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JÄSENKIRJE 5/2018  
 

TÄSSÄ JÄSENKIRJEESSÄ muun muassa  

 Verkossa tehtävät esitykset hallituksen jäseniksi 14.8.-

17.9.  

 TSV:n syyskokous: Tieteiden talo 24.9. klo 15 

 Avustusten hakuajat  

 Ansiomerkkien hakuaika 30.9.2018 mennessä 

 Tulevia tapahtumia elokuu 2018 – tammikuu 2019 

 Tärkeitä kokousaikoja syksyllä 2018 

 

   
 
Hyvää loppukesän jatkoa kaikille TSVn jäsenseuroille! Tässä kirjeessä on tärkeää tietoa tulevasta 
toiminnasta ja aikatauluista. Toivon teidän lukevan kirjeen heti kun se saapuu teille ja laittavan myös jakoon 
seuranne toimielimille ja jäsenille.  
 

Vuosikokous on Tieteiden talolla maanantaina 24.9.2018 klo 15 
TSV:n tulee hakea toimintaansa varten valtionavustusta syyskuun loppuun mennessä. Tämän takia 
vuosikokouskin on pidettävä ennen syyskuun loppua, jotta saamme käsiteltyä vuoden 2019 toiminta- ja 
taloussuunnitelman sääntöjen mukaisesti jäsenistön kanssa. Kokousposti toimitetaan vain sähköpostilla 
jäsenseuran ilmoittamalle yhteyshenkilölle, joten huolehtikaa siitä että kokousposti päätyy valitsemallenne 
kokousedustajalle, valtakirjan kera.  
 
Ennen syyskokousta tehtävät ehdotukset hallituksen jäseniksi  
Hallituksessa vapautuu vuosiksi 2018–2020 neljä paikkaa. Finska Vetenskaps-Societeten – Suomen 
Tiedeseura valitsee edustajansa hallitukseen omassa kokouksessaan. Jäsenseurat voivat esittää ehdokkaita 
hallituksen jäseniksi verkkolomakkeella etukäteen ennen syyskokousta. Tämän lisäksi ehdokkaita voi esittää 
myös paikan päällä syyskokouksessa, koska yhdistyslain mukaan kaikille päätösvallan käyttöön oikeutetuille 
on turvattava oikeus osallistua ehdokkaiden asettamiseen vaalia varten. Kaino toivomus kuitenkin on, että 
ehdokkaita esitettäisiin ennen syyskokousta, jotta voitte tutkailla hyvissä ajoin, ketkä ovat kiinnostuneita 
hallitustyöskentelystä. Huom! Ehdotuksen tehneen seuran edustajan pitää olla läsnä syyskokouksessa. 
 
Ehdokkaita voi siis ennen syyskokousta ehdottaa verkkolomakkeella, joka avataan tiistaina 14.8. 
Huomioikaa, että ehdokkaalle tulee samalla esittää myös henkilökohtaista varajäsentä. Ehdokkaiden ja 
heidän varajäsentensä nimet tullaan julkaisemaan myös www-sivuilla sitä mukaa kuin ehdotuksia on tehty. 
Ehdotuksia voi tehdä maanantaihin 17.9. asti. Lisätietoja ehdokasasettelusta saa allekirjoittaneelta, 
lea.ryynanen-karjalainen(at)tsv.fi.  
 
Ehdotukset tehdään seuraavien linkkien kautta:  
https://www.tsv.fi/fi/ehdotus-hallituksen-jaseneksi-varajaseneksi-lomake (ehdotuslomake suomi)  
https://www.tsv.fi/sv/forslag-till-styrelsemedlem-och-till-personlig-suppleant (ehdotuslomake ruotsi)  
 
