
Voit avata tämän viestin myös selaimessa.

Kuva: Jari Loisa

Tervetuloa TSV:n uudistetun jäsenkirjeen lukijaksi!
Jäsenkirje on jäsenseuroillemme suunna�u uu�skirje, joka lähetetään jäsenrekisterin yhteyshenkilöille 4-
6 kertaa vuodessa. Yhteyshenkilöt voivat väli�ää jäsenkirjeen edelleen muille seuran jäsenille ja
luo�amushenkilöille, mu�a jatkossa kuka tahansa jäsenseuraamme kuuluva voi �lata jäsenkirjeen
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itselleen. Ohjeet löytyvät jäsenkirjeen loppuosasta. Jäsenkirjeet ovat edelleen lue�avissa myös TSV:n
verkkosivuilla.

Tässä jäsenkirjeessä:

Kevätkokous järjestetään Tieteiden talolla 11.3.2019
Avustushaku �eteellisiin ja liikunta�eteellisiin konferensseihin 1.-28.2.2019
TSV:n hallituksen kokouksen 7.2.2019 päätöksiä
Kordelinin �edepalkinnon ehdotukset tulee lähe�ää 31.3.2019 mennessä
Tiedevalokuvakilpailu pää�yy 31.3.2019
Monografioiden Journal.fi-palvelu selvityksen alla
E�ikan päivää vietetään 13.3.2019
Julkaisufoorumi-seminaari järjestetään 20.3.2019
Tieteen päiviä ja Tieteiden yötä viete�in tammikuussa
Vuoden Tiedekirjanpalkinto Seppo Hen�lälle
TSV:n tulevia kokouksia ja tapahtumia

TSV:n kevätkokous järjestetään maanantaina 11.3.2019
Tieteellisten seurain valtuuskunnan kevätkokous järjestetään maanantaina 11.3.2019 klo 15.00 Tieteiden
talon salissa 104 (Kirkkokatu 6, Helsinki). Kokoukseen voivat osallistua kaikki jäsenseurat, kuitenkin niin,
e�ä kullakin jäsenseuralla on yksi ääni. Mahdollisissa äänestyksissä paikalla oleva henkilö voi käy�ää
äänioikeu�a vain yhden jäsenseuran puolesta. Kevätkokouksessa päätetään uusien jäsenseurojen
hyväksymisestä ja vahvistetaan edellisen vuoden toimintakertomus sekä �linpäätös. Kokousmateriaali
lähetetään seurojen yhteyshenkilöille sähköpos�tse viimeistään 14 päivää ennen vuosikokousta.

Tarkista�ehan TSV:n verkkosivuilla olevasta jäsenseuralue�elosta, e�ä seuranne �edot ovat siellä oikein.
Tietoja koskevat korjaukset tulee toimi�aa mahdollisimman pian osoi�eeseen tsv(at)tsv.fi.
Huolehdi�ehan myös siitä, e�ä valitse�e kokousedustajan ja anna�e hänelle mukaan kokoukseen
allekirjoitetun valtakirjan, joka tulee kokouspos�n mukana. Valtakirja löytyy myös TSV:n verkkosivujen
etusivulta kevätkokousuu�sesta, kunhan se sinne ilmestyy. Kokouksen jälkeen kokoukseen osallistuneet
ovat tervetulleita juhlistamaan 120-vuo�asta TSV:tä. Kutsutuille lähetetään kevätkutsukirje, jossa
tarkemmat ilmoi�autumisohjeet. 

Kevätkokouksen jälkeen kokoukseen osallistuneet ovat tervetulleita kevätkutsuille, joista seurojen
yhteyshenkilöille lähetetään vielä erillinen kutsu.

Avustushaku �eteellisiin ja liikunta�eteellisiin konferensseihin
1.-28.2.2019
Kansainvälisten konferenssien ja kansallisten seminaarien järjestämiseen sekä liikunta-alan
kansainvälisten konferenssien ja kokousten järjestämiseen tarkoite�ujen val�on avustusten hakuaika on
1.-28.2.2019.

