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TSVn strategia vuodelle 2019-2023 on julkaistu 
TSV on julkistanut strategiansa vuosille 2019–2023. Strategian painopisteinä on jäsenyhteisöjen identiteetin 
vahvistaminen, avoimen tieteen kansallisen toimintakulttuurin edistäminen, jäsenyhteisöjen avoimen 
julkaisemisen kehittäminen sekä TSV:n tuottamien kansalaisille suunnattujen tapahtumien ja palveluiden 
yleisöpohjan laajentaminen. Strategia on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa 
www.tsv.fi/fi/toiminta/asiakirjat. Strategia perustuu jäsenseurakyselyn tuloksiin, jäsenistön kanssa 
pidettyjen työpajojen ja sidosryhmäkeskustelujen antiin, vuosien 2014–2018 strategian väliarvioinnissa 
saatuun palautteeseen sekä henkilöstön ja jäsenistön näkemyksiin TSV:n toimintaympäristöstä ja 
palveluista. 

Vuosikokouksen 24.9.2018 päätöksiä  
Vuosikokouksessa valittiin hallitukseen erovuoroisten tilalle äänestyksellä neljä uutta jäsentä ja nimettiin 
kahden tiedeakatemian edustajat. Jäsenseuroilla oli ollut mahdollisuus tehdä ehdotuksia syyskokouksessa 
tehtävien ehdotusten lisäksi 17.9.2018 mennessä sähköisellä lomakkeella TSVn www-sivujen kautta. 
Määräaikaan mennessä ehdotuksia tuli yhteensä 11 ehdokkaasta 19 jäsenseuralta. Lisäksi määräajan 
jälkeen ennen kokousta tehtiin yksi ehdotus ja kokouksessa tehtiin yksi ehdotus. Kokouksessa hylättiin 
virheellisesti yksi ehdokas. Hallituksen uusiksi jäseniksi kaudelle 2019-2021 valittiin suljetulla 
lippuäänestyksellä, jossa annettiin 61 äänestyslippua, seuraavat henkilöt:  

- dosentti Anna Rastas (dosentti Miia Halme-Tuomisaari) 33 ääntä, Suomen Antropologinen Seura 
- professori Pia Letto-Vanamo (professori Niklas Bruun) 20 ääntä, Suomalainen Lakimiesyhdistys 

(Juridiska Föreningen i Finland) 
- dosentti Anna-Kaisa Kuusisto (dosentti Kirsi Pauliina Kallio) 19 ääntä, Alue- ja ympäristötutkimuksen 

seura (Suomen Maantieteellinen Seura – Geografiska Sällskapet i Finland) 
- professori Petri Karonen (professori Sari Katajala-Peltomaa) 16 ääntä, Suomen Historiallinen Seura 

Syyskokous vahvisti hallituksen jäseniksi kaudelle 2019–2021 myös professori Mats Gyllenbergin (professori 
Hanna Snellman), Suomen Tiedeseura – Finska Vetenskaps-Societeten, ja vuodelle 2019 professori Arto 
Haapalan (professori Elina Ikonen), Suomalainen Tiedeakatemia.  

Äänestyksessä ääniä saivat myös Sylvain Joffre (Yrjö Viisanen), Geofysiikan seura ja Aerosolitutkimusseura 
15 ääntä; Jouko Rikkinen (Jari Valkonen), Societas pro Fauna et Flora Fennica ja Suomen Biologian Seura 
Vanamo 12 ääntä; Anna-Maija Pirttilä-Bäckman (Jarkko Hautamäki), Suomen Psykologinen Seura 10 ääntä; 
Minna Silver (Juhana Heikonen), ICOMOSin Suomen osasto 9 ääntä; Jarmo Reponen (Pirkko Kouri), Suomen 
Telelääketieteen ja e-Health seura 6 ääntä; Mikko Ritala (Pekka Joensuu), Suomen Kemistien Seura 5 ääntä; 
Katja Lähtinen (Jarkko Hantula), Suomen Metsätieteellinen Seura 4 ääntä; Jyrki Saarinen (Antti Isomäki), 
Suomen fotoniikan seura 2 ääntä. 

