Matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen tutkimusseura ry:n vuosikokous
Rovaniemellä 7.11.2008, klo 17.15
1§
Jouni Viiri avasi kokouksen kello 17.20.
2§
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. (Sääntöjen mukaan Kokouskutsu lähetetään kirjeitse seuran jäsenille
vähintään kuusi päivää ennen kokousta. Käytännössä seuran järjestämistä tutkimuksen päivistä ja
vuosikokouksesta on ilmoitettu sähköpostilistalla, jota voidaan verrata kirjeeseen. Säännöissä ei ole mainintaa
siitä, kuinka monta jäsentä on oltava saapuvilla kokouksessa)
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi, paikalla oli 11 jäsentä.
3§
Valitaan vuosikokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja 2 pöytäkirjan tarkastajaa sekä 2 ääntenlaskijaa. (sääntöjen
7§:n mukaan seuran puheenjohtaja johtaa puhetta Seuran ja hallituksen kokouksissa paitsi vuosikokouksessa.)
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Erkki Pehkonen, sihteeriksi Päivi Portaankorva-Koivisto ja pöytäkirjan
tarkastajiksi Kalle Juuti ja Jussi Helaakoski, joiden katsottiin voivan toimia tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.
4§
Työjärjestyksen hyväksyminen.
Hyväksyttiin työjärjestys, kohtaan muut asiat lisättiin Paavo Malisen ehdotus matemaattisten aineitten
opetukseen liittyvän keskuskirjaston perustamisesta Jyväskylään.
5§
Edellisen vuoden toimintakertomus ja sen hyväksyminen, (esittelee puheenjohtaja).
Puheenjohtaja esitteli edellisen vuoden toimintakertomuksen ja se hyväksyttiin. Käynnistynyt keskustelu
Tutkimusseuran päivien julkaisuista siirrettiin työjärjestyksen kohtaan 8§ Seuraavan vuoden toimintasuunnitelma.
6§
Edellisen vuoden tilinpäätös sekä tilintarkastajien lausunto taloudenhoidosta ja tileistä (esittelee rahastonhoitaja).
Rahastonhoitaja esitteli edellisen vuoden tilinpäätöksen ja kuultiin tilintarkastajien Lars Burmanin ja Harry Mittsin
lausunto taloudenhoidosta. Tilintarkastajien lausunto puolsi tilinpäätöstä ja kokous hyväksyi tilinpäätöksen
esitetyllä tavalla.
7§
Tilinpäätöksen vahvistaminen sekä vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja rahastonhoitajalle (esittelee
rahastonhoitaja).
Myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja rahastonhoitajalle koskien kuluneen kauden tilinpäätöstä.
8§
Seuraavan vuoden toimintasuunnitelma, (esittelee puheenjohtaja).
Käytiin keskustelua Tutkimusseuran päivien julkaisusta, ehdotettiin elektronisen julkaisun toimittamista ja
ilmaiskappaleiden jakamista jäsenmaksunsa maksaneille. Keskusteltiin myös Tutkimusseiran päivien
osallistumismaksusta ja mahdollisuudesta kytkeä se jäsenmaksuun siten, että päivät maksaisivat jäsenille

