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JÄSENKIRJE 4/2017 
 
 
Millaisen TSVn haluatte? 
Nyt tulee pitkä kirje, jossa on paljon tärkeää tietoa vuosikokouksen päätöksistä ja syksyn toiminnasta – TSV 
on mukana monessa tapahtumassa, samalla valmistelemme uutta strategiaa ja mietimme TSVn roolia ja 
tehtäviä tiedeyhteisössä sekä konkreettisia tavoitteita vuosille 2019–2023. Valtuuskunnan jäsenten 
näkemykset ja toiveet ovat erittäin tarpeellisia! 
 

Vuosikokouksen 25.9.2017 päätöksiä  
Vuosikokouksessa valittiin hallitukseen erovuoroisten tilalle äänestyksellä kolme uutta jäsentä ja nimettiin 
kahden tiedeakatemian edustajat. Jäsenseuroilla oli ollut mahdollisuus tehdä ehdotuksia syyskokouksessa 
tehtävien ehdotusten lisäksi 15.8.–18.9.2017 sähköisellä lomakkeella TSVn www-sivujen kautta. Seuroille 
tiedotettiin jäsenten ehdottamisesta kesäkuun alusta lähtien jäsenkirjeissä, www-sivuilla ja Facebookissa. 
Sähköisellä lomakkeella ehdotettujen henkilöiden nimet olivat nähtävissä TSVn www-sivuilta etusivun 
syyskokoustiedotteesta olevan linkin kautta. 

 
Kokouksessa ei tehty esityksiä muista ehdokkaista. Kokouskutsussa oli kerrottu, että niiden jäsenseurojen, 
jotka ovat tehneet ehdotuksia 18.9.2017 mennessä hallituksen jäseniksi ja näiden henkilökohtaisiksi 
varajäseniksi TSVn www-sivuilla olleen sähköisen lomakkeen kautta, tulee osallistua kokoukseen ja 
valtakirjan tarkistamisen yhteydessä vahvistaa ehdotuksensa, jotta ehdotetut henkilöt voivat osallistua 
mahdolliseen vaaliin. Koska neljä ehdokasta esittänyttä seuraa ei ollut kokouksessa läsnä, ko. ehdokkaat 
jouduttiin valitettavasti hylkäämään. 
 
Hallituksen jäseniksi valittiin suljetulla lippuäänestyksellä, jossa annettiin 46 äänestyslippua 
- Camilla Wide (Mona Forsskåhl), 21 ääntä, Svenska Litteratursällskapet i Finland 
- Terhi-Anna Wilska (Emilia Palonen), 20 ääntä, The Westermarck Society ja Valtiotieteellinen yhdistys – 

Statsvetenskapliga föreningen 
- Tuomas Martikainen (Kaisa Vehkalahti), 18 ääntä, Etnisten suhteiden ja kansainvälisen muuttoliikkeen 

tutkimuksen seura ETMU ja Nuorisotutkimusseura. 
 

Syyskokous vahvisti hallituksen jäseniksi myös professori Maria Lähteenmäen (professori Merja Penttilä), 
Suomalainen Tiedeakatemia, ja dosentti Panu Nykäsen (yli-insinööri Panu Sainio), Teknillisten Tieteiden 
Akatemia. 

 
Äänestyksessä ääniä saivat myös Sanna Karkulehto (Toni Lahtinen), Kirjallisuudentutkijain Seura ja 
Kulttuurintutkimuksen seura 15 ääntä; Hannu Karttunen (Juhani Tähtinen), Tähtitieteellinen yhdistys URSA 
11 ääntä; Liisa Kulmala (Tuula Larmola), Suomen Metsätieteellinen Seura ja Suoseura 7 ääntä; Petri 
Kuoppamäki (Samuli Miettinen), Eurooppaoikeuden yhdistys 2 ääntä; Jarmo Reponen (Pirkko Kouri), 
Suomen Telelääketieteen ja e-Health seura STeHS 4 ääntä; Mikko Ritala (Pekka M Joensuu), Suomalaisten 
Kemistien Seura 3 ääntä.  
 