 

http://www.tsv.fi/fi/toiminta/asiakirjat


Vuonna 2019 hallituksen kokoonpano on edellä mainittujen uusien jäsenten lisäksi seuraava: 

Valittuina vuosiksi 2017–2019: 
Professori Ulla-Maija Forsberg (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 Arto Haapala (professori Elina Ikonen), Suomalainen Tiedeakatemia  
Professori Hannu Riikonen (professori Jukka Meurman), Finska Vetenskaps-Societeten – 
Suomen Tiedeseura  
Dosentti Jarmo Saarti (YTT Susanna Nykyri), Suomen tieteellinen kirjastoseura ja Informaatiotutkimuksen 
Yhdistys 

Valittuina vuosiksi 2018–2020: 
Professori Maria Lähteenmäki (professori Merja Penttilä), Suomalainen Tiedeakatemia 
Dosentti Tuomas Martikainen (dosentti Kaisa Vehkalahti), Etnisten suhteiden ja kansainvälisen 
muuttoliikkeen seura ja Nuorisotutkimusseura 
Dosentti Panu Nykänen (yli-insinööri Panu Sainio), Teknillisten Tieteiden Akatemia 
Professori Camilla Wide (professori Mona Forsskåhl), Svenska Litteratursällskapet i Finland 
Professori Terhi-Anna Wilska (dosentti Emilia Palonen), Westermarck-seura ja Valtiotieteellinen 
yhdistys 
 
Hallituksen järjestäytymiskokous on tiistaina 10.12. nykyisen hallituksen viimeisen kokouksen jälkeen n. klo 
16 Tieteiden talolla. Kokouksessa valitaan vuodeksi 2019 puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 
työvaliokunta. 
 
Avustushaku kansainvälisiin tieteellisii n ja liikuntatieteellisiin konferensseihin  1.-30.10. 
Kansainvälisten konferenssien ja kansallisten seminaarien järjestämiseen sekä liikunta-alan kansainvälisten 
konferenssien ja kokousten järjestämiseen tarkoitettujen valtion avustusten hakuaika on 1.-31.10.2018. 
HUOM! Syksystä 2018 alkaen käytössä on uusi hakujärjestelmä, johon vanhat hakutunnukset eivät käy. 
Hakijan tulee siis rekisteröityä uuteen hakupalveluun. TSV välittää opetus- ja kulttuuriministeriöltä saatavan 
valtionavustuksen kansainvälisten konferenssien ja kansallisten seminaarien järjestämiseen. Sitä voidaan 
myöntää kolmelle vuodelle. Avustusta myönnetään vain Suomessa järjestettäviin tapahtumiin. Päätökset 
tehdään v. 2019 helmikuun alussa. Avustukset haetaan sähköisesti TSV:n websivuilla olevan 
hakulomakkeen kautta: https://avustukset.tsv.fi. Lisätietoja ja neuvontaa saa työpäivinä klo 8.15–16.00 
välisenä aikana. Itse hakujärjestelmä on auki viimeisenä hakupäivänä klo 23.59 asti.  Seuraava hakuaika on 
1.-28.2.2019. Lisätietoja: johtava kirjastonhoitaja Georg Strien, puh. (09) 228 69 238, avustukset(at)tsv.fi. 
 