Huomioithan, e�ä syksystä 2018 alkaen käytössä on ollut uusi hakujärjestelmä, johon vanhat
hakutunnukset (ennen 30.9.2018 haetut) eivät enää toimi. Hakijan tulee siis rekisteröityä uuteen
hakupalveluun. Avustukset haetaan sähköises� TSV:n verkkosivuilla olevan hakulomakkeen kau�a.

TSV väli�ää opetus- ja kul�uuriministeriöltä saatavan val�onavustuksen kansainvälisten konferenssien ja
kansallisten seminaarien järjestämiseen. Sitä voidaan myöntää kolmelle vuodelle. Avustusta myönnetään
vain Suomessa järjeste�äviin tapahtumiin. Päätökset tehdään toukokuun 2019 alussa.

Lisä�etoja ja neuvontaa saa arkipäivisin klo 8.15–16.00 välisenä aikana. Itse hakujärjestelmä on auki
viimeisenä hakupäivänä klo 23.59 as�.
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TSV:n Kordelinin �edepalkinto jaetaan vuosi�ain
Alfred Kordelinin sää�ön Tieteellisten seurain
valtuuskunnan 100-vuo�srahastosta. Palkinto on
suunna�u �eteelliselle seuralle tai seura-ak�iville,
joka on osoi�anut erityistä ansiokkuu�a
�edetapahtumien järjestämisessä, avoimen
julkaisemisen edistämisessä, �edevies�nnässä tai
�eteellisten seurojen toiminnan näkyväksi
tekemisessä.

TSV pyytää ehdotuksia TSV:n Kordelinin
�edepalkinnon saajaksi 31.3.2019 mennessä.

Palkinto tai palkinnot jaetaan syyskokouksen
23.9.2019 jälkeen pide�ävässä palkintojuhlassa,
jossa juhlistetaan samalla myös TSV:n 120-vuo�sta
taivalta �eteen ja �eteellisten seurojen
puolestapuhujana. Ehdotuksia voi tehdä e-
lomakkeella.

Lue lisää

Kuva: Jari Loisa

Tieteellisten seurain valtuuskunta järjestää 120-
vuo�sjuhlavuotensa kunniaksi valtakunnallisen
valokuvakilpailun. Sen kau�a haetaan eri
�eteenaloihin lii�yviä uusia, ennen
julkaisema�omia �edevalokuvia. Niissä voidaan
kuvata myös �eteen ilmiöitä ja aineistoja. Kilpailun
raadissa toimivat dosen� Emilia Palonen
(Tieteellisten seurain valtuuskunta), päätoimi�aja
Juhani Män�äri (Suomen �edetoimi�ajain lii�o) ja
valokuvataiteilija Raakel Kuukka. Kilpailukuvien
pohjalta kootaan valokuvanäy�ely syksyllä 2019.
Kilpailuaikaa on jatke�u 31.3.2019 as�.

Lue lisää

Kuva: Jari Loisa

Seuraava hakuaika on 1.-31.10.2019. Lisä�etoja: johtava kirjastonhoitaja Georg Strien, puh. (09) 228 69
238, avustukset(at)tsv.fi.

TSV:n hallituksen kokouksen 7.2.2019 päätöksiä
TSV:n hallituksen kokouksessa 7.2.2019 hyväksy�in vuoden 2018 �linpäätös esite�äväksi
kevätkokoukselle, pääte�in konferenssi- ja julkaisuavustuksista ja TSV:n edustajista Tieteen päivien 2021
ohjelmaryhmässä sekä keskustel�in uusista jäsenhakemuksista ja TSV:n vies�nnän kehi�ämisestä. Lisäksi
pääte�in allekirjoi�aa yhtenä aloi�een tekijänä ”Helsinki Ini�a�ve on Mul�lingualism in Scholarly
Communica�on”. Aloi�eelle tehdään oma verkkosivu, jossa aloi�een voi allekirjoi�aa.

