
 Seuran vuosikokous 2022 

 Aika:  torstai 10.2.2022 klo 17.00–18.30 
 Paikka:  Zoom-kokousalusta (linkki kokoukseen alla) 

 Meeting ID:  628 6719 0292 
 Passcode: 191585 

 https://tuni.zoom.us/j/62867190292?pwd=SlN0REdZRU5MTG9RZU16VXpUV2JRQT 
 09 

 PÖYTÄKIRJA 

 1. Kokouksen avaus 

 Seuran puheenjohtaja Eila Lindfors avasi kokouksen klo. 17.00. 

 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

 Laissa väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, 
 osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista (375/2021) todetaan: 

 Yhdistyslain 17 §:n 2 momentista ja 21 §:stä poiketen yhdistyksen hallitus voi sallia 17 §:n 2 
 momentissa tarkoitetun osallistumisen kokoukseen postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun 
 teknisen apuvälineen avulla, vaikka tällaista menettelyä ei ole sallittu yhdistyksen säännöissä ja 
 vaikka yhdistys ei ole hyväksynyt tätä varten mainitun lain 30 §:ssä tarkoitettua äänestys- ja 
 vaalijärjestystä. 

 Hallitus voi päättää, että kesäkuun 2022 loppuun mennessä järjestettävään yhdistyksen 
 kokoukseen osallistumisen edellytyksenä on ilmoittautuminen yhdistyksen kokoukseen 
 viimeistään tiettynä päivänä, joka voi olla aikaisintaan kaksi viikkoa ennen kokousta. Tällöin 
 kokouskutsuaika lasketaan viimeisestä ilmoittautumispäivästä. 

 Seuran hallitus on päättänyt vuosikokouksen järjestämisestä etäkokouksena hallituksen 
 kokouksessa 1/2022 (27.1.2022). Kokouskutsu asianmukaisine liitteineen on lähetetty seuran 
 jäsenille 1.2.2022. 

 Esitys:  Osallistujia pyydetään ilmoittamaan itsensä  läsnäoleviksi kirjaamalla nimensä chattiin. 
 Todetaan näiden tietojen valossa vuosikokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 Päätös:  Kokous on hallituksen päätöksellä kutsuttu  koolle etäyhteyksin yhdistyslain 
 poikkeuslain mukaisesti. Kutsu on lähetetty jäsenille 1.2.2022 ja koolla on yhteensä 16 
 osallistujaa, joista 14 ovat seuran jäseniä. Kokous on siten laillinen ja päätösvaltainen. 
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 3. Kokouksen järjestäytyminen 

 Esitys:  Valitaan kokouksen puheenjohtajaksi  Turun  yliopiston opettajankoulutuslaitoksen 
 liikunnan didaktiikan professori Pasi Koski. 

 Päätös:  Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin  Pasi  Koski  , sihteeriksi valittiin  Emilia Luukka  ja 
 pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi  Jan  Löfström  ja  Saila Poulter  . Kohdasta 9, 
 sääntömuutoskeskustelun pykälästä 3 eteenpäin Jan Löfströmin tilalle tarkastajaksi valittiin 
 Kaisu Rättyä  . 

 4. Esityslistan hyväksyminen 

 Esitys  : Hyväksytään esityslista. 
 Päätös  : Hyväksytään esityslista sellaisenaan. 

 5. Seuran pro g  radu- ja väitöskirjapalkintojen julkistaminen 

 Vuonna 2022 seura voi sille myönnetyn lahjoituksen turvin myöntää palkinnot ansiokkaille pro 
 gradu- ja väitöskirjatöille, jotka on laadittu ainedidaktiikan alalta tammikuun 2018 ja tammikuun 
 2022 välillä. Palkinnon saajat julkistetaan vuosikokouksessa 10.2.2022  ja palkinnot myönnetään 
 symposiumin yhteydessä 11.2.2022.  Seuran varapuheenjohtaja Terhi Mäntylä esittelee. 