TSV:n taloushallinto tiedottaa  
TSV lähettää kerran vuodessa jäsenmaksulaskun, joka perustuu asiakasrekisterissämme olevaan 
jäsenseuraluetteloon. Maksun yhteydessä voitte korjata laskun summan vastamaan todellista 
jäsenmääräänne. Muistattehan ilmoittaa viimeistään maaliskuun loppuun mennessä ajantasalla olevan 
jäsenmäärän, joka perustuu edellisen tilinpäätöksenne tietoihin. 
Tiedoksenne: Tieteellisten seurain valtuuskunta lähettää ensisijaisesti verkkolaskuja. Mikäli Teillä on 
mahdollisuus vastaanottaa verkkolaskuja, lähettäkää meille seuraavat tiedot: 
- Verkkolaskuosoite 
- Välittäjätunnus: Oma operaattori 
Nykyään kaikki pankit ottavat vastaan e-laskuja. Tätä varten voitte käydä seuran verkkopankissa ja luoda 
itse tämän toiminnon. 
Laskutuspalvelusta sopiminen: Yrityksen nimenkirjoitusoikeuden haltija voi sopia laskutuspalvelun 
käyttöönotosta ottamalla yhteyttä omaan pankkiinsa. Kun E-laskujen vastaanottosopimus on tehty pankin 
kanssa, yritysten välisestä laskutuksesta sovitaan ilmoittamalla laskuttajille (eli TSV:lle) yrityksenne 
verkkolaskuosoite (IBAN-tilinumero tai OVT-tunnus) ja Pankin välittäjätunnus, niin laskuttajat voivat aloittaa 

https://avustukset.tsv.fi/


e-laskujen lähetyksen. 
- Verkkolaskuosoite: Pankkitilinumero IBAN-muodossa 
- Välittäjätunnus: Swift/BIC –koodi 
Yllä mainitut tiedot voitte lähettää s-postiosoitteeseen: taloushallinto@tsv.fi 

 
SYKSYN TAPAHTUMIA 
 
Tiedetori tuo Helsingin Kirjamessuille monipuolista tiedeohjelmaa  
Tiedetori järjestetään Helsingin Kirjamessujen Kruununhaka-lavalla 25.–26.10.2018 Messukeskuksessa. 
Monipuolinen ohjelma käsittelee muun muassa robotiikkaa, ihmesatujen historiaa, poikatutkimusta ja 
loiseläimiä. Helsingin Kirjamessujen teemamaata, Yhdysvaltoja, lähestytään Tiedetorilla 
kirjallisuudentutkimuksen näkökulmasta. Miten maan viimeaikaiset tapahtumat heijastuvat romaani- ja 
tutkimuskirjallisuudessa? Kaksipäiväinen, TSV:n kokoama Tiedetori tarjoaa messuvieraille tutkittua tietoa 
ajankohtaisista ilmiöistä ja esittelee kiinnostavimmat tieto- ja tiedekirjallisuuden uutuudet. Lisäksi torilla 
julkistetaan Tieteen päivien 2019 ohjelma ja Kanava-tietokirjapalkinnon ehdokkaat. Helsingin kirjamessuilla 
Tiedekirjan osastolla (6g80) on myös monipuolista kirjallista ohjelmaa. Osasto on entistä laajempi ja siellä 
on kaikkina messupäivinä tieteellisten seurojen ohjelmaa tarjolla. Tiedekirjan osaston ohjelma löytyy myös 
täältä https://www.tiedekirja.fi/media/wysiwyg/Tiedekirjan_ohjelma18.pdf 
Lue lisää: https://www.facebook.com/events/2279415228754855/ 
 
Avoimen tieteen päivät 19.–20.11.2018 Tieteiden talolla 
Avoimen tieteen päivien ohjelmaan sisältyy seuraavat teemat, joita ovat tiedejulkaisuiden avoimuuden ja 
saatavuuden kansallinen strategia, tutkijan vastuullinen arviointi ja avoimen tieteen kansallinen 
koordinaatio. Avoimen tieteen päivillä kokoontuvat myös kansalliset asiantuntija ryhmät julkaisemisen, 
datan, oppimisen ja tiedeyhteisön avoimuudesta. Näihin ryhmiin ovat kaikki tervetulleita.  
Ohjelma ja ilmoittautumislinkki löytyvät osoitteesta www.avointiede.fi. 