Ehdotukset TSV:n Kordelinin �edepalkinnon saajaksi 31.3.2019 mennessä

Uusia �edevalokuvia etsitään 31.3.2019 as�

https://mailer.gruppo.fi/t/r-l-jtikjtll-l-k/
https://mailer.gruppo.fi/t/r-l-jtikjtll-l-u/
https://mailer.gruppo.fi/t/r-l-jtikjtll-l-o/


Vuoden �edekirja -palkinto myönne�in
tammikuussa Seppo Hen�lälle teoksesta Pitkät
varjot. Muistamisen historia ja poli�ikka (Siltala).
Palkinto on suuruudeltaan 10 000 euroa.
Kunniamaininnan sai Tuomas Aivelo kirjastaan
Lopu�omat loiset (LIKE).

Palkinnon myöntävät Tieteellisten seurain
valtuuskunta ja Suomen �edekustantajien lii�o,
joka rahoi�aa palkinnon Kopioston keräämillä
tekijänoikeuskorvauksilla. Palkinnolla kannustetaan
tutkijoita julkaisemaan korkeatasoisia �edeteoksia
suomeksi tai ruotsiksi.

Lue lisää

Kuvassa Seppo Hen�lä ja Tuomas Aivelo. Kuva: Jari Loisa

Monografioiden Journal.fi-palvelu
Tieteellisten seurain valtuuskunnassa selvitetään Journal.fi-palvelun kaltaisen palvelun perustamista
sähköisten monografioiden julkaisun ja toimitustyön avuksi. Maaliskuussa järjestetään työpaja, jossa
tutustutaan palvelussa käyte�äväksi suunniteltuun Open Monograph Press -järjestelmään ja kerätään
järjestelmään sekä tulevaan palveluun lii�yviä kehitysehdotuksia. Työpajasta kiinnostuneet voivat
ilmoi�autua sähköpos�tse 1.3.2019 mennessä an�-jussi.nygard(at)tsv.fi. Työpajan tarkempi ajankohta
päätetään yhdessä kiinnostuneiden kanssa.

E�ikan päivää vietetään 13.3.2019 Tieteiden talolla
E�ikan päivä on vuosi�ain järjeste�ävä �eteen ee�siä kysymyksiä käsi�elevä seminaari, joka kokoaa
yhteen kaikkien �eteenalojen edustajia. Tänä vuonna tapahtuman teemana on ee�nen ennakkoarvioin�.
Miten laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas�etojen toissijaisesta käytöstä muu�aa lääke�eteellisen
tutkimuksen ken�ää? Ja millainen on uusi ihmis�eteiden ee�sen ennakkoarvioinnin ohjeistus? E�ikan
päivän pääjärjestäjänä on opetus- ja kul�uuriministeriön ase�ama Tutkimusee�nen neuvo�elukunta
(TENK).

Lue lisää

Julkaisufoorumi-seminaari järjestetään 20.3.2019 Tieteiden talolla
Millaiset ovat Julkaisufoorumin tausta ja tavoi�eet, ja kuinka luokitusta käytetään vastuullises�? Miten
vuoden 2018 päivitysarvioin� toteute�in? Mikä on paneelien näkökulma arvioin�työhön? Seminaariin
on vapaa pääsy ja sitä on mahdollista seurata myös etäyhteydellä. Ilmoi�audu viimeistään 10.3.2019.

Lue lisää

Vuoden �edekirja -palkinto 2018 Seppo Hen�lälle ja kunniamaininta
Tuomas Aivelolle

Tieteen päiviä ja Tieteiden yötä viete�in tammikuussa
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Aurinkoisia talvipäiviä!

