
 
Voit avata tämän viestin myös selaimessa.

 

 

TSV:n jäsenkirje 5/2019
Jäsenkirje on jäsenseuroillemme suunnattu uutiskirje, joka lähetetään jäsenrekisterin
yhteyshenkilöille 4–6 kertaa vuodessa. Seuran muut jäsenet ja luottamushenkilöt voivat tilata
jäsenkirjeen omaan sähköpostiinsa TSV:n verkkosivuilla olevalla tilauslomakkeella.
Jäsenkirjeet ovat luettavissa myös TSV:n verkkosivuilla.

Tässä jäsenkirjeessä aiheina ovat muun muassa:

TSV:n hallitus valitsi puheenjohtajakseen vuodelle 2020 Ulla-Maija Forsbergin
Haemme vuodelle 2020 kuukauden jäsenseuroja
Avoimen tieteen kansallinen osalinjaus julkaistiin 25.11.2019
Julkaisufoorumin ohjausryhmä kaudelle 2020–2023 nimitetty
Tieteen päiville 2020 haetaan ohjelmaa

 

 

Kuva: Jari Loisa

TSV:n hallitus valitsi puheenjohtajakseen vuodelle 2020
Ulla-Maija Forsbergin
TSV:n hallituksen järjestäytymiskokouksessa 9.12. puheenjohtajaksi valittiin Ulla-Maija
Forsberg ja varapuheenjohtajaksi Cecilia af Forselles. Hallitus valitsi työvaliokuntaan vuodelle
2020 puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi Petri Karosen ja Panu Nykäsen. Hallitus ja
työvaliokunta kokoontuvat neljä kertaa vuoden aikana.

 

 

Päätös Tieteiden talon peruskorjauksesta jätettiin
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TSV:n hallitus päätti kokouksessaan 9.12.
jättää päätöksen Tieteiden talon
peruskorjauksesta pöydälle. Hallitus haluaa
lisää tietoa vuokrasopimusten sisällöstä ja
vuokraehdoista. Asialle tarvitaan myös
valtioneuvoston raha-asiain valiokunnan
päätös ja lisätietoja opetus- ja
kulttuuriministeriöstä. Hallitus käsittelee asiaa
seuraavan kerran 6.2.2020. Tiedotamme
hankkeen etenemisestä jäsenkirjeissä, kevät-
ja syyskokouksissa ja verkkosivuilla. Niihin
seuroihin, joilla on talolla työpiste,
arkistokaappi tai postilokero, otamme suoraan
yhteyttä. Lisätietoja saa TSV:n
toiminnanjohtajalta: lea.ryynanen-
karjalainen(at)tsv.fi.

 

 

Konferenssiavustusten Haemme kuukauden

pöydälle

 

Julkaisufoorumin ohjausryhmä kaudelle 2020–2023 on
nimitetty
TSV:n hallitus nimitti kokouksessaan 9.12.2019 Julkaisufoorumin uuden ohjausryhmän
toimikaudelle 2020–2023. Puheenjohtajaksi valittiin TSV:n hallituksen puheenjohtaja Ulla-Maija
Forsberg. Ohjausryhmän tehtävänä on päättää Julkaisufoorumi-luokituksen ylläpitoa,
kehittämistä ja arviointikriteereitä koskevista linjauksista, tiedottaa taustayhteisöilleen
luokituksesta sekä nimittää tieteenaloittaisten arviointipaneelien asiantuntijajäsenet edellisten
paneelikokoonpanojen toimikauden päättyessä 2021. Julkaisufoorumin verkkosivulla julkaistussa
uutisessa kerrotaan tarkemmin ohjausryhmästä ja siihen valituista jäsenistä.

 

 

Lokakuussa 2019 Suomen Kaupunkitutkimuksen Seura oli TSV:n kuukauden jäsenseura. Kuva: Roni Rekomaa.
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hakuaika on 1.–28.2.2020
Kansainvälisten konferenssien ja kansallisten
seminaarien järjestämiseen sekä liikunta-alan
kansainvälisten konferenssien ja kokousten
järjestämiseen tarkoitettuja valtion avustuksia
voi hakea helmikuussa. Avustukset haetaan
sähköisesti TSV:n verkkosivuilla olevalla
lomakkeella, ja tarkemmat hakuohjeet
löytyvät TSV:n verkkosivuilta. Uuden
hakujärjestelmän takia ennen 30.9.2018
haetut tunnukset eivät enää toimi ja hakijan
tulee rekisteröityä uuteen hakupalveluun.
Hakujärjestelmä on auki viimeisenä
hakupäivänä klo 23.59 asti. Lisätietoja: johtava
kirjastonhoitaja Georg Strien, puh. (09) 228
69 238, avustukset(at)tsv.fi.

