
 
Voit avata tämän viestin myös selaimessa.

 

 

TSV:n jäsenkirje 4/2019
Jäsenkirje on jäsenseuroillemme suunnattu uutiskirje, joka lähetetään jäsenrekisterin
yhteyshenkilöille 4–6 kertaa vuodessa. Seuran muut jäsenet ja luottamushenkilöt voivat
tilata jäsenkirjeen omaan sähköpostiinsa tilauslomakkeella. Jäsenkirjeet ovat luettavissa
myös TSV:n verkkosivuilla.

Tässä jäsenkirjeessä aiheina ovat muun muassa:

• TSV:n syyskokous
• Miksi tieteellinen seura? -haastekampanjan tulokset
• Tule mukaan edistämään tiedekasvatusta!
• Julkaisuvaraston uudet palvelumuodot jäsenseuroille
• Ehdota Vuoden tiedekirjaa 2019
• Syksyn tapahtumia

 

 

Kuva: Laura Kanerva

https://mailer.gruppo.fi/t/r-e-jdttkitk-uthtiuiuyu-r/
file:///C:/Users/kati/Desktop/J%C3%A4senkirje%202019_4_lokakuu.htm
https://mailer.gruppo.fi/t/r-l-jdttkitk-uthtiuiuyu-j/
https://mailer.gruppo.fi/t/r-l-jdttkitk-uthtiuiuyu-t/


TSV:n syyskokouksessa tehtyjä päätöksiä ja tiede- ja
tiedevalokuvakilpailun palkintojen saajat
Tieteellisten seurain valtuuskunnan syyskokouksessa 23.9.2019 käsiteltiin sääntömääräiset
asiat: hallituksen jäsenten vaali, toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2020 ja
tilintarkastajien valinta. Talousarvion yhteydessä päätettiin pitää jäsenmaksut
ennallaan. Lue lisää

Lisäksi jaettiin TSV:n Kordelinin tiedepalkinnot sekä valittiin valtakunnallisen
tiedevalokuvakilpailun voittaja. Tiedepalkinto myönnettiin Tähtitieteellinen yhdistys Ursalle
sekä Tulevaisuuden tutkimuksen seuran jäsenelle Matti Leskiselle. Perusteluissa korostui
voittajien panos tieteen yleistajuistamiseen ja tiedeviestintään. Lue lisää

Tiedevalokuvakilpailun pääpalkinnon sai Max Söderholmin kuvasarja yöperhosten
genitaaleista. Yleisön suosikiksi valikoitui Ulla Moilasen Noiat noitui kyyt kiroili, joka kuvaa
pääsyä menneisyyden maailmankuvaan ja ajatteluun. Osasta tiedevalokuvakilpailuun
osallistuneista kuvista on järjestetty näyttely Tieteiden talolla. Lue lisää

 

 

Kuva: Laura Kanerva

Miksi tieteellinen seura -haasteeseen osallistui runsaasti
seuroja ja seurojen jäseniä
TSV:n 120-vuotissyntymäpäivää juhlistettiin kampanjalla, joka kantoi nimeä Miksi
tieteellinen seura? Kampanjassa tuotiin esiin tieteellisten seurojen ja niiden
yhteiskunnallista ja inhimillistä merkitystä. Kutsuimme seitsemän kutsuvieraskirjoittajaa
kertomaan blogimaisissa teksteissä oman vastauksensa kysymykseen. TSV:n hallituksen
puheenjohtajan Ulla-Maija Forsbergin kirjoituksen lopusta löydät linkit myös muiden
kampanjaan osallistuneiden teksteihin.

