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JÄSENKIRJE 1/2016 
 
Kevätkokous lähestyy! 
Tieteellisten seurain valtuuskunnan kevätkokous pidetään maanantaina 14.3.2016 klo 13.00 Tieteiden 
talolla, Kirkkokatu 6, Helsinki. Kokoukseen voivat osallistua kaikki jäsenseurat, kuitenkin niin että kullakin 
jäsenseuralla on yksi ääni. Mahdollisissa äänestyksissä paikalla oleva henkilö voi käyttää äänioikeutta vain 
yhden jäsenseuran puolesta. 
 
Kevätkokouksessa päätetään uusien jäsenseurojen hyväksymisestä ja vahvistetaan edellisen vuoden 
toimintakertomus sekä tilinpäätös. Tässä kokouksessa päätetään myös valtuuskunnan hallituksen jäsenten 
valintamenettelyn uudistamisesta. 
 
Kokousmateriaali on toimitettu 25. ja 26.2.2016 seurojen yhteyshenkilöille sekä sähköpostitse että 
perinteisellä postilla. Huolehdittehan siitä, että valitsette kokousedustajan ja hänelle allekirjoitetun 
valtakirjan, joka tulee kokouspostin mukana. Valtakirja löytyy myös TSVn verkkosivujen etusivulta 
kevätkokousuutisesta.  
 
Kokouksen jälkeen kokoukseen osallistuneille on tarjolla kevyttä buffettia ja vapaata seurustelua. 
 

Tieteessä tapahtuu –foorumi 14.3.2016 klo 10-12 
Ennen kevätkokousta aamupäivällä järjestetään TSV-yhteisön toteuttama järjestyksessään kolmas Tieteessä 
tapahtuu –foorumi, otsikolla ”Kaiken maailman dosentit” – onko tieteen arvostus heikkenemässä? 
Yhteistyökumppanina on tällä kertaa Tiedetoimittajien liitto. Tilaisuudessa pohditaan, mikä nykytilanteessa 
huolestuttaa ja mitä asialle pitäisi tehdä. Puheenvuoron saavat muun muassa nuori tutkija, viestinnän 
ammattilainen, tutkimusrahoitusta monesta vinkkelistä tunteva ja kansalaisvaikuttaja – dosenttiakaan 
unohtamatta! Myös yleisö voi varautua esittämään omia näkemyksiään. Keskustelutilaisuuden päätteeksi 
jaetaan Vuoden Tiedekirja -palkinto. 
 
Tilaisuuden aikataulu: 
9.30-10.00 aamukahvit 
10.00-11.45 Tieteessä tapahtuu -foorumi III: ”Kaiken maailman dosentit” – onko tieteen arvostus 
heikkenemässä? 
11.45-12.00 Vuoden Tiedekirja -palkinnon julkistaminen 
 
Keskustelutilaisuuteen voi osallistua joko paikan päällä tai etäyhteydellä. Ohjelma varmistuu viikolla 9, 
jolloin myös ilmoittautuminen avataan. 
 
 
Julkaisuvaraston avajaiset 7.4.2016  Iiris-keskuksessa  
Julkaisuvaraston siivous ja muutto on nyt onnellisesti ohi, joskin puuhaa riittää vielä uusien tilojen 
viimeistelyssä ja organisoinnissa. Henkilökunta hoiti projektin yhteistyössä puhdistus- ja 
muuttoammattilaisten kanssa todella upeasti – aikataulut pitivät ja ennakoimattomiin ongelmiin 
kenkkuileva trukki mukaan lukien löydettiin aina ratkaisut. Iso kiitos kuuluu myös julkaisuvaraston 
asiakkaille, teille jäsenseuroillemme, jotka ymmärsitte ja sieditte puhdistustyön ja muuton aiheuttamat 
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viivästykset ja katkot palveluissa. Haluan kiittää erikseen myös Svenska Litteratursällskapetia, Diacor Oyn 
työterveyshuoltoa ja Suomen Sisäilmakeskus Oyta erinomaisesta yhteistyöstä. 
 
Järjestämme uuden varaston avajaiset torstaina 7.4.2016 alkaen klo 15.00. Tällöin kerromme muun 
muassa, miten varaston palvelut toimivat. Lisäksi pääsette tutustumaan tiloihin.  
 
