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JÄSENKIRJE 7/2018  
 

TÄSSÄ JÄSENKIRJEESSÄ muun muassa  

 Hallituksen kokouksen päätöksiä ja uuden hallituksen 

järjestäytyminen 10.12.2018 

  Kordelinin tiedepalkinto jaetaan 23.9.2019 

 Tärkeitä joulu-tammikuun tapahtumia 

 Valokuvauskilpailu 15.11.2018–28.2.2019 

 Avustusten hakuajat 1.-28.2.20198 

 Aukioloaikoja ja tärkeitä kokousaikoja 

 

 

TSV:n hallituksen varapuheenjohtaja Cecilia af Forselles on valittu Kansalliskirjaston 

ylikirjastonhoitajaksi  

Helsingin yliopiston rehtori Jari Niemelä on nimittänyt Cecilia af Forsellesin Kansalliskirjaston 
ylikirjastonhoitajan tehtävään 7.1.2019 alkaen. Filosofian tohtori Cecilia af Forselles työskentelee tällä 
hetkellä kirjastonjohtajana Suomalaisen Kirjallisuuden Seurassa. TSV onnittelee Cecilia af Forsellesia 
nimityksen johdosta.  
 
TSV:n hallituksen kokouksen 10.12.2018 päätöksiä 
TSV:n hallitus käsitteli vuoden 2018 viimeisessä kokouksessaan muun muassa Tieteiden talon 
peruskorjauksen suunnitteluun liittyviä kuntotutkimuksia ja päätti valtuuskunnan ohjesäännön ja 
taloussäännön päivittämisestä kevään 2019 aikana. Kokouksessa valittiin avustusjaostoon toimikaudeksi 
2019–2021 seuraavat henkilöt: 

- Kurt Fagerstedt (biotieteet) 
- Mats Gyllenberg (luonnontieteet ja tekniset tieteet) 
- Kimmo Lapintie (yhteiskuntatieteet) 
- Pirjo Markkola (historia ja muut perinnetieteet) 
- Outi Veivo, kielitieteet. 

 
TSV on tehnyt myös esityksensä Tutkimuseettisen neuvottelukunnan jäseniksi toimikaudeksi 1.2.2019–
31.1.2022. Opetus- ja kulttuuriministeriö oli pyytänyt esitykset 30.11.2018 melko lyhyellä valmisteluajalla, 
joten tällä kertaa esityksiä ei pyydetty jäsenseuroilta vaan esitys valmisteltiin TSV:n työvaliokunnassa 
hallituksen jäsenten esitysten pohjalta.  
 
TSV:n uuden hallituksen järjestäytymisneuvott elu 10.12.2018 
TSV:n vuoden 2019 hallitus piti järjestäytymisneuvottelunsa 10.12. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa   
Ulla-Maija Forsberg ja varapuheenjohtajana jatkaa Cecilia af Forselles. Työvaliokunnan jäseniksi valittiin 
heidän lisäkseen Jarmo Saarti ja Petri Karonen (https://www.tsv.fi/fi/toiminta/organisaatio). 
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ENNAKKOILMOITUS: TSV:n Kordelinin tiedepalkinto 2019 jaetaan syys kokouksen 

yhteydessä 23.9.2019 – valmistautukaa tekemään ehdotuksia!  

Alfred Kordelinin yleisen edistys- ja sivistysrahaston erillisrahastoon kuuluvasta Tieteellisten seurain 

valtuuskunnan 100-vuotisrahastosta jaetaan vuosittain tiedepalkinto. Palkinto on suunnattu tieteelliselle 

seuralle tai seura-aktiiville, joka on osoittanut erityistä ansiokkuutta tiedetapahtumien järjestämisessä, 

avoimen julkaisemisen edistämisessä, tiedeviestinnässä tai tieteellisten seurojen toiminnan näkyväksi 

tekemisessä. Ensimmäisen kerran palkinto jaettiin keväällä 2018 ja sen sai Eurooppalaisen filosofian seura. 

Seuraavan kerran palkinto tai palkinnot jaetaan syyskokouksen 23.9.2019 jälkeen pidettävässä 

palkintojuhlassa, jossa juhlistetaan samalla myös TSV:n 120-vuotista taivalta tieteen ja tieteellisten 

seurojen puolestapuhujana. Seuraavassa jäsenkirjeessä ja TSV:n www-sivuilla kerrotaan tarkemmat ohjeet 

ehdotusten tekemisestä, mutta pohtikaa jo nyt sopivia ehdokkaita, ehdotukset pyydetään 31.3.2019 

mennessä. Lisätietoja: Kati Ruuth-Chappuis, hallinnon assistentti, puh. (09) 228 69 225, kati.ruuth-

chappuis@tsv.fi. 