 

Vuonna 2018 hallituksen kokoonpano on seuraava: 
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Valittuina vuosiksi 2016–2018 
Professori Leif C. Andersson (varajäsen professori Mats Gyllenberg), Finska Vetenskaps-Societeten – 
Suomen Tiedeseura 
Professori Kimmo Katajala (varajäsen professori Petri Karonen), Suomen Historiallinen Seura 
Dosentti Anna-Kaisa Kuusisto (varajäsen dosentti Kirsi Pauliina Kallio), Alue- ja ympäristötutkimuksen Seura 
Professori Pia Letto-Vanamo (varajäsen professori Niklas Bruun), Suomalainen Lakimiesyhdistys ja Juridiska 
Föreningen i Finland 
Professori Jouko Rikkinen (varajäsen professori Jari Valkonen), Suomen Biologian Seura Vanamo 
 
Valittuina vuosiksi 2017–2019 
Professori Ulla-Maija Forsberg (varajäsen professori Jyrki Kalliokoski), Kotikielen Seura ja Suomalais-
Ugrilainen Seura 
FT Cecilia af Forselles (dosentti Heikki S. Vuorinen), Suomen Oppihistoriallinen Seura ja Suomen 
Lääketieteen Historian Seura 
Professori Keijo Hämäläinen (varajäsen professori Arto Haapala), Suomalainen Tiedeakatemia 
Professori Hannu Riikonen (varajäsen professori Jukka Meurman), Finska Vetenskaps-Societeten – Suomen 
Tiedeseura  
Dosentti Jarmo Saarti (varajäsen YTT Susanna Nykyri), Suomen tieteellinen kirjastoseura, 
Informaatiotutkimuksen Yhdistys 
 
Valittuina vuosiksi 2018–2020 
Professori Maria Lähteenmäki (varajäsen professori Merja Penttilä), Suomalainen Tiedeakatemia 
Dosentti Tuomas Martikainen (varajäsen FT Kaisa Vehkalahti), Etnisten suhteiden ja kansainvälisen 
muuttoliikkeen seura ja Nuorisotutkimusseura 
Dosentti Panu Nykänen (varajäsen yli-insinööri Panu Sainio), Teknillisten Tieteiden Akatemia 
Professori Camilla Wide (varajäsen professori Mona Forsskåhl), Svenska Litteratursällskapet i Finland 
Professori Terhi-Anna Wilska (varajäsen dosentti Emilia Palonen), Westermarck-seura ja Valtiotieteellinen 
yhdistys 
 
Hallituksen järjestäytymiskokous on tiistaina 12.12. klo 12 Tieteiden talolla. Kokouksessa valitaan vuodeksi 
2018 puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja työvaliokunta.  
 
 
TSVn strategiaprosessi käynnissä – tulkaa mukaan teematyöpajoihin!  
Tieteellisten seurain valtuuskunta on laatimassa uutta strategiaa kaudelle 2019–2023. Strategian 
valmistelussa jäsenseurojen näkemykset ja ideat ovat tärkeitä. Niinpä TSV järjestää syksyn aikana 
jäsenseuroille neljä työpajaa, joissa suunnitellaan konkreettisia toimenpiteitä yhdessä valittujen 
strategisten painopisteiden ja tavoitteiden saavuttamiseksi. Työpajojen teemat pohjautuvat maalis-
toukokuussa 2017 seuroille järjestetyn kyselyn vastauksiin. 
 
Työpajoihin voivat ilmoittautua vapaasti kaikki halukkaat jäsenseurojen jäsenet, mutta salien koon takia 
paikkoja on rajoitetusti. Ilmoittaudu siis hyvissä ajoin yhteen tai useampaan haluamaasi työpajaan 
täyttämällä ilmoittautumislomake: http://survey.tsv.fi/index.php/survey/index/sid/138977/lang/fi. 
Ilmoittautuminen päättyy sunnuntaina 22.10. Osallistumisvahvistus tulee ilmoittautuneille sähköpostitse 
23.10. mennessä. 
 
