
Voit avata tämän viestin myös selaimessa.

TSV:n jäsenkirje 2/2019
Jäsenkirje on jäsenseuroillemme suunna�u uu�skirje, joka lähetetään jäsenrekisterin yhteyshenkilöille 4–
6 kertaa vuodessa. Seuran muut jäsenet ja luo�amushenkilöt voivat �lata jäsenkirjeen omaan
sähköpos�in �lauslomakkeella. Jäsenkirjeet ovat edelleen lue�avissa myös TSV:n verkkosivuilla.

Tässä jäsenkirjeessä:

TSV:n toimintakertomus 2018 on julkaistu
Uudet jäsenseurat ja muita kevätkokousasioita
Julkaisutoiminnan, kansainvälisen toiminnan ja konferenssiavustusten haut
Tiedonjulkistamisen apurahahaku 2019
Tiedevalokuvagalleria verkossa
Tiedeyhteisön palveluvuosiansiomerkkien hakuaika 15.8.–30.9.2019
TSV:n syyskokous ja 120-vuo�sjuhlat
TSV:n hallituksen uusien jäsenten ehdokasase�elu
Tiedekirjan uutuudet
Lähetä ohjelmaehdotus Tieteiden talon Tieteiden yöhön 2020
Ehdota ohjelmaa syksyn �edeklubeille
Tietokirjallisuusfes�vaali TIETOKIRJA.FI järjestetään elokuussa
Tieteellisen vies�nnän monikielisyyden Helsinki -aloite
Tukea ja ohjeita häiritsevää palaute�a kohdanneille asiantun�joille ja heidän organisaa�oilleen
Kyseenalaisia julkaisukanavia uudelleenarvioi�in Julkaisufoorumissa
Uusia Open Access -�etoja JUFO-portaalissa
Julkaisufoorumin ohjausryhmän nimi�äminen kaudelle 2020–2023
Kommentoi luonnosta: Suositus tutkijan vastuulliseen arvioin�in
Kommentoi luonnosta: Tutkimusjulkaisujen avoimen saatavuuden kansallinen strategia
Uudet työntekijät
Kesän aukioloajat 1.6.–31.8.2019
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Julkaisutoiminnan, kansainvälisen
toiminnan ja konferenssiavustusten
haut
Julkaisutoiminnan ja kansainvälisen toiminnan
vuoden 2020 avustusten hakuaika on 1.–
30.9.2019. Lue lisää.

Tiedonjulkistamisen apurahahaku
2019
Tiedonjulkistamisen neuvo�elukunta julistaa
hae�avaksi vuoden 2019 �edonjulkistamisen
apurahat. Neuvo�elukunta myöntää
�edonjulkistamisen apurahoja yksityisille
henkilöille tai työryhmien jäsenille (ei yhteisöille

Kuva: Jari Loisa

TSV:n toimintakertomus 2018 julkaistu
TSV:n 2018 toimintakertomuksessa kerrotaan jäsenistölle tarjotuista palveluista, valtuuskunnan
asiantun�jatehtävistä, �edevies�nnästä ja �eteen tunnetuksi tekemisestä, TSV:n jakamista palkinnoista ja
keskeisimmät �edot valtuuskunnan organisaa�osta, taloudesta, henkilöstöstä – mukana myös
valtuuskunnan yhteydessä toimivien neuvo�elukun�en toimintakertomusten �ivistelmät. Lue lisää

Uudet jäsenseurat ja muita kevätkokousasioita
Kevätkokouksessa 11.3.2019 hyväksy�in vuoden 2018 �linpäätös ja toimintakertomus sekä vuoden 2019
tarkaste�u talousarvio. Kokouksessa kerro�in käynnissä olevasta Tieteiden talon
kehi�ämissuunnitelmasta, avoimen �eteen kansallisesta koordinaa�osta sekä muista ajankohtaisista
asioista. Tieteellisten seurain valtuuskunnan uusiksi jäseniksi hyväksy�in Anatomici Fenniae, Finnish
Bone Society, Suomen Eurooppa-tutkimuksen seura, The Interna�onal Society for Orthodox Church Music
(ISOCM) ja Viipurin Suomalainen Kirjallisuusseura. Hakemuksia oli yhteensä kahdeksan.
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Konferenssiavustusten seuraavat hakuajat ovat 1.–
31.10.2019 ja 1.–28.2.2020. Avustusta voi hakea
konferenssille, joka järjestetään hakuajan
pää�ymisen ja sitä seuraavan hallituksen
päätöskokouksen jälkeen. Lue lisää.

