LIITE 2.

LAPIN TUTKIMUSSEURAN VUODEN 2010 TOIMINTAKERTOMUS
Hyväksyttäväksi vuosikokouksessa 19.5.2011
Vuosi 2010 oli Lapin tutkimusseuran 51. toimintavuosi. Hallituksen puheenjohtajana toimi
Leena Suopajärvi ja varapuheenjohtajana Seija Tuulentie. Hallitukseen kuuluivat Pasi
Lehmuspelto, Terho Liikamaa, Leif Rantala, Pertti Sarala, Marja Uusitalo ja Jarkko Ylipieti.
Hallituksen varajäsenenä toimi Osmo Rätti. Julkaisuvastaavana toimi hallituksen jäsen Pertti
Sarala, rahastonhoitajana Aila Iivari ja kirjanpitäjänä Tuija Holm.

Kokoukset ja muut tilaisuudet
Hallitus piti vuoden aikana kuusi kokousta. Kesäkuun kokouksessa Arktisen keskuksen
tiedeviestinnän päällikkö Markku Heikkilä esitteli suunnitelmia EU:n arktisen
informaatiokeskuksen sijoittamiseksi Rovaniemelle. Lisäksi pidettiin sääntömääräinen
vuosikokous. Vuosikokous pidettiin Rovaniemellä Metsäntutkimuslaitoksen tiloissa
21.4.2010 ja sen alussa esiteltiin monitieteistä tutkimushanketta Ylä-Lapin metsäkiistasta
erikoistutkija Mikko Hyppösen johdolla. Ylä-Lapin metsäkiista oli myös Lapin
tutkimusseuran julkaiseman Acta Lapponica Fenniae 22.:n aiheena.
Seura järjesti 28.4. 2010 Rovaniemellä iltamatinean teemalla Kulttuurin paikat –
paikkojen kulttuurit. Matineassa lehtori Leif Rantala esitteli Petsamoa suomalaisten lähdettyä,
poronhoitaja, käsityöläinen Leena Pyhäjärvi puolestaan pohti Sompion
poronhoitokulttuurin muutosta Lokan tekoaltaan myötä ja professori Tuija HautalaHirvioja kuvasi taiteilijoiden Lappia matkailuelinkeinon varhaisaikoina.
Yhteistyössä Metsäntutkimuslaitoksen ja Lapin ely-keskuksen kanssa järjestettiin
luento- ja keskustelutilaisuus aiheesta Pitääkö Lapissa varautua ilmastonmuutokseen?
Tilaisuudessa oli luennoimassa Metsäntutkimuslaitoksen (Metla), Arktisen keskuksen, Lapin
yliopiston sekä Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen (MTT) asiantuntijoita ja se
järjestettiin 17.6.2010 Dendrokronologian maailmankonferenssin yhteydessä.
Seura vietti pikkujouluja 13.12.2010 Rovaniemellä leikkimielisellä otsikolla
Työpahoinvointi ja joulustressi. Aiheesta alusti Unto Matinlompolo.

Muu toiminta
Lapin tutkimusseura haki Lapin kulttuurirahastolta 3000 euron apurahaa kotisivujen
uudistamiseen, joka myös myönnettiin. Seura käynnisti kotisivujen toteutuksen syksyllä
2010.

Edustukset
Lapin yliopistosäätiössä seuraa edusti Leena Suopajärvi.

Julkaisut, julkaisujen vaihto ja kirjasto
Julkaistiin ja jaettiin jäsenistölle sekä julkaisuvaihtokumppaneille yhteistyössä
Metsäntutkimuslaitoksen kanssa toteutettu Acta Lapponica Fenniae 22 Ylä-Lapin metsien
käytön ristiriidat – näkökulmia kestävään käyttöön. Julkaisun toimittivat Mikko Hyppönen,
Sirkka Tapaninen ja Pertti Sarala. Vaihtojulkaisuja seura sai 52 kpl.

Tutkimusneuvosto
Tutkimusneuvostoa ei vuosikokouksessa enää nimetty, koska uusien sääntöjen mukaisesti
seuralla ei ole muita vakiintuneita toimielimiä kuin hallitus ja vuosikokous. Hallitus voi
perustaa seuran toiminnan tehostamiseksi toimikuntia ja tutkimusryhmiä. Vuonna 2010
sellaisia ei ollut.

Jäsenet
Seuraan liittyi toimintavuoden aikana 2 uutta varsinaista jäsentä. Jäsenluettelosta poistettiin
toimimattomien yhteystietojen tai kuoleman johdosta 9 jäsentä. Vuoden lopussa seuraan
kuului yhteensä 146 varsinaista jäsentä ja 11 kannattavaa jäsentä sekä 6 kunnia-, 2
kirjeenvaihtaja- ja 29 työjäsentä (yhteensä 194 jäsentä).

