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Toimintakertomus vuodesta

2010

Vuonna 2010 seuran johtokunnan jäseniä olivat: Martti T.
Kuikka (pj), Pauli Arola (varapj.), Saara Hakaste (18.5. asti),
Risto Ikonen (18.5. asti), Tapani Innanen, Jouko Kauranne,
Erkki Merimaa, Lasse Paajanen, Jukka Rantala, Jari Salminen
(18.5. alk.), Janne Säntti (18.5. alk.). Johtokunta/hallitus ko-
koontui Opetushallituksen tiloissa 25.1. ja neljä kertaa Tietei-
den talolla (18.5., 31.5., 9.9. ja 27.10.).

Taloudenhoitajana toimi Elise Lujala. Alkuvuodesta seural-
la ei ollut sihteeriä, vaan puheenjohtaja hoiti myös sihteerin
tehtäviä. 31.5. sihteeriksi valittiin Jari Salminen.

Seura on Tieteellisten Seurain Valtuuskunnan ja Suomen
Tiedekustantajat ry:n jäsen. Puheenjohtaja osallistui vuosi-
kokouksiin.

Hallituksen tukena toimi työvaliokunta. Se kokoontui kol-
masti ja pohjusti suunnitelmia seuran toiminnan kehittämiseksi.
Työvaliokunnassa olivat mukana Pauli Arola (pj), Martti Kuik-
ka, Jukka Rantala ja Jari Salminen.

Patentti- ja rekisterihallitus vahvisti seuran uuden säännöt
17.5.2010. Seuran jäsenmaksu oli 25 euroa. Vuoden loppuun
mennessä jäsenmaksunsa oli maksanut 47 seuran jäsentä.

Seuran vuosikokous pidettiin 18.5. ja syyskokous 27.9.
Vanhojen sääntöjen mukainen vuosikokous pidettiin 18.5. Tie-
teiden talolla. Patentti- ja rekisterihallituksen edellispäivänä
hyväksymät uudet säännöt eivät olleet vielä saavuttaneet seuran
puheenjohtajaa, joten vuosikokouksessa edettiin entisten sään-
töjen pohjalta. Johtokunnan erovuoroisten jäsenten (Saara
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Hakaste ja Risto Ikonen) tilalle valittiin Jari Salminen ja Janne
Säntti.

Syyskokous pidettiin 27.9. Tieteiden talolla. Uusien sääntö-
jen mukaisesti syyskokous vahvisti seuran toimintasuunnitelman
ja talousarvion. Syyskokous valitsi seuran hallitukselle pu-
heenjohtajan kaudelle 2011–2013 ja hallituksen. Puheenjohta-
jaksi valittiin Jukka Rantala. Koska kyseessä oli uusien sään-
töjen mukainen hallitus, täytettiin kaikki hallituspaikat yhdellä
kerralla. Vuoden 2011 alusta aloittavaan hallitukseen tuli
valituiksi Pauli Arola, Jouko Kauranne, Maija Meretniemi,
Erkki Merimaa, Najat Ouakrim-Soivio, Lasse Paajanen, Jari
Salminen, Janne Säntti, Juhani Tähtinen. Hallitus päättää jäsen-
ten erovuoroisuudesta ensimmäisessä kokouksessaan.

Seura oli aktiivisesti organisoimassa Uno Cygnaeuksen juh-
lavuoden tilaisuuksia. 25.1. seura järjesti Opetushallituksen
kanssa Cygnaeuksen juhlavuoden avaustilaisuuden Opetus-
hallituksen tiloissa. Tilaisuudessa pidettiin aiheeseen liittyviä
esityksiä sekä järjestettiin paneelikeskustelu. Viikin normaali-
koulun ja Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksen kanssa
seura järjesti 21.4. tutkija- ja yleisöseminaarin “Näkökulmia
koulumaailmaan pysyviin ja muuttuviin haasteisiin” Cygnaeuk-
sen vaikutuksesta Suomen koululaitoksen kehitykseen. Kumpi-
kin tilaisuus keräsi monikymmenpäisen yleisön.

Kuukausikokouksia järjestettiin viisi. 12.1. seura juhli pit-
käaikaista puheenjohtajaansa, Martti T. Kuikkaa hänen 70-
vuotispäiviensä kunniaksi järjestelyllä kokouksella. Jouko
Kauranne kertasi juhlassa seuran vaiheita.

16.2. kuukausikokous järjestettiin yhdessä Svenska
Skolhistoriska Föreningen i Finland -yhdistyksen kanssa Opetus-
hallituksen tiloissa.  Alustukset olivat seuraavat: Erik Geber
“Några av Uno Cygnaeus centrala tankar aktuella än i dag”,
Fredrik Åbacka “Träslöjdens utveckiling efter Uno Cyganeus”
sekä Martin Gripenberg “Den regionala folkskoleinspektions
uppkomst och betydelse”.
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25.3. kuukausikokous käsitteli opettajankoulutusta otsikolla

“Opettajankoulutus eilen, tänään ja huomenna”. Armi Mikkola
ja Martti Kuikka alustivat.

Erkki Merimaa alusti 27.9. erityisopetuksen kehityksestä.
27.10. Hannu Korhonen piti esitelmän aiheesta “Miten perus-
koululaisten matematiikan osaamista on arvioitu” ja Olli
Syvähuoko aiheesta “MAOL ry:n rooli matematiikan opetuksen
uudistamisessa sekä opetuksen kehittämisessä”.

10.12. järjestettiin seuran 75-vuotisjuhlaseminaari.  Semi-
naarin aiheena oli 1970-luvun koulutuspoliittinen toimija Va-
paan koulutuksen tukisäätiö. Alustusten pohjalta tarkasteltiin
säätiön vaikutusta suomalaiseen koulutukseen. Seminaarissa
alustivat säätiön entinen toiminnanjohtaja Jaakko Aho, tutkija
Ville Okkonen, dosentti Sakari Suutarinen. Pyydetyt kommentti-
puheenvuorot käyttivät Erkki Aho ja Yrjö Larmola. Seminaari
houkutteli paikalle noin 40 osallistujaa, jotka aktiivisesti otti-
vat osaa seminaarin lopussa olleeseen yleisökeskusteluun.

Seuran 75-vuotisjuhlaa vietettiin juhlaseminaarin jälkeen
Tieteiden talolla. Noin 25 henkilöä osallistui illallisille, joiden
ohjelmassa oli musiikkiesityksiä ja puheita. Seuran varapu-
heenjohtaja Pauli Arola ja tuleva puheenjohtaja Jukka Rantala
kiittivät Martti T. Kuikkaa hänen seuran hyväksi tekemästään
työstä. Seuran jäsenet kukittivat puheenjohtajan.

Vuosikirja julkistettiin 10.12. Sen aiheena oli Akjankohtainen
Uno Cygnaeus. Vuosikirjan kokoamisen hoiti dosentti Jouko
Kauranne. Vuosikirjan toimituskuntaan kuuluivat Kauranteen
lisäksi Martti T. Kuikka, Erkki Merimaa ja Jukka Rantala.

Seuran taloudellinen tilanne on ollut erittäin kireä. Tämä on
vaikeuttanut uusien toimintojen käynnistämistä.

Helsingissä 28. helmikuuta 2011
Jukka Rantala
Seuran puheenjohtaja 1.1.2011 alkaen


