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JÄSENKIRJE 5/2016 
 
Syyskokouksen 25.10. päätöksiä  
Teimme hallituksen jäsenten ehdokasasettelun nyt ensimmäisen kerran etukäteen ja sähköisesti. Kiitos 
kaikille ehdokkaita ehdottaneille! Prosessi sujui ilmeisen hyvin, mutta otamme mielellämme vastaan 
palautetta ja parannusehdotuksia.  
 
Hallituksen vaalissa oli yhteensä yhdeksän ehdokasta, joista kolme eniten ääniä tuli valituksi hallitukseen. 
Vaalissa annettiin 67 äänestyslippua. Kaudelle 2017–2019 valittiin 

- Cecilia af Forselles (Heikki S.Vuorinen) 32 ääntä, Suomen Oppihistoriallinen Seura, Suomen 
Lääketieteen Historian Seura, Suomen kirjahistoriallinen seura  

- Ulla-Maija Forsberg (Jyrki Kalliokoski) 24 ääntä, Kotikielen Seura, Suomalais-Ugrilainen Seura 
- Jarmo Saarti (Susanna Nykyri) 21 ääntä, Suomen tieteellinen kirjastoseura, Informaatiotutkimuksen 

Yhdistys. 
 
Syyskokous vahvisti hallituksen jäseniksi myös professori Hannu Riikosen (varajäsen professori Jukka 
Meurman), Finska Vetenskaps-Societeten – Suomen Tiedeseura, ja professori Keijo Hämäläisen (professori 
Arto Haapala), Suomalainen Tiedeakatemia. 
 
Äänestyksessä ääniä saivat myös Maarit Ala-suutari (varajäsen Kirsi Pyhältö), Suomen Kasvatustieteellinen 
Seura 14 ääntä; Ismo T.Koponen (Jyrki Saarinen), Edistyksellinen Tiedeliitto, Suomen Fyysikkoseura 16 
ääntä; Liisa Kulmala (Tuula Larmola), Suomen Metsätieteellinen Seura, Suoseura 12 ääntä; Markku Leskelä 
(Marc Baumann), Suomalaisten Kemistien Seura, Finska Kemistsamfundet, Kemiallisteknillinen yhdistys 19 
ääntä; Petri Nokelainen (Mari Räikköläinen), Ammatillisen koulutuksen tutkimusseura 6 ääntä; Toni 
Lahtinen (Katri Kivilaakso), Kulttuurintutkimuksen seura, Kirjallisuudentutkijain seura 16 ääntä. 
 
Uuden hallituksen järjestäytymiskokous pidetään 16.12. nykyisen hallituksen viimeisen kokouksen jälkeen, 
minkä jälkeen päivitämme tiedot hallituksesta ja työvaliokunnasta www-sivuille.  
 
Syyskokouksessa hyväksyttiin myös valtuuskunnan toiminta- ja taloussuunnitelmaesitys vuodelle 2017 ja 

päätettiin pitää jäsenmaksut nykyisellä tasolla, 37 senttiä/seuran jäsen, kuitenkin vähintään 110 euroa ja 

enintään 1400 euroa/seura. 

 

MARRAS-JOULU-TAMMIKUUSSA 2017 TAPAHTUU! 

Tiedekirjassa marraskuun ajan asiakastyytyväisyyskysely  
Tiedekirja kerää tietoa asiakaskyselyllä kehittääkseen palveluitaan ja kohdentaakseen tehokkaammin 
markkinointiaan. Kysely on avoinna 3.-30.11. ja sen voi täyttää paperisena myymälässä tai 
verkkolomakkeella: 

www.tsv.fi/tiedekirja/kysely  (suomenkielinen kysely) 

www.tsv.fi/bookstore/survey (englanninkielinen kysely) 

Tiedekirja toivoo, että seurat mainostavat kyselyä jäsenilleen ja omilla some-kanavillaan, jotta vastauksia 
saataisiin mahdollisimman paljon. Kyselyn suomen- ja englanninkieliset saatetekstit voi kopioida Tiedekirjan 

http://www.tsv.fi/tiedekirja/kysely
http://www.tsv.fi/bookstore/survey
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Facebook-sivun postauksesta (4.11.) https://www.facebook.com/Tiedekirja/  tai pyytää 
markkinointisuunnittelijalta eija.lappi@tsv.fi.  
 

