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JÄSENKIRJE 1/2017 
 
Kiitokset kaikille Tieteen päiville 2017 osallistuneille!  
Viiden päivän ja yhden yön aikana (11.–15.1.2017) Tieteen päivillä vieraili liki 15 000 kävijää. Verkossa 
tapahtuman suoria videolähetyksiä katsottiin yli 8 000 kertaa. Tieteen päivistä käytiin vilkasta keskustelua 
myös Twitterissä ja Facebookissa. Kaksipäiväinen Tiedettä kaupungissa -tapahtuma tavoitti 1 400 kävijää. 
Kruununhaassa järjestetyn Tieteiden yön ohjelmaan tutustui yli 3 000 ihmistä. Yläaste- ja lukioikäisille 
suunnattu Nuorten päivä puolestaan keräsi Helsingin yliopiston Kielikeskukseen yli 450 koululaista. 
Esiintyjiä Tieteen päivillä oli kaiken kaikkiaan yli 300. 

Tieteen päivien kirja ”Kaikki vapaudesta” (Gaudeamus) julkaistiin päivien aikana. Lisäksi Tieteen päivillä 
ilmestyi ”Tiedeaforismikirja – uusia ajatelmia tieteestä” (Into). 

Lisätietoja Tieteen päivistä löytyy TSVn verkkosivuilta uutisista ja päivien omilta verkkosivuilta. Tieteen 
päivien tallenteet löytyvät YouTubesta Tiedetv:n kanavalta: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLKojCNmpmCpT94aEPESTIDdB1RU6jdzUQ 

 

Hallituksen kokouksen 7.2.2017 päätöksiä  
TSVn hallitus päätti kokouksessaan 7.2.2017 tieteellisten seurojen julkaisutoiminnan ja kansainvälisen 
toiminnan sekä kansainvälisten konferenssien ja kansallisten seminaarien avustuksista.  
Julkaisutoimintaan myönnettiin kaikkiaan 964 625 euroa ja kansainväliseen toimintaan 96 219 euroa. 
Päätökset ovat luettavissa sivulla https://www.tsv.fi/fi/avustukset/julkaisutoiminta-ja-kansainvalinen-
toiminta/myonnetyt-avustukset. 
Kansainvälisten konferenssien ja kansallisten seminaarien järjestämiseen vuosille 2017–2019 myönnettiin 
yhteensä 409 600 euroa, liikuntatieteellisten konferenssien järjestämiseen vuosille 2017–2019 yhteensä 
19 000 euroa.  Päätökset ovat luettavissa sivulla https://www.tsv.fi/fi/uutiset/lokakuun-2016-hausta-2-
k%C3%A4sittelyn-avustusp%C3%A4%C3%A4t%C3%B6kset-tehty 
 
Konferenssiavustusten seuraavat hakuajat ovat 1.-28.2.2017 ja 1.-31.10.2017. 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 
 
Julkaisutoiminnan ja kv-toiminnan avustusten hakuaika vuodelle 2018 on 1.-30.9.2017. Lisätietoja: 
julkaisupäällikkö Johanna Lilja, puh. (09) 228 69 229, johanna.lilja(at)tsv.fi 

 

Kevätkokous lähestyy! 
Tieteellisten seurain valtuuskunnan kevätkokous pidetään tiistaina 21.3.2017 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. 
 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLKojCNmpmCpT94aEPESTIDdB1RU6jdzUQ
https://www.tsv.fi/fi/avustukset/julkaisutoiminta-ja-kansainvalinen-toiminta/myonnetyt-avustukset
https://www.tsv.fi/fi/avustukset/julkaisutoiminta-ja-kansainvalinen-toiminta/myonnetyt-avustukset
https://www.tsv.fi/fi/uutiset/lokakuun-2016-hausta-2-k%C3%A4sittelyn-avustusp%C3%A4%C3%A4t%C3%B6kset-tehty
https://www.tsv.fi/fi/uutiset/lokakuun-2016-hausta-2-k%C3%A4sittelyn-avustusp%C3%A4%C3%A4t%C3%B6kset-tehty
mailto:avustukset@tsv.fi
mailto:johanna.lilja@tsv.fi


2 
 

Kokousmateriaali lähetetään seurojen yhteyshenkilöille sähköpostitse viimeistään 14 päivää ennen 
vuosikokousta. Tarkistakaa www-sivuilla olevasta jäsenseuraluettelosta 
https://www.tsv.fi/fi/toiminta/jasenseurat, että seuranne tiedot ovat siellä oikein. Tietoja koskevat 
korjaukset tulee toimittaa MAHDOLLISIMMAN PIAN osoitteeseen tsv(at)tsv.fi. 
 
