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1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo. 1 9.05.

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
Kokouks en puheenj ohtaj aksi valittiin s euran puheenj ohtaj a Juhani Tähtinen
ja sihteeriksi Lilja Aikio.

4 . Pöytäkirjantarkastajien valinta
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jukka Rantala ja Jari Salminen.

5. Esityslistan hywäksyminen
Kokouskutsun yhteydessä lähetetty esityslista hyviiksyttiin kokouksen tyojärjestykseksi (liite 1).

6' Seuran toimintasuunnitelman ja talousarvion h1wäksyminen vuodelle 201g
ja jäsenmaksun suuruuden määrääminen toimintakaudelle 20lg
Kokous hyväksyi seuran hallituksen esittämän toimintasuunnitelma vuodelle 20lg (liite 2) ja
talousarvio wodelle 2018 (liite 3). Budjettiin liittyen seuran vuoden 201g jäsenmaksut
(30 varsinaiset jäsenet euroa ja i 5 euroa opiskelijajäsenet) päätettiin pitää ennallaan.

7. uusien hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten jäsenten tilalle
Hallituksen eroworoisista jäsenistä (Jukka Rantala, Marjo Nieminen jaTainasillanpää) Jukka
Rantala ja Taina sillanpää valittiin uudestaan hallitukseen. Lisåiksi hallitukseen valittiin Antti
Saari' Lisäksi hallitukseen valittiin Kaisa vehkalahden, joka haki eroa hallituksesta, tilalle
valittiin Kasvatus & Ajan päätoimittajana 1.1 .2018 aloittavaKirsi-Maria Hytönen.

8' Valitaan seuralle kaksi toiminnantarkastajaa toimintakaudelle 20lg ja heille varajäsenet
Toiminnantarkastajina jatkavat Jan Löfström ja sirkka Ahonen, varallaErkki Merimaa
ja Lasse Paajanen.



9. Muut mahdolliset asiat
Muita asioita ei ollut.

10. Kokouksen päättäminen
Puheenjoht aJa päätti kokouksen klo. 1 9.20.

Turussa 3.12.2017 '/r,\'^ D:b>
Lilja Aikio, sihteeri
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Käsitellään sääntömäiiräiset asiat eli

Liite I

1. Seuran toimintasuunnitelman ja talousarvion hyvåiksyminen r,uodelle 2018
j a jäsenmaksun suuruuden määräåiminen toimintakaudelle 20 1 8

2. Uusien hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten jäsenten tilalle
3. Valitaan seuralle kaksi toiminnantarkastajaa toimintakaudelle 2018 jaheille varajäsenet
4. Muut mahdolliset asiat
5. Kokouksen päättiiminen



SUOMEN KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN LIITE'?
HISTORIAN SEURA RY

TOIMINTASUUNNITELMA 1.1.2018-3 I.I2.2OI8

Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seura edistää kasvatuksen ja koulutuksen
historian tutkimusta sekä tukee sen harrastusta Suomessa. Seura julkaisee Kasvatus &
Aika -lehteä sekä Koulu ja menneisyys -vuosikirjaa. Lisäksi seura järjestää

esitelmätilaisuuksia, seminaareja ja konferensseja.

To iminnan laaj entaminen

Vuoden 2018 toiminnan tavoitteena on monipuolistaa toimintaa maamme kasvatuksen
ja koulutuksen historian edistämiseksi. Tavoitteena on edelleen vahvistaa seuran
monitieteellistä perustaa lisäämällä entisestään esimerkiksi yhteistyötä muiden
tieteellisten seurojen kanssa, pyrkimällä saamaan seuraan uusi jäseniä eri tieteenalojen
piiristä ja lisäämällä tarpeen mukaan seuran piirissä toimivien monitieteellisten
verkostojen määrää (kasvatuksen historian elämäkerta- ja muistitietotutkimuksen
verkoston, KEMU:n, mallin mukaisesti).

Seuran icisenyydet

Seura liittyi r,uonna 2012 Tilaushistoriakeskukseen, jonka varapuheenjohtajana seuran
hallituksen jäsen Pauli Arola on toiminut r,uodesta 2015. Seura toimii edelleen
aktiivisesti keskuksen toiminnan kehittämiseksi vuonna 2018. Seura on myös Suomen
tiedekustantajien liiton sekä Tieteellisten seurain valtuuskunnan jäsen. Seuran
hallituksen jäsen Jukka Rantala on \uonna 2018 ensin mainitun hallituksen jäsen ja
hallituksery'äsen Kaisa Vehkalahti on viimeksi mainitun hallituksen varajäsen.
Yhteistyö mainittujen tahojen kanssa jatkuu aiempaan tapaan vuoden 2018 aikana.

Yleisöseminaarit

Kevät- ja syyskokousten lisiiksi seura järjestää kuukausiesitelmiä ja yleisöseminaarin.
Kuukausiesityksiin pyritään edelleen saamaan esiintyjiä paitsi tiedemaailmasta myös
eri kasvatus- ja koulutusinstituutioista. Kuukausiesitelmiä tullaan järjestämään 2-3
vuonna 2018. Nämä välitetään myös netin välityksellä suorana, samalla kun pyritään
kehittiimään järjestelmä, jonka avulla niimä voitaisiin tallentaa pysyvästi seuran
kotisir,uille. Mahdollisuuksien mukaan yksi kuukausiesitelmä järjestetään vuoden 2017
lailla Helsingin ulkopuolella, esimerkiksi Turussa. Vuonna 2018 järjestetään jo
traditioksi muodostunut kevätseminaari eri tieteellisten seurojen ja verkostojen kanssa
Tieteiden talolla Helsingissä. Seuran alaisuudessa toimiva KEMU-verkosto tulee myös
järjestämään omia pienimuotoisia seminaarej a vuonna 20 1 8.