TSV ja tieteelliset seurat asiantuntijoina ja tiedepoliittisina toimijoina, ma 30.10.2017 klo 16-18 
Tieteiden talo (sali 505) 
Miten TSV:n tiedepoliittinen kanta muodostuu? Milloin ja miten seurat voisivat tehdä yhteisiä 
kannanottoja? Milloin ja miten TSV voisi kattojärjestönä nostaa esille yksittäisten seurojen kannanottoja? 
Mitä alustoja TSV ja jäsenseurat hyödyntävät kannanotoissaan? 
Vetäjinä Lea Ryynänen-Karjalainen (TSV) sekä TSV:n hallituksen jäsenet Cecilia af Forselles, Jarmo Saarti ja 

http://survey.tsv.fi/index.php/survey/index/sid/138977/lang/fi
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Terhi-Anna Wilska 
 
Tieteellisten seurojen keskinäisen yhteistyön kehittäminen, ti 7.11.2017 klo 16–18, Tieteiden talo (Sali 
312) 
Minkälainen yhteistyö seurojen välillä hyödyttää jäsenseuroja? Voisiko yhteistyöllä jakaa resursseja ja 
keventää työtaakkaa? Tehdäänkö esimerkiksi päällekkäisiä tapahtumia, jotka voisi yhdistää? Voiko TSV 
toimia fasilitoijana? 
Vetäjinä Pirjo Hiidenmaa (Kotikielen Seura) ja Mandi Vermilä (TSV). 
 
TSV ja tieteelliset seurat julkaisutoiminnan kehittäjinä, ti 14.11.2017 klo 16–18, Tieteiden talo (sali 505) 
Miten TSV ja sen jäsenseurat voisivat parhaiten vastata avoimen julkaisun haasteisiin ja olla mukana 
edistämässä avointa tiedettä – tekniset ratkaisut, rahoitus, tiedepolitiikka, kilpailu? Minkälaisia muita 
haasteita julkaisutoiminnan kentällä tällä hetkellä on? Miten seurat ja TSV voivat vastata niihin? 
Vetäjinä Kirsi Pauliina Kallio (tiedejulkaisemisen kehittämishanke Julkea!), Tuomas Lehtonen (Suomalaisen 
Kirjallisuuden Seura), Anna-Sofia Ruth (TSV/Julkaisufoorumi) ja Lea Ryynänen-Karjalainen (TSV). 
 
Tieteellisten seurojen osaamisen kehittäminen to 16.11.2017 klo 16–18, Tieteiden talo (sali 312) 
Missä asioissa tieteelliset seurat kaipaavat koulutusta? Minkälaista koulutusta TSV:n tulisi seuroille 
järjestää, mikä ei kuulu TSV:n tontille? Minkälaista koulutusta tarvitaan toistuvasti, missä asioissa riittää 
kertaluontoinen seminaari? 
Vetäjinä Sarianne Karikko (Nuorisotutkimusseura), Lea Purhonen (Suomalainen Lakimiesyhdistys) ja Mandi 
Vermilä (TSV). 
 
Lisätietoja strategiaprosessista ja työpajoista: 
toiminnanjohtaja Lea Ryynänen-Karjalainen, s-posti lea.ryynanen-karjalainen(at)tsv.fi, puh. 09 228 69 222. 
 

Syksyn 2017 työjärjestelyjä uutta julkaisupäällikköä odotellessa  
Julkaisupäällikön rekrytointi on käynnissä, ja toivottavasti meillä on uusi julkaisupäällikkö viimeistään 
tammikuun alussa. Olemme tehneet syksyksi työjärjestelyjä, jotta asiat hoituvat ilman suurempia 
ihmetyksiä. Kuten edellisessä kirjeessä kerroimme, tiedesihteeri Kirsi Siitonen hoitaa julkaisutoiminnan ja 
kv-toiminnan avustusten haun. Julkaisuvarastoa koskevissa asioissa voitte ottaa yhteyttä suoraan varaston 
tuttuihin työntekijöihin, varaston asioita koordinoi julkaisuvarastonhoitaja Jouko Tervonen puh. (09) 228 
69 253 tai 046 851 2292. Tiedekirjan myynti- ja markkinointiasioissa voitte ottaa yhteyttä 
markkinointisuunnittelija Eija Lappiin, puh. (09) 228 69 231.  Vaihtokeskuksen asioista vastaa entiseen 
malliin johtava kirjastonhoitaja Georg Strien, puh. (09) 228 69 238. Jos ette keksi, keneen ottaa yhteyttä, 
soittakaa tai laittakaa viestiä toiminnanjohtaja Lea Ryynänen-Karjalaiselle, puh. (09) 228 69 222. TSVn 
henkilöstön yhteystiedot löytyvät TSVn www-sivuilta kohdasta 
https://tsv.fi/fi/yhteystiedot/henkilokunnan-yhteystiedot.  
 

