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Tieteellisten seurain valtuuskunta ja Julkaisufoorumihanke
Suomen yliopistojärjestelmää on uudistettu merkittävästi. Uudistuksen ytimeen nostettu
arviointikulttuuri on sitoutunut liian vahvasti hallinnolliseen ja määrälliseen tulosajatteluun ja siihen läheisesti liittyvään ranking-tarkasteluun. Näiden vaikutukset yliopistojen
todellisuudessa näyttävät jo nyt ohjaavan toimintaa monella tasolla epätoivottavaan suuntaan. Julkaisujen arviointi- ja pisteytysjärjestelmäksi tarkoitettu Julkaisufoorumihanke
sisältää hyvistä tarkoitusperistä huolimatta myös piirteitä, joita emme eri tieteenalojen
edustajina pidä tarkoituksenmukaisina.
Olemme erityisen huolestuneita kahdesta laajasta ongelmakokonaisuudesta, joista ensimmäinen on periaatteellinen ja jälkimmäinen käytännöllinen:
1)

Julkaisujen arvioinnin välineellinen ja massamittainen järjestelmä on jäykkä
eikä sen avulla kyetä juuri ottamaan huomioon tieteen- ja tutkimusalojen eroja,
mikä kyseenalaistaa vakavasti koko arvioinnin mielekkyyden ja kestävyyden.

2)

Julkaisufoorumihankkeen tulokset heijastuvat ja niitä voidaan käyttää – käytetään jo nyt – muihin kuin alkuperäisiin tarkoituksiinsa, mikä voi vaikuttaa
huomattavan kielteisesti tieteenharjoittamisen tulevaisuuteen.

1.

Julkaisufoorumihankkeen toteuttaman arvioinnin mielekkyys ja
kestävyys

Tieteellisten julkaisujen arviointi on ollut aina keskeisellä sijalla tieteellisessä toiminnassa.
Vertaisarviointi ja muu tutkimuksen laadun kontrollointi on kiinteä osa tieteellistä perustyötä. Ongelmalliseksi arviointi muuttuu, jos sitä ryhdytään harjoittamaan hallinnollisista
syistä ja sille kehitetään tieteellisen toiminnan ulkopuolelta välineellistä, massamittaista ja
yhdenmukaista järjestelmää.