 
Tiede, käytäntö ja päätöksenteko-seminaari 21.11.2018 Tieteiden talolla  
Tieteellisten seurain valtuuskunta TSV, Lääkäriseura Duodecim ja Tapio Oy järjestävät keskiviikkona 
21.11.2018 Tieteiden talolla seminaarin, jossa pohditaan tieteen, käytännön ja päätöksenteon kohtaamista. 
Ilmoittautumiset seminaariin 15.11. mennessä osoitteessa 
https://survey.tsv.fi/index.php/survey/index/sid/845874/lang/fi 
Lisätietoja: Matti Rautalahti, Lääkäriseura Duodecim (matti.rautalahti(at)duodecim.fi) ja Lea Ryynänen-
Karjalainen, TSV (lea.ryynanen-karjalainen(at)tsv.fi 
 

PALKINTOJA JA TÄRKEÄÄ TIETOA TIETEESTÄ 

Vuoden tiedekirja 2018 – raati 
Vuoden tiedekirja -palkinto jaetaan kuluvan vuoden aikana ilmestyneelle ansiokkaalle kotimaiselle 
tiedekirjalle. Palkinto jaetaan vuosittain. Sen jakavat Suomen tiedekustantajien liitto ja Tieteellisten seurain 
valtuuskunta (TSV). Palkinnon suuruus on 10 000 euroa ja mahdollisesti myönnettävien kunnianmainintojen 
suuruus on 2 500 euroa. Tänä vuonna palkintoraatiin kuuluvat professori Minna Huotilainen, professori 
Ullamaija Seppälä ja professori Kari Teräs. Palkinnonjakotilaisuus on Tieteen päivillä tammikuussa 2019. 
Raadin sihteerinä toimii TSV:n julkaisupäällikkö Sami Syrjämäki (sami.syrjamaki(at)tsv.fi). Hänelle voi 
lähettää ehdotuksia palkittavista kirjoista lokakuun puoliväliin asti. 
 
Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan kuulumisia 
Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen jakoi tiedonjulkistamisen valtionpalkinnot 26.9.2018 Säätytalolla. 
Elämäntyöpalkinnon sai professori Kaisa Häkkinen. Lisäksi myönnettiin seitsemän palkintoa esimerkillisestä 
tiedonjulkistamistyöstä. Lue lisää: www.tjnk.fi. Esityksen tiedonjulkistamisen valtionpalkinnon saajista 
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tekee Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta. Tänä vuonna tuli kuluneeksi 50 vuotta ensimmäisten 
palkintojen jakamisesta. Ehdotuksia ensi vuoden palkittaviksi voi tehdä 1. joulukuuta mennessä osoitteessa 
www.tjnk.fi/valtionpalkinnot 

Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta (TJNK) laati vuonna 2013 kansallisen tiedeviestinnän 
toimenpideohjelman ”Tiede kuuluu kaikille”. TJNK:n uudet tiedeviestinnän suositukset ”Viesti rohkeasti, 
vaikuta vastuullisesti” auttavat tiedettä näkymään ja vaikuttamaan yhteiskunnassa. Ne on tarkoitettu 
kaikille tieteen parissa toimiville ja löytyvät osoitteesta https://tjnk.fi/fi/content/viesti-rohkeasti-vaikuta-
vastuullisesti 
 
Tutkimuseettisen neuvottelukunnan kuulumisia  
Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) on laatinut suosituksen ”Tieteellisten julkaisujen tekijyydestä 
sopiminen” Suomessa työskentelevien tutkijoiden käyttöön. Se on tarkoitettu tieteellisten yhteisjulkaisujen 
tekijyydestä sopimiseksi. Suositus täydentää TENKin yhdessä tiedeyhteisön kanssa laatimaa ”Hyvä 
tieteellinen käytäntö ja sen loukkausten käsitteleminen Suomessa” -ohjetta vuodelta 2012. TENKin laatimat 
ohjeet löytyvät osoitteesta http://www.tenk.fi/fi/tenkin-ohjeistot 
Neuvottelukunta on tuottanut myös piirrosvideon tiedevilppiepäilyjen käsittelemisestä Suomessa. Video on 
vapaasti käytettävissä esim. opetuksessa: www.tenk.fi 
 
