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Voit avata tämän viestin myös selaimessa.

TSV:n jäsenkirje 3/2019
Jäsenkirje on jäsenseuroillemme suunnattu uutiskirje, joka lähetetään jäsenrekisterin
yhteyshenkilöille 4–6 kertaa vuodessa. Seuran muut jäsenet ja luottamushenkilöt voivat tilata
jäsenkirjeen omaan sähköpostiin tilauslomakkeella. Jäsenkirjeet ovat edelleen luettavissa myös
TSV:n verkkosivuilla. Jäsenkirjeessä on tietoa TSV:n toiminnasta ja tulevista tapahtumista.

Tässä jäsenkirjeessä muun muassa:

TSV:n syyskokous ja 120-vuotisjuhlavastaanotto 23.9.2019 Tieteiden talolla
Ehdota jäseniä TSV:n hallitukseen 16.9. mennessä
#SiksiTieteellinenSeura -haaste jäsenseuroille
Vielä ehdit äänestää suosikkitiedevalokuvaa!
Tärkeitä hakuaikoja
Julkaisufoorumin ohjausryhmään haetaan ehdokkaita
Avoimen tieteen uutisia
Anna palautetta vaihtokeskuksen LUMI-hakupalvelusta
TSV sai päivitetyn visuaalisen ilmeen
Tilaa TSV:n uutiskirje
Vielä ehtii ehdottaa ohjelmaa Tiedekirjan kirjamessuosastolle ja Tieteiden yöhön!
Syksyn tapahtumia
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Tieteellisten seurain valtuuskunnan ensimmäiset toimitilat olivat Pöllölän talolla, Kasarmikadulla vuosina 1899–1931. Kuva:
TSV:n arkisto.

TSV:n syyskokous ja 120-vuotisjuhlavastaanotto
23.9.2019 Tieteiden talolla
Tieteellisten seurain valtuuskunnan syyskokous pidetään Tieteiden talolla 23.9.2019 klo 14.00.
Kokouksessa käsitellään vuoden 2020 toiminta- ja taloussuunnitelma sekä valitaan uudet
hallituksen jäsenet vaihtovuoroisten tilalle. Kokousposti toimitetaan sähköpostilla jäsenseuran
ilmoittamalle yhteyshenkilölle.

Syyskokouksen jälkeen jaetaan TSV:n Kordelinin tiedepalkinto ja valtakunnallisen
tiedevalokuvakilpailun palkinnot ja juhlistetaan TSV:n 120-vuotiasta taivalta sekä avataan
kilpailukuvista koottu näyttely. Lisätietoa juhlavastaanotosta lähetetään piakkoin.

Ohjelma

klo 14.00 TSV:n syyskokous (sali 104)
klo 15.30 TSV:n Kordelinin tiedepalkinnon ja tiedevalokuvakilpailun palkintojenjako (sali 104)
klo 16.00 Juhlavastaanotto (salit 504 ja 505)
klo 16.30 TSV:n ja valtiovallan tervehdykset ja tiedevalokuvanäyttelyn avajaiset (sali 504)

Ehdota jäseniä TSV:n hallitukseen 16.9.
mennessä
TSV:n hallituksen jäsenen toimikausi on kolme vuotta. Hallituksessa vapautuu vuosiksi 2019–
2021 viisi paikkaa, joiden paikalle TSV:n syyskokous valitsee kolme hallituksen jäsentä.

Jäsenseurat voivat esittää ehdokkaita hallituksen jäseniksi etukäteen verkkolomakkeella ennen
syyskokousta, kuitenkin viimeistään maanantaina 16.9. Ehdokkaalle tulee esittää myös
henkilökohtaista varajäsentä. Tämän lisäksi ehdokkaita voi esittää paikan päällä
syyskokouksessa, mutta toiveena on, että ehdokkaita esitettäisiin ennen syyskokousta, jotta
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Caption

#SiksiTieteellinenSeura
-haaste jäsenseuroille
TSV:n 120-vuotisjuhlavuotta tuodaan esille
syyskuussa Miksi tieteellinen seura? -
kampanjalla. TSV:n viestintäkanavissa
kysymykseen vastaa muun muassa TSV:n
hallituksen jäsen, tiedeviestinnän asiantuntija
sekä tieteellisen seuran aktiivi. Haastamme
myös TSV:n jäsenseurat mukaan!