 

tai yhdistyksille) �edonjulkistamista palvelevan
työsuunnitelman toteu�amiseen lähinnä luovan
työn korvauksina.

Hakuaika alkaa 1.5. ja pää�yy 31.5.2019 klo 16.00.
Lue lisää.

 

Cap�on

Tiedevalokuvagalleria verkossa
Tieteellisten seurain valtuuskunta on järjestänyt
120-vuo�sjuhlavuotensa kunniaksi
valtakunnallisen valokuvakilpailun. Sen kau�a
hae�in eri �eteenaloihin lii�yviä uusia, ennen
julkaisema�omia �edevalokuvia. Jatkoon
päässeistä kuvista kilpailun raa� valitsee gallerian,
mistä yleisöllä on mahdollisuus valita oma
kuvasuosikkinsa. Galleria on nähtävissä 17.6.2019
alkaen osoi�eessa www.tsv.fi/kilpailugalleria.

 
Valokuvakilpailun voi�ajat ja yleisön suosikki
julkistetaan Tieteiden talolla 23.9.2019. Samalla
avataan parhaista kuvista luotu valokuvanäy�ely
talon 5. kerroksessa.

 

Cap�on

Tiedeyhteisön
palveluvuosiansiomerkkien
hakuaika 15.8.–30.9.2019
Tiedeyhteisö voi hankkia palveluksessaan olevalle
työntekijälle 20 vuoden palveluksen jälkeen
hopeisen ansiomerkin ja 30 vuoden palveluksen
jälkeen kultaisen ansiomerkin. Tiedeyhteisöksi
katsotaan yliopistot, �edeakatemiat, �eteelliset
seurat, TSV ja UNIFI, jotka voivat tehdä ehdotuksia
merkin myöntämiseksi. Ansiomerkkiä haetaan
verkkosivuille laite�avalla sähköisellä
hakemuksella 15.8.–30.9.2019 välisenä aikana.
Päätökset tehdään marraskuun 15. päivään
mennessä. Lue lisää

 

Cap�on Cap�on
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TSV:n syyskokous ja 120-
vuo�sjuhlat
Tieteellisten seurain valtuuskunnan syyskokous
pidetään Tieteiden talon salissa 104 maanantaina
23.9.2019 klo 14.00. Tämän jälkeen juhlistetaan
TSV:n 120-vuo�sta taivalta. Samassa salissa
jaetaan TSV:n Kordelinin �edepalkinto ja
valtakunnallisen �edevalokuvakilpailun palkinnot.
Tämän jälkeen avataan kilpailukuvien pohjalta
koo�u näy�ely ja pidetään juhlavastaano�o talon
5. kerroksessa. Siellä tarjolla on cocktail-paloja ja
kuohuvaa juomaa.

Syyskokouksesta ja 120-vuo�sjuhlista on tulossa
lisä�etoa kesälomien jälkeen TSV:n verkkosivuilla
ja elokuun jäsenkirjeessä.

 

TSV:n hallituksen uusien jäsenten
ehdokasase�elu
TSV:n jäsenseurat voivat esi�ää ehdokkaita
hallituksen jäseniksi verkkolomakkeella etukäteen
ennen syyskokousta. Verkkolomake on auki TSV:n
sivuilla 12.8.–16.9.2019. Kaudelle 2020–2022
vapautuu kolme hallituspaikkaa. Tämän lisäksi
ehdokkaita voi esi�ää paikan päällä kokouksessa,
koska yhdistyslain mukaan kaikille päätösvallan
käy�öön oikeutetuille on turva�ava oikeus
osallistua ehdokkaiden ase�amiseen vaalia varten.
Toivomme kuitenkin, e�ä mahdollisimman moni
käy�ää verkon ehdokasase�elua.
Ilmoi�autumisohjeista kerrotaan TSV:n
verkkosivuilla ja elokuun jäsenkirjeessä. Lisä�etoja
antaa toiminnanjohtaja Lea Ryynänen-Karjalainen:
lea.ryynanen-karjalainen(at)tsv.fi.

 

Tiedekirjan uutuuslue�elo 1/2019 on nyt
ilmestynyt ja se sisältää 2018 loppuvuoden ja 2019
alkuvuoden aikana ilmestyneet �eteellisten
seurojen julkaisut. Lue�elo on saatavilla sekä
paperisena e�ä sähköisenä versiona.