 Vuosikokoukselle annetaan tiedoksi, että seuran pro gradu palkinto myönnettiin tänä vuonna 
 Marjukka Lukkaroiselle  työstään “  Kertolaskuja liikunnallisesti.  Kehittämistutkimus 
 liikunnallisen matematiikan opetusmateriaalin laatimisesta 3.-luokkalaisille  “. Työ on 
 valmistunut 2018 Helsingin yliopistossa. 

 Palkinnon perusteluissa palkintokomitea katsoi, että Lukkaroisen pro gradu -työ yhdistää 
 ansiokkaasti matematiikan ja liikunnan tiedonaloja. Työ on kunnianhimoisesti toteutettu 
 design-tutkimus, jossa onnistuneesti toteutetun hankkeen tuotos on jaettu opettajille avoimesti 
 verkossa saatavaksi materiaaliksi (  https://liikunnallisesti.fi/  ).  Työ on myös dokumentoitu 
 ansiokkaasti alusta loppuun. 

 Kunniamaininnan pro gradustaan sai  Emilia Hahl  , jonka  työ “  Pakopelit lukion kemian 
 opetuksessa  ” on valmistunut Itä-Suomen yliopistosta  2020. 

 Seuran väitöskirjapalkinto myönnettiin  Marjaana Kavoniukselle  työstään “  Young Peopleʼs 
 Perceptions of the Significance of Worldview Education in the Changing Finnish Society  “. 
 Kavoniuksen väitöskirja on valmistunut Helsingin yliopistossa 2021. 

 Kavoniuksen väitöskirja käsittelee katsomusaineiden didaktiikkaa. Kavoniuksen palkinnon 
 perusteluissa palkintokomitea toteaa, että työn tulokset ovat ajankohtaisia ja tuovat esiin vähän 
 tutkittua näkökulmaa katsomusaineiden opetukseen. Palkintokomitea arvosti myös 
 tutkimustuloksien peilaamista kansainvälisen hankkeen löydöksiin. 
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 Väitöskirjasarjassa kunniamaininta myönnettiin  Nina Mårdille  työstään “  Mångvetenskaplig 
 undervisning i klassläraruppdraget : Mellan autonomi och normativitet  “. Mårdin väitöskirja on 
 valmistunut Åbo Akademista 2021. 

 6. Vuoden 2021 toimintakertomuksen esittely 

 Seura  n sihteeri Emilia Luukka esittelee vuoden 2021  toimintakertomuksen. 

 Esitys:  Hyväksytään vuoden 2021 toimintakertomus 
 Päätös:  Hyväksyttiin toimintakertomus. 

 7. Vuoden 2021 tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajan lausunnon hyväksyminen 

 Seuran rahastonhoitaja Sari Yrjänäinen esittelee seuran tilinpäätöksen 2021 ja 
 toiminnantarkastajan lausunnon. 

 Esitys:  Vahvistetaan tilinpäätös ja toiminnantarkastajan  lausunto. 
 Päätös:  Päätettiin vahvistaa tilinpäätös ja toiminnantarkastajan  lausunto. 

 8. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2021 hallitukselle 

 Esitys:  Myönnetään vuoden 2021 hallitukselle tili-  ja vastuuvapaus. 
 Päätös:  Esityksen mukainen. 

 9. Seuran sääntöjen päivittäminen 

 Esitetyt muutokset seuran sääntöihin on esitetty jäsenille kokouskutsun yhteydessä 
 sähköpostitse ja verkkosivuilla 1.2.2022 alkaen. 

 Esitys:  Kustakin esitetystä muutoksesta päätetään  erikseen. 

