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JÄSENKIRJE 4/2018 
 

 
 
 
Hallituksen kokouksen 3.5. päätöksiä  
Hallitus hyväksyi TSV:n strategian 2019–2023 vision, arvot ja strategiset painopisteet sekä strategian 

sisällön pääpiirteissään seuraavasti:  

Visio: Avoimen ja vahvan tiedeyhteisön keskeinen kehittäjä yhdessä jäsenyhteisöjensä kanssa 

Arvot: Avoimuus, luotettavuus, riippumattomuus, yhteisöllisyys 

Strategiset painopisteet: 
- jäsenyhteisöjen identiteetin vahvistaminen 
- avoimen tieteen kansallisen toimintakulttuurin edistäminen 
- jäsenyhteisöjen avoimen tieteellisen julkaisemisen kehittäminen 
- TSV:n tuottamien kansalaisille suunnattujen tapahtumien ja palveluiden yleisöpohjan 

laajentaminen. 
 

Strategia-asiakirjaa työstetään vielä elokuun loppuun asti siten, että tekstiä tiivistetään ja visualisoidaan 
helpommin luettavaksi.  Strategia vahvistetaan lopullisesti hallituksen kokouksessa 3.9.2018. Toiminta- ja 
taloussuunnitelmaa ryhdytään kuitenkin laatimaan jo edellä esitettyjen painopisteiden mukaisesti.  

Hallitus keskusteli myös Tieteiden talon kehittämisestä ja päätti esittää opetus- ja kulttuuriministeriölle, 

että TSV, Senaatti-kiinteistöt Oy ja OKM toteuttaisivat suunnitteluprojektin, jossa talon uudistamista ja 

remonttitarpeita voitaisiin suunnitella TSV:n jäsenyhteisöjen ja työntekijöiden tarpeet huomioiden. 

Senaatin ja TSV:n kokouksessa 15.5. keskusteltiin suunnitteluprojektin sisällöstä ja toteutustavoista ja 

sovittiin, että Senaatti tekee juhannukseen mennessä tarjoukset projekteista, jotta saamme selkeän 

käsityksen suunnittelun kustannuksista. 

 
Avustusten seuraavat hakuajat  
Konferenssiavustusten seuraavat hakuajat ovat 1.-31.10.2018 ja 1.-28.2.2019. 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@tsv.fi 
 

TÄSSÄ JÄSENKIRJEESSÄ muun muassa  

 Hallituksen kokouksen 3.5. päätöksiä 

 Julkaisupalvelujen uutisia ja tapahtumia 

 Kesän aukioloajat 

 Ansiomerkkiasiaa 

 Tärkeitä kokousaikoja elo-joulukuu 2018 
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Julkaisutoiminnan ja kv-toiminnan avustusten hakuaika vuodelle 2019 on 1.-30.9.2018.  Lisätietoja: 
tiedesihteeri Kirsi Siitonen, puh. (09) 228 69 269, kirsi.siitonen (at)tsv.fi 
 

TULEVIA TAPAHTUMIA, KESÄN JA SYKSYN AIKATAULUJA 

Taiteiden yöhön, Tieteiden yöhön ja Helsingin Kirjamessuille etsitään ohjelmaa!  

Kaipaatteko näkyvyyttä seuranne toiminnalle tai julkaisuille? Tervetuloa järjestämään ohjelmaa yhteen, 
kahteen tai vaikkapa kaikkiin TSV:n syksyn ja talven tapahtumista!  
 
Tiedekirja on mukana 23.8.2018 järjestettävässä Taiteiden yössä. Tiedekirjan tapahtumaan etsitään 
ohjelmaa Tiedekirjassa myyviltä seuroilta. Ohjelma voi olla esimerkiksi kirjaesittely tai esitelmä, mutta myös 
uusia ideoita kaivataan myymälän puitteet huomioiden. Tiedekirja on tapahtumapäivänä auki klo 21.00 
asti. Ohjelmaehdotuksia voi lähettää Eija Lapille (eija.lappi@tsv.fi) 31.5.2018 saakka.  
 