Huolehdittehan myös siitä, että valitsette kokousedustajan ja annatte hänelle mukaan kokoukseen 
allekirjoitetun valtakirjan, joka tulee kokouspostin mukana. Valtakirja löytyy myös TSVn verkkosivujen 
etusivulta kevätkokousuutisesta, kunhan se sinne ilmestyy. 
 
Kokouksen jälkeen kokoukseen osallistuneille on tarjolla kevyttä buffettia ja vapaata seurustelua. 

 

Strategia vuosille 2019–2023 – Strategiakysely tulossa 

TSVn strategia on voimassa vielä vuodet 2017–2018, mutta valtuuskunnan hallitus on jo käynnistänyt 
uuden strategian valmistelun vuosille 2019–2023.  Toivomme teiltä jäsenseuroilta aktiivista osallistumista 
strategiaprosessiin sen eri vaiheissa – ensimmäiseksi tulemme lähettämään teille maaliskuussa sähköisen 
kyselyn, jossa tavoitteena on saada mahdollisimman hyvä kuva jäsenseurojemme toimintaympäristöstä, 
siinä tunnistetuista muutoksista ja niiden vaikutuksista toiminnan kehittämiseen ja palvelutarpeisiin. Kysely 
tullaan lähettämään kunkin seuran yhteyshenkilölle. Toivomme teidän käsittelevän kyselyä seuran 
toimielimissä, etenkin hallituksissa, jotta saisimme teiltä nimenomaan seuran eikä vain yhden yksittäisen 
seura-aktiivin vastauksen. Kyselyn tuloksia käsitellään ja jatkotyöstetään syksyllä 2017 järjestettävissä 
seuroille tarkoitetuissa työpajoissa.  
Lisätietoja: toiminnanjohtaja Lea Ryynänen-Karjalainen (lea.ryynanen-karjalainen(at)tsv.fi) 

 

Julkaisufoorumin uusien panelistien valinta käynnistyy 

Julkaisufoorumille nimitetään loppuvuodesta uudet arviointipaneelit seuraavalle nelivuotiskaudelle eli 
ajalle 2018–2021. Kevään 2017 aikana TSV tulee pyytämään yliopistoilta, valtion tutkimuslaitoksilta, 
tieteellisiltä seuroilta ja tiedeakatemioilta ehdotuksia paneelien jäseniksi. Jokainen ehdokas ilmoittautuu 
myös itse. Ehdotukset tehdään sähköisellä lomakkeella 1.4.–31.6.2017 välisenä aikana. Julkaisufoorumin 
sihteeristö tiedottaa asiasta lisää lähempänä ajankohtaa. 
 
Panelisteiksi valitaan henkilöitä, joilla on kokemusta tutkimustyöstä, tieteellisestä julkaisutoiminnasta ja 
tutkimuksen arvioinnista. Panelistien valinnassa kiinnitetään huomiota eri tutkimusalojen, 
tutkijanuravaiheiden, organisaatioiden ja sukupuolten edustukseen paneeleissa. Valinnassa pyritään siihen, 
että noin puolet paneelien jäsenistä olisi uusia ja puolet aiemmin paneeleissa toimineita henkilöitä. 
 
Lisätietoja: Julkaisufoorumin suunnittelijat Janne Pölönen (janne.polonen(at)tsv.fi)  ja Anna-Sofia Ruth 
(anna-sofia.ruth(at)tsv.fi). 
 
 

JULKAISUPALVELUJEN UUTISIA JA TAPAHTUMIA 

Journal.fi -palvelu on avattu 

Kotimaisten tiedelehtien uudistettu toimitustyökalu ja julkaisuportaali Journal.fi avattiin 24.1. Palvelussa on 
tällä hetkellä kolmisenkymmentä lehteä ja mukaan on tulossa 10 lisää, kunhan vain koulutusta ehditään 
järjestää. Palvelu on saanut osakseen paljon kiitosta paitsi käyttäjiltä, myös ATT-hankkeen puolelta sekä 
kanadalaiselta Public Knowledge Projectilta, joka ylläpitää ja kehittää OJS-järjestelmää.  
Antti-Jussi Nygård jatkaa työskentelyä Kotilava- ja Open Aire -hankerahoilla vielä kesäkuun loppuun. Tänä 
aikana palvelua käyttävien kanssa tehdään palvelun käyttöön liittyvät sopimukset. Lisäksi kiinnostuneille 
järjestetään koulutusta mm. xml-tiedostojen tuottamisesta. 

https://www.tsv.fi/fi/toiminta/jasenseurat
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Käyttehän kaikki tutustumassa palveluun, josta kannattaa myös levittää sanaa mahdollisimman laajalle. 
http://journal.fi/  
 
Tiedekirjalla takana erinomainen vuosi  

Tiedekirjan bruttomyynti oli viime vuonna 332 758 euroa, mikä tarkoittaa 29 % kasvua vuoteen 2015 
verrattuna. Kiitämme kaikkia julkaisevia seuroja hyvistä tuotteista ja monipuolisesta yhteistyöstä.   
Vuoden 2017 toiminnassa otamme huomioon viime marraskuussa tehdyn asiakaskyselyn tulokset, joiden 
laskenta valmistuu helmikuun aikana. Toivottavasti pääsemme vielä parempaan tulokseen tänä vuonna. 
 