 

jäsenseuroja vuodelle
2020
TSV esittelee verkkosivuillaan joka kuukausi
yhden jäsenseuransa. Esittelyssä seuran
toimintaa, historiaa ja mahdollisia julkaisuja ja
tapahtumia tehdään tutummaksi lukijoille
seuran omin sanoin ja kuvin. Halutessaan
kuukauden jäsenseura voi myös myydä
teoksiaan tai tiettyä teosta erikoishintaan
Tiedekirjan verkkokaupassa ja myymälässä.

Mikäli kiinnostuitte ja haluatte lisätietoa
kuukauden jäsenseuraesittelyistä, niin ottakaa
yhteyttä hallinnon assistenttiin Kati Ruuth-
Chappuisiin, kati.ruuth-chappuis(at)tsv.fi.

 

 

Kansallisen linjauksen päämääränä kaikkien uusien
tutkimusjulkaisujen välitön avoin saatavuus
Suomalaisen tutkimusyhteisön ensimmäinen kansallinen avoimen tieteen osalinjaus julkaistiin
Avoimen tieteen syyspäivillä 25.11.2019 Helsingissä. Koko linjauksen päämääränä on kaikkien
uusien tutkimusjulkaisujen välitön avoin saatavuus, ja nyt valmistunut osalinjaus koskee
erityisesti suomalaisia lehti- ja konferenssiartikkeleita.

Linjauksessa määritellään avoimeen julkaisemiseen siirtymiseen liittyvät periaatteet, tavoitteet ja
toimenpiteet, jotka mahdollistavat kaikkien uusien tieteellisten artikkeli- ja konferenssijulkaisujen
välittömän avoimen saatavuuden viimeistään vuonna 2022. Kotimaisen julkaisemisen kannalta
tärkeä tavoite on uuden yhteisrahoitteisen julkaisumallin luominen. Linjauksen valmistelusta on
vastannut TSV:n Avoimen tieteen koordinaatio. Lue uutinen linjauksesta Avoimen tieteen
verkkosivuilta tai tutustu linjaukseen ja toimenpideohjelmaan (linkki avaa PDF-tiedoston).
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Tieteiden talon salissa joukko ihmisiä kuuntelemassa
DOAJ-rekisteristä.

Suomalaiset tiedelehdet
DOAJ-rekisteriin
Directory of Open Access Journals (DOAJ)
ja TSV ovat käynnistäneet pilottiprojektin,
jossa edistetään Suomessa julkaistavien
vertaisarvioitujen avointen lehtien
rekisteröintiä DOAJ-tietokantaan. DOAJ on
tietokanta, joka sisältää noin 12 000
vertaisarvioitua tieteellistä open access -lehteä
ympäri maailman. DOAJ:n ja TSV:n järjestämä
Suomalaiset tiedelehdet DOAJ-rekisteriin -
seminaari järjestettiin 3.12.2019 Tieteiden
talolla. Osa tilaisuudesta on katsottavissa
tallenteena Tiedetv:ssä YouTubessa.

Seminaarissa järjestettiin myös työpaja, jossa
tutustuttiin DOAJ:n hakukriteereihin ja
hakuprosessiin. Keväällä 2020 järjestetään
lisää työpajoja, joista tiedotetaan TSV:n ja
Julkaisufoorumin verkkosivuilla ja
somekanavissa.

 

Kysely avoimista
lisensseistä
tiedekustantajille – Vastaa
kyselyyn 23.12. mennessä
Vaikka tiedejulkaisemisen avoimuus ja CC-
lisenssit ovat paljon puhuttu asia, vielä ei ole
kokonaiskäsitystä siitä, miten suuri osa
suomalaisista tieteellisistä lehdistä ja
julkaisusarjoista on julkaistu avoimesti CC-
lisenssillä. Sen takia julkaisemisen
avoimuuden asiantuntijaryhmä päätti
kartoittaa, miten moni suomalainen
tiedekustantaja käyttää jo CC-lisenssejä ja
mitä lisenssimallia he erityisesti suosivat.

Lue lisää kyselystä Avoimen
tieteen verkkosivuilta ja vastaa kyselyyn
verkkolomakkeella. Kysely on avoinna
23.12.2019 asti.

 

Tieteiden yön graafisen ilmeen on tehnyt Lille Santanen.

Tieteiden yötä vietetään
jälleen tammikuussa
TSV:n koordinoima tiedetapahtuma Tieteiden
yö järjestetään Helsingin Kruununhaassa ja

Kuva: Aino-Sofia Orjasniemi.

