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JÄSENKIRJE 2/2017 
 
Vaikuttakaa TSVn tulevaisuuteen – vastatkaa strategiakyselyyn!  

Seurojen yhteyshenkilöille on lähetetty maaliskuun loppupuolella sähköinen strategiakysely, johon ehtii 
vielä hyvin vastaamaan, kysely sulkeutuu 14.5.2017. Vastausten ei tarvitse olla pitkiä ja perusteellisia, 
lyhyetkin kommentit ja huomiot ovat arvokkaita ja tarpeellisia.  
 
Jäsenseurakyselyn tarkoituksena on selvittää, minkälaisiin asioihin tieteelliset seurat haluavat 
toiminnassaan tulevaisuudessa panostaa ja millaisia palveluja, sisällöllistä kehittämistä tai muuta tukea he 
siihen tarvitsevat. Tieteellisiä seuroja pyydetään myös kuvaamaan toimintaympäristössään havaitsemia 
muutoksia. Miten korkeakoulu- ja tiedepoliittiset, yhteiskunnalliset, taloudelliset, kulttuuriset ja sosiaaliset 
tekijät vaikuttavat seurojen toimintaan nyt ja minkälaisia muutoksia näissä tekijöissä on havaittavissa? 
 
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) 

 
Hallituksen kokouksen 3.5. päätöksiä  
Hallitus teki päätökset 28.2.2017 päättyneen kv-konferenssiavustusten ja liikuntatieteellisten konferenssien 
hauista. Lisäksi hallitus päätti painottaa vuoden 2018 toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelussa TSVn 
tehtäviä ja toimenpiteitä tieteellisen tiedon levittämisessä ja tiedepoliittisessa vaikuttamisessa. Hallitus 
nimesi TSVn edustajiksi vuoden 2019 Tieteen päivien ohjelmatoimikuntaan dosentti Johanna Arolan 
(lääketiede), professori Hannu Koskisen (avaruustutkimus) ja dosentti Anna-Kaisa Kuusisto-Arposen 
(yhteiskuntatieteet). 
 
Avustusten seuraavat hakuajat  
Konferenssiavustusten seuraavat hakuajat ovat 1.-31.10.2017 ja 1.-28.2.2018. 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 
 
Vinkkejä konferenssien järjestäjille 
Helsinki Convention Bureau järjestää 31.5.2017 klo 14.45–18.00 tutustumistilaisuuden upouuteen Allas Sea 
Poolin Cleantech Showroomiin Katajanokanlaiturissa. Tilaisuudessa on myös puheenvuoroja, kuinka 
kansainvälisen kongressin järjestäminen onnistuu Helsingissä ja miten Helsinki Convention Bureau 
yhteistyökumppaneineen voi tukea kongressin hakijaa. Paikkoja on rajoitetusti; noin 40 nopeinta 
ilmoittautujaa mahtuu mukaan. Ilmoittaudu mukaan 18.5. mennessä osoitteessa www.visithelsinki.fi/ilmo 
koodilla: ITÄMERI 
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Liikutu tiedosta 2017 tutkimusviestintätapahtuma – ilmoittaudu mukaan! 
Tutkimusviestintätoimisto Kaskas Media, Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta ja Tieteellisten seurain 
valtuuskunta järjestävät maanantaina 22 toukokuuta 2017, klo 09.30–16.15 Tieteiden talossa  Liikutu 
tiedosta –tapahtuman, joka kokoaa yhteen joukon tutkijoita, viestijöitä ja toimittajia inspiroitumaan 
vaikuttavasta tiedeviestinnästä. Tapahtuma on kaikille avoin ja ilmainen. Tapahtuman ohjelma koostuu 
kolmesta osiosta: 

 Miten tiede kuuluisi kaikille? Miten tutkijoiden tulisi viestiä tutkimuksesta, jotta se olisi vaikuttavaa 
ja vastuullista? Aamupäivän työpajassa (klo 9.30–11.30) osallistujat pääsevät keskustelemaan 
tekeillä olevista tiedeviestinnän kansallisista suosituksista. 

 Miten viestiä tieteestä aikana, jolloin mutu jyrää usein faktatiedon? Lounaan jälkeen päävieraaksi 
saapuu yksi maailman kuuluisimmista tiedeviestinnän tutkijoista, Massimiano Bucchi Trenton 
yliopistosta Italiasta. Hänen puhettaan kommentoivat Politiikasta.fi:n päätoimittaja, tutkija Johanna 
Vuorelma ja viestinnän professori Esa Väliverronen Helsingin yliopistosta. 

 Päivän päätteeksi jaetaan historian toinen Liikutu tiedosta -palkinto poikkeuksellisen vaikuttavaa 
tutkimusviestintää tehneelle taholle. Kilpailun finalistit pitchaavat omat ehdotuksensa, ja sen 
jälkeen yleisö äänestää voittajasta. Finalistit julkaistaan 10.5. liikututiedosta.fi-sivustolla. 

Tutustu tarkemmin ohjelmaan ja ilmoittaudu mukaan osoitteessa: liikututiedosta.fi. Tapahtuman hashtag: 
#liikututiedosta. 
 
