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JÄSENKIRJE 4/2016 
 
 
Seuratkaa TSVtä Facebookissa!  
TSV on saanut mukavasti seuraajia ja tykkäyksiä naamakirjassa, kiitokset kaikille! Jäsenkirje tulee 
edelleenkin muutaman kuukauden välein, mutta ajantasaisimmat tiedot löydätte TSVn www-sivuilta ja 
Facebookista. Jälkimmäisestä löytyy myös linkattuna muiden kuin TSVn tuottamia juttuja ja tapahtumia, 
joiden uskomme kiinnostavan jäsenseuroja.  
 
 
Avustusten hakuajat syksyllä 2016 

Avustukset tieteellisten seurojen julkaisutoimintaan ja kansainväliseen toimintaan 1.-30.9.2016.  
Lisätietoja: julkaisupäällikkö Johanna Lilja, puh. (09) 228 69 229, johanna.lilja@tsv.fi 
 
Avustukset kansainvälisten konferenssien ja kansallisten seminaarien järjestämiseen 1.-31.10.2016. 
Lisätietoja: johtava kirjastonhoitaja Georg Strien, puh. (09) 228 69 238, avustukset@tsv.fi 
 
Avustukset liikunta-alan kansainvälisten konferenssien ja kokousten järjestämiseen 1.-31.10.2016. 
Lisätietoja: johtava kirjastonhoitaja Georg Strien, puh. (09) 228 69 238, avustukset@tsv.fi 
 
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 kestää normaalisti yhden työpäivän, joten rekisteröitykää ajoissa!  Lisätietoja ja 
neuvontaa saa työpäivinä klo 8.15–16.00 välisenä aikana. Itse hakujärjestelmä on auki viimeisenä 
hakupäivänä klo 23.59 asti. Tarkemmat hakuohjeet kunkin avustuksen osalta löytyvät TSVn www-sivuilta -> 
Avustukset.  Myöhästyneitä hakemuksia ei hyväksytä. 
 

TSV mukana Euroopan laajuisen Tutkijoiden yö-tiedetapahtumassa 
Syyskuun viimeisenä perjantaina 30.9.2016 järjestettävän Tutkijoiden yön ohjelma on julkaistu tapahtuman 
www-sivuilla http://www.tutkijoidenyo.fi/. Tänä vuonna jopa kolmellatoista paikkakunnalla pidettävästä 
tiedetapahtumasta löytyy paljon monipuolista ohjelmaa luennoista työpajoihin ja tutkijoiden tapaamisiin. 
Tiedetapahtuma tekee tiedettä ja tutkijoiden työtä tutuksi suurelle yleisölle. Ohjelma päivittyy vielä 
elokuun aikana. Tutkijoiden yön kuulumisia voi seurata myös Facebookissa 
(https://www.facebook.com/tutkijoidenyo/)  ja Twitterissä (https://twitter.com/TutkijoidenYo). 

 
Tiedeyhteisön palvelusvuosiansiomerkit haettavana 30.9. mennessä  
Ansiomerkit ovat haettavana 15.8.–30.9.2016 välisenä aikana. Tiedeyhteisö voi hankkia palveluksessaan 
olevalle työntekijälle 20 vuoden palveluksen jälkeen hopeisen ansiomerkin ja 30 vuoden palveluksen 
jälkeen kultaisen ansiomerkin. Tiedeyhteisöksi katsotaan yliopistot, tiedeakatemiat, tieteelliset seurat, TSV 
ja UNIFI, jotka voivat tehdä ehdotuksia merkin myöntämiseksi. Lisätietoja ja hakulomake löytyvät 
osoitteesta www.tsv.fi/ansiomerkki 
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Menestyvä tiedekonferenssi -seminaari ja Tiedekongressivaikuttaja-palkinnon jako 22.9. 
Messukeskuksen ja TSVn yhteistyössä järjestämässä seminaarissa jaetaan neljännen kerran Suomen 
Messusäätiön myöntämä Tiedekongressivaikuttaja-palkinto. Palkinnonsaajan valitsee TSV, ja palkinto 
myönnetään henkilölle, joka on edistänyt kansainvälisten tieteellisten kongressien pitämistä Suomessa. 
Lisätietoja TSVn www-sivuilta, jäsenseuroille lähetetään myös kutsut postitse. Tilaisuuteen voi ilmoittautua 
11.9. mennessä osoitteessa www.messukeskus.com/tsv 
 