 
Helsingin kirjamessut – ei voi olla menemättä!  
Messut järjestetään Messukeskuksessa 26.–29.10.2017. Tiedekirjan messuosasto on 6g70. Osastolla on 
tänäkin vuonna Suomen tiedekustantajien liiton tuottamaa ohjelmaa kaikkina messupäivinä. Messuohjelma 
sisältää laaja-alaisesti mielenkiintoisia teemoja tieteen eri aloilta. Ohjelmaan voi tutustua täältä 
http://www.tiedekustantajat.fi/kirjamessut2017.php 
  
TSVn koordinoima ja yhteensä 19 tiedetoimijan järjestämä yhteistapahtuma Tiedetori on tänä vuonna 
kolmipäiväinen; torstaina 26.10. ja perjantaina 27.10. Takaumassa sekä lauantaina 28.10. Olohuoneessa on 
koko päivän puolen tunnin välein keskusteluja ja haastatteluja. Tarkempi ohjelma ja tiedot esiintyjistä ja 
järjestäjistä http://www.tiedetori.fi 
 

https://tsv.fi/fi/yhteystiedot/henkilokunnan-yhteystiedot
https://exch.tsv.fi/owa/redir.aspx?SURL=ZxPXi4R4V3y-IglK1X-vzOxFdrPEuE469pst_Vg2AE4sVts5pRDVCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AdwB3AHcALgB0AGkAZQBkAGUAawB1AHMAdABhAG4AdABhAGoAYQB0AC4AZgBpAC8AawBpAHIAagBhAG0AZQBzAHMAdQB0ADIAMAAxADcALgBwAGgAcAA.&URL=http%3a%2f%2fwww.tiedekustantajat.fi%2fkirjamessut2017.php
http://www.tiedetori.fi/
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Vuoden 2017 Tiedekirjan valinta käynnissä  
Vuoden tiedekirjana palkitaan vuonna 2017 ilmestynyt ansiokas suomalainen tiedekirja. Vuosittain 
jaettavan palkinnon jakavat Suomen tiedekustantajien liitto ja Tieteellisten seurain valtuuskunta (TSV). 
Palkinnon suuruus on 10 000 euroa; mahdolliseen kunniamainintaan liittyy 2 500 euron rahapalkinto. 
Raatiin kuuluvat dosentti Markku Ihonen, dosentti Tuija Parvikko ja emerituskansleri Kari Raivio. Vuoden 
tiedekirja -palkinto jaetaan TSV:n kevätkokouksessa maaliskuussa 2018. Raadin sihteerinä toimii 
tiedotuspäällikkö Ilari Hetemäki (ilari.hetemaki(at)tsv.fi), jolle voi lähettää ehdotuksia palkittavista kirjoista. 
 
 
AUKIOLOAIKOJA JA KOKOUSAIKOJA 

30-vuotiaan Tiedekirjan juhlat, myyntitapahtumia ja aukioloajat 
Tiedekirja perustettiin vuonna 1987 palvelemaan Tieteellisten seurain valtuuskunnan jäsenseuroja kirjojen 
myynnissä ja markkinoinnissa. Tiedekirjan myymälä avattiin 18.11.1987 osoitteessa Kirkkokatu 14. Nyt 
onkin aihetta juhlaan, jota vietämme Snellmaninkadun myymälässä. Myymälässä on -30% juhla-alehinnat 
voimassa 13.-20.11. ja perjantaina 17.11. juhlinta huipentuu kakkukahvitarjoiluun. Kutsummekin teidät 
kaikki juhlimaan syntymäpäiviämme 17.11. Tiedekirjaan Snellmaninkatu 13!  

 4.12.–22.12. on pidennetty aukioloaika Tiedekirjassa ma-to klo 10.30–18.00, pe klo 10–16. Joulumyynti 
pidetään myymälässä 27.11–22.12. ja verkkokaupassa 27.11.-2.1.2018. 

Myymälä on kiinni joulun ja uudenvuoden välipäivänä eli ke 27.12. – pe 29.12.  

Seurojen toivomuksesta vuoden alusta alkaen Tiedekirjan aukioloa pidennetään keskiviikkoisin klo 18 asti. 

