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JÄSENKIRJE 3/2016 
 
TSVkin on Facebookissa!  
TSV on Tiedekirjan ja Tieteen päivien vanavedessä siirtynyt naamakirja-aikaan, mutta jäsenkirje ei silti katoa 
mihinkään! Tässä kirjeessä on runsaasti tietoa julkaisutoimintaan liittyvistä asioista ja syksyn tapahtumista. 
Seuratkaa myös TSVn www-sivuja ja TSVn Facebookia, tiedotamme ajankohtaisista asioista ja jäsenkirjeiden 
ilmestymisen jälkeen tapahtuneista mahdollisista muutoksista niiden kautta. Seuraava kirje tulee vasta 
kesälomien jälkeen elokuussa. 
 

TSV mukana Euroopan laajuisen tiedetapahtuman järjestelyissä  
Suurelle yleisölle suunnattu tiedetapahtuma Tutkijoiden yö toteutetaan ensi syksynä 30.9.2016 13 
paikkakunnalla ympäri Suomen. Euroopan laajuisesti tapahtuma järjestetään samaan aikaan noin 300 eri 
kaupungissa. Tapahtuma pyrkii tuomaan esiin tutkijoiden tekemää työtä sekä tieteen tuloksia 
ymmärrettävästi. Lisätietoja TSVn www-sivuilta lähempänä tapahtumaa! 
 
Hallituksen jäsenten valintamenettely  
Valtuuskunnan syyskokouksessa 2015 todettiin, että valtuuskunnan hallituksen jäsenten valintamenettely 
on syytä tarkistaa ja ohjeistaa nykyistä tarkemmin.  Kevätkokouksessa 14.3.2016 todettiin, että käytössä 
ollut useamman henkilön enemmistövaali on yhdistyslain säädösten mukainen eikä sitä ole tarvetta 
muuttaa.  
 
Ehdokasasettelun osalta kevätkokous päätti, että jatkossa jäsenseurat voivat esittää ehdokkaita hallituksen 
jäseniksi verkkolomakkeella etukäteen ennen syyskokousta. Tämän lisäksi ehdokkaita voi esittää myös 
paikan päällä kokouksessa, koska yhdistyslain mukaan kaikille päätösvallan käyttöön oikeutetuille on 
turvattava oikeus osallistua ehdokkaiden asettamiseen vaalia varten. Kaino toivomus kuitenkin on, että 
ehdokkaita esitettäisiin ennen syyskokousta, jotta voitte tutkailla hyvissä ajoin, ketkä ovat kiinnostuneita 
hallitustyöskentelystä.  
 
Ehdokkaita voi siis ennen syyskokousta ehdottaa verkkolomakkeella ja ehdokkaiden nimet tullaan 
julkaisemaan sitä mukaa kuin ehdotuksia on tehty. TSVn konttorilla valmistellaan kevätkokouksen 
päätösten ja hallituksen täsmennysten pohjalta tarkemmat ohjeet ja ehdokasasettelun aikataulu, ja niistä 
tiedotetaan TSVn verkkosivuilla sekä elokuun jäsenkirjeessä. Lisätietoja saa allekirjoittaneelta, 
lea.ryynanen-karjalainen(at)tsv.fi. 
 
Julkaisuvaraston kesäaukiolot  

Varasto palvelee 1.6.–31.8. klo 9-15. Säännöllistä aukioloa ei ole 11.7.–22.7., jolloin julkaisuvarasto 
palvelee yhden osa-aikaisen työntekijän voimin. On toivottavaa, että tänä aikana uusia julkaisuja ei 
toimitettaisi varastoon ja että mahdollisista aineiston tilaustarpeista ilmoitetaan varastolle hyvissä ajoin. 
Jos kuitenkin teillä on valmistumassa julkaisuja heinäkuun aikana, ottakaa ajoissa yhteys varastoon 
varasto(at)tsv.fi.  
 
Tiedekirjan kesäaukiolot  

Tiedekirjan myymälä siirtyy kesäaukioloihin ensi kuun alusta alkaen. 1.6.–30.6. ja 1.8.–31.8. myymälä on 
avoinna ma 10–16 ja ti-pe 10–15.30. Heinäkuun ajan myymälä on suljettu kiinteistömme 
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pihankansiremontista aiheutuvan melun takia. Myös Snellmaninkatu 13:n aulapalvelu on suljettuna 
heinäkuussa. 
 
Verkkokauppamme www.tiedekirja.fi palvelee asiakkaita koko kesän. Verkkokauppalähetykset hoidetaan 
julkaisuvarastosta. 
 
Kotilava-hanke 

Kotimaiset lehdet avoimiksi ja vaikuttamaan -hanke etenee suunnitellussa aikataulussa. Keskustelua 
tiedekustantajien kanssa on käyty Ajankohtaista julkaisemisessa -päivässä, ja keskustelu jatkuu 24.5. 
Publishers and Funders for Open Access -seminaarissa. Siihen osallistuu myös yliopistojen, kirjastojen ja 
tutkimusrahoittajien edustajia. Ohjausryhmä aloittaa työnsä 26.5. 
 