esimerkiksi 60 € ja ei-jäsenille 70 €. Pidettiin tärkeänä säilyttää tukivaraus paikallisille järjestäjille erityisesti
artikkelikirjan toimittamista varten. Pohdittiin jatko-opiskelijoiden tukemista seuran varoista, siten että seuran
hallitus voisi halutessaan jakaa tutkijakoululaisille matka-avustuksia seuran omiin konferensseihin. Päätettiin
jättää seuran varojen käyttö seuran hallituksen mietittäväksi.
Toimintasuunnitelmaan ehdotettiin korjattavaksi ensimmäisen kappaleen viimeinen lause. "Seura tiedottaa mmsähköpostilla ja kotisivuilla jäsenilleen alan tapahtumista sekä kannustaa ja tukee jäseniään aktiiviseen
osallistumiseen Tutkimusseuran vuosipäiville ja kansainvälisiin, korkeatasoisiin tutkijakokouksiin."
9§
Vuosimaksun suuruuden vahvistaminen (hallituksen esitys 10 euroa) ja talousarvion hyväksyminen, (esittelee
rahastonhoitaja).
Hyväksyttiin hallituksen esitys, 10 euroa, tulevan kauden vuosimaksun suuruudeksi. Todettiin, että
rahastonhoitajan lähettämät sähköiset muistutukset jäsenmaksun maksamisesta ovat olleet tärkeitä ja toivottiin,
että näin toimittaisiin jatkossakin.
Talousarvio hyväksyttiin seuraavin korjauksin:
Kohtaan Tulot, lopullinen yhteensä on 510 euroa ei kuten talousarviossa nyt lukee 510,-.
Kohtaan Menot tieteellisten seurain valtuuskunnan jäsenmaksu on 120,-, koska se tulee maksettavaksi kahdelta
vuodelta. Muutetaan Varaus kongressiavustuksia varten muotoon varaus avustuksia varten ja loppuun yhteensä
1630,-.
10§
Sihteerin ja rahastonhoitajan palkkiot (hallituksen esitys 0 euroa), (esittelee rahastonhoitaja).
Hyväksyttiin hallituksen ehdotus sihteerin ja rahastonhoitajien palkkioista. Palkkioita ei makseta.
11§
Puheenjohtajan, hallituksen, kahden tilintarkastajan ja näiden varamiesten vaalit.
11.1) Seuran puheenjohtajan vaali.
Seuraavan kerran puheenjohtaja valitaan vuonna 2010, sitten 2013
11.2) Kahden hallituksen jäsenen vaali, hallituksen jäsenten erovuoroisuus (puheenjohtajan ei tarvitse olla
hallituksen jäsen)
Henry Leppäaho ja Ole Björkqvist 2008
Markku Hannula ja Kaarina Merenluoto 2009
11.3) Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien vaali.
Vuoden 2007 – 2008 tilintarkastajat olivat Lars Burman ja Harry Mitts ja varatilintarkastajat Raimo Kaasila ja
Kalle Juuti
Todettiin erovuoroiset jäsenet ja valittiin heidän tilalleen Kalle Juuti (Helsingin yliopisto) ja Pekka Hirvonen
(Joensuun yliopisto). Ehdotettiin ja päätettiin, että entiset tilintarkastajat Lars Burman ja Harry Mitts jatkavat
tehtävässään. Varatilintarkastajiksi valittiin jatkavana Raimo Kaasila ja uutena Päivi Portaankorva-Koivisto.
12§
Muut mahdolliset esille tulevat asiat
Otettiin esille Paavo Malisen ehdotus Matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen kirjaston perustamisesta
Jyväskylään. Jyväskylän kirjastossa on tilaa kyseiselle toiminnalle ja kirjaston henkilökunta on luvannut huolehtia

kirjojen luokittelusta. Tavoitteena on kerätä kaikki Suomessa ilmestyvät matematiikan ja luonnontieteiden
opetusta koskevat väitöskirjat ja Tutkimusseuran julkaisut yhteen toimipaikkaan.
Ehdotettiin myös, että seuran verkkosivuille voitaisiin perustaa virtuaalikirjasto ja toimittaa Tutkimusseuran
julkaisut myös verkkoversioina tästä linkistä saatavana. Artikkelin kirjoittajilta voitaisiin kysyä tähän lupa artikkelin
jättämisen yhteydessä.
13§
Tiedotusasiat (seuran www-sivu ja postituslista, seuraavat tutkimuksen päivät ovat Joensuussa, Tampereella,
Helsingissä, Oulussa, Jyväskylässä, Vaasassa, Turussa)
14§
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kelo 18.25.

Kokouksen puheenjohtaja

Sihteeri

Erkki Pehkonen

Päivi Portaankorva-Koivisto

Pöytäkirjantarkistajat

Jussi Helaakoski

Kalle Juuti

Matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen tutkimusseura ry.
Toimintakertomus 2007-2008
Seuran hallituksen muodostivat Jouni Viiri (pj.) Jyväskylän yliopistosta, Kaarina Merenluoto Turun yliopistosta
(vpj.), Henry Leppäaho (siht.) Jyväskylän yliopistosta, Markku Hannula (rah.hoit.) Helsingin ja Tallinnan
yliopistosta, Ole Björkqvist Åbo Akademista (Vaasa), Jorma Joutsenlahti Tampereen yliopistosta ja Anna-Maija
Partanen Lapin yliopistosta. Hallitus on pitänyt kolme kokousta
( http://www.edu.helsinki.fi/malu/tutkimusseura/poyta.shtml )
Seuran vuosittaiset tutkimuspäivät järjestettiin Turussa 28.- 29.9.2007 ja päivien yleisteemana oli "Matematiikan
ja luonnontieteiden opetuksen ja oppimisen tutkimus ja digitaalisen teknologian tuki oppimiselle". Päiville
osallistui noin 50 henkilöä ja päivillä pidettiin 28 esitystä. Päivien pääesitelmät olivat Prof. Roger Säljö
(Göteborgin yliopisto), "Learning to think with technology", Dr. Wim van Dooren (Leuvenin yliopisto, Belgia) "The
linear imperative in math and science – A quest for roots and remedies" ja Dr. Maija Aksela, (Helsingin yliopisto)
"Skills of higher order thinking and understanding of chemistry".

