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Uskontotieteen tutkija Tuomas Martikainen on Vuoden 

Tiedekongressivaikuttaja  
 

Vuoden Tiedekongressivaikuttaja -palkinnon saa turkulainen uskontotieteilijä ja 

maahanmuuttotutkija, Åbo Akademissa tutkijana työskentelevä filosofian tohtori Tuomas 

Martikainen. Martikainen palkittiin ponnisteluistaan kansainvälisten tieteellisten kongressien 

saamiseksi Suomeen.  

Vuoden Tiedekongressivaikuttaja -palkinnon arvo on 5000 euroa, ja sen lahjoitti Suomen Messusäätiö. 

Palkinnonsaajan valitsivat Tieteellisten Seurain Valtuuskunnan avustusjaoston puheenjohtaja Ari 

Sihvola ja toiminnanjohtaja Lea Ryynänen-Karjalainen.  

Tutkija Tuomas Martikaisen tutkimustyön teemat liittyvät uskonnolliseen ja yhteiskunnalliseen 

muutokseen globalisoituvassa maailmassa, kansainväliseen muuttoliikkeeseen, 

maahanmuuttajayhteisöihin ja integraatiopolitiikkaan.  Martikainen on yli kymmenen vuoden aikana 

ollut useiden kansainvälisten konferenssien ohjelmatoimikunnissa ja vastuullisena järjestäjänä. 

Konferenssit ovat tuoneet Suomeen useita merkittäviä uskonto- ja yhteiskuntatieteiden tutkijoita ja 

samalla lisänneet eri tieteenalojen välistä keskustelua ajankohtaisista yhteiskunnallisista aiheista.   

– Vuoden Tiedekongressivaikuttaja -palkinto annetaan henkilölle, joka on vaikuttanut myönteisesti 

Suomen rooliin kansainvälisessä tieteellisessä toiminnassa sekä toistuvasti hakenut ja tuonut 

kansainvälisiä järjestökongresseja Suomeen. Palkittava luo tieteenalalleen positiivista imagoa ja on 

tieteenalansa tulevaisuuden lupaus. Tutkija Tuomas Martikainen täyttää kaikki nämä kriteerit, 

perustelevat Sihvola ja Ryynänen-Karjalainen. 

– Tieteelliset konferenssit ovat yksi tärkeimmistä keinoista pysyä perillä oman alansa tutkimuksesta. 

Suomi on pieni maa ja jää usein varjoon kansainvälisissä yhteyksissä. Tapahtumien järjestäminen täällä on 

hyvä tapa esitellä suomalaista osaamista ja luoda kansainvälisiä verkostoja. Meillä on hyvä infrastruktuuri 

ja yliopistot suhtautuvat myönteisesti tapahtumien järjestämiseen. Rahoituksen järjestäminen on tosin 

aina kovan työn takana, sanoo palkittu Tuomas Martikainen. 

– Koska toimin melko pienellä ja vakiintumattomalla tutkimuskentällä, niin olen sekä yllättänyt että 

ilahtunut tästä huomionosoituksesta. Kaikki järjestämäni tapahtumat ovat vaatineet yhteistyötä monien 

eri organisaatioiden ja rahoittajien kanssa, eivätkä olisi olleet mahdollisia ilman mittavaa 

vapaaehtoistyötä. Motivaationi tapahtumien järjestämiseen perustuu haluun oppia uutta ja tiedon 

avoimeen jakamiseen. Tiede on tiimityötä, Martikainen tiivistää. 

Palkinto luovutettiin Messukeskuksessa 28.-2-9.8.2014 järjestettävien Bisnespäivien yhteydessä.  

 

Vuoden Tiedekongressivaikuttaja -palkinto jaettiin nyt toisen kerran. Edellisvuonna palkinnon sai 

Tampereen teknillisen yliopiston elektroniikan ja tietoliikennetekniikan professori Jari Nurmi. 

Seuraavan, vuonna 2015 jaettavan palkinnon haku käynnistyy tulevan vuoden alussa. 

 

Suomi on kongressimaana maailman 18. suosituin. Menestys on alan toimijoiden tiiviin ja 

pitkäjänteisen yhteistyön tulosta.  Tuleville vuosille on jo kymmeniä vahvistuneita kongresseja, joista 

suurin on Messukeskuksessa heinäkuussa 2016 järjestettävä lisääntymislääketieteen ESHRE-kongressi. 

Tapahtumaan odotetaan 8 000 osallistujaa ja sen taloudellinen merkitys tulee olemaan noin 15 

miljoonaa euroa. 



   

Tieteellisten seurain valtuuskuntaan kuuluu neljä tiedeakatemiaa ja 267 tieteenalakohtaista tieteellistä 

seuraa. Valtuuskunta vastaa tieteellisten kongressien valtionavustuksen jakamisesta (n. 800 000 euroa 

vuodessa).  

 

Suomen Messusäätiö jakaa vuosittain noin 400 000 euron arvosta palkintoja, stipendejä ja apurahoja. 

Tunnetuimmat Messusäätiön palkinnoista ovat Kaj Franck -muotoilupalkinto ja Tasavallan presidentin 

kansainvälistymispalkinto. 

 

Palkinnonsaajan yhteystiedot:  

FT, tutkija Tuomas Martikainen, 040 592 4202, tuomas.martikainen@abo.fi 

 

Lisätietoja palkinnosta: 

Messukeskus, kongressipäällikkö Susanne Massingberd-Roinila, 040 450 3551, susanne.massingberd-

roinila(at)messukeskus.com 

Tieteellisten seuran valtuuskunta, toiminnanjohtaja Lea Ryynänen-Karjalainen, (09) 228 69 222,  

Lea.Ryynanen-Karjalainen(at)tsv.fi 

 

mailto:susanne.massingberd-roinila@messukeskus.com
mailto:susanne.massingberd-roinila@messukeskus.com
mailto:Lea.Ryynanen-Karjalainen@tsv.fi