Paperilue�elon voi kipaista hakemassa Tiedekirjan
myymälästä (Snellmaninkatu 13, HKI).

Tiedekirja on mukana seuraavissa tapahtumissa:

5.–7.6. Suomen 9. arkistopäivät, Mikkeli
28.–29.6 Vanhan kirjallisuuden päivät,
Sastamala
15.8. Taiteiden yö

 

 

 

Tiedekirjan uutuudet

 

Lähetä ohjelmaehdotus Tieteiden talon Tieteiden yöhön 2020
Tieteen omaa kaupunkitapahtumaa, Tieteiden yötä, vietetään seuraavan kerran torstaina 16.1.2020
Helsingin Kruununhaassa ja sen lähiympäristössä. Yksi tapahtuman keskeisimmistä tapahtumapaikoista
on Tieteiden talo, jonka ohjelmasta vastaavat �eteelliset seurat.

Talon ohjelma kootaan ohjelmaehdotuslomakkeen kau�a lähete�yjen ehdotusten pohjalta. Lomake on
avoinna 5.9.2019 saakka. Jos seurallanne on useampi ohjelmaehdotus, lähetä�ehän kunkin ehdotuksen
erikseen. Tieteiden talon Tieteiden yöhön valituille ilmoitetaan viikolla 37, jonka jälkeen
ohjelmaehdotuksia on aikaa hioa 4.11.2019 as�. Tieteiden yön ohjelma julkistetaan 19.11.2019.
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Kuva: Sonja Sipponen

Ehdota ohjelmaa syksyn �edeklubeille
TSV aloi� maaliskuussa kuukausi�aisten �edeklubien sarjan. Kevään �edeklubeilla Finlandia-talon Café
Verandassa käsitel�in ken�ätutkimuksen tekemistä vieraassa kul�uurissa, eriarvoisuuden biologiaa sekä
vaalikevä�ä ja tutkijoiden ja polii�kkojen välistä vuorovaikutusta. Kevään �edeklubien ohjelmaan voi
tutustua myös podcast-muodossa SoundCloudissa.

Tiedeklubit on suunna�u kaikille �eteestä kiinnostuneille ja niihin on aina vapaa pääsy. TSV vastaa
�edeklubien järjestämisestä, mu�a ohjelma tuotetaan yhteistyössä muiden �edetoimijoiden kanssa.
Kevään �edeklubien ohjelmasta vastasivat TSV:n ohella Tiedetoimi�ajat ja Tiedonjulkistamisen
neuvo�elukunta.

Tiedeklubit jatkuvat syksyllä ja nyt mukaan etsitään uusia ohjelmanjärjestäjiä. Ota yhtey�ä, jos seuranne
haluaa järjestää ohjelmaa �edeklubilla (mandi.vermila(at)tsv.fi).

 

 

Tietokirjallisuusfes�vaali TIETOKIRJA.FI järjestetään elokuussa
Tietokirjallisuusfes�vaali TIETOKIRJA.FI järjestetään 28.─29.8.2019 Tieteiden talolla Helsingissä.
Tapahtuman teemana on ”Riko�uja rajoja”. Mukana on noin sata esiintyjää eri aloilta. Tapahtumassa
kuullaan paneelikeskusteluja ja haasta�eluja muun muassa maapallon rajoista, tekoälystä, faktan ja
fik�on rajankäynnistä, polii�sesta puheesta, elämäkerran kirjoi�amisesta ja kansallisten kuvien
rikkomisesta. Lisäksi aiheina ovat esimerkiksi työelämän rajat, arjen ilmastoteot, lasikaton rikkojat,
rakoileva Eurooppa, median murros, sankaritarinat lastenkirjallisuudessa ja sukupuolen moninaisuus.

TIETOKIRJA.FI-fes�vaalin ja �etokirjaviikon ohjelma julkistetaan kesäkuun alussa osoi�eessa
www.�etokirja.fi. Tapahtumiin on vapaa pääsy.
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Cap�on

Tieteellisen vies�nnän
monikielisyyden Helsinki -aloite
Tutkimus on kansainvälistä. Niin pitääkin olla!
Monikielisyys pitää paikallises� tärkeän
tutkimuksen elossa. Suojellaan sitä!
Tutkimustulosten levi�äminen omalla kielellä luo
vaiku�avuu�a. Käytetään omaa kieltä! On tärkeää
vuorovaiku�aa yhteiskunnan kanssa ja jakaa �etoa
�edeyhteisön ulkopuolelle. Tuetaan sitä!
Tieteellisen vies�nnän infrastruktuurit kansallisella
kielellä ovat hauraita. Huolehditaan niistä!