Varaston käyntiosoite: Marjaniementie 74, 00930 Helsinki 
Tavarantoimitus: Itäpolku 7, 00930 Helsinki 
HUOM! Muistakaa merkitä kuormiin ja lähetyksiin osoitteen lisäksi Tieteellisten seurain valtuuskunnan 
julkaisuvarasto, jotta ne eivät eksy Iiriksen muille toimijoille! 
 
 
ATT-hanke etenee  
Kotimaiset lehdet avoimiksi ja vaikuttamaan -hanke (lyhennettynä Kotilava, kotisivu http://kotilava.fi) 
käynnistyi TSVllä syyskuussa. Hankkeen suunnittelija Antti-Jussi Nygård on perehtynyt nykyisen OJS-
järjestelmän ongelmiin, uuden OJS-version mahdollisuuksiin ja aikatauluttanut keväällä 2016 tehtäviä töitä. 
Koulutusta järjestetään keväällä OJS:n käytöstä julkaisualustana, DOI- ja ORCID – tunnuksista, artikkelien 
metatietojen merkitsemisestä ja hankkeen etenemisestä.  
 
Kotilava-hankkeen avointen julkaisujen rahoitusmalliin liittyvä osuus käynnistyy Kansalliskirjastossa 
maaliskuussa, kun Riitta Koikkalainen aloittaa hankkeesta vastaavana tietoasiantuntijana. Viikolla 21 
järjestetään ensimmäinen seminaari, johon kutsutaan kansainvälisiä asiantuntijoita, kotimaisia 
tutkimusrahoittajia, tieteellisten kirjastojen ja yliopistohallinnon edustajia sekä tieteellisiä julkaisijoita 
keskustelemaan avoimen julkaisemisen rahoitusmahdollisuuksista.  
 
Kotilava hankkeelle perustetaan ohjausryhmä, jossa TSV:n hallitusta edustaa Emilia Palonen ja TSV:n 
henkilökuntaa Johanna Lilja. 
 
 
Suoratoistoyhteys Tieteiden talolla  
Tieteiden talon palveluita on parannettu hankkimalla järjestelmät sekä videoneuvotteluita varten, että 
tapahtumien suoratoistoa varten. Suoratoisto on nyt mahdollista suurimmasta salista, 104:stä. 
Suoratoistojärjestelmää on koekäytetty ja palaute on ollut positiivista. Videoneuvotteluohjelmisto vaatii 
vielä testausta.  Järjestelmien käyttöön liittyvät käytännöt ja ohjeistukset valmistuvat vuoden 2016 
alkupuolella. Myös tieteiden talon langaton verkko on uudistettu nykyaikaisemmaksi ja vakaammaksi. 
 

 
Hallituksen päätöksiä 17.2.2016 
Hallitus teki kokouksessaan ehdotuksen hallituksen jäsenten valintamenettelystä, joka käsitellään 
kevätkokouksessa 14.3.2016. Hallitus päätti myös TSV strategian väliarvioinnin toteuttamisesta syksyllä 
2016 ja hyväksyi tarkistetun talousarvion. 
 
Lisäksi hallitus teki julkaisutoiminnan linjauksia: 1) TSV:n julkaisutoiminnan painopiste on tällä 
strategiakaudella avoimessa julkaisemisessa. Näin ollen OJS-alustaa kehitetään julkaisualustaksi vain 
välittömästi tai embargona avoimille lehdille.  Toimituskäytössä se voi edelleenkin olla myös maksullisilla 
lehdillä. TSV:n ulkopuoliset käyttäjät voivat ostaa koulutusta ja käyttöoikeuden TSV:n OJS-palveluun, jos ne 
ovat välittömästi avoimia. 2) Pääasiallinen maksullisen verkkojulkaisemisen kanava on lähivuosina 
Kansalliskirjaston ylläpitämä Elektra, jota tällä hetkellä käyttää noin 30 jäsenseuran lehteä. 3) Seurojen 
sähkökirjatuotantoon liittyvistä tarpeista ja näiden edellyttämästä palvelutarjonnasta tehdään selvitys, 
jossa tutkitaan, mitä resursseja ja osaamista vaadittaisiin, jotta TSV voisi tarjota seuroille tarvittavat 
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palvelut tai mitä muita vaihtoehtoja maksullisten sähkökirjojen välittämiseen on. Tiedustelemme Suomen 
tiedekustantajien liitolta kiinnostusta toteuttaa tämä selvitys yhteistyössä TSV:n kanssa.  
 
