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JÄSENKIRJE 1/2015 

 

Hyvää vuoden 2015 alkua kaikille!  

Vuosi 2015 käynnistyi vauhdikkaasti Tieteen päivillä, jotka olivat melkoinen menestys! ”Sattuma – 
Slumpen” – tilaisuuksissa oli yli 15 000 kävijää.  Lisäksi verkossa tapahtuman videolähetyksiä seurasi 7 400 
ihmistä. Tieteen päivistä käytiin vilkasta keskustelua myös Twitterissä ja Facebookissa. Tieteen päivien 
tallenteet löytyvät Helsingin yliopiston Tietotekniikkakeskuksen nettisivuilta 
(http://video.helsinki.fi/Arkisto/) sekä Youtubesta Tiedetv:n kanavalta. 
 
Tänä vuonna Tieteen päiviä järjestetään vielä 21.–22.4. Jyväskylän yliopistossa, 7.–8.5. Turussa, 28.8. 
Joensuussa ja 29.8. Kuopiossa Itä-Suomen yliopistossa, 1.–2.9. Oulussa sekä 11.–12.9. Lapin yliopistossa, 
Rovaniemellä. Lisätietoja ko. paikkakuntien mediasta ja yliopistojen sivuilta. 
 
Iso kiitos kaikille Tieteen päiville eri tavoin osallistuneille. Seuraavat Tieteen päivät pidetään tammikuussa 
2017 – teema ei ole vielä tiedossa, mutta laaturima on aika korkealla. Palautetta ja kehittämisideoita saa 
kertoa Ilari Hetemäelle (ilari.hetemaki(at)tsv.fi) ja Mandi Vermilälle (mandi.vermila(at)tsv.fi). 
 

TSVn uudet www-sivut 

TSVn www-sivujen uudistusprojekti on ollut käynnissä syksyn aikana, ja uudet sivut on tarkoitus julkistaa 

perjantaina 23.1.2015. Yksi suurimmista muutoksista sivustossa on se, että etusivulla kerrotaan TSVn ja 

neuvottelukuntien ajankohtaisia asioita eikä niitä tarvitse etsiä alasivustoilta. Myös visuaalinen ilme on 

muuttunut reippaahkosti. Sivuston sisällöntuotanto on vielä osittain kesken, mutta tavoitteena on saada 

kevään aikana myös ruotsin- ja englanninkieliset sivut kuntoon. Otamme mielellämme palautetta sivustosta 

– kehittämisen tarvetta varmasti löytyy tämän uudistuksen jälkeenkin. Palautetta voi laittaa otsikolla Uudet 

www-sivut osoitteeseen tsv(at)tsv.fi tai allekirjoittaneelle.  

 

TSVn 100-vuotisrahaston apurahat haettavana  

TSVn 100-vuotisrahasto on Alfred Kordelinin yleisen edistys- ja sivistysrahaston erillisrahasto, joka on 
perustettu vuonna 1999. Rahaston tarkoituksena on tukea 

 suomalaisen tieteen tulosten merkityksen tunnetuksi tekemistä kotimaassa ja kansainvälisesti 
 ulkomaisen tieteen ja sen tulosten tunnetuksi tekemistä Suomessa 
 erilaisten tiedetapahtumien järjestämistä Suomessa. 

 
Rahastosta jaetaan apurahoja joka toinen vuosi Kordelinin rahaston erillisrahastojen haun yhteydessä. 
Hakuaika päättyy 31.1.2015 klo 24.00. Hakemus tehdään Kordelinin rahaston erillisrahastojen 
hakulomakkeella (www.kordelin.fi).  Apurahat jaetaan valtuuskunnan kevätkokouksen yhteydessä 
maaliskuun loppupuolella. 
 
Lisätietoja: Kirsi Siitonen, puh. (09) 228 69 269, s-posti kirsi.siitonen(at)tsv.fi  
 

http://video.helsinki.fi/Arkisto/
mailto:tsv@tsv.fi
http://www.kordelin.fi/
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Avustusten hakuajat 2015 

Kansainvälisten konferenssien ja kansallisten seminaarien järjestämiseen sekä liikunta-alan kansainvälisten 

konferenssien ja kokousten järjestämiseen tarkoitettujen avustusten seuraava hakuaika on 1.2.–16.3.2015. 