Tehtyjä ehdotuksia voi seurata seuraavien linkkien kautta:  
https://www.tsv.fi/fi/hallituksen-jaseneksi-henkilokohtaiseksi-varajaseneksi-ehdotetut (koontisivu suomi)  
https://www.tsv.fi/sv/forslagen-till-vsds-styrelses-medlemsval (koontisivu ruotsi)  
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TSVn hallitukseen ovat vuonna 2018 kuuluneet seuraavat henkilöt (suluissa henkilökohtainen varajäsen):  
 
Valittuina vuosiksi 2016–2018  
- Professori Leif C. Andersson (varajäsen professori Mats Gyllenberg), Finska Vetenskaps-Societeten – 
Suomen Tiedeseura  
- Professori Kimmo Katajala (varajäsen professori Petri Karonen), Suomen Historiallinen Seura  
- Dosentti Anna-Kaisa Kuusisto-Arponen (varajäsen dosentti Kirsi Pauliina Kallio), Alue- ja 
ympäristötutkimuksen Seura  
- Professori Pia Letto-Vanamo (varajäsen professori Niklas Bruun), Suomalainen Lakimiesyhdistys ja 
Juridiska Föreningen i Finland  
- Professori Jouko Rikkinen (varajäsen professori Jari Valkonen), Suomen Biologian Seura Vanamo  
 
Valittuina vuosiksi 2017–2019  
- Professori Ulla-Maija Forsberg (varajäsen professori Jyrki Kalliokoski), Kotikielen Seura ja Suomalais- 
Ugrilainen Seura  
- FT Cecilia af Forselles (dosentti Heikki S. Vuorinen), Suomen Oppihistoriallinen Seura ja Suomen 
Lääketieteen Historian Seura  
- Professori Keijo Hämäläinen (varajäsen professori Arto Haapala), Suomalainen Tiedeakatemia  
- Professori Hannu Riikonen (varajäsen professori Jukka Meurman), Finska Vetenskaps-Societeten – 
Suomen Tiedeseura  
- Dosentti Jarmo Saarti (varajäsen YTT Susanna Nykyri), Suomen tieteellinen kirjastoseura, 
Informaatiotutkimuksen Yhdistys  
 
Valittuina vuosiksi 2018–2020 
- Professori Maria Lähteenmäki (varajäsen professori Merja Penttilä), Suomalainen Tiedeakatemia 
- Dosentti Tuomas Martikainen (varajäsen dosentti Kaisa Vehkalahti), Etnisten suhteiden ja kansainvälisen 
muuttoliikkeen seura ja Nuorisotutkimusseura 
- Dosentti Panu Nykänen (varajäsen yli-insinööri Panu Sainio), Teknillisten Tieteiden Akatemia 
- Professori Camilla Wide (varajäsen professori Mona Forsskåhl), Svenska Litteratursällskapet i Finland 
- Professori Terhi-Anna Wilska (varajäsen dosentti Emilia Palonen), Westermarck-seura ja Valtiotieteellinen 
yhdistys 
 

MUISTAKAA EHDOTTAA UUSIA JÄSENIÄ HALLITUKSEEN! 
 

Avustusten seuraavat hakuajat  
Konferenssiavustusten seuraavat hakuajat ovat 1.-31.10.2018 ja 1.-28.2.2019. Avustusta voi hakea 
konferenssille, joka järjestetään hakuajan päättymisen ja sitä seuraavan hallituksen päätöskokouksen 
jälkeen. Lisätietoja: johtava kirjastonhoitaja Georg Strien, puh. (09) 228 69 238, avustukset(at)tsv.fi  
 
Julkaisutoiminnan ja kv-toiminnan avustusten hakuaika vuodelle 2019 on 1.-30.9.2018. Lisätietoja: 
tiedesihteeri Kirsi Siitonen puh. (09) 228 69 269, kirsi.siitonen(at)tsv.fi 
 
