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Aika: pe 29.9.2017, klo 12.00-13.30
Nettikokous : https ://webmeeting.utu.filedutahtii
Läsnäolijat: Pauli Arola, Marjo Nieminen, Arto Nevala, Kaisa Vehkalahti, Jukka Rantala (klo 13.50
asti), Mirka Räisänen (klo 12.45 asti), pj. Juhani Tähtinen, siht. Lilja Aikio
1 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo. 1 2.05
2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi

ja

päätösvaltaiseksi.

3 § Pöytäkirjantarkastajien valinta
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marjo Nieminen ja Arto Nevala.
4 § Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi (liite 1 ).
5 § Ilmoitusasiat

Jukka Rantala kertoi TSV:n syyskokouksen terveisiä. Seuran varajäsenyyttä ei saatu uudistettua.
Seuran hallituksen jäsen Kaisa Vehkalahti varajäsenyys (Nuorisotutkimusseuran jäsenenä) sen
sijaan sai jatkoa. Näin seuralla säilyi suora yhteys TSV:n hallitukseen.
6 § Kasvatus ja Ajan tulevista toimintaperiaatteista

Keskusteltiin yleisesti Kasvatus & Ajan toiminnan ja seuran hallituksen yhteydestä tåihän.
Keskustelun yhteenvetona todettiin, että lehden toimituksen ja hallituksen yhteytä jatkossa tulee
vahvistaa, koska hallitus on lehden toiminnasta viimekädessä vastuussa. Samalla todettiin, ettd
hallituksen työnjaosta pitäisi muutenkin keskustella enemmän. Asia, kuten Kasvatus & Aikaakin
koskeva kysymys, päätettiin ottaa tarkempaan käsittelyyn seuraavassa hallituksen kokouksessa
(23.tr.)
Lisäksi keskusteltiin Kasvatus & Ajan siirtämisestä TSV:N forumi.fi:n alaisuuteen. Vuoden 2016
lopussa tapahtunut lehden sir,ujen {1a seuran kotisivujen) hakkerointi teki tämän siirron
ajankohtaiseksi. Tähän siirtoon ja lehden yleiseen kehittämiseen haettiin keväällä 2017 Suomen
tiedekustantajien liitolta apurahaa, joka saatiinkin (4 900 euroa). Siirtoa ei ole kuitenkaan vielä
tehty. Kokous kehotti päätoimittajaa viemään asiaa mahdollisimman nopeasti eteenpäin. Samalla
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10. Uudet jäsenet

ia seurasta eroavat

Karoliina Puranen on hyviiksytty seuran jäseneksi.
11 §

Muut asiat

Risto Ikonen lähetti kyselyn; hän tekisi Moodleen kokoelman opiskelijoiden käyttöön. Annetaanko
lupaa? Asiasta keskusteltiin ja todettiin, tällainen on kyllä mahdollista, mutta silloin tämä pitää
jokaiselta mukaan
rakentaa linkkien avulla. Jos haluaa koota kirjan tapaisen kokonaisuuden, pitää
tulevien tekstien kirjoittajalt a pyytää tiihåin lupa.
12 § Kokouksen päättäminen
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Hakemus Kasvatus & Aika -lehden päätoimittaian tehtävään

Tarjoan osaamiseni ja innokkuuteni käyttöönne Kasvatus & Aika -lehden päätoimittajan tehtävässä.
Toimitusalan osaamiseni, vuorovaikutustaitoni, koordinointikykyni sekä historian ja etnologian alan
koulutukseni tekevät minusta sopivan hoitamaan työtä, toimimaan yhteistyössä ja kehittämään lehteä
edelleen. Päätoimittajan tehtävä sopii hyvin tutkijatohtorin uravaiheeseen.
Kokemusta tieteellisestä toimitusprosessista

ja siihen liittyvästä viestinnästä olen kerännyt mm.

neljän
-lehden

vertaisarvioidun ja JuFo-luokitellun tieteellisen julkaisun toimituskunnassa. Kosvotus & Aiko
toimituskunnassa olen toiminut vuodesta 2016 alkaen, ja etnologian alan tärkeimmän julkaisun Ethnologio
Fennicon toimituskuntaan olen kuulunut vuodesta 2015. Historian ja sen lähitieteiden aloille sijoittuvan
J@rgonion päätoimittajuus oli vastuullani 2Ot2-'J.5, ja folklclristiikan suunnalla toimivan Eloren
ajankohtaistoimitukseen kuuluin vuosina 2008-2013. Lisäksi olen yhdessä eri kollegojen kanssa toimittanut
neljä teosta (ilmestyneel 2O'J.7, 2012, 2O13ja 2015) ja kirjoittanut tietokirjan Jyväskylän
ammattikorkeakoululle (ilmestyi 2OL2). (Lisätietoja julkaisuluettelossa.) Koordinointitaitoja olen lisäksi
hankkinut mm. toimimalla Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seuran (THPTS) sihteerinä. Näissä
tehtävissä olen myös tutustunut laajaan joukkoon historian, etnologian ja folkloristiikan tutkijoita ja
verkostoitun ut tieteena lojen sisällä.
Tekstiammattilaisuuteni on hioutunut parhaimmilleen päätoimessani apurahatutkijana. Väitöskirjaani
varten sain L0 eri apurahaa yhdeksästä eri säätiöstä, ja tälläkin hetkellä post doc -tutkimukseni valmistuu
Koneen Säätiön rahoituksella. Maisteriksi olen valmistunut vuonna 2007 Turun yliopistosta pääaineenani
Suomen historia. Väitöskirjani ollessa tekeillä toimin puoli vuotta Jyväskylän yliopiston humanistisen
tiedekunnan palvelukeskuksessa julkaisuasioita koordinoivana suunnittelijana (2013-74). Työssäni mm.
toimitin ja viimeistelin erilaisia julkaisuja niin sisällöllisesti kuin teknisestikin sekä hoidin asiaan liittyvää
viestintää.
Suomen kielen taitoani ylläpidän muun muassa säännöllisellä blogikirjoittamisella ja jatkuvalla erilaisten
tekstien lukemisella. Hallitsen päätoimittajan työssä tarvittavat tietotekniset taidot. Yhdessä ideoiminen