Lisätietoja: johtava kirjastonhoitaja Georg Strien, puh. (09) 228 69 238, avustukset(at)tsv.fi 

Syksyn 2015 hakuajat ovat ennallaan:  

- Avustukset tieteellisten seurojen julkaisutoimintaan ja kansainväliseen toimintaan 1.-30.9.2015 

- Avustukset kansainvälisten konferenssien ja kansallisten seminaarien järjestämiseen sekä 

avustukset liikunta-alan kansainvälisten konferenssien ja kokousten järjestämiseen 1.-31.10.2015. 

Keväällä 2016 konferenssi- ja seminaariavustusten hakuaika on 1.-29.2.2016. 

Muistattehan, että hakujärjestelmä edellyttää rekisteröitymistä, mutta jos teillä on tallessa vanhat 

tunnukset, niitä voi käyttää. Muistattehan, että julkaisutoiminnan hakemuksille on oma tunnus ja 

konferenssi- ja seminaarihakemuksille oma. Jos tunnukset ovat kadonneet, voitte hakea uusia tunnuksia, 

niiden saaminen kestään normaalisti yhden työpäivän.  Lisätietoja ja neuvontaa saa työpäivinä klo 8.15–

16.00 välisenä aikana. Myöhästyneitä hakemuksia ei hyväksytä. 

 

Ajankohtaista Julkaisufoorumista  

Julkaisufoorumi-seminaari järjestetään Tieteiden talolla maanantaina 2.2.2015 klo 9-13.  

Seminaarin tarkoituksena on esitellä vuodenvaihteessa päivitettyä Julkaisufoorumi-luokitusta sekä tarjota 

tiedeyhteisön ja tiedehallinnon edustajille mahdollisuus keskustella luokitukseen liittyvistä ajankohtaisista 

asioista. Tilaisuuden järjestävät Tieteellisten seurain valtuuskunta, opetus- ja kulttuuriministeriö ja Suomen 

yliopistot Unifi ry. 

Lisätiedot ja ilmoittautumiset: http://www.tsv.fi/julkaisufoorumi/julkaisufoorumi-seminaari.php 

 

ARTIVA-seminaari 4.2.2015 

ARTIVA-seminaarissa käsitellään tieteellisten artikkelien näkyvyyttä kansallisissa tietokannoissa ja kuullaan 

myös OJS-julkaisualustan kehittämissuunnitelmista. Aamupäivä on tarkoitettu erityisesti tieteellisille 

lehtikustantajille ja iltapäivä kirjastoille. 

Seminaarin ohjelma: http://uusi.tsv.fi/fi/koulutukset/artiva-seminaari-422015 

 
Vuoden tiedekirja -palkinto Mirkka Lappalaiselle  
 
Vuoden tiedekirja -palkinto on myönnetty Mirkka Lappalaiselle teoksesta Pohjolan leijona: Kustaa II Aadolf 
ja Suomi 1611–1632 (Siltala). Palkinto on suuruudeltaan 10 000 euroa. 
 
Kunniamaininnan (2 500 euroa) saivat Kai Myrberg ja Matti Leppäranta teoksesta Meret, maapallon siniset 
kasvot (Ursa). Palkintoraatiin kuuluivat tänä vuonna Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan dekaani 
Hanna Snellman, talous- ja sosiaalihistorian dosentti Mikko Salasuo Nuorisotutkimusverkostosta sekä 
professori Johanna Mappes Jyväskylän yliopiston ekologian ja evoluutiobiologian osastolta. Raadin 
sihteerinä toimi TSV:n julkaisupäällikkö Johanna Lilja. 
 

mailto:avustukset@tsv.fi
https://exch.tsv.fi/owa/redir.aspx?C=yohz2Y4LkEar-y0ww7ICkeYnQRmdA9II8QuCr05ZUgTprBExeAErtOLHfc9R8L9SDogqtUe_M0c.&URL=http%3a%2f%2fwww.tsv.fi%2fjulkaisufoorumi%2fjulkaisufoorumi-seminaari.php
http://uusi.tsv.fi/fi/koulutukset/artiva-seminaari-422015
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Tiedekirjan raportointi ja tilitykset seuroille  
 
Tiedekirja raportoi ja tilittää seuroille myyntituotot neljä kertaa vuodessa. Myyntituotot raportoidaan 
sarjoittain ja sarjojen alla nimekkeittäin tai lehdissä volyymeittäin. Meille on esitetty toiveita raporttien tai 
aikataulujen räätälöinnistä yksittäisten seurojen toiveitten mukaisiksi, mutta se on valitettavasti 
mahdotonta nykyisellä henkilöstömäärällä (= yksi henkilö 60% työajasta), sillä Tiedekirjan palveluita käyttää 
aktiivisesti noin sata jäsenseuraa.  
 