To i mi kunt i e n ty ö s ke nt e ly

seuran toiminta on organisoitu perinteisesti neljän toimikunnan kautta. Näitä ovatKuukausiesityksistä ja seminaareista vastaava tåimikunta, r,.uosikirjatoimikunta,
kansainvälisten asioiden toimikunta ja virfuaalisen opfi-i.y-päristön toimikunta.Näiden toimintaa pyntään aktivoimaan ja kehittämaån edelleen vuonna 201g.Kansainvälisten asioiden toimikunta pyrkii kehittämään edelleen toimintaansa.

Julkaisutoiminta

seura julkaisee Kasvatus & Aika -lehteä. vuoden 2018 aikana ilmestyy neljä numeroa,joista yksi on kasvatus ja koulutus elämäkerroissa ja 
^ri.ioir.u 

-teemanumero.
Kasvatus & Aikaa pyritään muutenkin kehittämääå, esimerkiksi liittyen lehden siirtoonTieteelli sten seurain valtuuskunnan ylläpitämän Joumal. fi :n alle.

seura julkaisee 56. vuosikirjansa vuonna 201g. Kouru- ja menneisyys -vuosikiry.ajulkaistaan nettiversiona, mutta siitä otetaan viime *ori"r, tapaanmyös pieni painospainettuna' vuoden 2018 vuosikirjan teer.nlna on sivistys ja kasvatus ennen ja nyt.Aiemmasta poiketen vuosikirjan [i4oittu;ut utsu julkaislii";o keväällä 2017.vuosikirjaan on tulossa runsaasti vertaisarvioit"j; ;Lk.i.iru. ri4oitusten
ensimmäisen valinnan jälkeen jatkovaiheeseen otettiin yh2}käsikirjoitusaietta.

Y1o;:\ll* vierailevina toimittajina ovat Jyrki Hilpeta, Risto Ikonen ja Juhani
r anllnen.

vuonna 2018 vuosikirjan ulkoasua on tarkoitus uusia. Tarkoitus on my<is siirtäävuosikirjan nettiversio Tieteellisten seurain valtuuskunnan yliäpitämän Journal.fi -sir,,stolle. Näiden rahoittamiseksi on tarkoitus hrk;; 
"p;;;haa 

suomen
Ti edekustantaj ien liitosta.

Talous

!e{1n talouden perustan muodostavat jäsenmaksutulot. vuosi sitten tapahtuneenkotisilujen hakkeroinnin woksi seurarkotisir,,ut jouduttiinuusimaan. Tämä heijastuu
vi el ä r,uonn a 20 1 8 talouden tiukkuuteen. J äs enhankinnan t.ilJ;;;;; ;;il""oleellista seuran taloudellisten toimintaedelllysten rra.mistamiseksi. Seura saasäännöllistä tukea Kasvatus & Ajan julkaisemiseen suomen tieteellisten seurainvaltuuskunnalta (n. 2500 euroa r,uodessa). Seuran muut tulolähteet ovatjäsenmaksutulot ja vuosikirjasta wosittain kertyvät *yv",ilr"t. Tämän ruoksierityisesti jäsenmaksukertlnnän lisääminen on seuran talouden vahvistamiseksi seurantoiminnan jatkuvuuden kannalta keskeinen. Toiminnan rahoituksen pohjaa pyritään
laaj entamaan j a li säämään tul evalla toimikaudell a.



SUOMEN KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN HISTORIA SEURA RY.

TALOUSARVIOLUON NOS JA EHDOTUS JÄSEN MAKSU N SU URU U DEKSI VUODELLE 2018
(liitteessä eritelty erikseen Kasvatus & Ajan budjetti)

LIITE 3

Tuotot

Jäsenmaksutuotot (60 x 30)

Avustukset (K&A/TSV)

Pankkikulut
Seminaarit
Vuosikirjan taitto ja painatus

K & A:n sivujen uusiminen yms.

Jäsenmaksut
Muut kulut (K&A, esim. matkakulut)

1.800
2.500

Avustukset (K & A/ t-kust.liitto 2017) 2.500
Vuosikirjatuotot 300
Korkotuotot
Yhteensä

Kulut

7.100 e

Pankkikulut (K & A:n osuus 30 e) 50
Toimistokulut (K & A:n osuus 130 e) 150

L50

200
600

2.500
250
140

Toimitussihteerin palkkiot (K &A) 3.200
Yhteensä

Tilikauden alijäämä

7.24O e

140 euroa

==========



Suomen kasYatuksen ia kouluuksen hisorian seun RY

talousarvio

Kasvatus & Aika -lehden liittyvä talousarvioerittely 2018

(su mmat sisältyvät seuran kokonaistalousarvioon)

Tuotot

Yhteensä
=====

Kulut

Toimitussihteerin palkkiot 3'200

Sivujen Yms. uusiminen 2'500

Toimistokulut 130

Muut kulut (esim. matkak-ulut) L40

Seuran rahoitusosuus

Avustukset (TSV)

Yhteensä

Ti lika uden voitto/a lijää mä

1.000
2.500

6.000

0 euroa



Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seura Ry

{ talousarvio

Ehdotus jäsenmaksu n suuruudeksi vuodelle 2018

- 30 euroa vuosijäseniltä
- 15 euroa opiskelijoilta
- 90 euroa yhteisöjäseniltä