 
JOULU-TAMMIKUUSSA TAPAHTUU! 
 
Osallistu kansallisiin Avoimen tieteen työryhmiin  
Avoimen tieteen neljä asiantuntijaryhmää  - datan, julkaisemisen, oppimisen ja tiedeyhteisön avoimuus 

-  järjestäytyivät syyspäivillä 20.11. ja valitsivat itselleen puheenjohtajat. Lisäksi jokainen asiantuntijaryhmä 

valitsi muutaman kärkiteeman, joita edistämään perustettiin kansallisia työryhmiä. Asiantuntija - ja 

työryhmien toimintaan voivat ilmoittautua kaikki vapaaehtoiset. Lisätietoja ja ilmoittautumisohjeet: 

https://avointiede.fi/fi/arkisto/osallistu-avoimen-tieteen-kansallisiin-tyoryhmiin 

 

Tieteiden yö levittäytyy torstaina 10.1. 2019 yhdeksääntoista tapahtumapaikkaan!  

Tammikuussa vietetään jälleen Tieteiden yötä. Entisestään kasvanut tapahtumajärjestäjien joukko on 

kehitellyt tiedeohjelmaa moneen makuun. Luvassa on muun muassa työpajoja, luentoja, keskusteluja ja 

elokuvanäytöksiä. Tieteiden talon Tieteiden yön ohjelmasta vastaavat tieteelliset seurat, joten kannattaa 

käydä katsomassa, mitä siellä on saatu aikaan. Ehkä teidän seuranne on mukana Tieteiden yössä 2020! 

Lisätietoja tapahtumasta löydät osoitteesta www.tieteidenyo.fi. 

Tieteen päivien 2019 ohjelmassa korostuu rajoja ylittävä rohkeus  (9.–13.1.2019) 

Suomen suurin tiedetapahtuma Tieteen päivät järjestetään Helsingissä tammikuussa viiden päivän ajan, 

9.–13.1.2019. Tapahtuman pääteemana on Rohkeus – Mod. Ohjelma on nyt saatavilla. Rohkeutta tarvitaan, 

kun muutetaan vallalla olevia käsityksiä tai kohdataan uutta. Rohkeus tarkoittaa myös tutkijan 

mahdollisuutta ottaa riskejä ja epäonnistua sekä uskallusta puolustaa tieteen asemaa ja edellytyksiä. 

Rohkeita rajanylittäjiä tarkastellaan muun muassa ”Rohkeasti ammattiin: ensimmäisten suomalaisnaisten 

matka lääkäreiksi, juristeiksi ja papeiksi” -session luennoissa. Kirjaimellisesti rajojen ylittämisen vaatima 

rohkeus tulee ilmi Tieteen päivien maahanmuuttoa käsittelevässä sessiossa ”Rohkeus muuttaa maata”. 

Tekoälyä käsittelevissä paneeleissa rajoja ja rohkeutta pohditaan haastavasta näkökulmasta: miten tekoäly 

saadaan pysymään jatkossakin ihmisen asettamissa rajoissa? Tässä on vain muutama esimerkki laajasta 

ohjelmasta. Lue koko ohjelma osoitteesta www.tieteenpaivat.fi. 

MUITA ERINOMAISIA JA TÄRKEITÄ JUTTUJA 
 

Uusia tiedevalokuvia etsitään (kilpailuaika 15.11.2018–28.2.2019) 

Tieteellisten seurain valtuuskunta järjestää 120-vuotisjuhlavuoden kunniaksi valtakunnallisen 

valokuvakilpailun. Kilpailun kautta haetaan eri tieteenaloihin liittyviä uusia, ennen julkaisemattomia 

tiedevalokuvia. Niissä voidaan kuvata myös tieteen ilmiöitä ja aineistoja. Valokuvauskilpailun lähetetyistä 

https://avointiede.fi/fi/arkisto/osallistu-avoimen-tieteen-kansallisiin-tyoryhmiin
http://www.tieteidenyo.fi/
http://www.tieteenpaivat.fi/
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valokuvista tehdään julkaisu sekä valokuvanäyttely syksyllä 2019. Lisätietoja https://bit.ly/2SE8qwD sekä 

raadin sihteeriltä Jari Loisalta, puh. (09) 228 69 237, jari.loisa@tsv.fi. 