 
Ennakkotietoja kevään ja syksyn 2016 tapahtumista  
Ajankohtaista julkaisemisessa –päivä 13.5.2016 
Tänä vuonna Ajankohtaista julkaisemisessa -päivällä ei ole selkeää teemaa, vaan päivään mahtuu useita 

esityksiä meneillään olevista muutoksista ja hankkeista, kuten Kotilava-hankkeesta ja siihen liittyvästä 

avointen lehtien rahoitusmallin pilotoinnista, rinnakkaistallennuksesta, vertaisarviointitunnuksesta ja 

julkaisuvaraston uudesta palvelukonseptista.  Päivän aikana voidaan järjestää myös 5-15 hengen työpajoja, 

joissa keskustellaan ajankohtaisista asioista. Voit ehdottaa etukäteen aiheita, joista toivot järjestettäväksi 

työpajaa. Lähetä ehdotuksesi 1.4. mennessä osoitteeseen johanna.lilja(at)tsv.fi. Kerro ehdotuksessasi, 

haluaisitko itse toimia työpajan vetäjänä tai tiedätkö sopivan henkilön vetäjäksi.  Työpajojen aiheita voisivat 

olla esim. 1) Elektra-lehtien tulevaisuus (keskustelu kirjastotilausten pysyvyydestä sekä 

rinnakkaistallentamisesta) ja 2) Vaihtotoiminnan tulevaisuus, josta on juuri tekeillä pieni kysely seuroille.  

Päivän aikana voidaan järjestää myös ”Kysy mitä vain” – palvelutiski, jossa JUFO:n ja TSV:n edustajat 

vastaavat 30 minuutin ajan paikalla tai ennakolta lähetettyihin kysymyksiin.  

Jäseniä seuroihin -tapahtuma syksyllä 

Monet seurat painivat alenevan jäsenmäärän kanssa ja monet pelkäävät, että siirtyminen avoimeen 

verkkojulkaisemiseen vie loputkin jäsenet. Siksi voisimme yhdessä kokoontua pohtimaan, mitä asialle voi 

tehdä.  Mistä seuroihin saadaan uusia jäseniä?  TSV:llä olemme pohjustaneet ideaa, jolla seurat voisivat 

Tieteiden talon uusien etäyhteyksien avulla laajentaa näkyvyyttään eri puolilla Suomea. Sopivina 

yhteistyökumppaneina tässä voisivat olla kirjastot ja museot, joilla on yleisötiloja paikallisten 

etätapahtumien järjestämiseen. Tällaisia tapahtumia voisi pilotoida jo syksyllä niiden seurojen kanssa, joilla 

on tiedossa paikallisesti kiinnostavaa ohjelmaa. Pilotoinnista kiinnostuneet, ottakaa yhteyttä Kirsi Siitoseen 

kirsi.siitonen(at)tsv.fi ja, jos pilotointi-ideaanne liittyy julkaisumyyntiä, niin myös Johanna Liljaan 

johanna.lilja(at)tsv.fi. 

Muitakin ideoita jäsenhankintaan tarvitaan ja näitä keräämme nyt teiltä jäsenseuroilta.  Jos teillä on hyviä 

keinoja jäsenten rekrytoimiseksi (seminaareja, retkiä, opiskelijapäiviä yms.), haluaisitteko tulla kertomaan 

näistä muillekin? Tai onko teillä villejä ideoita, joita haluaisitte kokeilla? Lähettäkää ehdotuksenne Kirsi 

Siitoselle kirsi.siitonen(at)tsv.fi 31.5. mennessä. Suunnittelemme kesällä päivän sisällön yhdessä ehdotuksia 

lähettäneiden kanssa.  