TSV:n julkaisuvarastoon voi tutustua Iiris -päivässä 8.3.  
TSV:n julkaisuvarastossa on avoimet ovet 8.3., jolloin Iiris-keskuksessa vietetään Iiris-päivää. Tapahtumaan 
tulee myös seurojen tuottamaa ohjelmaa ja Tiedekirjan myyntipiste. Iiris-keskus tarjoaa pääsyn 
Näkövammaisten museoon. Ilmoitattehan tapahtumasta jäsenillenne. Aikataulu ja tarkka ohjelma tulevat 
helmikuun loppupuolella etusivullemme.  
 
Tulevia koulutuksia ja tietopaketteja 

Tieteelliset lehdet ja -tutkimusdata –päivä 1.2.2017 - esityksiin voi tutustua verkossa  
Datapäivässä keskusteltiin vilkkaasti siitä, mikä on tiedelehtien rooli datan avoimuuden edistämisestä. 
Päivän esitykset sekä videotallenteet ovat luettavissa verkkosivullamme 
https://www.tsv.fi/fi/koulutukset/tieteelliset-lehdet-ja-tutkimusdata-p%C3%A4iv%C3%A4n-esitykset-nyt-
verkossa 
Datakysymysten käsittelyä jatketaan yhdessä Suomen tiedekustantajien liiton kanssa.  
 
Ajankohtaista julkaisemisessa -päivä 23.3. 
Perinteiselle julkaisuasioita kokoavalle päivälle on varattu ajankohdaksi 23.3. Ohjelmassa on ainakin TSV:n 
meneillään olevan sähkökirjaselvityksen tulosten esittelyä, Kotilava-hankkeen tilannepäivitystä ja JUFOn 
tuottama esitys julkaisutoiminnan mittareista. Järjestämme yhteisten esitysten lisäksi useita rinnakkaisia 
työpajoja, joita voitte itsekin ehdottaa, jos teillä on hankkeita, joita haluatte jakaa. Ohjelmaehdotukset voi 
lähettää sähköpostiin johanna.lilja(at)tsv.fi   
 
 
KOKOUSAIKOJA 

TSVn kokoukset ja tärkeimmät asiat keväällä ja syksyllä 2017:  

- kevätkokous 21.3.2017 klo 13 
- avustusjaosto 24.4.2017: 28.2. päättyvän konferenssiavustusten haun käsittely 
- työvaliokunta 25.4.2017: hallituksen kokouksen 3.5. valmistelu 
- hallitus 3.5.2017 klo 9: vuoden 2018 toiminnan ja talouden suunnittelun raamit, strategiaprosessi 
- työvaliokunta 28.8.2017: hallituksen kokouksen 7.9. valmistelu 
- hallitus 7.9. klo 13: vuoden 2018 toiminta- ja taloussuunnitelmaesityksen valmistelu, 

strategiaprosessi 
- syyskokous 25.9. klo 13 – HUOMATKAA, että syyskokous pidetään jo syyskuussa, ei siis 

aikaisempaan malliin lokakuussa. Tämä johtuu siitä, että OKM tulee hyvin todennäköisesti 
aikaistamaan valtionavustusten hakuaikaa kuukaudelle lokakuun lopusta syyskuun loppuun, joten 
vuoden 2018 toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksyminen pitää tehdä ennen hakuajan 
päättymistä.  
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JA ETTEI PÄÄSE UNOHTUMAAN! 

Kuukauden jäsenseura TSVn www-sivuilla 

Suomen 100-vuotisjuhlien kunniaksi esittelemme TSVn www-sivujen etusivulla ja Facebookissa yhden 
pyöreitä vuosia täyttävän seuran. Helmikuun juhliva seura on 100 vuotta täyttänyt Suomen 
Sukututkimusseura. Olemme jo tehneet valintoja jokaiselle kuukaudelle, kukahan on maaliskuun 
syntymäpäiväsankari? 
 
Seuratkaa TSVtä Facebookissa!  

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.  
 
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.  
 
 
Auringonvaloa kaikille! 
 

 
Näkymä TSVn konttorin ikkunasta. Kuva: LRK 

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

 


