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Eurooppalaisen filosofian seura ry:n toiminnan kivijalka on filosofinen aikakauslehti 

niin & näin, joka perustettiin vuonna 1994 ja jonka ympärille koko seuran toiminta on 

syntynyt. Lehti on ilmestynyt säännöllisesti neljä kertaa vuodessa koko historiansa 

ajan, ja vuosien varrella se on kasvanut filosofian alan julkaisusta laajaksi 

monitieteiseksi ja -taiteiseksi makasiiniksi sekä vilkkaan yhteiskunnallisen debatin 

foorumiksi.  

 

Alusta lähtien seuran toimintaan on kuulunut myös julkisen keskustelun ja 

valistustyön edistäminen erilaisissa tapahtumissa, varsinkin perinteikkäissä Filosofian 

illoissa, joita on pidetty Tampereen kaupunginkirjastolla. Kuluvan vuoden keväällä 

avoimissa yleisötilaisuuksissa pohdittiin ikäkausien filosofiaa sekä järjestettiin lasten 

filosofiatyöpaja, ja syksyllä syvennyttiin suomalaisten esteettisiin metsäkäsityksiin ja 

vedettiin paneelikeskustelu aiheella ihminen luonnossa.  

 

”Hydramme”, kuten sitä lempeästi kutsumme, on kasvattanut lehden ja julkisen 

valistustyön rinnalle muita päitä. Vuodesta 2001 lähtien on julkaistu niin & näin -

kirjasarjaa, jossa ilmestyi 100. nimeke lokakuussa 2018. Sarjan uusimmista 

julkaisuista mainittakoon Sarah Ahmedin Tunteiden kulttuuripolitiikkaa ja Antti 

Salmisen ja Tere Vadénin Elo ja anergia. 

 

Lehden verkkosivuille on luotu avoimen julkaisemisen pioneeriprojekti Suomessa, 

kansainvälisestikin ainutlaatuinen artikkelitietokanta. Filosofian verkkoportaali 

Filosofia.fi on sekin uraa uurtanut julkaisuprojekti, josta voi erikseen mainita 

jatkuvasti kasvavan avoimen verkkoensyklopedian Logos. 

 

TSV:n ja Kordelinin säätiön ensimmäisen tiedepalkinnon myöntäminen seurallemme 

oli ennen kaikkea tärkeä tunnustus pitkäjänteiselle työlle ja yhteishengen nostattaja. 

Työyhteisönä ja tiiviinä ystäväporukkana toimituskuntamme kyllä tietää työnsä arvon, 

mutta palkinnot ja muut tunnustukset ovat silti aina eri tavalla todellisia kuin 

keskinäinen arkinen tyytyväisyys tehtyyn työhön. 

 

Palkinnon taloudellista merkitystäkään ei ole väheksyminen. Kaikki seuran toiminta 

on alusta lähtien pohjannut ennen kaikkea vapaaehtoisten talkootyölle. Toiminnan 

vakaus ja vapaaehtoisten antaumuksellisuus ei vähennä sitä, että tämän kaltainen 

toimija elää vuositasolla välttämättä ”kädestä suuhun”. Seura ei onneksi joudu enää 

toimimaan kengännauhabudjetilla, mutta ylimääräistä on aina vähän tai ei ollenkaan. 

Tunnustuspalkinnot mahdollistavat sen, että toimintaa suunniteltaessa voidaan 

hengittää hetki vapaammin. Voidaan panostaa julkaisujen näkyvyyteen sekä ohjata 

rahaa avoimeen julkaisemiseen ja sellaisiin verkkopuolen kehitystoimiin, joihin 

normaali tulovirta ei tahdo jättää tilaa. Voidaan miettiä pieniä symbolisia kannustimia 

vapaaehtoisille, osallistua laajalla rintamalla messutyöhön, juhlistaa yhdessä tärkeitä 

asioita – kuten 100. kirjan ilmestymistä palkintovuoden lokakuussa. Näin edistetään 

tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja taataan toiminnan jatkuvuutta. 

 

TSV:n Kordelinin tiedepalkinnon ansiosta vuosi 2018 alkoi iloisissa merkeissä, ja 

toimituskuntaan juuri tulleille uusille toimittajille se oli mukava osoitus siitä, 

millaiselle matkalle he ovat ryhtyneet.  