Vuoden 2015 tilityskauden suunniteltu aikataulu: 

Tilityskausi Raporttien valmistelu/lähetys Maksuaika 

01-03 / 2015 viikko 14-15 Huhtikuussa 

04-05 / 2015 viikko 23-24 Kesäkuussa 

06-09 / 2015 viikko 40-41 Lokakuussa 

10-12 / 2015 12.1.2016 Helmikuussa 2016 
 
 

Ajankohtaista julkaisemisessa -päivä 6.3.2015 

TSV:n Ajankohtaista julkaisemisessa -päivä keskittyy tänä vuonna kirjojen markkinointiin. Päivä on tarkoitus 

toteuttaa osin luentoina, osin työpajoissa, joissa voimme kaikki jakaa omaa osaamistamme toisillemme. 

Tarkka ohjelma tulee myöhemmin, mutta yleisissä luennoissa esittelemme ainakin Tiedekirjan uutta 

verkkokauppaa ja Amazon-pilotin tuloksia. Työpajoissa on tarkoitus käsitellä markkinointia sosiaalisessa 

mediassa sekä kirjojen takakansitekstejä ja niiden pohjalta laadittavia mainosluetteloita. Ehdotuksia muiksi 

työpajojen aiheiksi otamme mielellämme vastaan.  

 

Ehdokkaiden nimeäminen Suomen Akatemian tieteellisten toimikuntien jäseniksi 2016 –

2018 

Pyydän teitä varautumaan esitysten tekemiseen Suomen Akatemian tieteellisten toimikuntien jäseniksi 

kaudelle 2016–2018. Esityspyyntö tulossa todennäköisesti tammikuun lopulla, ja hallituksessa on 

alustavasti keskusteltu, että TSVn esitys käsitellään hallituksen kokouksessa 11.5. Lähetän seurojen 

yhteyshenkilöille ohjeet esitysten tekemisestä sen jälkeen, kun olemme saaneet esityspyynnön OKMsta.  

 

Kokousaikatauluja 

TSVn hallituksen kokoukset ja tärkeimmät asiat kevätkaudella:  
- tiistaina 24.2. klo 13: tieteellisten seurojen julkaisuavustukset, konferenssiavustukset, 

toimintakertomus 2014, esitykset uusiksi jäsenseuroiksi 
- maanantaina 11.5. klo 13: vuoden 2016 toiminnan ja talouden suunnittelun linjaukset, 

konferenssiavustukset 
 
Kevätkokous pidetään tiistaina 31.3. klo 13.00 Tieteiden talossa. Asialistalla perinteiset: 

- uusien jäsenseurojen valinta 
- tilinpäätös 2014 

 
Kokouksen jälkeen on myös perinteinen vastaanotto. 
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Muistattehan! 

Muistakaa tarkistaa yhteystietonne TSVn verkkosivuilta -> jäsenseurat ja ilmoittaa muutoksista Anneli 

Rossille, s-posti anneli.rossi(at)tsv.fi. Ilmoittakaa Annelille myös kirjepostin postiosoite sekä puhelinnumero. 

 

Toiminnanjohtaja kylään 

Muistutan taas kiinnostuksestani tulla tapaamaan jäsenseuroja. Tapaamisen voi toteuttaa monin tavoin; 

olen tavannut usean seuran hallituksen jäseniä, toimihenkilöitä mutta myös käynyt sanomassa muutaman 

sanan seuran jäsentilaisuuksissa. Vierailusaldo näytti joulukuussa 2014 23 jäsenseuraa. Vuoden 2015 

kalenteriin mahtuu oikein hyvin taas uusia tapaamisia!  

 
 
Lea Ryynänen-Karjalainen 
Toiminnanjohtaja 
puh. (09) 228 69 222 
lea.ryynanen-karjalainenA(at)tsv.fi 

mailto:anneli.rossi@tsv.fi
mailto:lea.ryynanen-karjalainen@tsv.fi