Lisäksi haastoimme seurat ja seurojen jäsenet vastaamaan haasteeseen. Saimme
iloksemme lukuisia vastauksia. Löydät vastaukset Facebookissa ja Twitterissä tunnisteella
#SiksiTieteellinenSeura. Vastausten perusteella tieteellisillä seuroilla on paljon annettavaa
jäsenilleen, tieteelle ja yhteiskunnalle. Kiitos haasteeseen osallistuneille!
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Kuva: Jaakko Lukumaa

Tiedonjulkistamisen
valtionpalkinnot on jaettu
Vuoden 2019 tiedonjulkistamisen
elämäntyöpalkinto myönnettiin professori
Pertti Mustajoelle merkittävästä
tiedonjulkistamisesta terveystiedon ja
terveellisten elämäntapavalintojen alalla.
Lisäksi myönnettiin seitsemän
valtionpalkintoa esimerkillisestä
tiedonjulkistamisesta. Tiede- ja
kulttuuriministeri Hanna Kosonen luovutti
palkinnot 1.10.2019. Lue lisää

 

Kuva: Pixabay

Ehdota vuoden 2019
tiedekirjaa
Vuoden tiedekirja -palkinto myönnetään
vuonna 2019 ilmestyneelle ansiokkaalle
tiedekirjalle, ja se jaetaan TSV:n
kevätkokouksessa maaliskuussa 2020.
Palkinnolla kannustetaan tutkijoita
julkaisemaan korkeatasoisia tiedeteoksia
suomeksi tai ruotsiksi. Raadin sihteerille Ilari
Hetemäelle (ilari.hetemaki(at)tsv.�) voi
lähettää 30.11. asti ehdotuksia palkittavista
kirjoista. Lue lisää

 

 

Tule mukaan edistämään tiedekasvatusta!
TSV:n ja Tiedonjulkaisemisen neuvottelukunnan (TJNK) yhteinen tiedekasvatushanke luotaa
suomalaisen tiedekasvatuksen kenttää laaja-alaisen ja elinikäisen tiedeoppimisen
näkökulmasta. Hankkeessa muodostetaan kokonaiskuva tiedekasvatusta Suomessa
toteuttavista tahoista ja toiminnoista sekä laaditaan suositukset ja toimenpideohjelma
tiedekasvatuksen edistämiseksi.

Suositusten ja toimenpideohjelman laatiminen polkaistaan käyntiin kaikille avoimessa
aamiaistilaisuudessa Tieteiden talolla 25.10. Ilmoittaudu mukaan viimeistään 17.10.2019.
Lue lisää
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Kiinnostaako sinua
astrobiologia, arktisten
alueiden tutkimus tai Egyptin
historia? Tiedetorilla
tavataan!
Tiedetori järjestetään Helsingin
Kirjamessujen Kruununhaka-lavalla 24.–
25.10.2019. TSV:n koordinoiman
tapahtuman monipuolisesta ohjelmasta
vastaavat lukuisat eri tiedetoimijat ja -
kustantajat. Astrobiologian, arktisten

Tiedekirja Helsingin
kirjamessuilla 24.–
27.10.2019
Tiedekirjan osasto 6f68 on edellisvuosia
laajempi, ja siellä on ohjelmaa kaikkina
messupäivinä. Jakamalla tapahtumaa
Facebookissa voit vaikuttaa Tiedekirjan
osaston ja ohjelman menestykseen
messuilla.

Facebookissa tiedustelemme
seuraajiltamme, mikä esitys heitä messuilla

Osana hanketta toteutetaan tiedetapahtumien järjestämistä koskeva kysely, joka on
suunnattu kaikille tiedeviestinnän ja -kasvatuksen kentällä toimiville tahoille. Kysely on
avoinna lokakuun ajan. Tästä kyselyyn

 

 

Konferenssiavustusten hakuajat
Konferenssiavustusten seuraavat hakuajat ovat 1.–31.10.2019 ja 1.–28.2.2020. Avustusta voi
hakea konferenssille, joka järjestetään hakuajan päättymisen ja sitä seuraavan hallituksen
päätöskokouksen jälkeen. Tarkemmat hakuohjeet kunkin avustuksen osalta löytyvät TSV:n
verkkosivuilta.