rikastaa työtä, mutta työskentelen tavoitteellisesti myös itsenäisesti. lnnostun työstä, jossa pääsen
edistä mää n minulle tärkeitä asioita kuten hyvää tiedejulkaisemista.
Suosittelijanani toimii professori Pirjo Markkola (pirjo.markkola@uta.fi; puh.050318773Ll,jonka kanssa
olen tehnyt yhteistyötä sekä hankkeissa, julkaisuissa että koordinointitehtävien tiimoilta.
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Kirsi-Morio Hytönen

LIITTEET: 1) Ajatuksia tulevasta: Kasvatus & Aika; 2) Ansio- ja julkaisuluettelo
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Ajatuksia tulevasta: Kasvatus & Aika
Kosvatus & Aika -lehdellä on hyvä ja vakuuttava asema kotimaisten tiedelehtien kentällä. Se on
ajassa kiinni olemalla vapaasti saatavilla ja toimiessaan kokonaan verkossa. Lehti on monitieteinen,
mutta silti oleellisesti kiinni ajan ja historian kysymyksissä, mikä näkyy esimerkiksi sen kasvavissa
latausmäärissä.
Seuraavina vuosina lehden suurin sekä sisäinen että ulkoinen muutos tulee olemaan siirtyminen
TSV:n tarjoamaan OJS-järjestelmään (open journal systems) ja journal.fi -portaaliin. Järjestelmä on

minulle jossain määrin tuttu Ethnologio Fennicon toimitustyöstä. Siinä on käytännössä huomattu,
että järjestelmän käyttöönotto ei ole ihan niin yksinkertaista ,kuin ehkä luultiin. Sivusto vaatii
toimituskunnalta ja etenkin päätoimittajalta perehtymistä ja valmiutta antaa ohjeita sekä
toimituskunnalle että kirjoittajille. Alkukankeudesta huolimatta järjestelmä tulee olemaan hyvä tuki
ja alusta toimitustyölle, ja se selkeyttää ja tehostaa prosesseja ja tarjoaa uusia mahdollisuuksia
esimerkiksi referee-prosessien tallentamiseen. Uskon kuitenkin realistisesti, että kuluu vielä
muutama vuosi ennen kuin sekä kirjoittajat että toimituskuntien jäsenet käyttävät järjestelmää
sujuvasti. Opetteluun on syytä varata aikaa.

& Aikaan tulee tällä hetkellä hyvin artikkelitarjouksia. Lähivuosina voisi olla mahdollista
vielä vahvistaa sen asiantuntijaprofiilia historiantutkijoiden parissa, sekä kehittää viestintää ja
markkinointia esimerkiksi myös kulttuurintutkijoille kuten etnologian, folkloristiikan ja
mediatutkimuksen suuntiin. Lehden sosiaalisen median profiilia on mahdollista edelleen aktivoida.
Kosvotus

Toivoisin, että lehden ote pysyisi kriittisenä ja tiukkana, mitä tulee esimerkiksi artikkelien teemoihin.
Kasvatushistorion lehtenä ajallinen ulottuvuus on tärkeää pitää esillä lehden profiilissa. Tutkimusala
on kasvava, joten näen lehden levikin ja merkityksen vain vahvistuvan lähivuosina.

Nyt Kosvotus & Ajan JuFo-luokka on 1, ja nostoja ylempiin luokkiin tehdään TSV:n verkkosivujen
mukaan neljän vuoden välein, seuraavan kerran vuonna 2018. Siihen tähtääminen voi olla
epärealistista, mutta sen sijaan seuraavan nelivuotisjakson kehittämistavoitteisiin sen voi hyvin
nostaa. Luokituksen nousu vaatii journal.fi -sivun tarjoamien palveluiden käyttöä sekä entistäkin
tarkempaa referee-prosessin kuvausta ja toteutusta. Tälläkin hetkellä Kosvatus & Ajon kotisivuilla on
hyvät ja tarkat ohjeet kirjoittajille sekä kuvaus vertaisarvioinnista.
Päätoimittajana keskittyisin vaalimaan Kasvatus & Ajon vahvuuksia ja tukemaan se kehittymistä
uusien järjestelmien käyttöönotolla. Käytännön toimitustyön ja lehden tiheän ilmestymisen kannalta

on hyvä, että toimituskunta on laaja. Toimituskunnan käytänteiden muuttaminen

pelkästään

muutoksen vuoksi ei ole tarpeen, mutta esimerkiksi työnjakoa on syytä tarkistaa säännöllisesti
yksilöiden ylikuormituksen välttämiseksi. Toimituskunnan kuuleminen on tärkeää, joten myös
kokouksia tarvitaan. Motivaationi vetää toimituskuntaa ja siirtää Kosvatus & Aiko teknisesti uuteen
vaiheeseen on luja, ja uskon selviäväni haasteesta. Lähtökohtaisesti kuitenkin tavoitteeni
päätoimittajana olisi tukea ennemmin jatkuvuutta kuin toteuttaa äkkinäisiä muutoksia.