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.–30.6.2017 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 

Tiedekirjat sähköiseen aikaan -hankeraportti on nyt verkossa  
Harri Heikkilän raportti Tiedekirjat sähköiseen aikaan -hankkeesta on nyt julkaistu TSV:n verkkosivuilla 
https://www.tsv.fi/sites/tsv.fi/files/media/Tiedekirjat_sahkoiseen_aikaan.pdf . Tutustukaa raporttiin 
kaikessa rauhassa ja miettikää, haluaako seuranne ryhtyä kokeilemaan sähkökirjojen tuotantoa ja missä 
muodossa. TSV lähettää touko-kesäkuun vaihteessa julkaisijoille pienen kyselyn, jolla kartoitetaan seurojen 
sähkökirjojen tuotantoon ja jakeluun liittyviä toiveita ja tarpeita. Jatkosuunnittelussa edetään sitten syksyllä 
tämän kyselyn pohjalta.   
  

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 24.8.2017 järjestettävässä Taiteiden yössä. Tiedekirjan tapahtumaan etsitään 
ohjelmaa Tiedekirjassa myyviltä seuroilta. Ohjelma voi olla esimerkiksi kirjaesittely tai esitelmä, mutta myös 
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uusia ideoita kaivataan myymälän puitteet huomioiden. Tiedekirja on tapahtumapäivänä auki klo 21.00 
asti. Ohjelmaehdotuksia voi lähettää Eija Lapille (eija.lappi@tsv.fi) 31.5.2017 saakka. 
 

Helsingin Kirjamessut järjestetään Messukeskuksessa 26.–29.10.2017. 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 (http://survey.tsv.fi/index.php/survey/index/sid/341276/lang/fi) 21.8.2017 saakka. 

Tiedekirjan messuohjelmasta vastaa Suomen tiedekustantajien liitto. 

 

Tieteen oma kaupunkitapahtuma, Kruununhaassa järjestettävä Tieteiden yö laajenee jokavuotiseksi 

tapahtumaksi. Seuraavan kerran Tieteiden yötä vietetään 18.1.2018 ja Tieteiden talo on varattu 

tapahtumapäivänä kokonaan seurojen käyttöön. Suuri talo mahdollistaa monenlaisen ohjelman. Esitelmien 

ja paneelien lisäksi toivommekin, että ohjelmanjärjestäjät innostuisivat hyödyntämään tiloja mielikuvitusta 

käyttäen. Ohjelmaehdotuksia voi lähettää Mandi Vermilälle (mandi.vermila@tsv.fi) 4.9.2017 saakka. 

 

Varastokiintiöiden tarkastus alkaa toukokuussa  

Varasto on kevään aikana inventoitu ja seuraavaksi on edessä seurojen varastokiintiöiden tarkastus. 

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 ma-ke. Heinäkuun aikana tulevista julkaisueristä on siksi 

tiedotettava varastoon jo kesäkuun aikana.   

Myynti- ja vaihtotoiminnan tiimin kehittämispäivän takia julkaisuvarasto on suljettu 14.6. 

Tiedekirjan kesän aukiolot  
Tiedekirjan kesän aukiolot ovat 1.6.–31.8. ma 10–16, ti-pe 10–15.30. 
Myynti- ja vaihtotoiminnan tiimin kehittämispäivän takia Tiedekirja on suljettu 14.6. 
Myymälä on suljettu 10.–28.7.  
Verkkokauppa palvelee koko kesän, joskin heinäkuussa toimitusajat ovat hieman normaalia pitemmät.  
 

KOKOUSAIKOJA 

TSVn kokoukset ja tärkeimmät asiat syksyllä 2017:  

- työvaliokunta 28.8. klo 13 
- hallitus 11.9.: 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 on aikaistanut valtionavustusten 
hakuaikaa kuukaudella lokakuun lopusta syyskuun loppuun, joten vuoden 2018 toiminta- ja 
taloussuunnitelman hyväksyminen pitää tehdä ennen hakuajan päättymistä. 

- työvaliokunta 4.12. 
- hallitus 12.12. 
- uuden hallituksen järjestäytymiskokous 12.12.  

 
ONNITTELUT!  
Emeritusprofessori, TSV hallituksen puheenjohtaja 2000–2014 Ilkka Niiniluoto sai tieteen akateemikon 
arvonimen maaliskuussa 2017.  Hallituksen nykyinen puheenjohtaja, professori Keijo Hämäläinen on valittu 
Jyväskylän yliopiston rehtoriksi alkaen 1.8.2017.  
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JA ETTEI PÄÄSE UNOHTUMAAN! 

Ensin on kesä mutta sitten tulee syyskokous 25.9. - 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. TSVn konttorilla valmistellaan kevätkokouksen päätösten ja hallituksen täsmennysten 
Ilmoittamisohjeet ja ehdokasasettelun aikataulu tiedotetaan TSVn verkkosivuilla sekä elokuun 
jäsenkirjeessä, mutta jo nyt kannattaa aloittaa valmistautuminen hallitusvaaliin. Lisätietoja saa 
allekirjoittaneelta, lea.ryynanen-karjalainen(at)tsv.fi. 
 
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. Www-sivuilla esittäytyy tänä vuonna pyöreitä vuosia täyttäviä 
seuroja 
 
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.  
 
Tieteen päivien muisteloja 
Jottei Tieteen päivien upea anti unohdu, Tieteen päivien 2017 kirja ”Kaikki vapaudesta” (Gaudeamus) ja 
”Tiedeaforismikirja – uusia ajatelmia tieteestä” (Into) löytyvät Tiedekirjasta. Tieteen päivien esitysten 
tallenteita vuodesta 2009 lähtien löytyy YouTubesta Tiedetv:n kanavalta: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLKojCNmpmCpT94aEPESTIDdB1RU6jdzUQ 
 
 
 
Auringonvaloa kaikille! 
 

 

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