
1 
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Jäsenkirjeen jakelusta ja seurojen tapahtumista tiedottamisesta  

Voi mennä jo toiston puolelle, mutta silti: kirjeet lähetetään toistaiseksi vain jäsenseuran ilmoittamalle 
yhteyshenkilölle. Kirjeitä ei siis vieläkään pystytä lähettämään kaikille jäsenille. Siksi on tärkeää, että 
yhteyshenkilöt toimittavat kirjeissä olevat tiedot tavalla tai toisella eteenpäin jäsenistölle. Jäsenkirjeet 
ovat myös luettavissa TSVn www-sivuilla kohdassa https://tsv.fi/fi/toiminta/jasenyys sivun alalaidassa.  
 
Pystymme jonkun verran jakamaan jäsenkirjeessä tietoa seurojen tapahtumista, mutta vain jos tapahtuman 
ajankohta osuu hyvin yhteen jäsenkirjeen jakelun kanssa. Käytämme omassa ja seurojen tapahtuma-
tiedottamisessa TSVn Facebookia, joten jos haluatte hyödyntää TSVn Facea, huomioikaa, että 
muokkaamme tiedotetekstejä Facemaailmaan sopivan napakoiksi. 
 

TSVlle uusi puheenjohtaja Ulla-Maija Forsberg 1.3.2018 alkaen 
Viime jäsenkirjeessä kerroimme hallituksen järjestäytymiskokouksesta 12.12.2017. Kokouksessa valittiin 
vuodeksi 2018 puheenjohtajaksi Keijo Hämäläinen, varapuheenjohtajaksi Cecilia af Forselles ja 
työvaliokunnan jäseniksi Hämäläisen ja af Forsellesin lisäksi Leif C. Andersson, Anna-Kaisa Kuusisto ja Jouko 
Rikkinen. Järjestäytymiskokouksessa Hämäläinen kertoi halukkuudestaan luopua puheenjohtajuudesta, 
joten kokouksessa sovittiin, että puheenjohtajan tehtävään palataan hallituksen kokouksessa 5.2.2018. 
Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Ulla-Maija Forsberg 1.3.2018 alkaen. 

 
KEVÄTKOKOUS, PALKINTOJA JA KEVÄTKUTSUT MAANANTAINA 12.3.2018  

Kevätkokous maanantaina 12.3.2018 klo 15–16 
Kevätkokouksen asialistalla ovat vuoden 2017 tilinpäätös ja toimintakertomus, vuoden 2018 tarkistettu 
talousarvio ja TSVn uudet tehtävät, uudet jäsenhakemukset ja strategiaprosessin väliaikatietoja. Lisäksi 
kerrotaan Tieteiden talon kehittämissuunnitelmista.  
 
Kevätkokousedustajan valinta kannattaa käynnistää mahdollisimman pian, kokousmateriaali ja valtakirja 
lähetetään sähköisesti yhteyshenkilölle viimeistään 26.2.2018. Kokousedustaja esittää allekirjoitusoikeuden 
omaavan henkilön allekirjoittaman valtakirjan ennen kokouksen alkua valtakirjojen tarkastajille 
kokouspaikalla.  

LUMITUISKUINEN TERVEHDYS! 

Jäsenkirjeessä muun muassa 

- Ma 12.3.2018 kevätkokous klo 15, vuoden 

Tiedekirja-palkinto ja TSVn Kordelinin 

tiedepalkinto klo 16.15 ja kevätkutsut klo 16.45 

– tulkaa jännittämään ketkä palkitaan työstä 

tieteen hyväksi!  

- kysely kirjoituskilpailuista 

https://tsv.fi/fi/toiminta/jasenyys
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TSVn Kordelinin Tiedepalkinto jaetaan ensimmäisen kerran kevätkokouksen yhteydessä  
TSVn työvaliokunta päätti syksyllä 2016, että TSVn vuonna 1999 perustetusta Alfred Kordelinin säätiön 
Tieteellisten seurain valtuuskunnan 100-vuotisrahastosta, joka on Kordelinin säätiön kohderahasto, 
voitaisiin jakaa apurahojen sijaan palkinto tai palkintoja. TSVn ja Kordelinin säätiön edustajien kokouksessa 
sovittiin, että palkintolautakunta tekee esityksen säätiölle palkinnon tai palkintojen jakamisesta vuodesta 
2017 alkaen. TSVn hallitus päätti syksyllä 2017, että TSVn tiedepalkinnon arviointikriteerit ovat aktiivisuus 
tiedetapahtumien järjestämisessä, avoimen julkaisemisen edistämisessä, tiedeviestinnässä tai tieteellisten 
seurojen toiminnan näkyväksi tekemisessä. Samalla se päätti, että palkinto jaetaan vuosittain 
kevätkokouksen yhteydessä. 
 
Koska palkinto jaetaan nyt ensimmäisen kerran, ehdotuksia pyydettiin hallituksen jäseniltä ja TSVn 
henkilöstöltä. Palkintolautakunta teki ehdotuksensa 26.1.2018, ja ehdotus esiteltiin TSVn hallitukselle 
5.2.2018. Päätöksen palkinnon saajasta tekee Kordelinin säätiön hallitus. Vuodesta 2019 eteenpäin 
esityksiä palkittavasta tai palkittavista seuroista tai seura-aktiiveista pyydetään jäsenseuroilta.  
 
