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JÄSENKIRJE 3/2017 
 
Hyvää kesän jatkoa kaikille TSVn jäsenseuroille! Tässä kirjeessä on tärkeää tietoa tulevasta toiminnasta, 
henkilövaihdoksista ja aikataulumuutoksista, joten toivon teidän lukevan kirjeen heti kun se saapuu teille.  
 

Vuosikokous on JO maanantaina 25.9.2017 klo 13 Tieteiden talolla  –  MUISTAKAA 

EHDOTTAA UUSIA JÄSENIÄ HALLITUKSEEN 

Valtionavustusten hakuaika on muuttunut kuukautta aikaisemmaksi eli lokakuun lopusta syyskuun loppuun. 
Tämän takia vuosikokouskin on pidettävä ennen syyskuun loppua, jotta saamme käsiteltyä vuoden 2018 
toiminta- ja taloussuunnitelman sääntöjen mukaisesti jäsenistön kanssa. Kokousposti toimitetaan vain 
sähköpostilla jäsenseuran ilmoittamalle yhteyshenkilölle, joten huolehtikaa siitä että kokousposti päätyy 
valitsemallenne kokousedustajalle, valtakirjan kera.  
 
Ennen syyskokousta tehtävät ehdotukset hallituksen jäseniksi 
Hallituksessa vapautuu vuosiksi 2018–2020 kolme paikkaa. Suomalainen Tiedeakatemia ja Teknillisten 
Tieteiden Akatemia valitsevat edustajansa hallitukseen omissa kokouksissaan. 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 tiistaina 15.8. 
Huomioikaa, että ehdokkaalle tulee samalla esittää myös henkilökohtaista varajäsentä. Ehdokkaiden ja 
heidän varajäsentensä nimet tullaan julkaisemaan myös www-sivuilla sitä mukaa kuin ehdotuksia on tehty. 
Ehdotuksia voi tehdä maanantaihin 18.9. asti. Lisätietoja saa allekirjoittaneelta, lea.ryynanen-
karjalainen(at)tsv.fi.  
 
Ehdotukset tehdään seuraavien linkkien kautta: 
https://www.tsv.fi/fi/ehdotus-hallituksen-jaseneksi-varajaseneksi-lomake (ehdotuslomake suomi) 
https://www.tsv.fi/sv/forslag-till-styrelsemedlem-och-till-personlig-suppleant  (ehdotuslomake ruotsi) 
 
Tehtyjä ehdotuksia voi seurata seuraavien linkkien kautta: 
https://www.tsv.fi/fi/hallituksen-jaseneksi-henkilokohtaiseksi-varajaseneksi-ehdotetut  (koontisivu suomi) 
https://www.tsv.fi/sv/forslagen-till-vsds-styrelses-medlemsval  (koontisivu ruotsi) 
 
 
TSVn hallitukseen ovat vuonna 2017 kuuluneet seuraavat henkilöt (suluissa henkilökohtainen varajäsen): 
 
Valittuina vuosiksi 2015–2017 
Dosentti Hannu Karttunen (varajäsen KL Juhani Tähtinen), Tähtitieteellinen yhdistys URSA ja Suomen 
kasvatuksen ja koulutuksen historian seura 
Dosentti Tuomas Martikainen (varajäsen FT Kaisa Vehkalahti), Etnisten suhteiden ja kansainvälisen 
muuttoliikkeen seura ja Nuorisotutkimusseura 
Professori Ari Sihvola (varajäsen professori Aarne Halme), Teknillisten Tieteiden Akatemia 
Professori Kirsi Tirri (varajäsen professori emeritus Erkki Hollo), Suomalainen Tiedeakatemia 
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Professori Terhi-Anna Wilska (varajäsen PhD Emilia Palonen), Westermarck-seura ja Valtiotieteellinen 
yhdistys 
 
Valittuina vuosiksi 2016–2018 
Professori Leif C. Andersson (varajäsen professori Mats Gyllenberg), Finska Vetenskaps-Societeten – 
Suomen Tiedeseura 
Professori Kimmo Katajala (varajäsen professori Petri Karonen), Suomen Historiallinen Seura 
Dosentti Anna-Kaisa Kuusisto-Arponen (varajäsen dosentti Kirsi Pauliina Kallio), Alue- ja 
ympäristötutkimuksen Seura 
Professori Pia Letto-Vanamo (varajäsen professori Niklas Bruun), Suomalainen Lakimiesyhdistys ja Juridiska 
Föreningen i Finland 
Professori Jouko Rikkinen (varajäsen professori Jari Valkonen), Suomen Biologian Seura Vanamo 
 
Valittuina vuosiksi 2017–2019 
Professori Ulla-Maija Forsberg (varajäsen professori Jyrki Kalliokoski), Kotikielen Seura ja Suomalais-
Ugrilainen Seura 
FT Cecilia af Forselles (dosentti Heikki S. Vuorinen), Suomen Oppihistoriallinen Seura ja Suomen 
Lääketieteen Historian Seura 
Professori Keijo Hämäläinen (varajäsen professori Arto Haapala), Suomalainen Tiedeakatemia 
Professori Hannu Riikonen (varajäsen professori Jukka Meurman), Finska Vetenskaps-Societeten – Suomen 
Tiedeseura  
Dosentti Jarmo Saarti (varajäsen YTT Susanna Nykyri), Suomen tieteellinen kirjastoseura, 
Informaatiotutkimuksen Yhdistys 
 
 
Julkaisupäällikkö Johanna Lilja siirtyy TSVltä  Kansalliskirjastoon 
Johanna on mukana vielä julkaisuavustusinfossa perjantaina 25.8. (lisätietoja ko. infosta TSVn www-sivuilla 
ja tässä kirjeessä), mutta sitten joudumme toivottamaan hänelle hyvää matkaa ja menestystä uuteen 
tehtävään.  
 
