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JÄSENKIRJE 2/2016 
 

Kevätkokouksen päätöksiä 
Tieteellisten seurain valtuuskunnan kevätkokous pidettiin maanantaina 14.3.2016 Tieteiden talolla. 
Kokoukseen osallistui yhteensä 60 jäsenseuraa. 
 
Kevätkokous hyväksyi valtuuskunnan uusiksi jäsenseuroiksi seuraavat hakijat: Suomen ainedidaktinen 
tutkimusseura, Suomen herpetologinen yhdistys, Suomen Lihavuustutkijat ja Suomen meriarkeologinen 
seura. Hakemuksia tuli yhteensä kuusi kappaletta. 
 
Kevätkokous päätti myös uudistaa valtuuskunnan hallituksen jäsenten valintamenettelyä siten, että 
jäsenseurat voivat esittää ehdokkaita hallituksen jäseniksi verkkolomakkeella etukäteen ennen 
syyskokousta. Tämän lisäksi ehdokkaita voi esittää myös paikan päällä kokouksessa, mutta toivomme 
etukäteen tehtyjä ehdotuksia. Verkkolomakkeella tehdyt esitykset julkaistaan ennen syyskokousta, joten 
jäsenseurat pääsevät tutustumaan ajoissa kandidaatteihin. TSVn konttorilla valmistellaan tarkemmat ohjeet 
tämän kevään aikana, ja niistä tiedotetaan TSVn verkkosivuilla sekä jäsenkirjeessä. Lisätietoja saa 
toiminnanjohtaja Lea Ryynänen-Karjalaiselta, lea.ryynanen-karjalainen(at)tsv.fi. 
 
 
Tieteessä tapahtuu –foorumi 14.3.2016 
TSV-yhteisön toteuttama järjestyksessään kolmas Tieteessä tapahtuu –foorumi, otsikolla ”Kaiken maailman 
dosentit” – onko tieteen arvostus heikkenemässä? järjestettiin 14.3.2016. Yhteistyökumppanina oli tällä 
kertaa Tiedetoimittajien liitto. Tiivistelmä tilaisuuden annista löytyy TSVn www-sivuilta etusivulta ja 
osoitteesta http://www.tsv.fi/fi/tapahtumat/tiede-kuluer%C3%A4-muiden-joukossa 
 
 
Vuoden tiedekirja-palkinto 2015 Inkeri  Koskiselle 
Vuoden tiedekirja -palkinto jaettiin 14.3.2016 Tieteessä tapahtuu –foorumin päätteeksi. Palkinto 
myönnettiin Inkeri Koskiselle teoksesta Villi Suomen historia. Välimeren Väinämöisestä Äijäkupittaan 
pyramideihin (Tammi). Palkinto on suuruudeltaan 10 000 euroa. Kunniamaininnan 2 500 euroa saivat Antti 
Kujala ja Mirkka Danielsbacka teoksesta Hyvinvointivaltion loppu? Vallanpitäjät, kansa ja vastavuoroisuus 
(Tammi) sekä Kustaa H. J. Vilkuna teoksesta Juomareiden valtakunta. Suomalainen känni ja kulttuuri 1500–
1850 (Teos). 
 
Palkinnon myöntävät Tieteellisten seurain valtuuskunta ja Suomen tiedekustantajien liitto, joka myös 
rahoittaa palkinnon. Palkintoraatiin kuuluivat tänä vuonna emeritusprofessori Yrjö Haila, dosentti Johanna 
Sumiala ja dosentti Jaana Toivari-Viitala. Raadin sihteerinä toimi tiedotuspäällikkö Ilari Hetemäki. Vuoden 
tiedekirja -palkinto myönnetään edellisenä vuonna ilmestyneelle erityisen ansiokkaalle suomalaiselle 
tiedekirjalle. Palkintoa on jaettu vuodesta 1989 alkaen. Vuoden tiedekirjan kriteereitä ovat aiheen 
kiinnostavuus ja merkittävyys, sisällön tieteellinen painoarvo sekä teoksen kirjalliset ansiot. Tiedekirjan 
täytyy perustua tutkimukseen, kertoa tutkimuksen tuloksista ymmärrettävällä tavalla ja antaa lukijalle 
mahdollisuus tarkistaa kirjoittajan väitteet ja johtopäätökset. 
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Julkaisuvaraston avajaiset 7.4.2016  klo 15.00 Iiris-keskuksessa  
Toivotamme kaikki jäsenseurat tervetulleiksi julkaisuvaraston avajaisiin! Tarjoilun takia pyydämme 
ilmoittautumaan 3.4. mennessä linkin kautta 
http://survey.tsv.fi/index.php/survey/index/sid/973492/lang/fi 
 
Avajaisten ohjelma: 
15.00 Kokoontuminen Iiris-keskuksen pääsisäänkäynnillä, siirtyminen auditorioon 
15.05-15.20 TSVn hallituksen varapuheenjohtaja Cecilia af Forselles: Avajaispuhe 
15.20-15.40 Toiminnanjohtaja Lea Ryynänen-Karjalainen: Varaston muutto ja miten siitä selvittiin 
15.40-16.00 Julkaisupäällikkö Johanna Lilja: Varaston uusi palvelukonsepti 
16.00 Siirtyminen julkaisuvarastoon (2.kerros) 
16.15-17.30 Kiertokäyntejä varastossa julkaisuvarastonhoitaja Jouko Tervosen opastuksella, tarjoilua ja 
vapaata seurustelua. 
 
