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Toimintakertomus vuodelta 2021 
 

Hallitus ja toiminnantarkastaja 

Seuran hallituksen jäsenet vuonna 2021: 
 

FT Johanna Blomqvist 
FT Tarja Kallio-Tamminen (vpj) 
DI Kari Kosonen (taloudenhoitaja) 
FT Arto Mutanen 
TkT Tarkko Oksala (pj) 
FT Eero Rauhala 
FT Juha Samela (sihteeri) 
TkL Esa Soini 
TkL Keijo Viitaharju 
 

Vuoden 2021 toiminnantarkastaja oli Avril Styrman ja varamiehenä Tuomo 
Suntola. 

Kokoukset 

Seuran hallitus kokoontui vuoden 2021 aikana 2 kertaa, 4.5. ja 16.11. Tieteiden 
talon Väistötiloissa. Kevätkokous pidettiin 6.4. ja syyskokous 30.11. 

 

Yleisötilaisuudet 

Pandemian vuoksi viranomaiset määräsivät kokoontumisrajoituksia kevään 
aikana. Kevään ohjelma jouduttiin sen vuoksi perumaan. Osa kevään esitelmistä 
onnistuttiin siirtämään syksyyn. Syksyn tilaisuuksista tiedotettiin vain jäsenille, 
jotta tartuntariski pysyisi pienempänä. 
 
5.10. 2021 Johanna Blomqvist ”Hypertodellisuus” 

19.10.2021 Juha Samela ”Mikä rooli on laskennallisella fysiikalla 
luonnontieteellisessä selittämisessä? 

2.11.2021 Teemailta ”Ajan arvoitus”: 

 Esa Soini Mitä aika on, tietääkö kukaan? 

 Juha Himanka, Totuus ajasta 

 Matias Slavov, Nykyhetki eternalismissa 

 Avril Styrman, Ajan kulun selittäminen 

 Paneelikeskustelu ja yleisön kysymykset 
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16.11.2021 Kullervo Rainion kirjan ”Olevainen - Johdatus maailmankuvaan” –
kirjan julkistamistilaisuus. 

 Vesa Rainio ”Olevainen” ja Kullervo 

 Tuomo Suntola Olevainen ja luonnonfilosofia 

 Eero Rauhala Olevainen ja fenomenologia 

 Yleisön puheenvuorot ja kysymykset 

30.11.2021 Ilpo Halonen ”Kohti uutta luonnonfilosofiaa” 

14.12.2021 ”Havainnot, teoria ja tulkinnat fysiikassa ja kosmologiassa” 

 Tarja Kallio-Tamminen ”Tieteenfilosofisia näkökulmia” 

 Ari Lehto ”Havainnoista teoriaan, Syntyikö järkevä selitys? Milloin takaisin 
lähtöruutuun?” 

 Tuomo Suntola ”Havaitsijakeskeisestä systeemikeskeiseen lähestymiseen, 
Mikä säilyy? Mikä muuttuu? Esimerkkejä kosmologiaan, aurinkokuntaan ja 
atomien ominaisuuksiin liittyvistä havainnoista”. 

 Avril Styrman ”Teorioiden arviointikriteerit suurissa paradigman 
vaihdoksissa” 

 Yleisökysymykset 

Esitelmät videoitiin Tieteiden talon laitteiston avulla. Videot lähetettiin suoraan 
verkkoon esitelmän aikana ja tallennettiin lisäksi Youtubeen Avril Styrmanin 
toimesta. 

Jäsenistö 

Vuoden 2021 lopussa seuran jäsenrekisterissä oli 141 jäsentä eli kaksi 
vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Seuraan liittyi vuoden 2021 aikana 7 
jäsentä ja erosi 5 jäsentä. Neljä jäsentä poistui maallisten filosofien joukosta. 

Julkaisut 

Seura julkaisi Kullervo Rainion kirjan ”Olevainen” sekä e-kirjana että painettuna 
versiona. 
 
Jäsenten kirjoituksia on julkaistu seuran verkkosivuilla. 

Tiedotustoiminta 

Seuran jäsenille on vuoden 2021 aikana lähetetty viisi jäsentiedotetta. Seura on 
julkaissut esitelmien sisällöt verkkosivuillaan niiltä osin kuin niitä on saatu 
esitelmöitsijöiltä. 
 
Seuran Facebook-ryhmässä oli vuoden lopussa yli 400 jäsentä. 
 
Seuran tilaisuuksia ei kokoontumisrajoituksista johtuen mainostettu seuran 
ulkopuolisille. 
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Seuran verkkosivuja uusittiin ja uusi visuaalinen ilme otettiin käyttöön 
vuodenvaihteessa 2021/22. Ratkaisu mahdollistaa sisäisen ja ulkoisen 
tiedottamisen kehittämisen seuraavina vuosina. 

Toiminnan rahoitus 

Jäsenmaksut, vapaaehtoiset avustukset ja aikaisemmin kertynyt pääoma ovat 
riittäneet kattamaan toimintaan liittyvät välttämättömät menot. 
 
Seuran poismennyt pitkäaikainen aktiivijäsen Kullervo Rainio teki merkittävän 
testamenttilahjoituksen seuran julkaisutoiminnan tukemiseksi. Esa Soini tuki 
lahjoituksella verkkosivujen uusimista, mikä mahdollisti uusimisprojektin. Osa 
seuran jäsenistä maksoi kannatusmaksua jäsenmaksun lisäksi. Kiitämme 
lämpimästi saamistamme lahjoituksista. 
 
 
Helsingissä  helmikuun 17.  päivänä 2022 
 
Luonnonfilosofian seura ry, hallitus 