Rahoituspilotointiin on jo ilmoittautunut useita lehtiä. Jos lehtenne ei ole saanut ajoissa tietoa ja olette 
kiinnostuneita pilotoinnista, ottakaa pikaisesti yhteys hankkeen tietoasiantuntijaan Riitta Koikkalaiseen 
riitta.koikkalainen(at)helsinki.fi  
  
Kotilava-hankkeen kuulumisia voi seurata sivulta kotilava.fi. Hanke on myös Twitterissä. Seurailkaapa! 
 

Julkaisuavustusinfo 26.8. 

Vuoden 2017 avustusten hakua käsittelevä info pidetään 26.8. iltapäivällä Tieteiden talolla. Etäyhteyksien 
vuoksi käytämme salia 104.  Tarkasta ajankohdasta ilmoittelemme etusivullamme kesäkuussa, kunhan 
selviää, haluavatko muut rahoittajat esiintyä tilaisuudessa. Varatkaa kuitenkin jo tässä vaiheessa iltapäivä 
tähän tarkoitukseen, sillä TSV:nkin avustuskäytäntöihin on tulossa pieniä muutoksia, joista on hyvä kuulla.  
 
Fuksitapahtuma syyskuussa  

Tiedekirja suunnittelee opiskelijayleisön valloitusta järjestämällä muiden tiedekustantajien kanssa 
yhteisesiintymisen yliopistolla syyslukukauden alussa. Ilmoitelkaa Tiedekirjaan 15.8. mennessä, mitä kirjoja 
haluatte myyntiin ja millaisen alennuksen haluatte opiskelijoille antaa. Fuksitapahtumaan soveltuvat 
myytäväksi parhaiten kurssikirjat, sanakirjat ja eri alojen yleisteokset. Ilmoitukset osoitteeseen 
tiedekirja(at)tsv.fi 
 
Tiedekirjan osastolle Helsingin kirjamessuille 27.–30.10.2016 mahtuu vielä ohjelmaa 

Suomen tiedekustantajien liitto kokoaa jälleen ohjelmaa Tiedekirjan osastolle. Ohjelma voi olla tietyn kirjan 
tai lehden esittelyä tai yleensä oman toiminnan esittelyä tai keskustelua ajankohtaisesta aiheesta. Tänä 
vuonna meillä on käytössämme entistä laajempi osasto, johon mahtuu myös muutama istumapaikka 
kuulijoille. Ilmoita ohjelmasi 31.8. mennessä osoitteeseen sihteeri(at)tiedekustantajat.fi 
 
Helsingin kirjamessujen Tiedetorin ohjelma on jo täynnä, joten sinne emme voi ottaa uusia ohjelmaideoita 
vastaan. Vuoden 2017 suunnittelu käynnistyy joulu-tammikuussa.  
 
Koulutuksia 

Toukokuun kotimaisten koulutuspäivien esitykset ovat nyt luettavissa verkossa: OJS-työpajan 
kalvot Kotilava- hankkeen sivuilla ja Ajankohtaista julkaisemisessa -päivän esitykset linkitettynä ohjelmaan 
sivulla http://www.tsv.fi/fi/koulutukset/tieteellisen-julkaisemisen-koulutusta-toukokuussa  
 
Tammikuiselle digitointipäivälle on toivottu jatkoa. Järjestämme lisäkoulutusta sitten, kun saamme tietoa 
sopivasta tallennusalustasta julkaisuille. Neuvottelut Kansalliskirjaston kanssa Doria-julkaisuarkiston 
käytöstä eivät ole vielä käynnistyneet.  
 
 
 

http://www.tiedekirja.fi/
mailto:riitta.koikkalainen@helsinki.fi
mailto:sihteeri@tiedekustantajat.fi
http://kotilava.fi/21-maaliskuu-2016-1115/ojs-ty%C3%B6paja-toukokuun-alussa
http://www.tsv.fi/fi/koulutukset/tieteellisen-julkaisemisen-koulutusta-toukokuussa
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Juvenes-myynti Tiedekirjan kautta päättyy  

Tiedekirja on luopunut Juvenes-myynnistä (Granum-verkkokaupan seuraaja) sen pienen tuoton ja Juvenes-
verkkokaupan teknisten ongelmien takia. Keskitämme markkinoinnin työaikaa jatkossa enemmän oman 
verkkokauppamme markkinointiin - muistattehan tekin aina mainita julkaisujenne kohdalla niiden myyjän 
www.tiedekirja.fi, jotta verkkokauppamme saa näkyvyyttä! 
 

TSVn kokoukset ja tärkeimmät asiat  syksyllä 2016:  

- 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 16.12. klo 9: konferenssiavustukset 
- uuden hallituksen järjestäytymiskokous todennäköisesti myös 16.12. 

 
Seuratreffeille tilaa toiminnanjohtajan kalenterissa 
Kiitokset alkuvuoden vierailukutsuista, tapaamiset ovat olleet erittäin antoisia, aina löytyy uusi näkökulmia 
ja kehittämisen kohteita TSVn ja jäsenseurojen toiminnassa.  Ja edelleenkin kalenterissani on hyvin tilaa! 
 
 

 
 
                                                                                                  
  
 
 

Terveisin 

 

Lea Ryynänen-Karjalainen 

Toiminnanjohtaja 

puh. (09) 228 69 222 

lea.ryynanen-karjalainen(at)tsv.fi 

http://www.tiedekirja.fi/