Vuoden tiedekirja 2017 
Vuoden tiedekirja -palkinnon tarkoituksena on nostaa esille ansiokasta tutkimuskirjallisuutta. Palkinnolla 
halutaan kannustaa tutkijoita julkaisemaan korkeatasoisia tiedeteoksia suomeksi tai ruotsiksi. Vuosittain 
jaettavan palkinnon myöntävät Tieteellisten seurain valtuuskunta ja Suomen tiedekustantajien liitto, joka 
rahoittaa palkinnon. Ehdokkaiden kymmenen kärki löytyy www.tsv.fi etusivulta. 
 
 
MUUTA TÄRKEÄÄ 
 
Tiedekirjan aukioloaika pitenee keskiviikkoisin vuoden 2018 alusta lähtien  
Tiedekirja on avoinna tammikuusta lähtien keskiviikkoisin klo 18 asti. Pidennetty aukiolo mahdollistaa hyvin 
työpäivän jälkeisen asioinnin myymälässä ja luontevasti Tiedekirjassa järjestettävät tilaisuudet sijoittuvat 
keskiviikko iltapäiviin, muutamin poikkeuksin. Tiedekirjan aukioloajat ovat ma, ti ja to 10.30–17, ke 10.30–
18 ja pe 10–16. Seuraa tapahtumia https://www.facebook.com/Tiedekirja/ 
 
Kevään 2018 hakuajat  
Avustukset kansainvälisten konferenssien ja kansallisten seminaarien järjestämiseen ja avustukset liikunta-
alan kansainvälisten konferenssien ja kokousten järjestämiseen ovat haettavissa 1.-28.2.2018. Lisätietoja: 
johtava kirjastonhoitaja Georg Strien, puh. (09) 228 69 238, avustukset(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. 

 
Julkaisufoorumi kutsuu tutkijoita vaikuttamaan  

Julkaisufoorumi kutsuu tiedeyhteisön jäseniä osallistumaan tieteellisten julkaisukanavien päivitysarviointiin, 
joka toteutetaan vuoden 2018 aikana. Julkaisufoorumi on suomalaisen tiedeyhteisön toteuttama, 
tutkimuksen laadunarviointia tukeva julkaisukanavien tasoluokitus, jonka toteutuksesta vastaa Tieteellisten 
seurain valtuuskunta. Julkaisukanavien arvioinnista vastaavat 23 tieteenaloittaista asiantuntijapaneelia. 
Tiedeyhteisöltä saatu palaute tuottaa tietoa paneelien arviointityön tueksi.  
 

http://www.tsv.fi/
https://www.facebook.com/Tiedekirja/
mailto:avustukset@tsv.fi
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Tutkijat voivat vaikuttaa päivitysarviointiin voi tekemällä muutosehdotuksia julkaisukanavien nykyisiin 
tasoihin ja tekemällä TOP10-listan oman tutkimusalan tärkeimmistä julkaisukanavista Jufo-portaalissa. 
Ehdotukset, jotka on tehty 31.3.2018 mennessä, ehditään huomioida päivitysarvioinnin ensivaiheessa. 
Paneelit valmistelevat huhti-toukokuussa uuden alustavan tasoluokitusehdotuksen, joka viimeistellään 
syksyn aikana. Lisätietoa Julkaisufoorumin sivuilla www.julkaisufoorumi.fi  
 
Kysely jäsenseurojen toiminnasta – onko teillä kirjoituskilpailu tai kirjoittajapalkinto?  

Onko seurallanne tai seuranne lehdellä kirjoituskilpailua? Tai jakaako seuranne tai lehtenne muuten 
palkintoja tai tunnustusta ansioituneille kirjoittajille? Helsingin yliopiston tietokirjallisuuden professori Pirjo 
Hiidenmaa kerää tietoja tällaisista palkinnoista. Ota yhteys sähköpostitse pirjo.hiidenmaa@helsinki.fi, ja 
kerro palkinnosta, sen kriteereistä ja jakamiskäytännöistä. ” 
 
Etiikan päivä 15.3.2018 
Vuoden 2018 Etiikan päivä järjestetään Tieteiden talolla torstaina 15.3.2018 alkaen klo 12, otsikolla 
Vastuullinen tiede. Lisätietoja http://www.etiikanpaiva.fi/2018 
 
Vastuullinen tiede – sivusto aukeaa kohta 
Etiikan päivän yhteydessä julkistetaan uusi tutkimusetiikan ja tiedeviestinnän verkkosivusto. 
Vastuullinentiede.fi.-sivusto on rakennettu osana Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan ja 
Tutkimuseettisen neuvottelukunnan yhteistä Vastuullinen tiede ja tekijyys -hanketta. Suomenkielinen 
sivusto julkaistaan Etiikan päivänä. Englanninkielinen versio saadaan pian suomenkielisen jälkeen. Sivuston 
kehittäminen ja päivittäminen jatkuu vielä maaliskuun jälkeenkin – rahoitus on turvattu vuoden 2019 
loppuun asti. 
 
 
 

  

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