Helsingin Kirjamessut järjestetään Messukeskuksessa 25.–28.10.2018. 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 (https://survey.tsv.fi/index.php/survey/index/sid/918955/lang/fi) 20.8.2018 saakka. 

Lisätietoja (eija.lappi@tsv.fi).  

 

Lähetä ohjelmaehdotus Tieteiden yöhön 2019!  

Tieteiden yötä vietetään seuraavan kerran torstaina 10.1.2019 Helsingin Kruununhaassa. Tieteiden talo 

tarjoaa tieteellisille seuroille jälleen hyvät puitteet järjestää Tieteiden yönä ohjelmaa keskellä 

Kruununhakaa. Tieteiden talon Tieteiden yön ohjelma kootaan ohjelmaehdotuslinkin kautta lähetetyistä 

ohjelmaehdotuksista. Ehdotuksia voi lähettää 5.9.2018 saakka osoitteessa 

https://survey.tsv.fi/index.php/survey/index/sid/584677/lang/fi. Tieteiden talon Tieteiden yön 

ohjelmavalinnoista ilmoitetaan kaikille ehdotuksia lähettäneille viikolla 37. Ohjelmavalintojen jälkeen 

ohjelmatietoja voi täydentää 6.11.2018 asti.  

Tieteiden yönä tapahtumia järjestetään muuallakin kuin Tieteiden talolla. Jos olet kiinnostunut 

järjestämään itsenäisen tapahtuman osana Tieteiden yötä, ota yhteyttä tapahtuman tuottajaan 

(tieteidenyo@tsv.fi). Tieteiden yön ohjelma julkistetaan marraskuussa 2018 painettuna käsiohjelmana sekä 

verkossa osoitteessa www.tieteidenyo.fi.  

 

Varastokiintiöiden tarkastukset  jatkuvat toukokuussa  

Varasto on kevään aikana inventoitu ja seuraavaksi jatkuvat varastokiintiöiden tarkastukset. Vuosittain 

käydään läpi kolmannes seuroista, joille tiedotetaan kiintiöt ylittävistä nimekkeistä touko-kesäkuun aikana. 

Tämän jälkeen seuralla on vuosi aikaa miettiä, mitä kiintiöt ylittäville julkaisuille tehdään.   

 

Julkaisuvaraston kesän aukiolot  

Varasto on 1.6.–31.8. avoinna klo 9-15. Heinäkuussa varaston aukiolosta vastaa vain yksi osa-aikainen 

työntekijä, joten silloin varasto on auki vain ti-pe. Heinäkuun aikana tulevista julkaisueristä on siksi 

tiedotettava varastoon jo kesäkuun aikana.  Tiedekirjan verkkokaupan toimitukset lähtevät asiakkaille myös 

kesällä.  
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Tiedekirjan kesän aukiolot  
Tiedekirjan kesän aukiolot ovat 1.6.–31.8. ma 10–16, ti-pe 10–15.30. 

Myynti- ja vaihtotoiminnan tiimin kehittämispäivän ja virkistyspäivän takia Tiedekirja on suljettu 6.6. ja 

13.6.  

Juhannuksen aaton aattona 21.6. myymälä on myös kiinni. 

Myymälä on suljettu 9.–27.7.  

Verkkokauppa palvelee koko kesän, joskin heinäkuussa toimitusajat ovat hieman normaalia pitemmät.  

Tiedekirja liikenteessä kesällä 

Karjalaiset kesäpäivät Kouvolassa 15.-17.6.  

Vanhan Kirjallisuuden Päivät Sastamalassa 28.-30.6.  

Kirjakemmakat Puumalassa 17.-18.8. 

 

Tieteiden talon aukioloajat  

Tieteiden talo on suljettu 2.- 29.7.2018 välisen ajan. Tieteiden talo on jälleen normaalisti auki 30.7. alkaen.  