Avustuksia haetaan tästä syksystä alkaen uuden hakujärjestelmän kautta, johon hakijan tulee rekisteröityä 
(vanhat tunnukset eivät siis ole enää käytössä!). Tarkemmat hakuohjeet kunkin avustuksen osalta löytyvät 
TSVn www-sivuilta -> Avustukset. Lisätietoja ja neuvontaa saa työpäivinä klo 8.15–16.00 välisenä aikana. 
Itse hakujärjestelmä on auki viimeisenä hakupäivänä klo 23.59 asti. Myöhästyneitä hakemuksia ei 
hyväksytä.  
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Liittyen avustusjärjestelmän uudistamiseen ja lokakuussa tulevaan uuteen konferenssiavustushakuun, 
osallistuu TSVn edustaja kolmeen tapahtumaan, jonka puitteissa mm. esitellään uutta hakujärjestelmää. 
TSV ei ole näiden tapahtumien järjestäjä.  
- Vaasa 18.9. klo 9 Kaupunkitalo 

- Helsinki 25.9. klo 13 (suomeksi) ja klo 14 (englanniksi) Helsingin yliopiston päärakennus 

- Turku 27.9. klo 13 Turun yliopiston Agora-talo 

 

Tiedeyhteisön palvelusvuosiansiomerkit 
haettavana 30.9. mennessä  
Ansiomerkit ovat haettavana 15.8.–30.9.2018 välisenä aikana. 
Tiedeyhteisö voi hankkia 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 osoitteesta: 
www.tsv.fi/ansiomerkki 
 

 

Tulevia tapahtumia 
 
Tiedekirja on mukana Kirjakemmakat Puumalassa 17.-18.8. ja Taiteiden yössä 23.8.2018  
Tiedekirja on liikenteessä Puumalassa järjestettävissä Kirjakemmakat-päivillä 17.-18.8. sekä Taiteiden yössä 
23.8. Taiteiden yö -tapahtumaan etsitään ohjelmaa Tiedekirjassa myyviltä seuroilta. Ohjelma voi olla 
esimerkiksi kirjaesittely tai esitelmä, mutta myös uusia ideoita kaivataan myymälän puitteet huomioiden. 
Tiedekirja on tapahtumapäivänä auki klo 21.00 asti.  
 
Vuoden Tiedekongressivaikuttaja-seminaari ja palkinnonjakotilaisuus 5.9. klo 11.00-13.00 
Messukeskuksen ja TSVn yhteistyössä järjestämässä seminaarissa jaetaan kuudennen kerran Suomen 
Messusäätiön myöntämä Tiedekongressivaikuttaja-palkinto. Palkinnonsaajan valitsee TSV, ja palkinto 
myönnetään henkilölle, joka on edistänyt kansainvälisten tieteellisten kongressien pitämistä Suomessa. 
Vuonna 2017 palkinnon sai dosentti Pia Siljander Helsingin yliopistosta. Tilaisuuteen voi ilmoittautua 

osoitteessa: https://www.webropolsurveys.com/S/798E5FA90E9F98F8.par 
 
Tästä linkistä näet kutsun tilaisuuteen: 
http://www.anpdm.com/public/Editor4PreviewPublic.anp/Show/41415D467741445E4177444059?ns=5D4
1514078484A5D417948465E407146405E4273 
 
Tiedejulkaisemisen päivä Tieteiden talolla 7.9.2018 klo 9.00-16.00 
Tieteiden talolla puhutaan, informoidaan ja työstetään tiedejulkaisemisen teemoja ja ongelmia. Tarkempi 
ohjelma julkaistaan elokuun alkupuolella, mutta eri sessioissa on tarkoitus käsitellä ainakin tieteellisen 
toimittamisen käytäntöjä, avointa vertaisarviointia, tieteellisten seurojen mahdollisuuksia siirtyä avoimeen 
julkaisemiseen, tiedejulkaisemisen lähitulevaisuutta, e-kirjoja jne. Tapahtumasta on tarkoitus tehdä 
vuosittainen ja päivän lopuksi keskustelemme tapahtuman jatkosta. Jos haluat mukaan suunnittelemaan, 
niin lämpimästi tervetuloa! 
 
