Suomen kasvatuksen ja

koulutuksen

PöYTÄKIRJA

historian seura ry:n syyskokous 2015
Aika: tiistai 20.10.2015 klo 19.00 alkaen
Paikka: Kirkkokatu 6, Sali 312
nettiyhteys : https ://webmeetine.utu.fi/edutahti/
Läsnä: 10 seuran jäsentä (osallistujalista liite 1)

1.

Kokouksenavaus
Seuran puheenj ohtaj a Tähtinen avasi kokouksen.

2.

Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjan tarkastajan
ja kahden ääntenlaskijan valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Juhani Tähtinen ja sihteeriksi Lilja Aikio.
Pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskijoiksi Jukka Rantala ja Jari Salminen.

3.

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin kutsutun koolle sääntrijen edellyttämällä tavalla ja olevan
laillinen j a päätösvaltainen.

4.

Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen
Kokouksen tyoj ärj estys hyvåiksyttiin.

5.

Seuran ruoden 2016 toimintasuunnitelman, talousarvion sekä jäsenmaksujen suuruuden

vahvistaminen

Hyväksyttiin seuran hallituksen vuosikokoukselle esittiimän toimintasuunnitelman (liite
2), talousarvio (liite 3) ja päätettiin pitää seuran jäsenmaksu entisellään.

6.

Valitaan hallituksen jäsenet eror,.uoroisten tilalle
Seuran hallitukseen valittiin erovuoroisten sijaan uudelleen Pauli
sekä uutena jäsenenä Mirka Räisäsen.

7

.

Arola jalan Salminen

Valitaan seuralle kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat

valittiin Sirkka Ahonen ja Jan Löfström.
Varatoiminnantarkastajiksi valittiin Erkki Merimaan ja Veikko Torvisen.
Seuran toiminnantarkastajiksi

8.

Muut asiat
Ei ollut muita asioita.

9.

Kokouksenpäättiiminen
Puheenjoht aja päättt kokouksen
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SUOMEN KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA
HISTORIAN SEURA RY

TOIMINTASUUNNITELMA
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Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seura edistää kasvatuksen ja koulutuksen
historian tutkimusta sekä tukee sen harrastusta Suomessa. Seura julkaisee Kasvatus &
Aika -lehteä sekä harjoittaa muuta kustannus- ja julkaisutoimintaa. Lisäksi se järjestää
esitelmätil aisuuksia, seminaarej a j a konferens sej a.

Toiminnan laaj entaminen
Vuoden 2016 toiminnan tavoitteena on jatkaa seuran profiilin kehittämistälaajaalaiseksi kasvatuksen ja koulutuksen historian seuraksi ja saada toimintaan mukaan eri
tieteenalojen edustajia. Vuoden 2015 aikana seuran jäsenmäärässä ei ole tapahtunut
suuria muutoksia. Vuoden 2016 alkana seura pyrkii edelleen panostamaan uusien
j äsenten saamiseksi s euraan eri I ai sten j äs enhankintakampanj an avulla.
Seuran hankkeet
Seura

pyrkii edelleen pitämän esillä Minun koulumuistoni -hanketta ja lisäämään

kerätyn aineiston tutkimuksellista käyttöä. Lisäksi \rlonna 2016 pohditaan vastaavien
uusien aineistojen keräyshankkeiden aloittamismahdollisuutta.
Seuran jrisenyydet

Seura liittyi r,uonna2012 Tilaushistoriakeskuksen, seuran varapuheenjohtaja Pauli
Arola on toiminut vuodesta 2015 keskuksen varapuheenjohtajana. Seura toimii
edelleen aktiivisesti keskuksen toiminnan kehittiimiseksi r,uonna 2016. Seura on myös
Suomen tiedekustantajien liiton sekä Tieteellisten seurain valtuuskunnan jäsen. Seuran
puheenjohtaja Juhani Tähtinen on viimeksi mainitun hallituksen varajäsen. Yhteistyö
mainittujen tahojen kanssa jatkuu aiempaan tapaan r,.uoden 2016 alkana.
Ko koul<s

et

j a yl e i s ö s e minaar it

Kevät- ja syyskokousten lisäksi seura järjestää kuukausiesitelmiä ja yleisöseminaarin.
Kuukausiesityksiin pyritään edelleen saamaan esiintyjiä paitsi tiedemaailmasta myös
eri kasvatus- ja koulutusinstituutioista. Kuukausiesitelmiä tullaan jiirjestämään 2-3
\.rlonna 2016. Nämä välitetään myös netin välityksellä suorana samalla kun pyritään
kehittämään järjestelmä, jonka ar,ulla nämä voitaisiin tallentaa pysyvästi seuran
kotisir,uille. Vuoden 2016 järjestetään jo traditioksi muodostunut kevät seminaari eri
tieteellisten seurojen kanssa. Vuoden 2106 kevät seminaari aihe liittyy
ammattikasvatukseen ja aikuiskasvatukseen. Seminaarin yhteistyökumppaneiksi on

