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Suomen Kouluhistoriallinen Seura

Hallituksen kokous 9/2012

Jukka Rantala (pj, Jouko Kauranne, Erkki Merimaa, Marjo Nieminen, Lasse Paajanen, Jari Salminen

(slht.), Janne Säntti ja Juhani Tähtinen.

Aika: Torstai 13.11.2012 klo 16.00-17.35
Paikka: Tieteiden talo

1 § Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.00.

2 § Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

3 § Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jouko Kauranne ja Janne Säntti

4 § Esityslista hyväksyttiin. Lisäksi kohdassa 9 Juhani Tähtinen esittelee huhtikuun seminaarin
"Kasvatus sosiaalisena ja yhteiskunnallisena toimintana" valmisteluja.

5 § Ilmoitusasiat. Puheenjohtaja ilmoitti KulttuurirahastolIe jätetystä apurahasta, joka koskee
koulumuistohanketta.

6 §Toimikuntien kuulumiset
- Kotisivutoimikunta ja tiedottaminen: Kotisivujen osalta seuran nimi on muutettu ja muut toivotut
tekniset päivitykset saatu tehtyä. PDF-tallennus on jälleen mahdollinen.

- Vuosikirjatoimikunta: Jouko Kauranne esitteli vuosikirjan sisällön. Hallitus hyväksyi ehdotuksen, että
Kauranne voi laskuttaa kirjan painatus- ja postikulujen tultua maksetuksi OPM:n apurahasta jäljelle
jäävän summan kattamaan kirjan taittotyön aiheuttamia laite- ja ohjelmistokuluja.

- Kuukausikokouksista ja jäsenasioista vastaava toimikunta: Lasse Paajanen esitteli kevään 2013
kuukausikokousten mahdollisia aiheita. Keskusteltiin yleisellä tasolla kuukausikokousten määrästä ja
keinoista, joilla yleisöä saataisiin tilaisuuksiin. Asiaan palataan seuraavassa hallituksen kokouksessa.

7 § Seuran uusiksi jäseniksi hyväksyttiin Erik Hägman ja Kari Lehtola.

8§ Koulumuistojen keruuhankkeen valmistelutyön eteneminen. Hankkeen nimeksi on muotoutunut
"Minun koulumuistoni". Kulttuurirahaston myöntämästä kevään apurahasta jäljellä olevalla
summalla (n. 2.600) euroa päätettiin teettää keruuesite. Puheenjohtaja valtuutettiin tilaamaan esite
graafikoita. Lasse Paajanen esitteli matemaattisten aineiden opettajille suunnitellun keräyksen
tilannetta.

9 § Muut asiat. Juhani Tähtinen kertoi huhtikuun seminaarin "Kasvatus sosiaalisena ja
yhteiskunnallisena toimintana" valmisteluista. Päiväksi on sovittu 4.4.2013. Tilaisuus pidetään
Tieteiden talolla, josta on tehty tilavaraukset. Ohjelma on selvillä ja löytyy seuran kotisivuilta.
Seminaari on monitieteinen, ja suunnittelu on edennyt hyvässä hengessä neljän muun tiedeseuran
edustajien kanssa. Seminaaria tukevat Suomen Historiallinen Seura, Nuorisotutkimusseura, Suomen
Kasvatustieteellinen Seura sekä Suomen Kirjahistoriallinen Seura. Hallitus päätti kustantaa seuran
varoista tilaisuuden kahvituksen sekä maksaa alustajien lounaan. Lisäksi maksetaan pidemmältä
tulevien alustajien juna- tai bussimatkat. Kokonaiskustannukset ovat noin 500 euroa.



10 § Puheenjohtaja päätti kokouksen 17.35.

Helsingissä 17.11.2012
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