Kerro tekstin tai videon avulla, miksi haluat
kuulua tieteelliseen seuraan tai pohdi mikä
merkitys tiedeseurallanne on yhteiskunnalle ja
tieteelle. TSV jakaa vastauksia some-
kanavissaan. Lue lisää.

 

Caption

Vielä ehdit äänestää
suosikkitiedevalokuvaa!
Miten kuvittaa tiedettä? Valkoiseen takkiin
pukeutuneita henkilöitä, petrimaljoja
laboratoriossa, fossiileja tomuisessa maassa
vai kenties jotenkin muuten? Nyt tarjolla on 28
raadin esivalitsemaa valokuvaa tieteestä,
joiden joukosta yleisö pääsee äänestämään
suosikkiaan. Äänestysaika päättyy 31.8.2019.
Yleisön suosikkikuva palkitaan TSV:n 120-
vuotisjuhlissa. Palkitut kuvat ovat nähtävissä
24.9.2019–16.1.2020 Tieteiden talolla.

Kuvagalleria ja äänestysohjeet löydät täältä.

 

hallitustyöskentelystä kiinnostuneet voisivat hyvissä ajoin pohtia halukkuuttaan
hallitustyöskentelyyn.

Ehdokkaiden ja heidän varajäsentensä nimet julkaistaan TSV:n verkkosivuilla sitä mukaa, kun
ehdotuksia on tehty. Huomioithan, että ehdotuksen tehneen seuran edustajan tulee olla läsnä
kokouksessa. Tutustu TSV:n hallituksessa vuonna 2019 toimiviin jäseniin ja varajäseniin täällä.

Lisätietoja ehdokasasettelusta: lea.ryynanen-karjalainen(at)tsv.fi.

 

 

 

Syksyn 2019 ja kevään 2020 avustusten hakuajat
Julkaisutoiminnan ja kansainvälisen toiminnan avustusten hakuaika vuodelle 2019 on 1.–
30.9.2019. Lue lisää avustuksesta ja tietoa hausta täältä.

Konferenssiavustusten seuraavat hakuajat ovat 1.–31.10.2019 ja 1.–28.2.2020. Avustusta voi
hakea konferenssille, joka järjestetään hakuajan päättymisen ja sitä seuraavan hallituksen
päätöskokouksen jälkeen. Lue lisää avustuksista ja tietoa hausta täällä.

Lisätietoja ja neuvontaa saa verkkosivuilla ilmoitetuilta yhteyshenkilöiltä. Hakujärjestelmä on auki
viimeisenä hakupäivänä klo 23.59 asti. Myöhästyneitä hakemuksia ei hyväksytä.
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Tiedeyhteisö voi hakea palveluksessaan
olevalle työntekijälle 20 vuoden palveluksen
jälkeen hopeisen ansiomerkin ja 30 vuoden
palveluksen jälkeen kultaisen ansiomerkin.
Tiedeyhteisöksi katsotaan yliopistot,
tiedeakatemiat, tieteelliset seurat, TSV ja
UNIFI, jotka voivat tehdä ehdotuksia merkin
myöntämiseksi.

Lisätietoja ja hakulomake löytyvät täältä.

 

 

Open access -lehtiä Anna palautetta

Tiedeyhteisön palveluvuosiansiomerkkien
hakuaika on 15.8.–30.9.

 

Julkaisufoorumin ohjausryhmään haetaan
ehdokkaita
Tieteellisten seurain valtuuskunta pyytää tieteellisiä seuroja ja tiedeakatemioita ehdottamaan
henkilöitä päätieteenalaedustajiksi Julkaisufoorumin ohjausryhmään kaudelle 2020–2023.
Ohjausryhmässä on 5–6 eri tieteenalojen asiantuntijaa sekä muun muassa Suomen yliopistot
Unifi ry:n, Suomen yliopistokirjastojen neuvoston ja opetus- ja kulttuuriministeriön edustus.
Ehdotukset tulee tehdä sähköisellä lomakkeella 30.9.2019 mennessä. Lue lisää.