 Keskustelua:  Esitettyihin sääntömuutoksiin saatiin  ennen vuosikokousta kommentteja vain 
 yhdeltä jäseneltä. Sääntöjen pykälässä kaksi keskusteltiin sanasta  harrastus  mutta päätettiin 
 pitää sanamuoto. Keskusteltiin myös seuran vuosittaisesta päätapahtumasta ja sen nimestä, 
 Ainedidaktiikan tutkimuspäivät  ja sen rinnakkaisnimestä  Ainedidaktinen symposium.  Päätettiin, 
 että vastaisuudessa voitaisiin käyttää ennemmin nimeä  Ainedidaktinen symposium.  Todettiin, 
 että sääntöjen alkupuolella viitataan seuraan isolla alkukirjaimella, ja pohdittiin tätä 
 käytännettä. Päätettiin kuitenkin olla puuttumatta kirjoitusasuun. Tulevaisuudessa voitaisiin 
 harkita kustannus-sanasta luopumista, sillä seuran kustannustoiminta on ollut hyvin rajallista 
 sillä julkaisujen kustannuksista ovat yleensä vastanneet symposiumeista vastanneet yliopistot 
 tai yksittäiset hankkeet.  Keskusteltiin myös jäsenen  opiskelijastatuksen määrittelystä ja siitä, 
 missä määrin seuran on tarve tai velvollisuus todentaa henkilön opiskelijastatus. Jäsentyypeistä 
 keskusteltiin laajasti ja pohdittiin muun muassa yksittäisen jäsentyypin oikeuksia ja 
 velvollisuuksia suhteessa jäsenmaksuun. Päätettiin kuitenkin pitää mainitut jäsenkategoriat ja 
 muokattiin sanamuotoa pykälään kaksi. 

 Vuosikokous käsitteli pykälää 2, joka keskustelun pohjalta päätettiin muotoilla seuraavasti: 
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 “2§ 

 Seuran  tehtävä  on edistää ainedidaktista tutkimusta,  lisätä siihen kohdistuvaa harrastusta sekä 
 osallistua ja tarjota foorumi alan tutkimuksesta käytävään yhteiskunnalliseen keskusteluun. Tätä 
 varten Seura harjoittaa kustannus- ja julkaisutoimintaa ja vastaa  Ainedidaktisen symposiumin 
 järjestämisestä yhteistyössä paikallisten järjestäjien kanssa. Lisäksi  Seura  voi antaa lausuntoja 
 sekä järjestää kokouksia ja muita tilaisuuksia, joissa on tieteellisiä esitelmiä.  Seura  tukee alan 
 tutkimusta harjoittavia yksityisiä henkilöitä, tutkimusryhmiä ja organisaatioita myöntämällä 
 tutkimus- ja matka-apurahoja, kuitenkin vain poikkeustapauksissa jäsenilleen. Seura edistää 
 näiden toimijoiden välistä yhteistyötä  sekä  pitää  yhteyttä alan kotimaisiin ja ulkomaisiin 
 seuroihin ja laitoksiin.” 

 Päätös:  Hyväksyttiin pykälään kaksi tehdyt muutokset,  mutta todettin, että asian käsittely vaatii 
 ylimääräisen vuosikokouksen vielä kevään 2022 aikana. Ennen ylimääräistä vuosikokousta 
 hallitus kutsuu koolle yhdistyksen jäsenille tarkoitetun työkokouksen, jonne jäseniä toivotaan 
 paikalle käymään keskustelua sääntömuutoksista. 

 10. Vuoden 2022 toimintasuunnitelman hyväksyminen 

 Seuran sihteeri Emilia Luukka esittelee vuoden 2022 toimintasuunnitelman. 

 Esitys:  Hyväksytään vuoden 2022 toimintasuunnitelma. 
 Päätös:  Hyväksytään sellaisenaan. 

 11. Jäsenmaksun suuruudesta päättäminen vuodelle 2023 

 Esitys:  Vuoden 2022 jäsenmaksujen suuruudesta on päätetty  vuosikokouksessa 2021. Seuran 
 päivitettyjen sääntöjen mukaisesti vuosikokous päättää jäsenmaksun suuruudesta vuodelle 
 2023. Seuran hallitus esittää vuosikokoukselle jäsenmaksujen suuruudeksi: 

 Varsinaiset jäsenet  25 € 
 Opiskelijajäsenet (sis. väitöskirjatutkijat)  15 € 
 Kannatusjäsenet  25 € 

 Päätös:  Päätettiin, että varsinaisten jäsenten jäsenmaksu  on  25 euroa  ja opiskelijajäsenten (sis. 
 väitöskirjatutkijat) jäsenmaksu on  15 euroa  . Päätettiin  nostaa kannatusjäsenten jäsenmaksua 
 korkeammaksi kuin varsinaisten jäsenten. Nostettu kannatusjäsenten jäsenmaksu on  75 euroa. 