On hankalaa, tiukasti ajatellen jopa mahdotonta, verrata keskenään perustavanlaatuisesti
erilaisten tieteenalojen julkaisukäytäntöjä. Lausunnon allekirjoittaneita tieteellisiä seuroja
huolestuttaa erityisesti se, ettei Julkaisufoorumihankkeen esittämissä arviointikriteereissä
ole otettu huomioon tieteenalojen – ja tiettyjen tieteenalojen osa-alueiden – erilaisia julkaisuperinteitä ja -kanavia riittävästi. On selvää, että tiedehallinnossa ja korkeakoulupolitiikassa tarvitaan arviointikeinoja. Uusia arvioinnin käytäntöjä luotaessa tulisi kuitenkin
tuoda näkyviin myös niiden kääntöpuoli, varaukset ja rajoitukset selvemmin kuin Julkaisufoorumihankkeessa on tähän asti tehty.
Toisekseen on kyseenalaista, voidaanko eri tieteenalojen kotimaisia ja kansainvälisiä
julkaisuja verrata toisiinsa lainkaan. Kotimaisella ja kansainvälisellä julkaisemisella on
molemmilla oma arvonsa ja tarkoituksensa. Julkaisufoorumihanketta ja vastaavia arviointimalleja hallitseva ajattelutapa on ilmeisesti peräisin enimmiltään luonnon-, lääkeja teknisistä tieteistä esimerkiksi oikeus-, sosiaali-, kulttuuri- ja kasvatustieteiden sijaan.
Tunnetusti ja tunnustetusti tieteenalat merkitsevät yhteiskunnalle ja kulttuurille eri asioita. Esimerkiksi luonnon- ja lääketieteet ovat kohteiltaan universaaleja ja enimmäkseen
teknisesti sovellettuja. Sosiaali- ja kulttuuritieteiden anti on puolestaan riippuvainen niiden kiinteästä suhteesta kulttuuriseen ja kielelliseen ympäristöönsä: esimerkiksi sivistykseen, kulttuuriperintöön, koulutukseen, asiantuntijajärjestelmiin, julkiseen keskusteluun
ja kansalaisyhteiskuntaan sekä hallintoon. Tieteenalojen erilaisuus näkyy myös niiden
historiassa ja käytännöissä. Se käy ilmi myös tilastoista: esimerkiksi sosiaali- ja kulttuuritieteiden julkaisuista yli 50 prosenttia on kotimaisia, mutta esimerkiksi perusluonnontieteissä ja lääketieteissä julkaistaan lähes sataprosenttisesti kansainvälisesti, käytännössä englanniksi. Eroilla on perustellut syynsä, ne syntyvät jo sekä tutkimuskohteiden että
tutkimusaineistojen olemuksellisesta erilaisuudesta ja päätyvät aina näiden tieteenalojen
yhteiskunnallisen vaikuttavuuden erilaiseen luonteeseen.
Tällä hetkellä Julkaisufoorumihankkeessa tämä perustavanlaatuinen erilaisuus ei näy likimainkaan riittävästi. Siinä korostuu hyvin yksipuolisesti ulkomaisen, etenkin englanninkielisen, julkaisemisen merkitys. Myöskään nähdäksemme julkaisufoorumissakin yhtenä
arvioinnin perustana käytetyt julkaisujen impact factor -indeksit eivät ole kovin kattavia
indeksejä, kun puhutaan julkaisujen laadusta ja arvioidaan niiden merkittävyyttä. Myös
se, että erittäin suuri osa kakkos- ja kolmoskategoriaan päässeistä julkaisuista on englanninkielisiä, kertoo selkeästi tämänkaltaisen arvioinnin kohtaamista vaikeuksista ja vinoutuneisuudesta. Tuskin on mahdollista, että kaikkien maailman tieteenalojen laatulehdistä
vain muutama prosentti tulee englanninkielisen alueen ulkopuolelta.

2.

Julkaisufoorumin esittämän arviointijärjestelmän negatiiviset
käytännön vaikutukset tieteelliseen julkaisukulttuuriin

Nyt suunnitellulla arviointimallilla on hyvin todennäköisesti ei-suunniteltuja ja ei-toivottuja vaikutuksia tiedejulkaisemiseen ja laajemminkin tutkimuksen suuntautumiseen.
Julkaisufoorumihankkeen piirissä ei ole mielestämme arvioitu riittävän vakavasti näitä
mahdollisia seurausvaikutuksia:
•

Valittu arviointimalli ja -strategia tuskin kohtelevat kaikkia tieteenaloja ja tutkimussuuntauksia oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti. On suuri riski, että
tulevaisuudessa tutkimus ja julkaiseminen ohjautuvat merkittävästi näin rakennettujen mittarien suosimille tutkimusalueille. Myös julkaiseminen voi
keskittyä hyvin vahvasti tiettyihin kategorisoinnin etusijalle nostamiin julkaisuihin. Vahvana ohjauselementtinä tämä voi vääristää merkittävästi ja eitarkoituksenmukaisesti Suomessa tehtävää tutkimusta ja tutkimustulosten
julkaisemista.

•

Julkaisujen kategorisointiin perustuva arviointi tukee liiaksi jo olemassa olevia
julkaisurakenteita ja -käytänteitä. Tämä vie mahdollisuuksia uusilta avauksilta
ja innovatiivisilta julkaisumuodoilta, vaikka se olisi tutkimuksen edistymiselle ja uudistumiselle elintärkeää. Esimerkiksi tällä hetkellä nopeasti kehittyvät
avoimen julkaisemisen (Open access) julkaisufoorumit ja -käytännöt voivat
jäädä kokonaan huomiotta.

•

Julkaisujen kategorisointi tukee kärkeen nostettujen lehtien ja kustantajien
aseman monopolisoitumista, mikä ei ole suotava kehityssuunta. Jo nykyisellään tiedetään lukuisia negatiivisia tahattomia seurauksia, joita englanninkielisten journaalien ja julkaisusarjojen ylikorostuneella välineellisellä arvostuksella on ollut muun muassa julkaisujen hinnoittelussa, julkaisufoorumien
tukkeutumisessa ja julkaisuprosessien pitkittymisessä.