 

Julkaisufoorumin päivitysarviointi on valmistunut  

Asiantuntijapaneelit kävivät vuoden 2018 aikana lävitse tieteellisten julkaisusarjojen ja kirjakustantajien 

korkeimmat tasoluokat 2 ja 3. Julkaisufoorumin ohjausryhmä vahvisti luokituksen 13.12.2018 ja uusi 

luokitus astuu voimaan 1.1.2019. Uutta luokitusta käytetään julkaisuihin, joiden julkaisuvuosi on 2019 tai 

myöhempi. Uusi päivitetty luokitus on nähtävissä JUFO-portaalissa ja Julkaisufoorumin verkkosivuilla 

tammikuun alkupuolella. Lisätietoa http://www.julkaisufoorumi.fi/  

Webbplatsen Ansvarsfull forskning finns nu också på svenska /  

Vastuullinen tiede -sivusto auki nyt myös ruotsiksi  

Webbplatsen Ansvarsfull forskning, som bistår vetenskapssamfundet, är nu tillgänglig också på svenska. 

Webbplatsen samlar på ett och samma ställe aktuell information om ansvarsfull vetenskap: god 

vetenskaplig praxis, forskningsetik, ansvarsfull vetenskapskommunikation samt öppen vetenskapskultur. 

Svenskspråkigt innehåll kommer också i fortsättningen att läggas till utöver de finsk- och engelskspråkiga 

versionerna. Ytterligare information: www.vastuullinentiede.fi/sv, Koordinator Anni Sairio, 

anni.sairio@tsv.fi, 044 7376 381, Twitter @VastTiede 

 

Tehkää seuranne toimintaa tunnetuksi kuukauden jäsenseurana 

Haemme nyt vuodelle 2019 kuukauden jäsenseuroja kertomaan toiminnastaan ja siten myös lisäämään 

tieteellisten seurojen toiminnan vaikuttavuutta ja näkyvyyttä. Mikäli kiinnostuitte ja haluatte lisätietoa, niin 

ottakaa yhteyttä hallinnon assistenttiin Kati Ruuth-Chappuisiin, kati.ruuth-chappuis@tsv.fi.  

 

TSV:n taloushallinto tiedottaa uudelleen 

TSV lähettää kerran vuodessa jäsenmaksulaskun, joka perustuu asiakasrekisterissämme olevaan 

jäsenseuraluetteloon. Maksun yhteydessä voitte korjata laskun summan vastamaan todellista 

jäsenmääräänne. Muistattehan ilmoittaa viimeistään maaliskuun loppuun mennessä ajantasalla olevan 

jäsenmäärän, joka perustuu edellisen tilinpäätöksenne tietoihin (https://www.tsv.fi/fi/uutiset/tsvn-

taloushallinto-tiedottaa). 

Tiedoksenne: Tieteellisten seurain valtuuskunta lähettää ensisijaisesti verkkolaskuja. Mikäli Teillä on 

mahdollisuus vastaanottaa verkkolaskuja, lähettäkää meille seuraavat tiedot: 

- Verkkolaskuosoite 

- Välittäjätunnus: Oma operaattori 

Nykyään kaikki pankit ottavat vastaan e-laskuja. Tätä varten voitte käydä seuran verkkopankissa ja luoda 

itse tämän toiminnon. 

Laskutuspalvelusta sopiminen: Yrityksen nimenkirjoitusoikeuden haltija voi sopia laskutuspalvelun 

käyttöönotosta ottamalla yhteyttä omaan pankkiinsa. Kun E-laskujen vastaanottosopimus on tehty pankin 

kanssa, yritysten välisestä laskutuksesta sovitaan ilmoittamalla laskuttajille (eli TSV:lle) yrityksenne 

verkkolaskuosoite (IBAN-tilinumero tai OVT-tunnus) ja Pankin välittäjätunnus, niin laskuttajat voivat aloittaa 

e-laskujen lähetyksen. 

- Verkkolaskuosoite: Pankkitilinumero IBAN-muodossa 

- Välittäjätunnus: Swift/BIC –koodi 

Yllä mainitut tiedot voitte lähettää s-postiosoitteeseen: taloushallinto@tsv.fi 

 

 

https://bit.ly/2SE8qwD
mailto:jari.loisa@tsv.fi
http://www.julkaisufoorumi.fi/
http://www.vastuullinentiede.fi/sv
mailto:anni.sairio@tsv.fi
mailto:taloushallinto@tsv.fi
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AUKIOLOAIKOJA JA KOKOUSAIKOJA 

Julkaisuvaraston aukioloajat, osoitteet ja toimitusohjeita 

Julkaisuvarasto palvelee klo 9.00–16.00. Saapuvat ja tilattavat painotuotteet pyydetään ilmoittamaan 

julkaisuvarastoon etukäteen sähköpostitse julkaisuvarasto(at)tsv.fi. Varmistattehan, että teillä ja 

yhteistyökumppaneillanne (mm. painotaloilla) on käytössä varaston osoite, Marjaniementie 74, 00930 

Helsinki. Isot tavarantoimitukset (lava/rullakko) osoitetaan sisäpihan lastausalueelle, osoite Itäpolku 7, 

00930 Helsinki. Käyttäkää tavarantoimituksissa aina nimeä, Tieteellisten seurain valtuuskunta, 

julkaisuvarasto niin tavarat osaavat tulla oikeaan paikkaan. Jos lähetätte tavaratoimitusta Tiedekirjalle, joka 

on tulossa varastoon, niin silloin voidaan myös käyttää nimeä, Tieteellisten seurain valtuuskunta, 

julkaisuvarasto. Varasto pystyy katsomaan kenelle lähetys kuuluu. Meille voi myös soittaa ja kysyä neuvoja 

asiasta, julkaisuvaraston puhelin on 09-228 69 251. 