Tieteen päivien 11.–15.1.2017 ohjelma julkaistu 

Tieteen päivien ohjelma julkaistiin torstaina 27.10.2016. Viiden päivän ja yhden yön aikana järjestettävä 
tapahtuma tarjoaa tietoa ja oivalluksia eri tieteenaloilta. Vuoden 2017 teemaa Vapauden rajat käsitellään 
muun muassa tieteen, taiteen ja uskonnon näkökulmista. Toisena merkittävänä teemana Tieteen päivillä 
kulkee itsenäisen Suomen satavuotinen historia. 
 
Tieteen päivien ohjelmaan voi tutustua tarkemmin verkossa osoitteessa www.tieteenpaivat.fi tai 
hankkimalla painetun käsiohjelman. Käsiohjelman jakelupisteet ovat Helsingin yliopiston päärakennuksen 
aula (Fabianinkatu 33), Gaudeamus Kirja & kahvi (Vuorikatu 7), Tiedekirja (Snellmaninkatu 13) sekä 
Tieteiden talo (Kirkkokatu 6). 
 

Paneelikeskustelu Julkaisufoorumi-luokituksen käytöstä arviointikriteerinä 16.12.2016 

Helsingissä pe 16.12.2016 järjestettävässä Bibliometriikka-seminaarissa keskustellaan mm. 
yhteiskunnallisen vaikuttavuuden mittaamisesta ja tutkimustietojärjestelmistä. Seminaarin päättää 
paneelikeskustelu Julkaisufoorumi-luokituksen ja bibliometriikan käytöstä tutkimuksen arvioinnin 
kriteereinä. Yhteystiedot, ohjelma ja ilmoittautuminen: 
http://confluence.csc.fi/display/tutki/Bibliometriikkaseminaari+2016+-+Bibliometrics+Seminar+2016  
 
Unescon tiederaportit – Kestävän kehityksen teemoitust a kohti vuotta 2030 25.11.2016  
Suomen Unesco-toimikunta järjestää yhteistyössä OKMn, Tiedeakatemiain neuvottelukunnan ja Suomen 
YK-liiton kanssa seminaarin Unescon maailmanraporttitoiminnasta ja uusimmista tiedettä tarkastelevista 
raporteista 2015 ja 2016 perjantaina 25.11. klo 8.30–11.00 Eduskunnan Pikkuparlamentin Kansalaisinfossa, 
Arkadiankatu 3. Lisätietoja: unesco(at)minedu.fi 
 
 
MUITA ERINOMAISIA JA TÄRKEITÄ JUTTUJA 
 

Uudistettu OJS-julkaisualusta avataan tammikuussa  

Kotilava-hankkeessa on uudistettu TSV:n ylläpitämää Open Journal Systems -järjestelmään perustuvaa 
palvelua, jossa tiedelehdillä on mahdollisuus toimittaa ja julkaista omia lehtiään. Uusi palvelu julkaistaan 
keskiviikkona 11.1.2017. Aiemmin marraskuun loppuun ajoitettu julkaisu siirrettiin vuoden alkuun lehtien 
toivomuksesta, jotta kaikki ehtivät kouluttautua OJS 3.0 version käyttöön.  
 
TSV etsii suunnittelijaa tekemään selvitystä sähkökirjojen tuotannosta ja myynnistä  

TSV etsii kolmeksi kuukaudeksi työsuhteeseen suunnittelijaa, jonka tehtävänä on laatia selvitys siitä, miten 
TSV voisi tukea seuroja sähkökirjojen tuotannossa ja miten sähkökirjojen myyntiä voisi integroida 
Tiedekirjan verkkokauppaan. Ilmoitus löytyy TSV:n etusivulta https://www.tsv.fi/fi/uutiset/tsv-hakee-
suunnittelijaa ja sitä saa mielellään jakaa. Hakuaika päättyy 21.11. Projektista tiedotetaan kevään 
koulutustilaisuuksissa.  
 

Tiedebarometri 2016 – Tieteeseen luotetaan edelleen  

Tiedebarometri 2016 – tutkimus, jossa selvitetään suomalaisten suhtautumista tieteeseen ja tieteellis-
tekniseen kehitykseen, julkaistiin 9.11.2016. Tiedebarometri 2016 on vuonna 2001 käynnistetyn 
tutkimussarjan kuudes osa. 
 
