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Toimintakauden päälinjat 
Seuran toiminnan tavoitteena on edistää kasvatustieteellistä tutkimusta ja lisätä siihen kohdistuvaa 
harrastusta sekä osallistua kasvatuksesta ja kasvatustieteellisellä alalla käytävään keskusteluun. 
Seuran toiminnan keskiössä on vuosittain järjestettävät kasvatustieteen päivät. Toisen peruskiven 
seuran toiminnalle muodostaa alan julkaisutoiminta (Kasvatus, Kasvatusalan tutkimuksia – Research 
in Educational Sciences). Seuran perustoimintaan liittyy kiinteästi myös ns. erityisteemaryhmien (SIG-
ryhmät) toiminta. Lisäksi seurassa on panostettu viime vuosina aiempaa enemmän yhteiskunnalliseen 
ja tiedepoliittiseen keskusteluun ja vaikuttamiseen. Toimintakautena 2021 kaikki nämä tulevat 
olemaan edelleen seuran toiminnan painopisteitä. Yhteistyötä yliopistojen kasvatustieteiden 
tiedekuntien välillä, kuten myös vuonna 2008 alkanutta kustantajayhteistyötä pyritään vahvistamaan 
edelleen. Vuoden 2021 teemana on ”Hyvinvointi ja saavutettavuus kasvatuksessa ja koulutuksessa” 
(Jyväskylän KT-päivien 2021 teema on ”Oppiva ja hyvinvoiva yksilö ja yhteisö”). 
 

Jäsenistö 
Seuran jäsenmäärä on pysynyt viime vuodet melko samana. Seuralla on 402 maksavaa jäsentä, joista 
opiskelijajäseniä on 81 ja seniorijäseniä 49. Toimintavuoden 2021 tavoitteena on edelleen aktivoida 
jäsenhankintaa. 
 

Julkaisutoiminta 
Yksi seuran toiminnan tärkeimmistä toimintamuodoista on ollut kasvatustieteellisen alan 
julkaisutoiminnan edistäminen.  Näin on myös vuoden 2021 kohdalla. Tämä koskee niin aikakauskirja 
Kasvatusta kuin seuran ”Kasvatusalan tutkimuksia – Research in Educational Sciences” -julkaisusarjaa. 
Seuran hallitus jatkaa edelleen näiden molempien toimintamuotojen kehittämistä yhdessä 
Koulutuksen tutkimuslaitoksen ja Avoimen tiedon keskuksen (JY) kanssa, joka vastaa käytännön 
toiminnasta. Kasvatuksen ja julkaisusarjan toimitusneuvostojen roolia ja tehtäviä selkiytetään, 
tavoitteena on avata ja laajentaa mahdollisuuksia osallistua julkaisujen tekemiseen. Seura pyrkii 
pitämään esillä molempia julkaisujaan mahdollisimman aktiivisesti ja edistämään niiden levikkiä ja 
myyntiä sekä muutenkin tukemaan näiden toimintaa. Kasvatus-lehti kuuluu osaksi jäsenmaksua myös 
vuonna 2021. Kasvatus-lehti alkaa ilmestyä digitaalisena vuoden 2021 alusta (12kk embargo) ja lehteä 
kehitetään kokonaisvaltaisesti keskeisenä kasvatustieteellisen tutkimuksen journaalina Suomessa. 
Kasvatusalan tutkimuksia – Research in Educational Sciences” -julkaisusarjan vanhempia teoksia on 
digitalisoitu Avoimen tiedon keskuksen toimesta ja ne ovat avoimesti saatavilla. 
 
SIG-ryhmät 
Seuran piirissä toimii tällä hetkellä erityisteemaryhmät eli SIG-ryhmät. Näistä on muodostunut selvästi 
Kasvatustieteen päivien ja seuran julkaisutoiminnan lisäksi seuran toiminnan kolmas tukijalka. Tällä 
hetkellä SIG-statuksen ovat saaneet seuraavat ryhmät: 
                     Globaalikasvatuksen erityisteemaryhmä 

Kasvatussosiologian verkosto 



                     Kasvatuksen ja koulutuksen feministisen tutkimuksen verkosto 
                      Kasvatuksen historian verkosto (Kasvatuksen historian ja filosofian verkosto) 

Kestävä kehitys kasvatuksessa ja koulutuksessa -verkosto 
Kulttuurihistoriallisen toiminnanteorian teemaryhmä (CHAT) 

                      Vuorovaikutustutkimuksen verkosto 
                      Taide- ja taitokasvatuksen verkosto 
                      Ohjausalan tutkimuksen verkosto 
                      Perhe-erityisteemaryhmä 
                      Tutkimus, sivistys ja hallinto -erityisteemaryhmä 
                      Tieto- ja viestintäteknologia osana opettajankoulutusta –erityisteemaryhmä 
 