Tieteellisen vies�nnän monikielisyyden Helsinki-
aloi�een on julkaissut Tieteellisten seurain
valtuuskunta (TSV), Tiedonjulkistamisen
neuvo�elukunta (TJNK), Suomen �edekustantajien
lii�o, Universi�es Norway (UHR) ja COST-toimi
"European Network for Research Evalua�on in the
Social Sciences and the Humani�es" (ENRESSH).
Lue lisää: täältä ja täältä.

 

Cap�on

Tukea ja ohjeita häiritsevää
palaute�a kohdanneille
asiantun�joille ja heidän
organisaa�oilleen
Juuri ava�u Häiritsevä palaute -sivusto tarjoaa
neuvoja, tukea ja ensiapua epäasiallista
mediaväli�eistä palaute�a tai vihapuhe�a
kohdanneelle asiantun�jalle ja hänen
esimiehelleen ja työyhteisölleen. Häiritsevä
palaute on työsuojelukysymys, työyhteisön
yhteinen asia, ja sen käsi�elyyn tulee olla
työyhteisössä toimintamalli. Sivusto sopii
ensiavuksi, ennakoin�in ja koulutukseen.
Materiaalin tuo�amisen on rahoi�anut
Työsuojelurahasto, ja sen ovat tehneet Osuuskunta
Mediakollek�ivi ja TJS Opintokeskus.
Tiedonjulkistamisen neuvo�elukunta ja
Tutkimusee�nen neuvo�elukunta ovat toimineet
hankkeen asiantun�jayhteistyötahoina.

 

 

Kyseenalaisia julkaisukanavia uudelleenarvioi�in Julkaisufoorumissa
Julkaisufoorumissa on arvioitu kevään 2019 aikana uudelleen 81 �eteellisellä perustasolla 1 ollut
kyseenalaisena pide�yä julkaisukanavaa. Niistä 72 laske�in tasoluokkaan 0. Arvioinnin tukena käyte�in
Cabellsin mustaa listaa ja DOAJ:sta poiste�ujen julkaisukanavien listaa.

Noin yksi prosen� kaikista Julkaisufoorumin arvioimista lehdistä esiintyi mainituilla listoilla ja niistä suurin
osa oli valmiiksi tasolla 0. Vain 0,4 prosen�a suomalaisten vuosien 2011–2017 aikana tuo�amista
vertaisarvioiduista ar�kkeleista on julkaistu Cabellsin ja DOAJ:n epäilemissä lehdissä. Lue lisää.

 

Uusia Open Access -�etoja JUFO-portaalissa
Julkaisufoorumin JUFO-portaaliin on lisä�y uusia �etoja julkaisukanavien avoimuudesta. Uusia
�edonlähteitä ovat Bielefeldin yliopiston Gold OA -lista, Journal.fi ja VIRTA-julkaisu�etopalvelu. Lue lisää.

 

 

Julkaisufoorumin ohjausryhmän nimi�äminen kaudelle 2020–2023
Julkaisufoorumin nykyisen ohjausryhmän toimikausi pää�yy vuoden 2019 lopussa. Syksyllä �eteellisille
seuroille ja �edeakatemioille lähetetään pyyntö ehdo�aa jäseniä Julkaisufoorumin ohjausryhmään
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Kommentoi luonnosta: Suositus
tutkijan vastuulliseen arvioin�in
Tutkijan arvioin� ohjaa merki�äväs� tutkimuksen
suuntaa esimerkiksi rahoituksen ja merii�en
kau�a. Suomessa tai kansainvälises� ei kuitenkaan
ole tahoa, joka ohjeistaisi tutkijoiden arvioin�en
toteutusta, ee�syy�ä ja läpinäkyvyy�ä laaja-
alaises�.

Nyt kommentoitavana on suositusluonnos en�stä
vastuullisemman arvioinnin tueksi. Kommen�eja
toivotaan myös �eteellisiltä seuroilta, jotka
edustavat laajas� suomalaista tutkimusken�ää.
Kommentointaikaa on 31.5. as�. Lue lisää.