Tiedebarometrin tuloksista ilmenee, että tieteeseen luotetaan ja että se kiinnostaa suurta yleisöä. Erityisen 
suurta luottamusta nauttivat yhteiskunnan sisäisestä ja ulkoisesta turvallisuudesta vastaavat organisaatiot 
eli poliisi ja puolustusvoimat. Myös yliopistoihin ja korkeakouluihin luotetaan, ja näitä laitoksia kohtaan 

https://www.facebook.com/Tiedekirja/
mailto:eija.lappi@tsv.fi
http://www.tieteenpaivat.fi/
http://confluence.csc.fi/display/tutki/Bibliometriikkaseminaari+2016+-+Bibliometrics+Seminar+2016
https://www.tsv.fi/fi/uutiset/tsv-hakee-suunnittelijaa
https://www.tsv.fi/fi/uutiset/tsv-hakee-suunnittelijaa
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tunnettu luottamus on myös noussut edellisestä mittauksesta (75 % tuntee hyvin suurta tai melko suurta 
luottamusta). Kokoava ja hieman yleisempi arviointikohde ”tiedeyhteisö” (tiede ja tutkimus, tiedeyhteisö 
yleisesti ottaen) sijoittuu myös merkittävän korkealle, heti neljänneksi yliopistojen ja korkeakoulujen 
jälkeen (66 %). Tieteen kiinnostavuuden kasvu (+3 %) sopii huonosti julkisuudessa esitettyihin huoliin ja 
käsityksiin, joiden mukaan kansa olisi alkanut väheksyä tiedetietoa. Koulutusleikkaukset saavat 
kyselytutkimuksessa jokseenkin yksiselitteisen tuomion. 
 
Tiedettä koskevan tiedon lähteistä televisio ja radio ovat tärkeimmät (81 %). Seuraavana keskeisenä 
tietolähteenä mainitaan sanomalehdet (71 %). Internetin tietolähteekseen nimeävien kasvu on 
tasaantunut, mutta verkko on saavuttanut sanomalehdet tiedon lähteenä (70 %). Internet on tärkeä väline 
molemmille sukupuolille, kaikille ikäryhmille ja erilaisen koulutuksen omaaville. Tieteestä ja sen tuloksista 
tiedottaminen kansalaisille koettiin kuitenkin kyselyssä puutteellisena. Barometrin julkistustilaisuudessa 
toivottiin, että tutkijoilla olisi valmius tulla esiin puhumaan muustakin kuin omasta tutkimuksestaan. 
Heidän tulisi näkyä myös uusilla foorumeilla ottamassa kantaa ajankohtaisiin kysymyksiin. 
 
Tiedebarometri 2016 -tutkimuksen toteutti Tieteen tiedotus ry:n toimeksiannosta Yhdyskuntatutkimus Oy. 
Kirjalliseen kyselyyn vastasi 1 056 henkilöä. Tiedebarometri on luettavissa Tieteen tiedotus ry:n 
verkkosivuilla (http://www.tieteentiedotus.fi/tiedebarometri.html). 
 
Hanke vastuullisesta tiedeviestinnästä ja tekijyydestä tieteessä  

Miten tuetaan hyvää tieteellistä käytäntöä, eettisesti vastuullista, rehellistä ja rehtiä tutkimustiedon 
tuottamista ja julkaisemista? Tätä pohtii Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan (TJNK) sekä 
Tutkimuseettinen neuvottelukunnan (TENK) luotsaama Vastuullinen tiedeviestintä ja tekijyys -hanke. Hanke 
on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama ja jatkuu vuoden 2017 loppuun asti.  
 
Hankkeen lähtökohtana on tutkimuksen elinkaari: tutkimusidean kehittelystä tutkimusaineiston keräämisen 
ja analyysin kautta tulosten julkaisemiseen ja hyödyntämiseen. Tutkijan toiminnan on oltava eettisesti 
vastuullista, rehellistä ja rehtiä prosessin jokaisessa vaiheessa. Vastaavasti tiedeviestinnän on oltava 
harkitusti ja vastuullisesti mukana jokaisessa tutkimuksen teon vaiheessa.  
 
Yksi hankkeen toteutettavista toimista on Vastuullinen tiede – tutkimusetiikan ja tiedeviestinnän kompassi -
verkkosivusto. Sivustolta löytyy tutkijalähtöisesti ajantasainen tieto liittyen hyvään tieteelliseen käytäntöön, 
vastuulliseen tiedeviestintään ja tutkimuksen etiikkaan. Kiinnostuitko? Toivotamme kaikki 
tiedeviestinnästä, tutkimusetiikasta ja hyvästä tieteellisestä käytännöstä kiinnostuneet mukaan 
yhteistyöhön kanssamme! Lisätietoja: projektipäällikkö Iina Kohonen, iina.kohonen(at)tsv.fi. 
 