TSVn kokoukset ja tärkeimmät asiat 2016:  
- hallitus keskiviikkona 11.5. klo 13: vuoden 2017 toiminnan ja talouden suunnittelun linjaukset, 

konferenssiavustukset 
- hallitus keskiviikkona 5.10. klo 13: vuoden 2017 toiminta- ja taloussuunnitelman käsittely 
-  syyskokous tiistaina 25.10. klo 13: vuoden 2017 toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksyminen, 

uusien jäsenten valinta hallitukseen 
- hallitus tiistaina 13.12. klo 13: konferenssiavustukset 

 

Freedom of speech, an academic freedom? 2.5.2016 
Tiedeakatemiain neuvottelukunta, Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta ja Helsingin Sanomien Säätiö 
järjestävät World Press Freedom Dayn oheistilaisuuden. Lisätietoja TANKin ja TJNKin kotisivuilta.  
 
Tieteen päivät Youtubessa 
TSV:n Tiedetv-Youtube kanavalla on nyt vapaasti katsottavissa 2009, 2011, 2013 ja 2015 Tieteen päivien 
videotaltioinnit , yhteensä 145 videota! 
https://www.youtube.com/channel/UCcX5vCK1fNj6Buf7OotptUw/playlists?flow=grid&view=1&sort=dd 

mailto:johanna.lilja@tsv.fi
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Tieteen päivät 2017 valmistelu käynnissä – tulkaa mukaan Tieteiden yöhön!  
Seuraavien Tieteen päivien yhteydessä järjestettävään Tieteiden yöhön (12.1.2017) etsitään nyt 
ohjelmanjärjestäjiä. Tieteelliset seurat ovat perinteisesti järjestäneet luentoja, työpajoja, esitelleet 
toimintaansa ja myyneet kirjoja Tieteiden talolla. Edellä mainittujen aktiviteettien järjestämisestä 
kiinnostuneet voivat lähettää viestiä info(at)tieteenpaivat.fi -osoitteeseen. Kutsumme kiinnostuneet 
kokoon ensimmäisen kerran huhtikuun alussa. Lisätietoja Tieteiden yöstä löydät täältä: 
http://tsv.fi/fi/uutiset/tervetuloa-ideoimaan-ja-toteuttamaan-ohjelmaa-tieteiden-y%C3%B6h%C3%B6n 
 

 
Muistattehan markkinoida tiedekirjojanne  
Tiedekirja pyytää myyviä jäsenseuroja ilmoittamaan, jos niiden julkaisuvalikoimassa on tämän vuoden 

pääsykoekirjoja. Voimme mainostaa niitä huhti-toukokuun näyteikkunassa, Facebookissa sekä Tieteessä 

tapahtuu -lehden huhtikuun numerossa. Ilmoittakaa julkaisuihinne kuuluvista pääsykoekirjoista 31.3. 

mennessä osoitteeseen tiedekirja(at)tsv.fi, jotta ehdimme huomioida ne mainoksissa.  

Ilmoitattehan Tiedekirjaan myös seminaareista, konferensseista ja muista tapahtumista, joissa haluaisitte 
mainostaa julkaisujanne ja Tiedekirjaa. Tieteiden talolla järjestettäviin tapahtumiin toimitamme aina 
seurojen niin toivoessa aleluettelon ja kartan Tiedekirjasta. Muualla järjestettäviin konferensseihin 
ostamme mahdollisuuksien mukaan mainostilaa tuottamalla konferenssikasseihin sopivaa tavaraa silloin, 
kun katsomme, että konferenssin osallistujat ovat potentiaalista asiakaskuntaa Tiedekirjalle.  
 
 
Seuratreffeille tilaa toiminnanjohtajan kalenterissa  
Katsokaapa vuosisuunnitelmianne, josko sieltä löytyisi sopiva paikka kutsua allekirjoittanut tutustumaan 
seuranne toimintaan ja keskustelemaan ajankohtaisista asioista. 
 
 
 
 

                                                                                                  
 

Kuva: Jari Loisa    
 
 

Terveisin 

 

Lea Ryynänen-Karjalainen 

Toiminnanjohtaja 

puh. (09) 228 69 222 

lea.ryynanen-karjalainen(at)tsv.fi 
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