 

Kommentoi luonnosta:
Tutkimusjulkaisujen avoimen
saatavuuden kansallinen strategia
Tutkimusjulkaisujen avoin saatavuus edistää
tutkimuksen laatua ja uudistumiskykyä, tukee
tutkijoiden välistä tasa-arvoa sekä mahdollistaa
tutkitun �edon saatavuuden yhteiskunnassa ja
edistää tutkimuksen vaiku�avuu�a.

Avoimen julkaisemisen strategialuonnos oli
ensimmäisellä kommentoin�kierroksella
helmikuussa 2019. Kommen�en perusteella
strategiaa on muute�u ja sille on laadi�u
toimenpideohjelma. Uudiste�u strategialuonnos
on kommentoitavana 7.6. as�. Lue lisää.

 

TSV:n toimisto:

kaudelle 2020–2023.

Julkaisufoorumin ohjausryhmä pää�ää Julkaisufoorumi-luokituksen ylläpitoa, kehi�ämistä ja
arvioin�kriteereitä koskevista linjauksista, �edo�aa taustayhteisöilleen luokituksesta sekä valitsee
arvioin�paneeleille uudet jäsenet edellisten paneelien toimikauden pää�yessä. Ohjausryhmään kuuluu
eri pää�eteenalojen asiantun�joita sekä Kansalliskirjaston, opetus- ja kul�uuriministeriön, Suomen
Akatemian, Suomen yliopistokirjastojen neuvoston, CSC – Tieteen �etotekniikan keskuksen, Suomen
yliopistot UNIFI ry:n ja Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) edustajia.

 

 

 

Uudet työntekijät
TENK:n kansainvälisten asioiden koordinaa�orina on aloi�anut VTM Kalle Videnoja 4.3.2019 alkaen.
Hänen tehtäviin kuuluvat kansallisten tutkimusee�sten elinten eurooppalaisen verkoston ENRIOn
sihteerin tehtävät sekä muut TENKin kansainväliset asiat. Kallen yhteys�edot: 044 775 0796,
kalle.videnoja(at)tenk.fi.

TM, VTK Sara Takala on aloi�anut 15.4.2019 TSV:n ja TJNK:n yhteisen �edekasvatushankkeen
suunni�elijana. Saran tehtäviin kuuluu laa�a katsaus Suomessa järjeste�ävistä �edevies�nnän ja -
kasvatuksen tapahtumista sekä koordinoida suositusten ja toimenpide-ehdotusten laa�mista elinikäisen
�edeoppimisen tueksi. Saran yhteys�edot: (09) 228 69 272, sara.takala(at)tsv.fi.

FT Nina Järviö on aloi�anut  22.4.2019 TSV:n avoimen �eteen suunni�elijana. Ninan tehtäväalueisiin
TSV:ssä kuuluvat muun muassa avoimen �eteen vies�ntä, avoimen datan kysymykset ja erilaiset
kehitystehtävät. Ninan yhteys�edot: (09) 228 69 271, 044 750 4202, nina.jarvio(at)tsv.fi.

VTM Kaisa Kivipuro on aloi�anut 6.5.2019 alkaen TSV:n osa-aikaisena tapahtuma- ja
vies�ntäkoordinaa�orina. Hänen työtehtäviinsä TSV:llä kuuluvat Tieteellisten seurain valtuuskunnan
vies�ntä ja sen kehi�äminen sekä �edetapahtumien organisoin� osana vies�ntä�imiä. Kaisan
yhteys�edot: (09) 228 69 268, kaisa.kivipuro(at)tsv.fi.

 

 

Kesän aukioloajat 1.6.–31.8.2019
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1.6.–31.8.:
 ma–pe klo 10.00–14.00

Toimiston vaihteen tavoi�aa numerosta 09 228
691 tai sähköpos�tse tsv(at)tsv.fi.

Julkaisuvarasto:

1.6.–31.8.:
 ma-pe klo 9.00–15.00

Tiedekirja:

1.6.–31.8.:
 ma-�, to-pe 10–16

ke 10–17

Poikkeus aukioloon:
20.6. SULJETTU

 1.–28.7. SULJETTU

Tieteiden talo:
 Sulje�u 1.7.–28.7.2019. Kuva: Jari Loisa

Jäsenkirjeen peruu�aminen
Lomakkeen kau�a �latun jäsenkirjeen �lauksen voi perua jäsenkirjeen lopusta 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).

Seuraa meitä:

tsv@tsv.fi
 Tieteellisten seurain valtuuskunta

Snellmanninkatu 13
 00170 Helsinki

mailto:avointiede@tsv.fi