Vihapuhetta vastaan 

Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan (TJNK) vuonna 2015 kyselyn mukaan tutkijat miettivät aiempaa 
tarkemmin, missä kanavissa ja missä asiayhteyksissä he esiintyvät julkisuudessa. Tutkijat myös toivoivat 
tiedeyhteisön ja omien organisaatioidensa tukea häiritsevää ja asiatonta palautetta kohdatessaan. TJNK ja 
kirjailijoiden kansainvälinen sananvapausjärjestö Suomen PEN tiivistävät yhteistyötä tutkijoiden ja 
kirjailijoiden kesken vihapuhetta vastaan. Tavoitteena on luoda verkosto, joka tukee yksittäisiä tutkijoita, 
(tieto)kirjailijoita ja toimittajia kohtaamaan voimakaskin häiritsevä palaute ja välttämään pelkoon perustuva 
itsesensuuri. Suomen PENiin suunnitellaan perustettavaksi tietokirjailijoiden ja tutkijoiden sananvapautta 
puolustava jaosto. 
 
Suomi liittyi eurooppalaiseen ihmistieteiden arviointia kehittävään verkostoon  

Suunnittelija Janne Pölönen Tieteellisten seurain valtuuskunnasta (TSV) ja tutkijatohtori Reetta Muhonen 
Tampereen yliopiston Tiedon, tieteen, teknologian ja innovaatioiden tutkimuskeskuksesta (TaSTI) on valittu 
Suomen edustajiksi ENRESSH-verkoston johtoryhmään. Varajäseneksi nimitettiin suunnittelija Anna-Sofia 
Ruth TSV:stä. ENRESSH eli European Network for Research Evaluation in the Social Sciences and the 

http://www.tieteentiedotus.fi/tiedebarometri.html
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Humanities on EU-rahoitteinen, European Cooperation in Science and Technology -verkoston alla toimiva 
hanke, jonka tavoitteena on laatia ehdotus tutkimuksen arvioinnin parhaiksi käytännöiksi yhteiskunta- ja 
humanististieteellisillä aloilla. Lisätietoja: http://www.cost.eu/COST_Actions/ca/CA15137. 
 

Helsinki isännöi pohjoismaista bibliometriikka - ja tiedepolitiikkakonferenssia ensi vuonna  

The 22nd Nordic Workshop on Bibliometrics and Research Policy järjestetään Tieteiden talolla Helsingissä 

9.–10.11.2017. Järjestelyistä vastaavat yhteistyössä Tieteellisten seurain valtuuskunta, Helsingin yliopiston 

kirjasto sekä Tampereen yliopiston Tiedon, tieteen, teknologian ja innovaatioiden tutkimuskeskus TaSTI.  

 

Tiedeaforismikilpailun voittajaksi valittiin Arto J. Annila  

Suomen aforismiyhdistyksen ja Tieteen päivien järjestämän tiedeaforismikilpailun voittajat julkistettiin 
Tieteen päivien ohjelman tapaan Helsingin Kirjamessujen Tiedetorilla 27.10.2017. Ensimmäisen sijan 
kilpailussa sai Arto J. Annila. Toiselle ja kolmannelle sijalle pääsivät Olli Hyvärinen ja Osmo Tammisalo. 
Vuoden 2015 lopulla järjestetyssä tiedeaforismikilpailussa haettiin tieteeseen ja eri tieteenaloihin liittyviä 
ennen julkaisemattomia mietelauseita. Ensi vuoden alussa tiedeaforismikilpailuun lähetetyt mietelauseet 
tulevat olemaan esillä Tieteen päivien 40-vuotisjuhlavuoden tapahtumissa sekä metrojen ja ratikoiden 
näytöillä raideaforismeina. Parhaista aforismeista koostetaan parhaillaan kirjaa Tiedeaforismikirja – uusia 
ajatelmia tieteestä. Kirja julkistetaan Tieteen päivillä 12.1.2017. 
 
Tutkijoiden yö keräsi 12 000 kävijää 

Kolmellatoista paikkakunnalla ympäri Suomen järjestetty tiedetapahtuma keräsi laajan yleisön syyskuun 
viimeisenä perjantaina: yhteensä 12 000 kävijää vieraili Tutkijoiden yön työpajoissa, esityksissä, luennoilla 
ja klubeilla. ”Olen ylpeä siitä, kuinka tutkijat esittelivät omaa työtään ympäri Suomen. Tämä on jo itsessään 
hienoa, mutta vielä parempaa oli nähdä lukuisia aidosti kiinnostuneita vieraita esittämässä hyviä 
kysymyksiä!”, tapahtuman koordinaattori, akatemiatutkija Janne Pakarinen Jyväskylän yliopistosta iloitsee. 
Tutkijoiden yö järjestetään seuraavan kerran 29.9.2017.  
 