•

Julkaisufoorumihankkeen ohjaama julkaisupolitiikka ajaa kansallisen tieteellisen julkaisemisen ja tiedekustantamisen hankalaan asemaan. Kuitenkin monilla sosiaali-, kulttuuri- ja kasvatustieteellisillä aloilla kotimainen tiedejulkaiseminen on tutkimuksen edistymisen kannalta ensiarvoisen tärkeää. Tästä on
syksyn 2011 aikana kannettu erityistä huolta eri alojen tiedejulkaisujen sivuilla. Allekirjoittajina jaamme saman huolen.

Yliopistojen rahoitusmalliehdotuksessa on jo rakennettu erittäin voimakas jako kansainväliseen ja kotimaiseen julkaisemiseen edellisen eduksi yli kolminkertaisessa suhteessa
(ehdotuksen rahoituspainoarvot 10 % ja 3 %). Kotimaisen julkaisemisen arvostuksen
heikentämiselle tällä tavalla ja tässä laajuudessa ei löydy mitään perusteita. Rahoitusmalliehdotus esittää, että vastaava jako perustuisi vuodesta 2015 eteenpäin Julkaisufoorumihankkeen kategorioihin. Ellei kotimaisen julkaisemisen suurta merkitystä monilla
tieteenaloilla ymmärretä, kotimaisen julkaisemisen aliarvostus jatkuu myös Julkaisufoorumihankkeen luokitteluissa.
Edistyäkseen ja pysyäkseen korkealla tasolla suomalainen tieteenharjoittaminen on aina tarvinnut sekä kotimaista että kansainvälistä julkaisemista. Niitä ei saa missään nimessä asettaa
vastakkain, sillä molemmat ovat yhtälailla arvokkaita ja rikastuttavat toisiaan. Kansallinen
julkaiseminen ei ole myöskään automaattisesti kansainvälistä julkaisemista heikompitasoista. Juuri tässä näkyy tieteenalojen erilaisuus: monilla aloilla kansallinen julkaisuseula on vähintään yhtä tiukka ja arviointi laadukkaampaakin kuin ulkomaisilla foorumeilla.
Edellä kuvatun kaltaisen politiikan epätoivottavia seurauksia tuskin voi kotimaisen julkaisemisen suhteen ylikorostaa. Käytännössä on suuri vaara, että kotimaiset julkaisut
menettävät entisestään arvostustaan tutkimuspolitiikassa, vaikka näin ei saisi missään tapauksessa tapahtua. Suuntaus ei ole järkevää kansallista tiedepolitiikkaa eikä perusteltua
kansainvälisenkään tiedepolitiikan näkökulmasta.
Tieteellisten julkaisujen arviointi on välttämätöntä ja julkaisutoiminnan kehittäminen erityisen tärkeää. Kuitenkin tässä kuten muussakin tutkimuksen kehittämisessä tulisi pitää
tarkoin mielessä järki, oikeudenmukaisuus ja eri tieteen- ja tutkimusalojen historiallisesti
muotoutuneet erilaiset lähtökohdat. On erittäin tärkeää, että tiedekentän ääniä kuullaan
mahdollisimman laajasti ja avoimesti. Näinhän nyt ei ainakaan kaikilla tieteenaloilla ole
tehty. Kun vaikutuksiltaan erittäin kauaskantoista julkaisufoorumien arviointijärjestelmää
rakennetaan, hankkeesta pitäisi keskustella laaja-alaisesti ja avoimen kriittisesti. Tällaista
keskustelua ei ole nyt ainakaan kaikilla tieteenaloilla käyty lainkaan. Tässä myös tieteentekijöiden kentän tulisi olla nykyistä aktiivisempi.
Muun muassa edellä esitettyjen syiden vuoksi olemme sitä mieltä, että tiedejulkaisujen
arvioiminen ja arvottaminen nyt suunnitteilla olevalla tavalla on epäoikeudenmukainen
ja että se ei täytä tarkoitustaan. Erityistä huolta meissä herättää se, että sekä ministeriössä
että yliopistoissa suunnitellaan tältä pohjalta jo erilaisia linjauksia ja strategioita uudenlaiseen rahanjakoon.

