rahoituksesta. Päätettiin
julkaista vuoden 2016 vuosikirja nettiversiona, jonka lisiiksi vuosikirjasta otetaan muutaman
kymmenen kappaleen perinteinen paperipainos. Vuosikirja julkaistaan joulukuussa.

3. Kansainvälisten asioiden toimikunta
Ei käsitelty.

4. Virtuaalisen oppimisympäristön toimikunta
Juhani Tiihtisen mukaan virtuaalista oppiynpäristöä on pyritty päivittämään vuoden
alkupuolella, samalla kun sen kehittämisestä on toimikunnan sisäIlä käyty keskustelua.

7. Elämänkerta- ja muistitietoverkosto I(EMU järjestää laajemman
seminaaripäivän 11.5.2017 .

Puheenjohtaja kertoi kevään 2017 isomman seminaarin jiirjestelyistä. Seminaarin ("kasvatuksen
mieli ja muistot") järjestävät seuran lisäksi seuran alaisuudessa toimiva KEMU (Kasvatushistorian
elämäkerta- ja muistitietotutkimuksen verkosto, Suomen muistitietoverkosto FOHN,
Nuorisotutkimusseura ja Suomen Historiallinen Seura. Seminaari on monitieteinen, kuten kevään
isot seminaari ovat yleensäkin olleet. Seminaari järjestetäiin samalla kollegamme, historiantutkija
Saara Tuomaalan muistoksi. Hän teki kasvatuksen muistitietohistorian alallauusia uria uurtavaa
tutkimusta. Päivän ohjelma alkaa olla valmiina. Alustuksen tulee pitämään Kirjailija Sirpa
Kähkönen ja FT Kirsi-Maria Hytönen. Lisäksi päivillä on työryhmiä, joissa osallistujat voivat
esittää omia tutkimuksiaan yms. Päivän tulee päättämään paneeli. Ohjelman pitäisi olla valmiina
marraskuun alkupuolella. (liite 4) Päivän budjetti pidetään mahdollisimman pienenä, kustannuksista
vastaavat seuramme lisäksi SHS ja Nuorisotutkimusseura.

8 § Seuran talouskysymykset
Puheenjohtaja avasi seuran taloustilannetta, joka ei ole kovin hyvä. Seuran tilillä on rahaa noin 3200
euroa (liite 5). Suurin menoerä seuralla on nykyään Kasvatus & Aika -lehden toimituskulut.
Julkaisun kustannuskulut syövät lähes kokonaan seuran jäsentulot, vaikka lehti saakin nykyään
TSV:n valtionapua tyydyttävästi. Seuralla on täIlä hetkellä 49 jäsenmaksun maksanutta jäsentä.
Seura on saanut viime vuosina uusia jäseniä aika mukavasti, mutta samaan aikaan moni vanha jäsen
on jättäytynyt seurasta, joten jäsenmäärä ei ole lisääntynyt viime l.uosina. Keskustelussa päätettiin,
ettei jäsenmaksua haluta nostaa nykyisestä, koska pelkona on, että jäsenet eivät ole valmiita
maksamaan nykyistä korkeampia jäsenmaksuja. Jatkossa toiminnan taloudelliseen puoleen tulee
kuitenkin kiinnittää entistä enemmän huomiota samalla kun on pyrittävä saamaan uutta rahoitusta
seuran toimintaan jotenkin. Keskustelua käytiin myös siitä, kuinka vuosikirjan toimittamiseen
voitaisiin saada ulkopuolista rahoitusta.

9 § Kasvatus & Ajan juhlavuoden huomiointi
Kasvatus & Ajan päätoimittaja Kaisa Vehkalahti ei päässyt kokoukseen, joten tämän asian käsittely
siirrettiin seuraavaan kokoukseen. Vehkalahti toimitti seuran hallituksen jäsenille kokouksen
jälkeen liitteessä 5 olevan muistion julkaisun nykyisestä tilanteesta, julkaisun yhden toimituksen
jäsenen muutoksesta ja ajatuksia julkaisun teknisestä toimittamisesta tulevaisuudessa.

10 § vuoden syyskokousasiat
Hallituksen syyskokous pidetään torstaina 15.12.2016, klo 1920 Helsingissä, Tieteiden talo
Kirkkokatu 6, Sali 312.



11. Uudet jäsenet ja seurasta eroavat
Seuran uusiksi jäseneksi hyviiksyttiin Hannu Salmi, Risto Suvanto ja Laura Sydiinmaanlakka'

12 § Muut asiat
Muita asioita ei ollut.

13 § Kokouksen Päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 11'30'

Turussa 14.9.2016
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