Tehkää seuranne toimintaa tunnetuksi  kuukauden jäsenseurana 

Neljä rohkelikkoa löytyi loka-, marras- ja joulukuun jäsenseuroiksi, jutut heistä löytyvät TSVn www-sivuilta 
ja Facebookista. Haemme nyt vuodelle 2017 kuukauden jäsenseuroja kertomaan toiminnastaan ja siten 
myös lisäämään tieteellisten seurojen toiminnan vaikuttavuutta ja näkyvyyttä. Ottakaa yhteyttä 
allekirjoittaneeseen, jos innostutte. Etenkin te seurat, joilla on merkkivuosi vuonna 2017, varautukaa siihen, 
että tulemme ottamaan teihin yhteyttä! 
 
Näyttelytilaa Tieteiden talolla  – tutustukaa Etelämannertutkimukseen 
Tieteiden talolla on 5.krs:ssa pieni näyttelytila ja vitriinejä sekä myös muissa kerroksissa pöytävitriinejä, 
joita seurat voisivat käyttää toimintansa esittelyssä. Tammikuun 2017 loppuun asti esillä on 
Etelämannertutkimusta esittelevä, pääasiassa valokuvista koostuva näyttely. 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.  
 
 
AUKIOLOAIKOJA JA KOKOUSAIKOJA 

Tiedekirjan aukioloajat  

Joulumyynnin aikana 7.-22.12. Tiedekirjan jouluajan pidemmät aukioloajat ma-to klo 10.30–18 ja pe klo 10–
16. Aatonaattona 23.12. myymälä on auki klo 10–15. Välipäivinä 27.–30.12. myymälä on suljettu.    
 
Tieteiden talon aukioloajat joulu-tammikuussa 

- talo on auki 19.–22.12.2016 klo 8-15 (myös Tiedekahvila) 
- talo on kiinni 23.12.2016 – 1.1.2017 

http://www.cost.eu/COST_Actions/ca/CA15137
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- talo on auki 2.-5.1.2017, kiinni pe 6.1.2017 
 
Julkaisuvaraston aukioloajat ja osoitteet  

Julkaisuvarasto palvelee 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. Varmistattehan, että teillä ja yhteistyökumppaneillanne on käytössä varaston uusi osoite, 
Marjaniementie 74, 00930 Helsinki. Tavarantoimitukset osoitetaan lastauslaiturille, osoite Itäpolku 7, 00930 
Helsinki. 
 
TSVn kokoukset ja tärkeimmät asiat joulukuussa 2016 ja keväällä 2017:  

- hallitus 16.12.2016 klo 9: päätökset kv-konferenssiavustuksista, TSVn strategian arvioinnin 
jatkotoimenpiteet 

- uuden hallituksen järjestäytymiskokous myös 16.12. 
- hallitus 7.2.2017 klo 13: vuoden 2017 talousarvion tarkistus ja vahvistaminen 

valtionavustuspäätöksen mukaiseksi, päätökset tieteellisten seurojen julkaisutoiminnan ja kv-
toiminnan avustuksista sekä kv-konferenssien avustuksista 

- kevätkokous 21.3.2017 klo 13 
- hallitus 3.5.2017 klo 9: vuoden 2018 toiminnan ja talouden suunnittelun raamit 
 

Kevätkokouksen kutsut ja kokousmateriaali tullaan lähettämään todennäköisesti sähköpostilla seuran 
ilmoittamalle yhteyshenkilölle, joten tarkistakaa www-sivuilla olevasta jäsenseuraluettelosta 
https://www.tsv.fi/fi/toiminta/jasenseurat, että seuranne tiedot ovat siellä oikein. Tietoja koskevat 
korjaukset tulee toimittaa osoitteeseen tsv(at)tsv.fi. 
 
 
JA ETTEI PÄÄSE UNOHTUMAAN! 

Kevään 2017 hakuajat  

Avustukset kansainvälisten konferenssien ja kansallisten seminaarien järjestämiseen ja avustukset liikunta-
alan kansainvälisten konferenssien ja kokousten järjestämiseen ovat haettavissa 1.-28.2.2017. 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. 
 
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.  
 
Mukavaa joulun odotusta kaikille! 
 
Lea Ryynänen-Karjalainen 
Toiminnanjohtaja 
puh. (09) 228 69 222 
lea.ryynanen-karjalainen(at)tsv.fi 

https://www.tsv.fi/fi/toiminta/jasenseurat
mailto:avustukset@tsv.fi