Huomatkaa, että julkaisuvarastoon ei pääse vapaasti, joten jos tulet klo 16.00 jälkeen, soita Lealle 09 228 69 
222 tai Johannalle 09 228 69 229. 
 
Varaston käyntiosoite: Marjaniementie 74, 00930 Helsinki. 
 
 
Tiedekirjan aukioloajat  
Tiedekirja muuttaa aukioloaikojaan ja on 1.4. alkaen avoinna seuraavasti: 

- ma-to klo 10.30-17.00 
- pe klo 10.00-16.00 

 
Kesän aukioloajat ovat 1.6.-1.7. ja 1.8.-31.8. seuraavat: 

- ma-to klo 10.00-16.00 
- pe klo 10.00-15.30 

 
Huomatkaa, että Tiedekirja on suljettu 4.-29.7. Myymälän poikkeuksellisen pitkä kesätauko johtuu 
piharemontin aiheuttamasta melusta, joka kantautuu runkoäänenä pitkin taloa ja vaikeuttaa myymälässä 
asioimista ja työskentelyä. Myös Snellmaninkatu 13:n aulapalvelu on suljettuna heinäkuussa. 
 
 
Kustantaja, tarjoa ohjelmaa Tiedekirjan osastolle Helsingin kirjamessuilla  27.-30.10.2016!  
Suomen tiedekustantajien liitto tarjoaa jäsenilleen ja TSV:n jäsenille mahdollisuutta järjestää ohjelmaa 
Helsingin kirjamessuilla Tiedekirjan osastolla. Pyrimme nyt kehittämään viimevuotista konseptia niin, että 
hankimme käyttöömme enemmän neliöitä ja joitakin istumapaikkoja yleisölle. Ohjelma kootaan jo keväällä, 
jotta ehdimme tiedottaa siitä viimevuotista näkyvämmin. Ohjelmaa voi mielellään tuottaa sekä kirjoista 
että lehdistä. 
 

Ennakkotietoja kevään ja syksyn 2016 tapahtumista  
Järjestämme toukokuussa julkaisukoulutusta: 
 
Open Journals System (OJS) -työpaja 4.5. 
Työpajassa keskistytään julkaisemiseen liittyviin toimintoihin. Erityistä huomiota kiinnitetään ORCID-ja DOI-
tunnuksiin sekä kuvailutietojen tuottamiseen. Ohjelma ja ilmoittautuminen Kotilava-hankkeen sivuilla 
www.kotilava.fi 
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Ajankohtaista julkaisemisessa –päivä 13.5. 
Tänä vuonna Ajankohtaista julkaisemisessa -päivällä ei ole selkeää teemaa, vaan päivään mahtuu useita 
esityksiä meneillään olevista muutoksista ja hankkeista, kuten Kotilava-hankkeesta ja siihen liittyvästä 
avointen lehtien rahoitusmallin pilotoinnista, rinnakkaistallennuksesta, vertaisarviointitunnuksesta ja 
julkaisuvaraston uudesta palvelukonseptista.  Voit ehdottaa etukäteen aiheita, joista toivot järjestettäväksi 
työpajaa. Lähetä ehdotuksesi 1.4. mennessä osoitteeseen johanna.lilja(at)tsv.fi. Kerro myös ehdotuksessasi, 
haluaisitko itse toimia työpajan vetäjänä tai tiedätkö sopivan henkilön vetäjäksi. Ohjelma ja 
ilmoittautuminen tulevat TSVn verkkosivuille huhtikuun toisella viikolla. 
 
Publishers and funders for Open Access 24.5. 
Tämä on Kotilava-hankkeen ensimmäinen seminaari, johon pyrimme kokoamaan tiedekustantajia, 
kirjastoja ja tutkimusrahoittajia. Pääpuhujana on Knowledge Exchange –hankkeen toimitusjohtaja Sven 
Fund. Ohjelma ja ilmoittautuminen tulevat TSVn verkkosivuille huhtikuussa. 
 

Jäseniä seuroihin -tapahtuma syksyllä 

Monet seurat painivat alenevan jäsenmäärän kanssa ja monet pelkäävät, että siirtyminen avoimeen 
verkkojulkaisemiseen vie loputkin jäsenet. Siksi voisimme yhdessä kokoontua pohtimaan, mitä asialle voi 
tehdä.  Mistä seuroihin saadaan uusia jäseniä?  TSV:llä olemme pohjustaneet ideaa, jolla seurat voisivat 
Tieteiden talon uusien etäyhteyksien avulla laajentaa näkyvyyttään eri puolilla Suomea. Sopivina 
yhteistyökumppaneina tässä voisivat olla kirjastot ja museot, joilla on yleisötiloja paikallisten 
etätapahtumien järjestämiseen. Tällaisia tapahtumia voisi pilotoida jo syksyllä niiden seurojen kanssa, joilla 
on tiedossa paikallisesti kiinnostavaa ohjelmaa. Pilotoinnista kiinnostuneet, ottakaa yhteyttä Kirsi Siitoseen 
kirsi.siitonen(at)tsv.fi ja, jos pilotointi-ideaanne liittyy julkaisumyyntiä, niin myös Johanna Liljaan 
johanna.lilja(at)tsv.fi. 
 

