
Hallituksen kokous 8/2012

Suomen Kouluhistoriallinen Seura

Jukka Rantala (pj), Pauli Arala, Jouko Kauranne, Marjo Nieminen, Jari Salminen (siht.), Taina Sillanpää,

ja Juhani Tähtinen.

Aika: Torstai 11.10.2012 klo 16.15-17.07
Paikka: Tieteiden talo huone 312

2 § Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

1 § Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.15.

3 § Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jouko Kauranne ja Pauli Arala.

4 § Esityslista hyväksyttiin seuraavin lisäyksin. Kohdassa 6 käsitellään Opetus- ja kulttuuriministeriön
myöntämän 3.000 euran apurahan käyttö vuosikirjan painatuksen osalta. Kohdassa 9 valitaan
seuralle varapuheenjohtaja vuodelle 2013, sekä käsitellään tietokonetta koskeva apurahahakemus
K&A:n taittotyön mahdollistamiseksi.

5 § Ilmoitusasiat:
-Patentti- ja rekisteri hallitus on hyväksynyt seuran säännöt 1.10.2012.

6 § Toimikuntien kuulumiset
- Kotisivutoimikunta ja tiedottaminen: seuran kotisivuja on päivitetty seuran nimenmuutoksen takia
ja ryhmäkirjeen luettavuutta parannetaan. Seuran uudet säännöt löytyvät PDF-tiedostona kotisivuilta
kohdasta: organisaatio ~ säännöt.
- Vuosikirjatoimikunta: Jouko Kauranne valtuutettiin pyytämään kolme tarjousta kirjapainoilta
vuosikirjan 2012 osalta. Painoksen laajuus on 200 kpl. Samassa yhteydessä pyydetään kirjapainoilta
tarjous kirjan postituspalvelusta, joka koskee n. 70 postiosoitetta. Kaikille jäsenmaksun maksaneille
jäsenille postitetaan yksi kappale vuosikirjaa. Kirjoittajat saavat kolme kappaletta vuosikirjaa. Kirjan
taittaja Jouko Kauranne saa 10 kappaletta vuosikirjaa. Opetus- ja kulttuuriministeriölIe toimitetaan
10 kappaletta. Jäljelle jäävät kappaleet toimitetaan Tiedekirjaan/kirjavarastoon myyntiä varten.
Mikäli kokonaistarjous jää alle 3.000 euron, valtuutettiin Jouko Kauranne liittämään kirjan loppuun
teoksen artikkeleihin liittyviä värikuvia. Vuosikirja julkaistaan seuran uudella nimellä. Mikäli
Opetushallitus myöntäisi vastaavan apurahan, tiedustellaan sen käytöstä vuoden 2013 vuosikirjan
painatukseen. Vuoden 2013 vuosikirjan teemaksi sovittiin peruskouluun siirtyminen.
- Kuukausikokouksista ja jäsenasioista vastaava toimikunta: ei tiedotettavaa.

7 § Uusia jäseniä ei ole maksanut jäsenmaksua.

8§ Jukka Rantala ja Pauli Arola kertoivat lyhyesti koulumuistojen keruuhankkeen etenemisestä. Arala
laatii luonnoksen Kulttuurirahaston apurahaa varten. Vastaava anomus on tarkoitus jättää myös
muille apurahoja myöntäville säätiöille. Keruun esittely teksti on tarkoitus laatia alkuvuoteen
mennessä. Keruu toteutuisi vuosina 2013-2015. Päävastuu on jäämässä seuralle, joten jatkossa on
pohdittava, missä laajuudessa se voidaan seuran toimesta toteuttaa.

9 § Muut asiat: Varapuheenjohtajaksi vuodelle 2013 valittiin yksimielisesti Pauli Arala.



Puheenjohtaja valtuutettiin jättämään apurahahakemus kannettavan tietokoneen hankkimiseksi
K&A:n toimitussihteerilIe lehden taittoa varten. Samaa konetta voitaisiin mahdollisesti käyttää
etäyhteyksiin hallituksen kokouksissa ja kuukausikokouksissa. Tieteiden talon tietokoneet ja
ConnectPro-yhteys ovat osoittautuneet epävarmoiksi tekniseltä toiminnaltaan.

10 § Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.07.
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