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Yliopistonlehtori dosentti Pia Siljander on
Vuoden Tiedekongressivaikuttaja
Vuoden Tiedekongressivaikuttaja -palkinnon saa dosentti Pia Siljander
Helsingin yliopistosta. Hänet palkitaan työstään, jolla hän on edistänyt
kansainvälisten tieteellisten kongressien järjestämistä Suomessa. 5000 euron arvoisen palkinnon
rahoittaa Suomen Messusäätiö.
Dosentti Pia Siljander työskentelee terveyden biokemian yliopistonlehtorina Helsingin yliopiston Bio- ja
ympäristötieteellisessä tiedekunnassa. Hän on ollut järjestämässä tutkimusalaansa liittyviä seminaareja
ja kongresseja, muun muassa 5th MEMBREC symposium: Extracellular vesicles ja EU COST Action
BM1202 ”Microvesicles and exosomes in health and disease” MC- ja WG-kokouksia.
– Tieteellinen kongressi mahdollistaa tutkijoiden vuoropuhelun uusimman tiedon äärellä. Tiedon
jakaminen, tutkijoiden verkostoituminen ja yhteistyömahdollisuuksien avautuminen ovat
tiedekongressien parasta antia. Varsinkin sellaisilla tutkimusaloilla, joilla tiedon lisääntyminen ja
tutkimuksen kehitys on nopeaa, voi ajantasaisimman ja vielä julkaisemattoman tiedon pariin päästä
vain tieteellisessä kokouksessa, sanoo Pia Siljander.
– Kongressin järjestäminen on sekä haastavaa että palkitsevaa. Organisoiminen vaatii hyvää
yhteistyötä ja suunnitelmallisuutta. Minulla on ollut ilo aina saada mukaan järjestelyihin sekä uusia
innostuneita että jo kokeneempia organisaattoreita ja lisäksi avustusta muun muassa Tieteellisten
seurain valtuuskunnalta. Näillä eväillä esimerkiksi MEMBREC-kokoussarja Helsingin yliopistolla jatkuu
tänäkin syksynä uusien vapaaehtoisjärjestäjien voimin, kiittää Siljander.
Palkinnonsaajan valitsi Tieteellisten Seurain Valtuuskunta.
– Vuoden Tiedekongressivaikuttaja -palkinto annetaan henkilölle, joka on vaikuttanut myönteisesti
Suomen rooliin kansainvälisessä tieteellisessä toiminnassa sekä hakenut ja tuonut kansainvälisiä
järjestökongresseja Suomeen. Palkittava luo tieteenalalleen positiivista imagoa ja on tieteenalansa
tulevaisuuden lupaus. Yliopistonlehtori Pia Siljander täyttää kaikki nämä kriteerit, perustelee Lea
Ryynänen-Karjalainen.
Vuoden Tiedekongressivaikuttaja -palkinto jaettiin nyt viidennen kerran. Palkinnon ovat aiemmin saaneet
Tampereen teknillisen yliopiston elektroniikan ja tietoliikennetekniikan professori Jari Nurmi (2013), Åbo
Akademin uskontotieteilijä ja maahanmuuttotutkija Tuomas Martikainen (2014), Helsingin yliopiston
teollisuusmatematiikan professori Samuli Siltanen (2015) ja Tampereen yliopiston kansainvälisen
historian professori Marjaana Niemi (2016).
Palkinto jaettiin Messukeskuksessa Helsingissä 5.-6.9.2017 järjestettyjen PromoExpo- ja Yritys2017 tapahtumien yhteydessä. Vuoden Tiedekongressivaikuttaja 2018 -palkinnon haku käynnistyy
tammikuussa.

käännä

Tieteellisten seurain valtuuskuntaan kuuluu neljä tiedeakatemiaa ja 274 tieteenalakohtaista tieteellistä
seuraa. Valtuuskunta vastaa tieteellisten kongressien valtionavustuksen jakamisesta (n. 800 000 euroa
vuodessa).

käännä

Suomen Messusäätiö jakaa vuosittain noin 400 000 euron arvosta palkintoja, stipendejä ja apurahoja.
Palkinnoista tunnetuimpia ovat Vuoden Tiedekongressivaikuttaja -palkinto, Kaj Franck muotoilupalkinto, Habitare-suunnittelukilpailun palkinto, Rakkaudesta kirjaan -palkinto ja Vuoden
nuori suunnittelija -palkinto. www.messusäätiö.fi, #messusäätiö
Palkinnonsaajan yhteystiedot:
Pia Siljander, Helsingin yliopisto, 050 4486373, pia.siljander@helsinki.fi, www.helsinki.fi
Lisätietoja palkinnosta:
Messukeskus, kongressipäällikkö Paula Blomster, 040 456 6066, paula.blomster@messukeskus.com,
www.messukeskus.com
Tieteellisten seurain valtuuskunta, toiminnanjohtaja Lea Ryynänen-Karjalainen, (09) 228 69 222
lea.ryynanen-karjalainen@tsv.fi, www.tsv.fi
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