 

 

Ehdota Kansallisen avoimen tieteen sekä
Avoimuuden edistäjät -palkinnon saajaa
Avoimen tieteen kansallinen koordinaatio jakaa ensimmäisen Kansallisen avoimen tieteen
palkinnon. Samalla jaetaan myös ensimmäinen Avoimuuden edistäjät -palkinto. Palkitut valitsee
avoimen tieteen kansallisen koordinaation strategiaryhmä.

Palkinnot luovutetaan Avoimen tieteen syyspäivillä 25.–26.11.2019. Lisätietoja ja ohjeet
ehdotusten lähettämiseen löydät täältä.
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kannustetaan DOAJ-
jäsenyyteen
TSV ja Directory of Open Access Journals
(DOAJ) ovat käynnistäneet yhteistyöprojektin,
jonka tavoitteena on saada DOAJ:n rekisteriin
lisää suomalaisia open access -lehtiä. Lundin
yliopistossa vuonna 2003 perustettu DOAJ on
tietokanta, joka sisältää noin 12 000
vertaisarvioitua tieteellistä open access -lehteä
ympäri maailman. DOAJ-jäsenyyden
edellytyksenä on, että julkaisu on välittömästi
ja kokonaan avoin. Jäsenyys kertoo julkaisun
laadusta ja lisää sen näkyvyyttä.

DOAJ-rekisteröitymisestä kiinnostuneet lehdet
voivat ilmoittautua lähettämällä sähköpostia
osoitteeseen julkaisufoorumi(at)tsv.fi

 

vaihtokeskuksen LUMI-
hakupalvelusta
Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskus täyttää
syyskuussa 40 vuotta. Julkaisuvaihdon avulla
tehdään tunnetuksi suomalaista tiedettä ja
tieteellistä julkaisemista maailmalla. Vaihtoina
saadut julkaisut sijoitetaan kotimaisiin
kirjastoihin tutkijoiden saataville.

Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskuksen
kautta tulleiden julkaisujen e-versiot ovat
saatavissa vuonna 2017 avatun LUMI-
hakupalvelun kautta. Vaihtokeskus avaa
syyskuussa 2019 käyttäjäkyselyn, jolla
kartoitetaan LUMI-hakupalvelun
kehittämistarpeita – seuratkaa siis Tieteellisen
kirjallisuuden vaihtokeskuksen sivuja!

 

Caption

TSV sai päivitetyn
visuaalisen ilmeen
Tieteellisten seurain valtuuskunta on
päivittänyt graafista ilmettään. Uudistuksen
tavoitteena oli saattaa TSV:n toiminnan osa-
alueet ja palvelut saman visuaalisen ilmeen
alle, jotta TSV:ssä tehtävä moninainen
toiminta tulisi tunnistetuksi juuri TSV:n
toimintana.

Lue uudistuksesta tarkemmin täältä.

 

Caption

Tilaa TSV:n uutiskirje
TSV:n uutiskirjeperhe kasvaa! Syyskuun
lopulla julkaistaan TSV:n ensimmäinen
uutiskirje, jossa kerrotaan muun muassa
TSV:n toiminnasta ja tulevista tapahtumista
sekä tieteellisen tutkimuksen ajankohtaisista
aiheista. Uutiskirje on helppo tapa pysy
mukana siinä, mitä tieteen kentällä juuri nyt
tapahtuu ja saada tietoa, mitä TSV tekee
tieteen puolesta.

Tilaa uutiskirje täältä!