Tieteen päiville 2021
haetaan ohjelmaa
Suomen suurin tiedetapahtuma Tieteen päivät
järjestetään seuraavan kerran 13.–17.1.2021

https://mailer.gruppo.fi/t/r-l-jdujhjg-uthtiuiujl-n/
https://mailer.gruppo.fi/t/r-l-jdujhjg-uthtiuiujl-p/
https://mailer.gruppo.fi/t/r-l-jdujhjg-uthtiuiujl-x/
https://mailer.gruppo.fi/t/r-l-jdujhjg-uthtiuiujl-m/
https://mailer.gruppo.fi/t/r-l-jdujhjg-uthtiuiujl-c/


keskustassa torstaina 16.1.2020. Kaikkiin illan
ja yön yli kolmeenkymmeneen tapahtumaan
on vapaa pääsy. Monipuolinen ohjelma pitää
sisällään myös aiempaa enemmän
englanninkielisiä sisältöjä. Lue lisää ja tutustu
ohjelmaan Tieteiden yön verkkosivuilla.

Tiedekirja on myös mukana Tieteiden yössä.
Tieteen omassa kirjakaupassa keskustellaan
suomalaisesta kulttuuriperinnöstä klo 18.15–
18.45). Henkilökunnan suosikkitiedekirjat ja
muut ajankohtaiset tietokirjat ovat
alennuksessa, ja tarjolla on kahvia sekä
makeisia. Jokainen asiakas voi myös
osallistua pika-arvontaan, josta saatavat voitot
liittyvät tieteellisiin seuroihin ja niiden
julkaisuihin. Onko onnetar mukanasi? Tule
testaamaan! Myymälä on avoinna klo 20 asti.

 

Helsingin yliopiston Porthaniassa. Tieteen
päivien ohjelman suunnittelu on käynnissä ja
ohjelmaehdotuksia otetaan vastaan myös
tehtävään nimetyn ohjelmatoimikunnan
ulkopuolelta. Tieteellisiltä seuroilta toivotaan
erityisesti ehdotuksia puolentunnin mittaisista
eri tieteenaloja esittelevistä luennoista, jotka
voivat esitellä suppeasti jotakin laajempaa
kysymystä tai pureutua yksityiskohtaisesti
tarkkaan rajattuun aiheeseen.

Alustavia ohjelmaehdotuksia voi lähettää
Tieteen päivien pääsihteeri Ilari Hetemäelle
sähköpostitse (ilari.hetemaki(at)tsv.fi)
15.1.2020 saakka. Ohjelmaehdotukset
hyväksytään ohjelmatoimikunnassa, minkä
jälkeen niitä on aikaa täydentää ja täsmentää.

 

TSV:n joulukalenterissa nostetaan esiin
tieteellisten seurojen asemaa tieteessä.
Luukkujen takaa ilmestyvät nostot tulevat
Tampereen yliopiston ja TSV:n julkaisemasta
tutkimuksesta, joka kuvaa tieteellisten
seurojen merkitystä ja haasteita nykyaikana.
Tutkimus antaa ensimmäistä kertaa
kokonaiskuvan TSV:n jäsenseuroista, jotka
tekevät pienillä resursseilla moninaista ja
tärkeää työtä tieteen hyväksi. Joulukalenteria
voi seurata TSV:n Facebookissa ja
Twitterissä.

 

Joulun ja uudenvuoden aukioloajat
Tiedekirjan myymälä
Tiedekirja on auki pidennetyin aukioloin 20.12.2019 asti:
ma–to 10–18
pe 10–16

ma 23.12. 10–15
24.12.–1.1. suljettu

Julkaisuvarasto
Julkaisuvarasto on auki normaalisti (klo 9–16) joulun ja välipäivien ajan.

Tieteiden talo
Tieteiden talo on suljettu 19.12.2019‒6.1.2020. Talo on auki jälleen tiistaina 7.1.2020.

Tieteellisten seurain valtuuskunnan vaihde
TSVn toimiston vaihteen aukioloaika 27.12.–8.1.2020:
Vaihde on auki arkipäivisin klo 10–14, puh (09) 228 691. Voit lähettää myös sähköpostia
osoitteseen tsv@tsv.fi.

 

 

TSV:n joulukalenterin myötä: Hyvää ja rauhallista joulua!

https://mailer.gruppo.fi/t/r-l-jdujhjg-uthtiuiujl-q/
https://mailer.gruppo.fi/t/r-l-jdujhjg-uthtiuiujl-a/
https://mailer.gruppo.fi/t/r-l-jdujhjg-uthtiuiujl-f/
https://mailer.gruppo.fi/t/r-l-jdujhjg-uthtiuiujl-z/


Joulukalenterin luukkujen avautumisten myötä
TSV toivottaa kaikille jäsenseuroilleen sekä
seurojen aktiiveille hyvää ja rentouttavaa
joulua!

 

 

 
 

Seuraa meitä:
 

 

 
Tieteellisten seurain valtuuskunta

www.tsv.fi
tsv@tsv.fi

Vaihde: (09) 228 691
Snellmanninkatu 13, 00170 Helsinki

 

 
Peruuta uutiskirje
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