Hallituksen jäsenten ehdokasasettelu alkaa 5.9.!  
Kuten toukokuun jäsenkirjeessä kerroimme, valtuuskunnan 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, joka avataan maanantaina 5.9. ja joka 
löytyy TSVn www-etusivulta ehdokasasettelua koskevasta uutisesta – verkko-osoitetta en valitettavasti saa 
nyt tähän mukaan, koska lomake on vielä työn alla jäsenkirjettä tehtäessä. Ehdokkaiden nimet tullaan 
julkaisemaan myös www-sivuilla sitä mukaa kuin ehdotuksia on tehty. Ehdotuksia voi tehdä perjantaihin 
30.9. asti. Lisätietoja saa allekirjoittaneelta, lea.ryynanen-karjalainen(at)tsv.fi. 
 
Julkaisuvaraston aukioloajat ja osoitteet  

Julkaisuvarasto palvelee 1.9. alkaen klo 9.00–16.00. Saapuvat ja tilattavat painotuotteet pyydetään 
ilmoittamaan julkaisuvarastoon hyvissä ajoin etukäteen sähköpostitse julkaisuvarasto(at)tsv.fi tai 
puhelimitse (09) 228 69 251.  
 
Julkaisuvarastoon tarkoitettua postia ja painotuotteita tulee vielä kohtuullisen runsaasti Rauhankadun tai 
Snellmaninkadun osoitteeseen, ja joudumme järjestämään niille omat kuljetukset julkaisuvarastoon. 
Varmistattehan, että teillä ja yhteistyökumppaneillanne on käytössä varaston uusi osoite, Marjaniementie 
74, 00930 Helsinki. Tavarantoimitukset osoitetaan lastauslaiturille, osoite Itäpolku 7, 00930 Helsinki. 
 
Tiedekirjan aukioloajat  
Tiedekirjan aukioloajat ovat 1.9. alkaen ma–to 10.30–17.00 ja pe 10.00–16.00. Verkkokauppamme palvelee 
osoitteessa www.tiedekirja.fi. Verkkokauppalähetykset hoidetaan julkaisuvarastosta. 
 

Tiedekirja täydessä touhussa messuilla!  

Turun kirjamessuilla 30.9.–2.10.2016 Tiedekirjalla on yhteinen osasto Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran ja 
Svenska Litteratursällskapetin kanssa. Osaston tunnus on A46. 
 
Helsingin kirjamessuilla 27.–30.10.2016 Tiedekirjan osaston tunnus on 6e70. Osasto on aikaisempaa 
laajempi, ja siellä on myös ohjelmaa, jota on koonnut Suomen tiedekustantajien liitto. Ohjelma julkaistaan 
syyskuun puolivälissä. Helsingin kirjamessujen Tiedetorin ohjelma on jo täynnä, joten sinne emme voi 
ottaa uusia ohjelmaideoita vastaan. Vuoden 2017 suunnittelu käynnistyy joulu-tammikuussa.  
 
Koulutuksia – uusia ideoita ja oppeja sekä muistin virkistystä  
Jos et ehtinyt päässyt mukaan Julkaisuavustusinfoon 26.8, suosittelemme tutustumaan infon 
materiaaleihin, jotka löytyvät infon jälkeen TSVn www-sivuilta. Hakulomakkeeseen ja hakuehtoihin on 
jälleen tullut pieniä muutoksia, joten kannattaa tutustua materiaaleihin nyt eikä vasta hakuvaiheessa. 
Infomateriaalissa on myös mukana esitys Suomen tiedekustantajien liiton rahoituksesta kotimaisille 
tiedekustantajille. Infon verkkosivut  https://www.tsv.fi/fi/koulutukset/julkaisuavustusinfo-2682016 
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TSV:n ylläpitämän Open Journal Systems -palvelun uudistus 
Kotilava-hankkeen tuloksena syntyvä uusi OJS-palvelu tieteellisten verkkolehtien julkaisuun avataan tämän 
vuoden lopussa. Uudistuksen yhteydessä palvelun käyttöä selkeytetään solmimalla lehtien ja TSV:n välille 
kahdenkeskiset sopimukset. Jäsenet saavat jatkossakin käyttää palvelua avointen tieteellisten lehtien 
toimitustyöhön ja julkaisuun. Julkaisulla saa olla korkeintaan 12 kuukauden embargo. Lisäksi palvelu on 
vapaasti käytettävissä jäsenten maksullisten lehtien toimitustyöhön ja vertaisarviointiin. 
 