Tulkaa mukaan Helsingin kirjamessuille!  
Messut järjestetään Messukeskuksessa 25.–28.10.2018. Tiedekirjan messuosasto tarjoaa intiimin tilan 
puolen tunnin mittaisille tieteellisten seurojen julkaisuja koskeville esitelmille ja haastatteluille. Pieni osasto 
mahdollistaa hyvin keskustelun yleisön kanssa. Ohjelmaehdotuksia voi lähettää lomakkeen kautta 

http://www.tsv.fi/ansiomerkki
https://www.webropolsurveys.com/S/798E5FA90E9F98F8.par
http://www.anpdm.com/public/Editor4PreviewPublic.anp/Show/41415D467741445E4177444059?ns=5D41514078484A5D417948465E407146405E4273
http://www.anpdm.com/public/Editor4PreviewPublic.anp/Show/41415D467741445E4177444059?ns=5D41514078484A5D417948465E407146405E4273
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20.8.2018 saakka osoitteessa https://survey.tsv.fi/index.php/survey/index/sid/918955/lang/fi. Lisätietoja 
(eija.lappi(at)tsv.fi). Tiedekirjan messuohjelmasta vastaa Suomen tiedekustantajien liitto. Mukaan mahtuu 
vielä oikein hyvin!  
 
Lähetä ohjelmaehdotus Tieteiden yöhön 2019! 
Seuraava Tieteiden yö järjestetään torstaina 10.1.2019 Helsingin Kruununhaassa. Tieteiden talo tarjoaa 
jälleen hyvät puitteet tieteellisille seuroille ja muille tiedetoimijoille järjestää Tieteiden yönä ohjelmaa 
keskellä Kruununhakaa. Tieteiden talon Tieteiden yön ohjelma kootaan ohjelmaehdotuslinkin kautta 
lähetetyistä ohjelmaehdotuksista. Ehdotuksia voi lähettää 5.9.2018 saakka osoitteessa 
https://survey.tsv.fi/index.php/survey/index/sid/584677/lang/fi. Tieteiden talon Tieteiden yön 
ohjelmavalinnoista ilmoitetaan kaikille ehdotuksia lähettäneille viikolla 37. Ohjelmavalintojen jälkeen 
ohjelmatietoja voi täydentää 6.11.2018 asti. 
 

Tietoturva 
Tieteellisten seurain valtuuskunta (TSV) kunnioittaa yksityisyyttäsi ja käsittelee henkilötietoja EU:n yleisen 
tietosuoja-asetuksen (2016/679) mukaisesti. Henkilötietoja voidaan kerätä esimerkiksi TSVn tuottamiin 
palveluihin rekisteröidyttäessä (mm. avustusjärjestelmät, kirjakauppa Tiedekirja, Tieteiden talon 
varausjärjestelmä) tai esim. uutiskirjeen tilauksen yhteydessä. Tarkempia tietoja eri rekistereistä löydät 
osoitteesta https://tsv.fi/fi/tietosuoja.   

 

Vielä kertauksena TSVn kokoukset ja tärkeimmät asiat syksyllä 2018  
- työvaliokunta 24.8. klo 14 
- hallitus 3.9. klo 14: vuoden 2019 toiminta- ja taloussuunnitelmaesityksen valmistelu syyskokousta 

varten, TSV:n strategian 2019–2023 viimeistely ja vahvistaminen, esitys OKM:lle Tieteiden talon 
remontoinnista 

- syyskokous 24.9. klo 15: vuoden 2019 toiminta- ja taloussuunnitelmaesityksen käsittely, TSV:n 
strategian 2019-2023 esittely 

- työvaliokunta 26.11. klo 14 
- hallitus 10.12. klo 14: konferenssiavustukset (lokakuun 2018 haku), avustusjaoston nimeäminen 

vuosille 2019–2021 
- uuden hallituksen järjestäytymiskokous 10.12. n. klo 16  

 
 
Kesä jatkuu vielä!  
 

                          Terveisin 
                          Lea Ryynänen-Karjalainen  

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