Lea Ryynänen-Karjalainen
Toiminnanjohtaja

 puh. (09) 228 69 222
 lea.ryynanen-karjalainen(at)tsv.fi

Tieteen päiviä seurasi lähes 18 000 ihmistä

Viiden päivän ja yhden yön aikana (9.–13.1.2019) Tieteen päivillä ja sen oheistapahtumissa vieraili yli 12
000 kävijää. Verkossa tapahtuman suoria videolähetyksiä seurasi lähes 6 000 ihmistä. Tieteen päivien
ajankohtaisia puheenaiheita olivat �eteen julkisuus, tekoäly ja rohkeus tavallisessa elämässä. Seuraavat
Tieteen päivät Helsingissä järjestetään tammikuussa 2021. Sitä ennen Tieteen päiviä vietetään Mikkelissä
(9.–10.4.2019), Joensuussa (23.8.2019), Kuopiossa (24.8.2019), Rovaniemellä (6.–7.9.2019), ja Turussa
(28.–29.9.2019). Tampereella ja Oulussa Tieteen päiviä viete�in jo tammi-helmikuussa.

Tieteiden talon Tieteiden yö oli illan tapahtumista suosituin

Tieteiden yö houku�eli torstai-iltana 10.1.2019 yli 3 200 ihmistä maksu�omien �edetapahtumien pariin.
Eniten kävijöitä keräsi Tieteiden talo, jossa vieraili illan aikana yli 700 kävijää. Tieteiden talon Tieteiden
yön ohjelmasta vastasivat �eteelliset seurat. Tapahtumassa pääsi muun muassa analysoimaan
somedataa, tulkitsemaan keskiaikaisia kirkkolauluja ja eläytymään yhteiskunnalliseen eriarvoisuuteen.
Tieteiden yö järjestetään seuraavan kerran 16.1.2020. Tieteiden talon Tieteiden yön ohjelma kootaan
ohjelmaehdotuslomakkeella jäte�yjen ehdotusten pohjalta. Lomake avautuu keväällä ja sulkeutuu
syyskuun alussa. Lisä�etoja ohjelmahausta antaa tapahtuman tuo�aja Mandi Vermilä
(mandi.vermila(at)tsv.fi).

TSV:n tulevia kokouksia ja tapahtumia
Kevätkokous maanantaina 11.3.2019 klo 15.00, Tieteiden talo (sali 104)
Avustusjaoston kokous 26.4.2019: pää�yvän konferenssiavustusten haun 28.2.2019 käsi�ely
Työvaliokunnan kokous 25.4.2019: hallituksen kokouksen 6.5.2019 valmistelu
Hallituksen kokous 6.5.2019: vuoden 2019 toiminnan ja talouden suunni�elun raamit, strategiaprosessi
Työvaliokunnan kokous 28.8.2019: hallituksen kokouksen 6.9.2019 valmistelu
Hallituksen kokous 6.9.2019: vuoden 2020 toiminta- ja taloussuunnitelmaesityksen valmistelu,
strategiaprosessi
Syyskokous maanantaina 23.9.2019 klo 15.00, Tieteiden talo (sali 104). Kokouksen jälkeen jaetaan
TSV:n Kordelinin �edepalkinto ja Tiedevalokuvakilpailun palkinnot. Samalla juhlistamme TSV:n 120-
vuo�sta taivalta.

Uudistetun jäsenkirjeen �laaminen
TSV:n uudistetun jäsenkirjeen voi �lata omaan sähköpos�insa TSV:n verkkosivuilta. Lomakkeen kau�a
�latun jäsenkirjeen �lauksen voi perua jäsenkirjeen loppuosassa olevaa "Peruuta uu�skirje"-linkkiä
klikkaamalla. TSV:n jäsenseurojen yhteyshenkilöille jäsenkirje tulee edelleen automaa�ses� eikä �lausta
voi peruu�aa linkin kau�a. Jos jäsenseuranne yhteyshenkilö vaihtuu, pyydämme teitä jatkossakin
kertomaan muutoksesta sähköpos�tse: hallinnon assisten� Ka� Ruuth-Chappuis (ka�.ruuth-
chappuis(at)tsv.fi).
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Kuva: Jari Loisa

Seuraa meitä:
 Facebook  Twi�er

Tieteellisten seurain valtuuskunta
www.tsv.fi

 tsv@tsv.fi
 Vaihde: (09) 228 691

 Snellmanninkatu 13, 00170 Helsinki
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