Tiedesihteeri Kirsi Siitonen hoitaa julkaisutoiminnan ja kv-toiminnan avustusten haun. Julkaisuvarastoa 
koskevissa asioissa voitte ottaa yhteyttä suoraan varaston tuttuihin työntekijöihin, varaston asioita 
koordinoi julkaisuvarastonhoitaja Jouko Tervonen puh. (09) 228 69 253 tai 046 851 2292. Tiedekirjan 
myynti- ja markkinointiasioissa voitte ottaa yhteyttä markkinointisuunnittelija Eija Lappiin, puh. (09) 228 
69 231.  Vaihtokeskuksen asioista vastaa entiseen malliin johtava kirjastonhoitaja Georg Strien, puh. (09) 
228 69 238. Jos ette keksi, keneen ottaa yhteyttä, soittakaa tai laittakaa viestiä toiminnanjohtaja Lea 
Ryynänen-Karjalaiselle, puh. (09) 228 69 222. TSVn henkilöstön yhteystiedot löytyvät TSVn www-sivuilta 
kohdasta https://tsv.fi/fi/yhteystiedot/henkilokunnan-yhteystiedot.  
 

Julkaisuavustusinfo perjantaina 25.8.2017 klo 13  
Julkaisuavustusinfossa 25.8.2017 keskustellaan julkaisutoiminnan avustusten tulevaisuudesta, Kotilava-
hankkeesta ja Suomen tiedekustantajien liiton tarjoamista rahoitusmahdollisuuksista. Tilaisuuden lopussa 
käydään hakulomake läpi uusien hakijoiden kanssa. Kysymyksiä on mahdollista lähettää etukäteen 
ilmoittautumisen yhteydessä. Tilaisuutta voi seurata myös etäyhteydellä.  Tarkempi ohjelma ja 
ilmoittautumislinkki löytyy TSVn www—sivuilta https://tsv.fi/fi/tapahtumat/julkaisuavustusinfo-2582017. 
 
Tieteiden yönä tieteelliset seurat näyttävät, mistä ne on tehty!  
Tieteiden yönä 18.1.2018 Tieteiden talo täyttyy tieteellisten seurojen järjestämästä ohjelmasta. Illan teema 
”Harrasta tiedettä” tarjoaa mainion tilaisuuden esitellä tiedettä syvällä hartaudella tai houkutella uusia 
ihmisiä harrastamaan tiedettä tieteellisiin seuroihin! Tervetuloa mukaan esittelemään seuranne toimintaa 
tai järjestämään vaikkapa luento tai työpaja. Alustavien ohjelmaehdotusten deadline on 4.9.2017 ja ne voi 
lähettää Tieteiden yön tuottajalle osoitteeseen mandi.vermila(at)tsv.fi. 
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Avustusten seuraavat hakuajat  
Konferenssiavustusten seuraavat hakuajat ovat 1.-31.10.2017 ja 1.-28.2.2018. Avustusta voi hakea 
konferenssille, joka järjestetään hakuajan päättymisen ja sitä seuraavan hallituksen päätöskokouksen 
jälkeen. Lisätietoja: johtava kirjastonhoitaja Georg Strien, puh. (09) 228 69 238, avustukset(at)tsv.fi 
 
Julkaisutoiminnan ja kv-toiminnan avustusten hakuaika vuodelle 2018 on 1.-30.9.2017. Lisätietoja: 
tiedesihteeri Kirsi Siitonen puh. (09) 228 69 229, kirsi.siitonen(at)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. 
 
Vuoden Tiedekongressivaikuttaja -palkinnon jako 5.9. klo 11.30-13.30 
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. 
Vuonna 2016 palkinnon sai professori Marjaana Niemi Tampereen yliopistosta. Tilaisuuteen voi 
ilmoittautua osoitteessa www.messukeskus.com/tsv 
 
Tulkaa mukaan Helsingin kirjamessuille ! 

Messut järjestetään Messukeskuksessa 26.–29.10.2017. Tiedekirjan messuosasto tarjoaa intiimin tilan 

puolen tunnin mittaisille tieteellisten seurojen julkaisuja koskeville esitelmille ja haastatteluille. Pieni osasto 

mahdollistaa hyvin keskustelun yleisön kanssa. Ohjelmaehdotuksia voi lähettää lomakkeen kautta 

(http://survey.tsv.fi/index.php/survey/index/sid/341276/lang/fi) 31.8.2017 saakka. Tiedekirjan 

messuohjelmasta vastaa Suomen tiedekustantajien liitto. Mukaan mahtuu vielä oikein hyvin! 

 
Tiedeyhteisön palvelusvuosiansiomerkit haettavana 30.9. mennessä  

Ansiomerkit ovat haettavana 15.8.–30.9.2017 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 
 
 
Kesä jatkuu vielä! 

 

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