 

 

Julkaisuvaraston uudet palvelumuodot jäsenseuroille
Muistutamme, että julkaisuvarasto tarjoaa uusia palveluja jäsenseuroille. Haluamme
helpottaa esimerkiksi jäsenseurojen sihteerien työtä tarjoamalla erilaisia tulostus- ja
postitusvaihtoehtoja. Seurat voivat tilata seuraavia palveluita:

tulostus ja tulosteiden toimitus seuralle
tulostus ja toimitus seuran jäsenille
mukaan voidaan liittää myös varastossa oleva julkaisu
seuran valmiina toimittamien kirjeiden lähetys (frankeeraus)

Lue tarkemmat tiedot täältä.
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alueiden ja Egyptin historian lisäksi
Tiedetorilla pureudutaan muun muassa
suomalaiseen hiphop-kulttuuriin, keskiajan
ihmisen tunne-elämään ja
ilmastonmuutokseen. Tutustu koko
ohjelmaan täällä.

 

kiinnostaa ja arvomme kommentoijien
kesken messulippuja. Arvontaan
osallistuminen on juuri käynnistynyt.
Julkaisua voi jakaa ja samalla tiedottaa
Tiedekirjan ohjelmasta. Linkki arvontaan on
täällä.

 

TSV:n luotsaamat maksuttomat tiedeklubit
järjestetään seuraavan kerran Finlandia-
talon Café Verandassa 31.10. ja 28.11. klo
17–18. Lokakuun tiedeklubin ohjelmasta
vastaa Lähikuva-lehti. Marraskuun
tiedeklubi syntyy yhteistyössä TSV:n ja
Suomen merihistoriallisen yhdistyksen
kanssa. Syksyn tiedeklubit avasi
Tähtitieteellinen yhdistys Ursa, joka täytti
kahvilan  torstaina 19.9. Keskustelu on
kuunneltavissa livepodcastina
SoundCloudissa. Tutustu syksyn
tiedeklubien ohjelmaan tarkemmin täällä.

 

 

 

Loka- ja marraskuun tiedeklubeilla puhuttavat Nordic Noir ja
haaksirikot

 

Kuudes kansallinen tiedeviestintäkongressi järjestetään
21.11.
Faktojen ja tutkitun tiedon saattaminen päättäjille vaatii hyviä viestintätaitoja. Tieteen ja
tieteentekijöiden asema on haastava, koska tieteen ominaislaatuun kuuluu varovaisuus
väittää ehdottomia totuuksia. Miten saada tiedettä tutuksi poliitikoille ja virkamiehille siten,
että tutkimus ja tieto eivät näyttäydy heille outona ja vältettävänä?

Tule mukaan kuuntelemaan ja keskustelemaan 6. kansalliselle tiedeviestintäkongressi -
päivälle, joka järjestetään Suomen Akatemian Monitoimitalossa (Hakaniemenranta 6,
Helsinki) 21.11.2019 klo 10–16. Tapahtumasta tulee myöhemmin lisätietoja
Tiedetoimittajien verkkosivuille.
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Kuva: Unsplash

Avoimen tieteen syyspäivät 2019
Avoimen tieteen syyspäivät 2019 järjestetään 25.–26.11.2019 Hankenilla ja Tieteiden talolla
Helsingissä. Syyspäivien teemana on avoin tutkimus yritysten, julkisten toimijoiden ja
kolmannen sektorin kanssa. Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan 11.11. mennessä.

 

 
 

Seuraa meitä:
 

 

 
tsv@tsv.�

Tieteellisten seurain valtuuskunta
Snellmanninkatu 13

00170 Helsinki

Sait tämän viestin, sillä olet tilannut TSV:n jäsenkirjeen tai toimit seuranne yhteyshenkilönä.
Jos olet tilannut jäsenkirjeen, voit perua tilauksen alla olevasta linkistä.

 

 
Peruuta Tieteellisten seurain valtuuskunnan jäsenkirje
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