Tiedekirjan kuulumisia ja aukioloaikojen muutokset  

Tiedekirjan joulumyynti on hyvässä vauhdissa ja toivomme, että jaatte joulumyyntitapahtumaamme 

kanavillanne https://www.facebook.com/events/1158763224275080/ 

Pidennetty aukiolo (ma–to 10.30-18, pe 10–16) jatkuu 21.12. asti. Joulun välipäivinä 27.-31.12. myymälä on 

suljettu.  Tiedekirjalla on ollut hyvä myyntivuosi, josta toivottavasti koituu iloa teille kaikille. Vuoden 2018 

viimeisen myyntiraportin saatte tammikuussa. 

Tieteellisten seurain valtuuskunnan vaihde  
TSVn vaihteen aukioloajat ovat muuttuneet. Vaihde (09) 228 691, on avoinna arkipäivisin ma-ke kello 9-
11.00 ja 12-15.00.  
 

Tieteiden talon joulun ja uudenvuoden aukioloajat  

Tieteiden talon on auki to-pe 20.-21.12.2018 klo 8-16, mutta Tiedekahvila on kiinni perjantaina 21.12.2018.  

Tieteiden talo on suljettu päivinä 22.12.2018-6.1.2019. 

TSVn kokousajat vuonna 2019:  

- hallitus to 7.2.2019 klo 14.00–16.30 
- kevätkokous ma 11.3.2019 klo 15- minkä jälkeen kevätkilistys kokoukseen osallistuvien ja 

kutsuvieraiden kanssa 
- hallitus ma 6.5.2019 klo 14.00–16.30 
- hallitus pe 6.9.2019 klo 9.30–12.00 
- syyskokous ma 23.9.2019 klo 15.00, minkä jälkeen jaetaan TSV:n Kordelinin tiedepalkinto, 

Tiedevalokuvakilpailun palkinnot ja juhlistetaan TSV:n 120-vuotista taivalta 
- hallitus ma 9.12.2019 klo 14.00–16.30. 
Kevät- ja syyskokouksen kutsut ja kokousmateriaali lähetetään sähköpostilla seuran ilmoittamalle 
yhteyshenkilölle, joten tarkistakaa www-sivuilla olevasta jäsenseuraluettelosta 
https://www.tsv.fi/fi/toiminta/jasenseurat, että seuranne tiedot ovat siellä oikein. Tietoja koskevat 
korjaukset tulee toimittaa osoitteeseen tsv(at)tsv.fi. 
 

JA ETTEI PÄÄSE UNOHTUMAAN! 

Kevään 2019 hakuajat (1.-28.2.2019) 

Avustukset kansainvälisten konferenssien ja kansallisten seminaarien järjestämiseen ja avustukset liikunta-

alan kansainvälisten konferenssien ja kokousten järjestämiseen ovat haettavissa 1.-28.2.2019. Lisätietoja: 

johtava kirjastonhoitaja Georg Strien, puh. (09) 228 69 238, avustukset@tsv.fi. Muistattehan, että 

hakujärjestelmä edellyttää rekisteröitymistä, mutta jos teillä on tallessa vanhat tunnukset (syksystä 2018), 

niitä voi käyttää. Muistattehan, että julkaisutoiminnan hakemuksille on oma tunnus ja konferenssi- ja 

seminaarihakemuksille oma. Jos tunnukset ovat kadonneet, voitte hakea uusia tunnuksia!  Lisätietoja ja 

https://www.facebook.com/events/1158763224275080/
https://www.tsv.fi/fi/toiminta/jasenseurat
mailto:avustukset@tsv.fi
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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. 

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 linkitettynä muiden kuin TSVn tuottamia juttuja ja tapahtumia, 
joiden uskomme kiinnostavan jäsenseuroja.  
 

Mukavaa joulun ja uuden vuoden odotusta 
kaikille! 
 
Lea Ryynänen-Karjalainen                                                            
Toiminnanjohtaja 
puh. (09) 228 69 222 
lea.ryynanen-karjalainen(at)tsv.fi 