 
MUUTA TÄRKEÄÄ 

EU:n tietosuojauudistus 

Kaikkia organisaatioita (yritykset ja yhdistykset) koskeva EU:n tietosuoja-asetus asetettiin 2016 keväällä ja 

sitä ryhdytään soveltamaan 25.5.2018. Uusi asetus koskee myös TSV:n jäsenseuroja. Olemme keränneet 

lyhyen tietopaketin aiheesta TSV:n kotisivuille: https://www.tsv.fi/fi/tiedotteet/eun-tietosuojauudistus 

Tietosuoja-asetukseen liittyvä työ on käynnissä TSV:llä ja esimerkiksi jäsenseurojen kanssa solmittuja 

sopimuksia tullaan lähiaikoina täydentämään tietosuoja-asetuksen mukaisiksi. 

 
Palvelusvuosiansiomerkit haettavana  
Tiedeyhteisön palvelusvuosiansiomerkkejä voi hakea 30.9.2018 mennessä niille toimihenkilöille, joiden 
osalta vuodet tulevat täyteen edellisen vuoden loppuun mennessä. Päätökset tehdään marraskuun 15. 
päivään mennessä. Hakemus tehdään Tieteellisten seurain valtuuskunnalle sähköisesti lomakkeella, johon 
tarvitaan käyttäjätunnus. www.tsv.fi/ansiomerkki. TSVn internet-sivuille laitetaan lähempänä hakuaikaa 
lisätietoa asiasta esim. hausta, myöntämisprosessista, myöntämiskriteereistä ja hinnoista.  
 

TSVn kokoukset ja tärkeimmät asiat syksyllä 2018  

- työvaliokunta 24.8. klo 14 
- hallitus 3.9. klo 14: vuoden 2019 toiminta- ja taloussuunnitelmaesityksen valmistelu syyskokousta 

varten 
- syyskokous 24.9. klo 15 – HUOMATKAA, että syyskokous pidetään jo syyskuussa, ei siis 

aikaisempaan malliin lokakuussa. Tämä johtuu siitä, että OKM on aikaistanut valtionavustusten 
hakuaikaa kuukaudella lokakuun lopusta syyskuun loppuun, joten vuoden 2019 toiminta- ja 
taloussuunnitelman hyväksyminen pitää tehdä ennen hakuajan päättymistä. 

- työvaliokunta 26.11. klo 14 
- hallitus 10.12. klo 14: konferenssiavustukset (lokakuun 2018 haku), avustusjaoston nimeäminen 

vuosille 2019-2021 
- uuden hallituksen järjestäytymiskokous 10.12. n. klo 16  
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JA ETTEI PÄÄSE UNOHTUMAAN! 

Ensin on kesä mutta sitten tulee syyskokous 24.9. - hallituksen uusien jäsenten 
ehdokasasettelu tapahtuu verkossa  
Kevätkokouksessa 14.3.2016 päätettiin, että 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. Ehdokasasettelu ja valinnat sujuivat syyskokouksessa 
25.10.2016 niin sulavasti, että verkkoilmoittaminen toteutetaan myös tänä vuonna. 
 
Ehdokkaita voi siis ennen syyskokousta ehdottaa verkkolomakkeella ja ehdokkaiden nimet tullaan 
julkaisemaan sitä mukaa kuin ehdotuksia on tehty. Näin voitte tutustua hyvissä ajoin, ketkä ovat kisaamassa 
hallituspaikoista. Lisätietoja saa allekirjoittaneelta, lea.ryynanen-karjalainen(at)tsv.fi.  
 
Näyttelytilaa Tieteiden talolla  seurojen toiminnan esittelyä varten  

Tieteiden talolla on 5.krs:ssa pieni näyttelytila ja vitriinejä sekä myös muissa kerroksissa pöytävitriinejä, 
joita seurat voisivat käyttää toimintansa esittelyssä. 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.  
 
Toimintakertomus valmis! 
Vuoden 2017 toimintakertomus on nyt saatu kirjoitettua, kuvitettua, taitettua ja oikoluettua. 
Toimintakertomus julkaistaan viimeistään 17.5. TSV:n www-sivuilla kohdassa 
https://www.tsv.fi/fi/toiminta/asiakirjat. Aika paljon olemme taas saaneet yhdessä aikaan!  
 
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.  
 
 
Hyvää kevättä kaikille! 
 
 

 

Kuva: Kati Ruuth-Chappuis. 

 

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