Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seuran hallituksen kokous 3/2014
Aika: Maanantai 19.5.2014 klo 16.00-17.00
Paikka: Tieteiden talo, huone 309.
Läsnä: Jukka Rantala (pj), Jari Salminen (siht.), Pauli Arola, Jouko Kauranne, Marjo Nieminen, Juhani
Tähtinen, Lasse Paajanen (pykälät 10-13).
1 § Puheenjohtaja
2 § Kokous todettiin

avasi kokouksen klo 16.08.
laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin

Pauli Arola ja Jouko Kauranne.

4 § Esityslistaan tehtiin sellainen muutos, että pykälä 10 siirtyi käsiteltäväksi pykälän 5 jälkeen.
5 § Ilmoitusasiat
- OKKA-säätiöltä on haettu apurahaa Minun koulumuistoni -hankkeen jatkotyöstöä varten.
- Puheenjohtaja on osallistunut Tieteellisten seurain valtuuskunnan kevätkokoukseen 31.3.2014.
- Seura on tehnyt Tieteellisten seurain valtuuskunnalle esityksen Heikki Hiilamon, Heikki Silvennoisen
ja Leena Suurpään asettamisesta ehdokkaiksi Suomen Akatemian yhteyteen perustettavan
Strategisen tutkimusneuvoston
jäseniksi. Nimitystietoa odotetaan lähiaikoina.
- Seuran yhteistyössä Suomen kirjahistoriallisen seuran kanssa järjestämä "Oppikirjat, valistus ja
kasvatus" kokosi noin 30-henkisen yleisön Tieteiden talolle 11.4.2014.
- Puheenjohtaja on osallistunut Suomen tiedekustantajien
liiton vuosikokoukseen
- Lasse Paajanen ja Erkki Merimaa ovat edustaneet seuraa Tilaushistoriakeskuksen
19.5.2014.
- Seuran entinen puheenjohtaja Martti Kuikka on luovuttanut
arkistomateriaalin sihteerille 29.4.2014.

24.4.2014.
vuosikokouksessa

hallussaan olleen seuraa koskevan

6§ Keskusteltiin Suomen luonnonfilosofisen seuran ehdotuksesta järjestää yhteinen seminaari
Suomen heikentyneiden PISA-tulosten osalta. Ehdotusta pidettiin mielenkiintoisena, mutta todettiin,
etteivät seuran taloudelliset ja henkilöstöresurssit riitä tällä hetkellä kyseisen seminaarin
järjestämiseen.
7 § Toimikuntien kuulumiset
- Kotisivutoimikunta ja tiedottaminen:

Kotisivujen tekninen ongelma on korjattu.

- Kuukausikokouksista ja jäsenasioista vastaava toimikunta: Tarkempaan ohjelmaan palataan syksyllä.
- Vuosikirjatoimikunta.
Seuran vuosikirjaan 2014 on saatu 9 artikkeliehdotusta.
Pohdittiin laatuleiman
hankkimista vuosikirjalIe. Asiaan palataan syksyn kokouksissa.
- Kansainvälisten asioiden toimikunta: keskustellaan toimikunnan täydentämisestä ja luodaan
suuntaviivoja sen työlle: Kaisa Vehkalahden ollessa estynyt kokouksesta, asiaa ei käsitelty.
8 § Keskusteltiin Oppikirjaseminaarin

toteutuksesta.

9 § Keskusteltiin lyhyesti Minun koulumuistoni

-hankkeen jatkosta.

10 § Kasvatus & Ajan toimitukseen nimitettiin seuraavat henkilöt vuosiksi 2014-2016: Päätoimittaja
on Kaisa Vehkalahti. Toimituskuntaan valittiin lIana Aalto (TY), Heini Hakosalo (OY), Risto Ikonen (JY),
Annukka Jauhiainen (TY), Arto Nevala (UEF), Marjo Nieminen (TY), Riitta Oittinen (HV), Mirka
Räisämem (TaV), Antti W. Saari (TaV), Eija Stark (HY), Janne Säntti (HV).

11 § Seuran uusiksi jäseniksi valittiin Anna Kuismin ja Virpi Kivioja.
11 § Muissa asioissa pohdittiin ensi vuoden yleisöseminaaria.
siihen palataan syksyn kokouksessa.
12 § Puheenjohtaja

Juhani Tähtinen valmistelee asiaa ja

päätti kokouksen klo 16.53.
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