Vuoden 2007 tutkimuksen päivien proceedings julkaistaan v.2009.
Vuoden 2006 tutkimuksen päivien proceedings julkaistaan v.2008.
Toimintavuonna 2007 – 2008 otettiin käyttöön seuran uudet www-sivut:
http://www.edu.helsinki.fi/malu/tutkimusseura/
ja postituslista. Niillä on esitelty seuran toimintaa suomeksi ja englanniksi, julkaistu tutkimuksen päivien ohjelma
sekä tiedotettu ajankohtaisista tapahtumista, kuten kansainvälisistä konferensseista. Postituslistalla on syksyllä
2007 kaikkiaan noin 270 sähköpostiosoitetta.
Suomen, Tanskan, Norjan ja Ruotsin kansalliset matematiikan oppimistutkimuksen seurat päättivät vuoden 2008
keväällä perustaa pohjoismaisen katto-organisaation, jonka jäseniä ovat kansalliset järjestöt. Tutkimusseuran
edustaja perustavassa kokouksessa oli Hannula ja hänet myös valittiin järjestön ensimmäiseen hallitukseen.
Heidi Krzywacki-Vainio osallistui seuran edustajana kesällä 2008 ICMEn kokouksen yhteydessä palaveriin, jossa
keskusteltiin eurooppalaisen kattojärjestön perustamisesta. Kuluneena toimintavuonna seuran jäsenet ovat
osallistuneet sekä kansallisiin että kansainvälisiin tutkimusseminaareihin ja kongresseihin.
Seura on toiminut läheisessä yhteistyössä Valtakunnallinen matematiikan, fysiikan ja kemian opetuksen
tutkijakoulu, kanssa ( http://www.edu.helsinki.fi/malu/tutkijakoulu/).
Jyväskylässä 5.11.2008
Jouni Viiri

Matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen tutkimusseura ry.
Toimintasuunnitelma 2008-2009
Tutkimusseura toimii aktiivisesti matematiikan ja luonnontieteiden opetukseen ja oppimiseen liittyvän
tutkimuksen tukijana ja koordinoijana Suomessa. Seura toimii yhteistyössä muiden alan tutkimusta edistävien
koti- ja ulkomaisten järjestöjen ja yhteisöjen kanssa. Seura tiedottaa mm. sähköpostilla ja kotisivulla jäsenilleen
alan tapahtumista ja pyrkii kannustamaan jäseniään aktiiviseen osallistumiseen kansainvälisiin korkeatasoisiin
tutkijakokouksiin.
Vuosittaiset tutkimuspäivät muodostavat seuran keskeisen toiminta-alueen, joten erityisesti niiden muodon ja
temaattisuuden kehittämiseen panostetaan. Tutkimuspäivien järjestämisvuorossa vuonna 2009 on Joensuu.
Vuoden 2003 vuosikokouksessa sovittiin, että paikallinen järjestelytoimikunta voi tehdä halutessaan yhteistyötä
tutkimuksen päivien järjestelyissä Teknologiakasvatuksen tutkimusyhdistyksen kanssa. Vuoden 2003
vuosikokous piti biologian didaktiikan edustajien mukaan kutsumista hyvänä asiana. Biologian didaktiikan
edustajien mukaan kutsumisesta päättää aina kukin tutkimuksen päivien järjestelytoimikunta.
Tutkimuspäivillä pidetyistä puheenvuoroista ja esitelmistä pyritään julkaisemaan referee- käytäntöä noudattava
raportti yliopiston laitossarjassa.
Valtakunnallinen matematiikan, fysiikan ja kemian opetuksen tutkijakoulun (2007–2011) kanssa tehdään
yhteistyötä seminaarien ja koulutuspäivien järjestämisessä.
Jyväskylässä 5.11.2008
Jouni Viiri

Tilinpäätös toimintakaudella
1.8.2007-31.7.2008
TULOT
Jäsenmaksut
Korot
Yhteensä
MENOT
Kongressiavustukset
Pankki- ja toimistomenot
Varsinainen toiminta
Yhteensä
VARAT
Tilikauden alussa
Tilikauden lopussa
Tilikauden voitto

20,00
10,12
30,12
0,00
1,80
0
1,80
3744,54
3772,86
28,32

Talousarvio toimintakaudelle
1.8.2008-31.7.2009
TULOT
Jäsenmaksut (50 kpl, à 10 €)
Korkotulot
Yhteensä

500,10,506,-

MENOT
Pankki- ja toimistokulut
Tieteellisten seurain valtuuskunnan
jäsenmaksu
Varaus kongressiavustuksia varten
Yhteensä

10,60,1500,1570,-

talousarvio
500,6,506,1500,10,1510,-