 
Tieteiden talon aukioloajat joulu-tammikuussa 

- talo on kiinni 23.12.2017 – 1.1.2018 
 
Julkaisuvaraston aukioloajat ja osoitteet  
Julkaisuvarasto palvelee klo 9.00–16.00. Saapuvat ja tilattavat painotuotteet pyydetään ilmoittamaan 
julkaisuvarastoon hyvissä ajoin etukäteen sähköpostitse julkaisuvarasto(at)tsv.fi tai puhelimitse (09) 228 
69 251. Varmistattehan, että teillä ja yhteistyökumppaneillanne on käytössä varaston uusi osoite, 
Marjaniementie 74, 00930 Helsinki. Tavarantoimitukset osoitetaan lastauslaiturille, osoite Itäpolku 7, 00930 
Helsinki. 
 
TSVn kokoukset ja tärkeimmät asiat joulukuussa 2017 ja keväällä 2018 :  

- hallitus 12.12.2017 klo 10: päätökset kv-konferenssiavustuksista, TSVn strategiaprosessin 
tilannekatsaus 

- uuden hallituksen järjestäytymiskokous myös 12.12. 
- hallitus 5.2.2018 klo 12.15–15.00: vuoden 2018 talousarvion tarkistus ja vahvistaminen 

valtionavustuspäätöksen mukaiseksi, päätökset tieteellisten seurojen julkaisutoiminnan ja kv-
toiminnan avustuksista sekä kv-konferenssien avustuksista 

- kevätkokous viikolla 11 tai 12 
- hallitus 3.5.2017 klo 10–12.30: TSVn strategian 2019-2023 käsittely ja hyväksyminen, vuoden 2019 

toiminnan ja talouden suunnittelun raamit 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:ilari.hetemaki@tsv.fi
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JA ETTEI PÄÄSE UNOHTUMAAN! 

Kevään 2018 hakuajat  
Avustukset kansainvälisten konferenssien ja kansallisten seminaarien järjestämiseen ja avustukset liikunta-
alan kansainvälisten konferenssien ja kokousten järjestämiseen ovat haettavissa 1.-28.2.2018. Lisätietoja: 
johtava kirjastonhoitaja Georg Strien, puh. (09) 228 69 238, avustukset(at)tsv.fi 
 
Muistattehan, että hakujärjestelmä edellyttää rekisteröitymistä, mutta jos teillä on tallessa vanhat 
tunnukset, niitä voi käyttää. Muistattehan, että julkaisutoiminnan hakemuksille on oma tunnus ja 
konferenssi- ja seminaarihakemuksille oma. Jos tunnukset ovat kadonneet, voitte hakea uusia tunnuksia, 
niiden saaminen kestää normaalisti yhden työpäivän, joten rekisteröitykää ajoissa!  Lisätietoja ja 
neuvontaa saa työpäivinä klo 8.15–16.00 välisenä aikana. Itse hakujärjestelmä on auki viimeisenä 
hakupäivänä klo 23.59 asti. Tarkemmat hakuohjeet kunkin avustuksen osalta löytyvät TSVn www-sivuilta -> 
Avustukset.  Myöhästyneitä hakemuksia ei hyväksytä. 
 
Tieteen päivät tulevat jälleen!  
Tieteen päivien 2019 suunnittelu on alkanut. Teemana on ”Rohkeus – Mod”. Päätapahtuma on 9.–
13.1.2019 Helsingin yliopiston päärakennuksessa, jossa on tuttuun tapaan sessioita ja paneeleja. Ohjelmaa 
suunnittelee toimikunta, jonka puheenjohtajana toimii professori Tuija Pulkkinen (Helsingin yliopisto). 
Tieteelliset seurat voivat myös tehdä ohjelmaehdotuksia. Sessiolla on puheenjohtaja ja se koostuu 
tavallisesti kolmesta lyhyestä esitelmästä. Pääsihteeri Ilari Hetemäki (ilari.hetemaki(at)tsv.fi) välittää 
ehdotukset eteenpäin ohjelmatoimikunnalle. – Rohkeuteen kuuluu niin rohkeus ajatella, olla ja toimia 
uudella tavalla kuin myös rohkeus epäonnistua ja olla eri mieltä. 
 
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. Kertokaa myös jäsenillenne, että TSVn jäsenkirjeet löytyvät 
TSVn www-sivuilta kohdasta Jäsenyys. Toiminnanjohtajan joululahjatoivomuksena on sähköinen jäsenkirje, 
jonka voivat kaikki halukkaat tilata. 
 
 
 
 

  

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