Seuraava Etiikan päivä järjestetään 13.3.2019. Seminaarin teemana on eettisen ennakkoarvioinnin kentällä 
tapahtuvat muutokset. Lue lisää: www.etiikanpaiva.fi 
 
Vastuullinen tiede-sivusto 
Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan ja Tutkimuseettisen neuvottelukunnan yhdessä rakentama 
Vastuullinen tiede -sivusto www.vastuullinentiede.fi opastaa tutkimusetiikan ja tiedeviestinnän hyviin 
käytäntöihin Suomessa. Sivusto on julkaistu nyt myös englanniksi: www.responsibleresearch.fi 

 

AUKIOLOAIKOJA JA KOKOUSAIKOJA  

Tiedekirjan joulun aukioloajat  
Joulumyynti myymälässä on ajalla 26.11.–21.12. Tiedustelemme seurojen osallistumista tähän. 
Verkkokaupassa jouluale kestää tammikuun alkuun 26.11.–2.1. 
Joulun laajennetut aukioloajat myymälässä: 3.12.–21.12. ma-to 10.30–18 ja pe 10–16.  
Myymälä on suljettu 24.12.–31.12. 
Tieteiden talon aukioloajat joulu-tammikuussa 
Tieteiden talo on kiinni 24.12.2018 – 6.1.2019  
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. Huom! Isot tavarantoimitukset osoitetaan lastauslaiturille, osoite 
Itäpolku 7, 00930 Helsinki.  
 
TSVn kokoukset ja tärkeimmät asiat joulukuussa 201 8 ja keväällä 2019:  
- hallituksen kokous maanantaina 10.12. klo 14: avustusjaoston nimeäminen kaudelle 2019-2021, 
kansainvälisten konferenssien ja kansallisten seminaarien avustukset 
- uuden hallituksen järjestäytymiskokous  maanantaina 10.12. Tieteiden talolla.  
- kevätkokous viikolla 11 (todennäköisesti ma 11.3.) 
- syyskokous ma 23.9., jolloin juhlistamme myös TSV:n 120-vuotiasta taivalta tieteen hyväksi. 
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JA ETTEI PÄÄSE UNOHTUMAAN!  

Tieteen päivät tulevat jälleen!  
Tieteen päivien 2019 suunnittelu on alkanut. Teemana on ”Rohkeus – Mod”. Päätapahtuma on 9.–
13.1.2019 Helsingin yliopiston päärakennuksessa, jossa on tuttuun tapaan sessioita ja paneeleja. Ohjelmaa 
suunnittelee toimikunta, jonka puheenjohtajana toimii professori Tuija Pulkkinen (Helsingin yliopisto). 
Tieteelliset seurat voivat myös tehdä ohjelmaehdotuksia. Sessiolla on puheenjohtaja ja se koostuu 
tavallisesti kolmesta lyhyestä esitelmästä. Pääsihteeri Ilari Hetemäki (ilari.hetemaki(at)tsv.fi) välittää 
ehdotukset eteenpäin ohjelmatoimikunnalle. – Rohkeuteen kuuluu niin rohkeus ajatella, olla ja toimia 
uudella tavalla kuin myös rohkeus epäonnistua ja olla eri mieltä.  
 
Seuratkaa TSVtä Facebookissa ja www -sivuilla!  
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. Kertokaa myös jäsenillenne, että TSVn jäsenkirjeet löytyvät 
TSVn www-sivuilta kohdasta Jäsenyys.              

 
 

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