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Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seuran hallituksen kokous 1/2014

Aika: Tiistai 28.1.2014 klo 16.05-18.05
Paikka: Tieteiden talo, huone 208
Läsnä: Jukka Rantala, Pauli Arola, Jouko Kauranne, Lasse Paajanen, Jari Salminen, Taina Sillanpää

1 § Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.05.

2 § Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pauli Arola ja Lasse Paajanen.

4 § Esityslista hyväksyttiin. Muihin asioihin otettiin keskustelu "Minun koulumuistoni" -hankkeesta.

5 § Ilmoitusasiat
- Lasse Paajanen on edustanut seuraa Suomen tiedekustantajien liiton 20-vuotisjuhlaseminaarissa
21.11.2013.
- Jukka Rantala ja Marjo Nieminen ovat edustaneet seuraa 21.11.2013 kasvatustieteen päivillä
keskustelutilaisuudessa englanninkielisen kasvatusalan julkaisun perustamisesta Suomeen.
- Kasvatus & Aika -lehti on otettu vuoden 2013 lopulla Open Access -lehtien kansainväliseen DOAJ-
rekisteriin (Directory of Open Access Journals)
- Seuran ehdokkaana Julkaisufoorumin psykologian ja kasvatustieteen paneeiin jäseneksi ollut
professori Risto Rinne ja historian, arkeologian ja kulttuurien tutkimuksen paneeiin jäseneksi ollut
professori Pauli Kettunen tulivat valituiksi panelisteiksi.
- Tilaushistoriakeskukseen on perustettu koulutustyöryhmä, jonka jäsenenä Pauli Arola toimii.
- Seura on muistanut pitkäaikaista hallituksen jäsentä Erkki Merimaata tämän jäätyä vuoden 2013
lopulla pois hallituksesta.

6§ Seuran varapuheenjohtajaksi vuodelle 2014 valittiin Pauli Arola.

7 § Toimikuntien jäsenet raportoivat toimikuntien työstä.

8 § Lasse Paajanen esitteli yhteistyössä Kirjahistoriallisen seuran kanssa huhtikuussa järjestettävän
oppikirjaseminaarin ohjelmaa. Päätettiin panna tiedote seminaarista seuran kotisivuille.

9 § Kevätkokouksen valmistelu: Käsiteltiin vuoden 2013 tilinpäätös ja toimintakertomus.

10 § Päätettiin varata seuran vuoden 2014 budjetista 1400 euroa Kasvatus & Aika -lehden
toimitussihteerin palkkioon.

11 § Uusia jäsenhakemuksia ei ole tullut, joten pykälä oli tarpeeton.

12 § Muut asiat: "Minun koulumuistoni" -keruu. Pauli Arola kertoi keruun edistymisestä ja
neuvotteluista Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran edustajien kanssa. Puheenjohtaja ja
varapuheenjohtaja valtuutettiin laatimaan apurahahakemus OKKA-säätiölle ja jatkamaan



neuvotteluja SKS:n edustajien kanssa. Seuran vuoden 2015 vuosikirja päätettiin kytkeä
keruu hankkeeseen.

13 § Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.05.
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