OJS-järjestelmän käyttökoulutukset marraskuussa 
Uusi OJS-palvelu tulee käyttämään 31.8. julkaistavaa OJS 3.0 -järjestelmää. Uudessa versiossa koko 
käyttöliittymä muuttuu ja myös joitakin keskeisiä työnkulkuja on uudistettu. Kotilava-hanke järjestää 
lehdille useampia 3.0-versiota käsitteleviä koulutustilaisuuksia ennen uudistetun OJS-palvelun julkaisua. 
Tarkemmat ajankohdat ja koulutusten ajanvaraukseen liittyvät yksityiskohdat ilmoitetaan syyskuussa. 
 
DOI-tunnisteet OJS-palvelussa 
Tieteellisten seurain valtuuskunta on solmimassa sopimuksen tieteellisten artikkeleiden DOI-tunnisteita 
myöntävän CrossRefin kanssa. Sopimuksen kautta OJS-palvelua käyttävät lehdet saavat halutessaan DOI-
tunnisteet kaikille sopimukseen liittymisen jälkeen julkaistuille artikkeleilleen. DOI-tunnisteista 
kiinnostuneet lehdet voivat ottaa yhteyttä Kotilava-hankkeen suunnittelijaan (antti-jussi.nygard(at)tsv.fi). 
 
 
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. 

 
 
Johtaja haussa Suomen Madridin-instituuttiin  
Iberialais-amerikkalainen säätiö hakee johtajaa Suomen Madridin-instituuttiin. Johtajan toimikausi on 
kolme vuotta ja sitä voidaan jatkaa erillisellä sopimuksella enintään kahdella vuodella. Toimikausi alkaa 
1.8.2017. Vapaamuotoinen hakemus palkkatoivomuksineen sekä ansioluettelo osoitetaan Iberialais-
amerikkalaisen säätiön hallitukselle ja toimitetaan sähköpostitse yhtenä pdf-tiedostona osoitteeseen 
aura.korppi@gmail.com 30.9.2016 kello 16.00 mennessä. Lisätietoja: http://www.madrid.fi ja  
http://madrid.fi/johtaja-suomen-madridin-instituuttiin/ 
 

 

Tehkää seuranne toimintaa tunnetuksi  

Seuraportaalin kehitystyö etenee hyvin, mutta vielä meillä ei ole jäsenseuroille yhteistä alustaa, jolla seura 
voisi esitellä omaa toimintaansa, jakaa tietoa tapahtumista ja ideoita seuratoiminnan kehittämisestä. 
Seuraportaalia odotellessa olemme miettineet, löytyykö halukkaita seuroja esittelemään toimintaansa TSVn 
www-sivuilla ja Facebookissa? Etsimme jäsenseuroja otsikolla ”kuukauden jäsenseura” kertomaan 
toiminnastaan ja siten myös lisäämään tieteellisten seurojen toiminnan vaikuttavuutta ja näkyvyyttä. 
Ottakaa yhteyttä allekirjoittaneeseen, jos innostutte ideasta.  
 
Tieteiden talolla on 5.krs:ssa pieni näyttelytila ja vitriinejä sekä myös muissa kerroksissa pöytävitriinejä, 
joita seurat voisivat käyttää toimintansa esittelyssä. Ottakaa yhteyttä Antonio Rodrigueziin puh. (09) 228 
69 224, s-posti antonio.rodriguez(at)tsv.fi, jos haluatte näkyä Tieteiden talolla muutenkin kuin 
tilaisuuksienne kautta.  
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Ansiomerkki on kaunis kiitos tiedeyhteisön hyväksi 

työtä tehneelle! 

 

 

 

Hyvää kesän jatkoa ja mukavaa syksyä teille kaikille! 

 

Lea Ryynänen-Karjalainen 

Toiminnanjohtaja 

puh. (09) 228 69 222 

lea.ryynanen-karjalainen(at)tsv.fi 