kysytty Aikuiskasvatuksen tutkimusseuraa, OTTU ry:tä, - Ammatillisen koulutuksen
tutkimusseuraa, Sivistystyön Vapaus ja Vastuu-verkostoa ja Työväen historian ja
perinteen tutkimuksen seuraa.
Uutena toimintamuotona seura pyrkii vuonna 2016 organisimaan eri tutkimusaloille,
jos tarvetta on, erilaista pienryhmätoimintaa. Tällainen toiminta, joka pohjautuisi
monitieteellisiin lähtökohtiin, voisi omalta osaltaan tuoda seuran toimintaan
lisäaktiviteetteja. Näitä perustetaan vain sen mukaan kuin jäsenistön taholta ilmenee
kiinnostusta tällaisiin.

To

imikunti en työ s kentely

Seuran toiminta on organisoitu perinteisesti neljän toimikunnan kautta. Tätä
järjestelmää pyritään kehittämään vuonna 2016. Vanhoista toimituskunnista pois jää
vuosikirjatoimikunta, koska vuosikirjan toimittamistyö on uudistettu
"päätoimittajavetoiseksi". Tiedotustoimikunta huolehtii jatkossakin kotisivujen
kehittämisestä sekä muusta tiedotuksesta. Lisäksi kuukausikokouksista ja jäsenasioista
vastaava toimikunnan toimintaa on suunniteltu laajennettavan ja uudistettavan luoden
2016 aikana. Kansainvälisten asioiden toimikunta pyrkii kehittämään edelleen
toimintaansa. Lisäksi nroden 2016 aikana pyritään tarkastelemaan seuran toimintaa
sen suhteen vaatisiko toiminta uusien toimikuntien perustamisen, kuten esimerkiksi
seuran ylläpitämän kasvatuksen hi storian virtuaali sen oppimi symp äri stön
ylläpitämiseksi.

Julkaisutoiminta
Seura julkaisee Kasvatus & Aika -lehteä. Vuoden 2016 aikarta ilmestyy neljä numeroa,
joista kaksi on teemanumeroita. Maaliskuussa ilmestyvän numeron teemana on
sukupuolihistoria. Syyskuun numerossa pureudutaan nuorisokasvatuksen tematiikkaan.
Seura julkaisee 54. luosikirjansa vuonna 2016. Vuosikirja julkaistaan nettiversiona,
mutta siitä otetaan pieni painos myös painettuna myyntiä ajatellen.

Talous
Seuran talouden perustan muodostaa jäsenmaksutulot. Jäsenhankinnan tehostaminen
on oleellista seuran taloudellisten toimintaedellytysten varmistamiseksi. Seura ei saa
säännöllistä tukea kuin Kasvatus & Ajan julkaisemiseen Suomen tieteellisten seurain
valtuuskunnalta (n. 2000 euroa r,,uodessa), tämän vuoksi jäsenmaksutulokertymän
lisääminen on seuran talouden vahvistamiseksi. Jos osoittautua tarpeelliseksi, seura
tulee hakemaan apurahaa esimerkiksi Tiedekustantajien liitolta vuosikirjan
kehittämiseen vuonna 2016. Myös yleisöseminaariin pyritään saamaan ulkopuolista

rahoitusta.

LIITE 3

SUOMEN KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN HISTORIA SEURA RY.

TALOUSARVIO JA JÄSENMAKSUN SUURUUS VUODELLE 2016

Tuotot
Jäsenmaksutuotot (65x30)
Avustukset (K&A/TSV)

Vuosikirjatuotot
Korkotuotot

1.950
2.000

290
4.240 e

Yhteensä

Kulut
Postikulut (K & A:n osuus 30 e)
Toimistokulut

100

Pankkikulut
Seminaari
Jäsenmaksut

160
L50

30

250

Toimitussihteerin
palkkiot (K &A)
Vuosikirjan taitto
ja painatuskulut

3200

250

Muut toimintakulut
(K & A: osuus 50

e)

Yhteensä

Tilikauden yli/aliiäämä

100

4.240 e

0 euroa

Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seura Ry

talousarvio
Kasvatus & Aika -lehden liitt)rvä talousarvioerittely 2015

(summat sisältyvät seuran kokonaistalousarvioon)

Tuotot
Seuran rahoitusosuus

Avustukset

(TSV)

Yhteensä

1.280
2.000
3.280

Kulut
Toimitussihteerin palkkiot
Pank|<ikulut

Muut kulut

3.200
30
50

3.280
=====

Tilikauden voitto/a lijäämä

0 euroa

Ry
Suomen kasvatuksen ia koututuksen historian seura

talousarvio
Ehdotus jäsenmaksun suuruudeksi vuodelle 2016
- 30 euroa vuosijäseniltä
- 15 euroa oPiskelijoilta
- 90 euroa Yhteisöjäseniltä

