Suomen kasvatuksen ia koulutuksen historian
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Aikar ke 7.2.7018,k1o 16.00-17.30
Paikka: Tieteiden talo, sali 309, (Kirkkokalu 5, Helsinki)
Läsnä: Pauli Arola, Kirsi-Maria Hytönen, Mirka Räisänen [etänä], Taina Sillanpää,
Janne Sänlti, Juhani Tähtinen, pjja Antti Saari, siht.
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§

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.00.
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§

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todeftiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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§

Esityslistan hyväksyminen
Kokouskutsussa ollutta esityslistaa (liite 1) täydennettiin seuraaYasti: 5 § kokouksen
sihteerin valinta, I § Aktia tilin FI75 4055 5020 1,687 923 suikeminen, 11 § keskustelua
tekeillä oievasta kannanotosta 0pen-julkaisutoiminnan rahoitusjärjestelyyn.
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§

Kokouksen sihteerin valinta
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§

Koska hallituksen sihteeri ei päässyt kokoukseen, valittiin kokouksen sihteeriksi
Antti Saari.

Ilmoitusasiat
Puheenjohtaja ilmoitti muistin virkistämiseksi ensi kesän Kasvatuksen historian

jafilosofianpriivistä,jotkajärjestetäiinKuopiossaT.-8.6.2018 (prekonferenssipäivä6.6'2018).
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§

Uuden hallituksen iärjestäytyminen

§

Aktia-tiiin FI75 405 550 201 687 923lopettaminen

Hallituksen varapuheenjohtajana jatkaa kauden 2018 Pauli Arola. Puheenjohraja
muistutti kokousväkeä, että ny§inen toimintavuosi on hänen viimeinen
puheenjohtakautensa,

Kokous päätti lopettaa seuran Aklia pankissa olevan tilin F'175 4055 5020 1687 923 [tili
on vielä seuran vanhalla nimelläJ. Tilillä olevat varat siirretään seuran Danske bankissa
olevalle tililie Fi75 405 550 201.687 923. Erkkl Merimaa valtuutettiin hoitamaan Aktia
pankissa tilin lopettaminen.

I§

Seuran toimikuntien kuulumiset

Pauli Arola raportoi tulevista seuran avoimista kuukausiseminaareista lyhyesti: ti 17.4.
Antti Malinen jati24.4. Oona limolahti pitävät esitelmät Tieteiden taiolla. Arola pyrkii
]ähiaikoina saamaan heiltä tarkempaa tietoa esitelmistä, minkä jälkeen heille pyritään
samaan kommentoiiat.

Tahlinen, joka toinrii yhtenä vieraile-

Janne Säntti kertoi vuosikir]an kuulumisia. Juhani
1-v-hyesti täman "tilasta"' joka
vana yuoden Z01B vuoslkirjan pääloiminajana, kertoi
historian ja filosofian
näyttaä erittäin hyvä1ta. Tarkoituksen, on 1a.;.ttää Kasi'atuksen
teeman ympärille
pälvillä kesan alussa prekonttrensstpäivänä (6'6 2018Jvuosiki11an

klrjoiita;at pitämään
esiseminaari, johon kutsutaan kaikki iimoittautuneet kirian
alustuksen omasta aiheestaan'

jufo-luokitusta nykyisestä L-l-luokasta 1:een' Tätä
Keväällä yl"itetään kohottaa vuosikirjan
tuliii katsoa julkaisun kotisivut kuntoon ia keskus-

varten vuosikirjan toimituskunnan
tella toimituskunnan laaientamlsesta-

10§Kasvatus&Ajankuulumisetjakeskustelulehdentulevaisuudesta
kertoi kuulumiseL Lehden
Kasvatus ja Aika -lehden uusi päätoimittaia Kirsi-NIaria
on viisi uutta ia neljä vanhaa
toimikunnassa on tapahtunut palion muuloksia: mukana
toinen ja neliäs numero ovat
jäsentä. Essi f ouhki
-iiira
lattaa toimitussihteerinä' vuoden
lukeminen ia a/LS muisti- ia elämäkertatutkimusl'
teemanume.oit"
ja Ajal jrilkaisutoiminnasta,
Maaliskuussa kesi<ustelutilaisuus (paneelil Kasvarus
palkitaan lehden vuoden 2017 dedeartikkeli. Artikkelin valitsee

J

samalla

prof. emerita Elina Lahelma'
puutteesta, ia toivoi esimerkiksi seuran
Kirsi-Nlaria muistutti myös kirja-arvioiden
paikkaamiseen'
hallitusten jäsenten ot,il'ttuo'n tämän puutteen

ovat löytäneet iärjestelmän hyvin'
Lehti on siirtyn!'t of s-järjestelmään. Kirioittajat
jo tullut paljon artikkeliehdotuksia'
fa sen kautta on
Asiasta päätetään
Keskustelua oli myös vuosikirjan siirtämisestä samaan iärjestelmään'
siirry'v
vuosikirja
ioka tapaukvuosikirian toimiåskunnan kesken myöhemmin, mutta
sessa journal.fl -alustalle.
-lehden julkaisulinjasta; halutaanko lehdessä
Tänrän 1isäksi avointa keskustelua K&A

iulkaistaentisessämäärinmuutakuinkasvatuShist0rial]iSiaartikkeleita[esimerkiksi
julkaisutJ' Kirsi-Maria totesi' että
kasvatusfilosofiset, yleisemmin kasvatustieteelliset
poikkeuksia voidaan tehdä
r,lstoriatiti--'yr,tiist unr]uui.r"n linja säilyterään, mutta
lehden
iatkossakin.