Seurassa nähdään näiden erityisteemaryhmien toiminta erittäin merkittäväksi. SIG-ryhmien toimintaa 
linkitetään mahdollisuuksien mukaan lähemmäksi seuran toimintaa. Esillä on ollut seuran 
kevätkokouksen järjestäminen jonkun SIG-ryhmän tapahtuman yhteyteen. SIG-ryhmiä pyritään 
tukemaan osin myös taloudellisesti, etenkin jos näin voidaan tukea tietyn toiminnan vakinaistamista. 
SIG-ryhmät voivat anoa kohtuullista taloudellista tukea toimintansa järjestämiseen tai tietyn projektin 
tai hankkeen toteuttamiseksi. Vapaamuotoiset hakemukset, jotka sisältävät perustelut haettavalle 
summalle sekä hankkeen kokonaisbudjetin, osoitetaan seuran hallitukselle aina viimeistään 
tammikuun viimeiseen päivään mennessä. Hakemukset käsitellään seuran hallituksen kokouksessa. 
Avustuspäätöksissä korostetaan erityisesti hankkeen sopivuutta osaksi SIG-ryhmän toimintaa. 
 
Kansainvälinen toiminta ja muu yhteistyö  
Seura jatkaa jäsenjärjestönä EERA:ssa. Sen hallituksessa seuraa edustaa seuran hallituksen edustaja. 
EERA:n kokouksiin osallistumista pidetään jatkossakin tärkeänä. Seura pyrkii vuonna 2021 edelleen 
resurssien puitteissa panostamaan kansainväliseen toimintaan. Muutenkin seura pyrkii järjestämään 
eri yhteistyökumppanien kanssa erilaisia yhteistilaisuuksia. Yhteistyötä FinEd:n kanssa vahvistetaan. 
Myös muulle yhteistyölle seura on avoin. 
 
Seuran talous 
Seuran toiminnan kannalta vakaa talous on välttämätön. Seuran päätulon lähteet tulevat olemaan 
vuonna 2021 samat kuin aiemminkin eli jäsenmaksukertymä, kasvatustieteen päivät ja yhteistyö 
kustantajien ja eri yliopistojen tiedekuntien kanssa. Erilaisten tapahtumien järjestämiseksi pyritään 
löytämään uusia ulkopuolisia rahoituslähteitä. Jäsenmaksun korottamiselle on painetta ja hallitus 
seuraa tilannetta, korotusta ei tässä vaiheessa tehdä. 
 
Kasvatustieteen päivät ja seuran tieteelliset kokoukset 
Vuotuiset kasvatustieteen päivät ovat edelleen seuran keskeisin kansallinen tapahtuma. Vuoden 2021 
kasvatustieteen päivät järjestetään Jyväskylässä 25.-26.11.2021. Kasvatustieteen päivien teemana on 
”Oppiva ja hyvinvoiva yksilö ja yhteisö”. Seura organisoi päivien kustantajien esittely- ja myyntipöydät. 
Päivien yhteydessä järjestetään mahdollisuuksien mukaan edellä esitetyn seuran valitseman vuoden 
teeman ympärille keskittyvä esiseminaari. FinEd-verkoston esiseminaari järjestetään päivien 
yhteydessä 24.11.2021. Seura pyrkii myös tukemaan mahdollisuuksien mukaan SIG-ryhmien erilaista 
seminaaritoimintaa. 
 
 
Tiedottaminen 



Viime vuosina seurassa on panostettu erityisesti tiedottamisen ajanmukaistamiseen. Tähän liittyen on 
kehitetty sekä seuran sisäistä tiedottamista että seuran tapahtumiin liittyvää tiedottamistoimintaa. 
Avoimuutta seuran hallituksen päätöksistä on lisätty julkaisemalla hallituksen kokousten esityslistat ja 
pöytäkirjat intrassa jäsenten tietoon. Tässä suhteessa keskeisiä kanavia ovat seuran kotisivut ja laaja 
sähköpostilista. Näiden kehittämistä jatketaan tulevana toimintakautena. Vuoden 2021 aikana uusien 
kotisivujen ja jäsenrekisterin toimintoja edelleen kehitetään ja erilaisia mahdollisuuksia testataan. 
 
Seuran hallituksen ja muihin kokouksiin on mahdollista osallistua verkkokokousympäristön (Zoom) 
kautta. Kokouskutsut lähetetään jäsenille entiseen tapaan sähköpostilistan välityksellä ja 
ajankohtaisista asioista tiedotetaan seuran verkkosivuilla www.kasvatus.net. 
 

 

http://www.kasvatus.net/