 12. Vuoden 2022 tulo- ja menoarvion hyväksyminen 

 Seuran rahastonhoitaja Sari Yrjänäinen esittelee vuoden 2022 tulo- ja menoarvion. 

 Esitys:  Hyväksytään tulo- ja menoarvio. 
 Päätös:  Hyväksytään sellaisenaan. 
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 13. Seuran hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle kaksivuotiskaudeksi 

 Esitys:  Seuran hallituksen erovuoroiset jäsenet ovat  tänä vuonna: 

 Jorma Joutsenlahti 
 Juha Mikkonen 
 Terhi Mäntylä (varapuheenjohtaja) 
 Katri-Helena Rautiainen 
 Minna Sääskilahti 
 Sari Yrjänäinen (rahastonhoitaja) 
 Ida Vesterinen. 

 Seuraavat henkilöt ovat ilmaisseet olevansa  käytettävissä  ja hallituskausien puolesta  valittavissa 
 hallitustehtäviin: 

 Mika Koponen 
 Juha Mikkonen 
 Terhi Mäntylä 
 Katri-Helena Rautiainen 
 Minna Sääskilahti 
 Sari Yrjänäinen. 

 Päätös:  Päätetään valita seuran hallitukseen vuodeksi  2022 valitaan erovuoroisten tilalle uudelle 
 kaksivuotiskaudelle seuraavat henkilöt: 

 Mika Koponen 
 Juha Mikkonen 
 Terhi Mäntylä 
 Katri-Helena Rautiainen 
 Minna Sääskilahti 
 Sari Yrjänäinen 
 Saila Poulter (käytettävissä oloa kysytty vuosikokouksessa). 

 Vuonna 2022 seuran hallituksessa toimivat siis puheenjohtaja Eila Lindforssin ohella 

 Mårten Björkgren 
 Kaisa Hahl 
 Jussi Ikkala 
 Emilia Luukka 
 Juha T. Mikkonen 
 Terhi Mäntylä 
 Katri-Helena Rautiainen 
 Sara Routarinne 
 Minna Sääskilahti 
 Sari Yrjänäinen 
 Mika Koponen ja 
 Saila Poulter. 
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 14. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja toimintavuodelle 
 2022 

 Esitys:  Valitaan toiminnantarkastajaksi Päivi Portaankorva-Koivisto  ja 
 varatoiminnantarkastajaksi Eetu Mallat. 

 Päätös:  Esityksen mukainen. 

 15. Muut asiat 
 a)  Kaisu Rättyä jättäytyy pois julkaisutoimikunnan puheenjohtajan tehtävästä 

 henkilökohtaisista syistä. Julkaisutoimikuntaan haetaan Rättyän paikalle uutta 
 puheenjohtajaa. 

 b)  Seuran jäsenille annetaan tiedoksi, että vuonna 2023 seura ei järjestä Ainedidaktiikan 
 päiviä, sillä keväällä 2023 järjestetään yhdeksäs  NOFA-konferenssi  .  Konferenssin 
 järjestelytoimikunnan edustaja Mårten Björkgren kutsuvat seuran jäsenet ja kollegat 
 Vaasaan 9.–11.5.2023. Konferenssin järjestelyistä vastaa Åbo Akademi. Seuran 
 vuosikokous järjestetään erillään konferenssista keväällä 2023. 

 c)  Järjestetään ylimääräinen vuosikokous säännöistä päättämiseksi. 

 16. Kokouksen päättäminen 

 Puheenjohtaja Pasi Koski päätti kokouksen klo 19.17. 

 Pasi Koski  Emilia Luukka 
 puheenjohtaja  sihteeri 

 Olemme lukeneet edellä olevan pöytäkirjan ja todenneet sen yhtäpitäviksi kokouksen kulun ja 
 tehtyjen päätösten kanssa. 

 Jan Löfström  Saila Poulter 

 Kaisu Rättyä 
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