11§Keskusteluatekeilläolevastakanrranotostaopen.julkaisutoiminnanrahoitusjärjestelyihin
on oiiut tyÖn atla kannanolto
Aikuiskasvatuksen ja Kansanvalistusseuran piirissä
on tarkoitus hakea eri
open-julkaisutoiminnan rahoitusjärlestelyihin. Kannonotolle

kannanottoluonnokseen [lähetetty
seuroja aliekirjoirtaiiksi. Seuraltu on pyyä.try tähän
Kokouksessa ei ollut
jokaiselle ,ur.* 1,rifliuksen jäsenetlej alustaiia kannanotloja'
syvemmin, ioten päätettiin perustaa
kuirenkaan ollut nyt mahdolllsm päneutua lähän
ja esittää hallitukselle omat
pieni työryh*a,-iä1" t*iustuu tari<emmin Iuonnokseen
keskustelun pohjaksi. Työryhmään rulivat valituksi
näkemyksenrä
-Rantala, iå;;;;rn
Kirsi-Maria HylÖnen ia Juhani Tähtinen'
)ukka
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§

Seuran toiminnan organisaatiosta ia hallitustyöskentelystä
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Kokouksessa käytiin keskustelua seuran organisaatiosta (liite 2) ja hallinnosta yleisesti.
Käydyn keskustelun pohjalta päätettiin pudottaa pois ainakin toistaiseksi kansainvälisten asioiden toimituskunta koska sen toiminta on ollut minimaalista jo menneinä vuosinakin eikä näköpiirissä ole tämänsuuntaisen toiminnan merkityksen lisäåntymistä
seuralle lähitulevaisuudessa, fos tähän liittyviä kysymyksiä tulee tulevaisuudessa ajankohtaiseksi, hallitus vastaa näiden hoitamisesta. Näin seuraan jää tämän jälkeen kolme
toimikuntaa, eli 1) kuukausiesitelmistä ja muusta seminaari-toiminnasä vastaava toimikunta, 2) vuosikirjatolmikunta ja 3) kasvatuksen historian virtuaalinen oppiympäristö. Lisåiksi seuran hallituksen alaisuudessa toimii Kasvatus & Aika -julkaisu $onka toiminnasta päävastuun kantavat päätoimittaja, lehden toimitus yhdessä hallituksen kanssa) sekä monitieteinen Elämäkerta- ja muistitietotutkimuksen,-verkosto IIGMIIJ, jolla
on oma johtoryhmänsä. I(EMU antaa seuran yuosikerlomuksen yhteydessä vuosikertomuksensa toiminnasäan. Yleensä verkosto toimii itsenäisesti, mutta jos verkostossa
tehdään seuraa sitovia sitoumuksia tai jos se tarvitsee seuralta varoja toimintansa rahoittamiseksi, tuodaan nämä asiat seuran hallituksen käsittelyyn.

Kokouksessa keskusteltiin yleisesti eri toimikuntien ja hallituksen välisestä kommunikaatiosta. Kokouksessa todetEiin yleisestl että nämä voivai toimia hyvin itsenäisesti hallituksen yleisten toimintalinjausten sisällä. Kuitenkin toimikuntien ja hallituksen fia puheenjohtajan) välistä vuorovaikutusta pyritään tiivistämään entuudestaan. Kaikki sellaiset päätökset, jotka vaativat erillisiä resursseja, toimikuntien pitää toki tuoda hallituksen käsittelyyn. Seuran rakennekaavioon päätettiin lisätä vielä Kasvatuksen hjstorian
ja filosofian verkosto, jonka yksi taustajärjestö seura on. [Liite 3).
Hallituksen kokouksia vaivanneisiin etäyhteyksien ongelmiin pyritään hakemaan
määrätietoisesti ratkaisua kevään aikana. Nämä toimivat kokouksen aikana erittäin
hyvin, eli nämäkin ovat varmasti jatkossa ratkaistavissa.
Lopuksi keskusteltiin keinoista rekrytoida seuraan lisää jäseniä sekä aktivoida jo
olemassa olevia mukaan toimintaan.
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§

Muut asiat
Ei ollut.
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§

Kokouksen päänäminen
Puheenjohtaja pääfti kokouksen \7 .20.
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Antui Saari, sihteeri

tsen kokouksen kulun mukaiseksi,

ä"a-vL'^^F
Kirsi-Maria Hytönen
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