Muitakin ideoita jäsenhankintaan tarvitaan ja näitä keräämme nyt teiltä jäsenseuroilta.  Jos teillä on hyviä 
keinoja jäsenten rekrytoimiseksi (seminaareja, retkiä, opiskelijapäiviä yms.), haluaisitteko tulla kertomaan 
näistä muillekin? Tai onko teillä villejä ideoita, joita haluaisitte kokeilla? Lähettäkää ehdotuksenne Kirsi 
Siitoselle kirsi.siitonen(at)tsv.fi 31.5. mennessä. Suunnittelemme kesällä päivän sisällön yhdessä ehdotuksia 
lähettäneiden kanssa.  

 
TSVn kokoukset ja tärkeimmät asiat 2016:  

- hallitus keskiviikkona 11.5. klo 13: vuoden 2017 toiminnan ja talouden suunnittelun linjaukset, 
konferenssiavustukset 

- hallitus keskiviikkona 5.10. klo 13: vuoden 2017 toiminta- ja taloussuunnitelman käsittely 
- syyskokous tiistaina 25.10. klo 13: vuoden 2017 toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksyminen, 

uusien jäsenten valinta hallitukseen 
- hallitus 12.12. alkavalla viikolla (päivämäärä vielä auki): konferenssiavustukset 

 

Tieteen päivät 2017 valmistelu käynnissä – tulkaa mukaan Tieteiden yöhön!  
Seuraavien Tieteen päivien yhteydessä järjestettävään Tieteiden yöhön (12.1.2017) etsitään nyt 
ohjelmanjärjestäjiä. Tieteelliset seurat ovat perinteisesti järjestäneet luentoja, työpajoja, esitelleet 
toimintaansa ja myyneet kirjoja Tieteiden talolla. Edellä mainittujen aktiviteettien järjestämisestä 
kiinnostuneet voivat lähettää viestiä info(at)tieteenpaivat.fi -osoitteeseen. Kutsumme kiinnostuneet 
kokoon ensimmäisen kerran huhtikuun alussa. Lisätietoja Tieteiden yöstä löydät täältä: 
http://tsv.fi/fi/uutiset/tervetuloa-ideoimaan-ja-toteuttamaan-ohjelmaa-tieteiden-y%C3%B6h%C3%B6n 
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Muistattehan markkinoida tiedekirjojanne  
Tiedekirja pyytää myyviä jäsenseuroja ilmoittamaan, jos niiden julkaisuvalikoimassa on tämän vuoden 

pääsykoekirjoja. Voimme mainostaa niitä huhti-toukokuun näyteikkunassa, Facebookissa sekä Tieteessä 

tapahtuu -lehden huhtikuun numerossa. Ilmoittakaa julkaisuihinne kuuluvista pääsykoekirjoista 31.3. 

mennessä osoitteeseen tiedekirja(at)tsv.fi, jotta ehdimme huomioida ne mainoksissa.  

Ilmoitattehan Tiedekirjaan myös seminaareista, konferensseista ja muista tapahtumista, joissa haluaisitte 
mainostaa julkaisujanne ja Tiedekirjaa. Tieteiden talolla järjestettäviin tapahtumiin toimitamme aina 
seurojen niin toivoessa aleluettelon ja kartan Tiedekirjasta. Muualla järjestettäviin konferensseihin 
ostamme mahdollisuuksien mukaan mainostilaa tuottamalla konferenssikasseihin sopivaa tavaraa silloin, 
kun katsomme, että konferenssin osallistujat ovat potentiaalista asiakaskuntaa Tiedekirjalle.  
 

TSVn toimintakertomus 2015 kohta valmis  
TSVn toimintakertomus 2015 julkaistaan TSVn verkkosivuilla huhtikuun aikana. 
 
 
Seuratreffeille tilaa toiminnanjohtajan kalenterissa  
Katsokaapa vuosisuunnitelmianne, josko sieltä löytyisi sopiva paikka kutsua allekirjoittanut tutustumaan 
seuranne toimintaan ja keskustelemaan ajankohtaisista asioista. 
 
 
 

 
                                                                                                  
Oodi tieteen arvostuksen puolesta, asialla tiedetoimittaja Minna Malja (oik.) ja toiminnanjohtaja Lea Ryynänen-
Karjalainen Tieteessä tapahtuu-foorumissa 14.3.2016. 
Kuva: Jari Loisa    
 
 

Terveisin 

 

Lea Ryynänen-Karjalainen 

Toiminnanjohtaja 

puh. (09) 228 69 222 

lea.ryynanen-karjalainen(at)tsv.fi 
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