 

 

 

Vielä ehtii ehdottaa ohjelmaa Tiedekirjan
kirjamessuosastolle ja Tieteiden yöhön!
Tiedekirja on mukana 24.–27.10.2019 järjestettävillä Helsingin Kirjamessuilla. Suomen
tiedekustantajien ja Tiedekirjan yhteinen messuosasto tarjoaa intiimin tilan puolen tunnin
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Data makes the
Difference –
Kansainvälinen
konferenssi Espoossa
lokakuussa 2019
Datalla on potentiaali muuttaa
työskentelytapojamme, vaikuttaa
päätöksentekoon ja voimaannuttaa
kansalaisia. Mutta täyttääkö data kaikki sille
asetetut odotukset? Onko datalla todella
väliä?

Osallistu työpajaan,
jossa pohditaan
tieteellisten seurojen
roolia avoimen tieteen
kehittäjänä
RDA:n konferenssin yhteydessä järjestetään
21.10.2019 klo 12.30–18.00 työpaja Scholarly
Societies in the context of Open Science:
Getting a FAIR start. Työpajassa puhutaan
tieteellisten seurojen roolista avoimen tieteen
kehittäjinä ja kansalaistieteen merkityksestä
tutkimustiedon hyödyntämisessä. Työpajaan

mittaisille tieteellisten seurojen julkaisuja koskeville esitelmille ja haastatteluille.
Ohjelmaehdotuksia messuosastolle otetaan vastaan 30.8.2019 asti. Lähetä ehdotuksesi
ohjelmalomakkeella. Lisätietoja: eija.lappi(at)tsv.fi.

Tieteiden yö järjestetään seuraavan kerran torstaina 16.1.2020 Helsingin Kruununhaassa.
Tieteiden talon Tieteiden yön ohjelma kootaan tieteellisten seurojen lähettämistä
ohjelmaehdotuksista, joita otetaan vastaan aina 5.9.2019 saakka. Lähetä ehdotuksesi
ohjelmalomakkeella. Lisätietoja: mandi.vermila(at)tsv.fi.

 

 

Tiedejulkaisemisen päivät 8.–9.10.2019 – Lähetä
esitysehdotuksesi 31.8. mennessä
TSV on mukana järjestämässä Tiedejulkaisemisen päiviä, joiden teemana on avoimuus,
vastuullisuus ja kieli. Päivät järjestetään Tieteiden talolla Helsingissä ja niillä keskustellaan
monipuolisesti tiedejulkaisemiseen liittyvistä aiheista, kuten avoimesta julkaisemista,
toimitusprosesseista ja tiedepolitiikasta. Tapahtuma on tarkoitettu kaikille tiedejulkaisemisesta
kiinnostuneille.

Ehdota omaa puheenvuoroasi päiville ohjelmaosioon Avoin sessio – Sinun puheenvuorosi.
Lähetä napakka ehdotuksesi puheenvuoroksi 31.8. mennessä osoitteeseen
sami.syrjamaki(at)tsv.fi. Lue lisää.
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Näihin kysymyksiin pureudutaan Research
Data Alliance:n (RDA) 14. yleiskokouksessa
Espoon Dipolissa 23.–25.10.2019.
Tieteellisten seurain valtuuskunta on yksi
tapahtuman järjestäjistä. Lue lisää.

toivotaan osallistujia erityisesti tieteellisistä
seuroista. Työpajan järjestäjinä ovat
OpenAIRE ja ALLEA e-Humanities Working
Group. Tarkemmat tiedot työpajasta
julkaistaan myöhemmin.

Lisätietoja: pauli.assinen(at)helsinki.fi.

Muita tapahtumia
TIETOKIRJA.FI-tapahtuma Tieteiden talolla (Helsinki) 28.–29.8.2019.

Tiedeklubit 19.9., 31.10. ja 28.11. klo 17–18 Finlandia-talon Café Verandassa (Helsinki).

Krunikan festareiden ohjelmaa Tieteiden talolla tiistaina 24.9. klo 17.30–18.30 ja Tiedekirjassa
keskiviikkona 25.9. klo 17–18.

Turun kirjamessut 4.–6.10.2019.

Seuraa meitä:

tsv@tsv.fi
www.tsv.fi

Tieteellisten seurain valtuuskunta
Snellmanninkatu 13

00170 Helsinki
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