Esitämme, että Julkaisufoorumihankkeelle annetaan lisää aikaa, jonka kuluessa haetaan
avoimesti ja tasapuolisesti kestäviä sekä kaikkia toimija- ja tutkimustahoja tyydyttäviä
käytänteitä julkaisujen arviointia varten. Sama vaatimus koskee ehdotusta yliopistojen
rahoitusmalliksi, jonka karkeaa jakoa kansainvälisiin ja kotimaisiin julkaisuihin suuresti
aiempaan verrattuna korostuvine rahoitusvaikutuksineen ei ehdotuksessa esitetyssä muodossa missään tapauksessa voida hyväksyä. Vasta kun kaikilla tasoilla – myös arvioinnin
ja rahoituksen malleissa – arvostetaan julkaisukäytäntöjen tieteenaloittaista moninaisuutta, on mahdollista tukea laadukasta tieteellistä toimintaa.

Monipuolisen tieteellisen julkaisukulttuurin puolesta
Tammikuussa 26.1. 2012

Markku Jahnukainen
prof., Suomen kasvatustieteellisen seuran pj.
Kannanotossa mukanaolevien tieteellisten seurojen puolesta1

• Aikuiskasvatuksen tutkimusseura

• Kulutuksentutkimuksen seura

• Alue- ja ympäristötutkimuksen seura ry

• Kulttuuritutkimuksen seura r.y.

• Eurooppalaisen filosofian seura (EFS ry)

• Lapin Tutkimusseura

• Informaatiotutkimuksen yhdistys ITY r.y  

• Lapsuudentutkimuksen seura

• Kansainvälisten suhteiden tutkimuksen
seura ry.

• Luther-Agricola-Seura
• Mediakasvatusseura ry

• Karl Marx-seura
• Nuorisotutkimusseura ry
• Kasvun ja vanhenemisen tutkijat ry.
• Oikeuspoliittinen yhdistys Demla ry
• Klassillis-filologinen yhdistys r.y.
• Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys
• Korkeakoulututkimuksen seura (CHERIF)
• Oulun Historiaseura
• Kotikielen Seura
• Pohjois-Karjalan historiallinen yhdistys
1 Liitteessä on seurojen sähköpostilla lähettämät mukanaolovahvistukset aakkosjärjestyksessä.

• Pohjois-Suomen maantieteellinen seura

• Suomen Musiikkitieteellinen Seura

• Pohjoismaiden Maataloustutkijain Yhdistys,
Suomen osasto NJF (Nordic Association of
Agricultural Scientists)

• Suomen Rauhantutkimusyhdistys (SRTY)

• Porthan-Seura

• Suomen vammaistutkimuksen seura ry.

• Rakennustaiteen Seura

• Taidehistorian seura - Föreningen för
konsthistoria

• Suomen tieteellinen kirjastoseura

• Sosiaalilääketieteen yhdistys
• Teatterintutkimuksen seura
• Sosiaalityön tutkimuksen seura
• Tiedotusopillinen yhdistys (TOY ry)
• Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (SKS)
• Tutkijaliitto
• Suomen 1700-luvun tutkimuksen seura
• Valtiotieteellinen yhdistys ry.
• Suomen ainedidaktinen tutkimusseura ry.
• Ympäristötieteellinen seura ry.
• Suomen Eksegeettinen Seura
• Westermarck-seura
• Suomen Estetiikan Seura
*********
• Suomen Etnomusikologinen seura
• Suomen filosofian ja fenomenologisen
tutkimuksen seura ry SFFS

Lisäajalla (27.1.–31.1.2012) mukaan lausuntoon tulleita seuroja:
• Kunnallistieteen yhdistys ry

• Suomen kansatieteilijöiden yhdistys
Ethnos ry

• Luonnonfilosofian seura

• Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura

• Suomalainen Lakimiesyhdistys

• Suomen kasvatustieteellinen seura ry.

• Suomalainen Lääkäriseura Duodecim

• Suomen keskiajan arkeologian seura

• Suomen Antropologinen seura

• Suomen kielitieteellinen yhdistys SKY

• Suomen Historiallinen Seura

• Suomen kirkkohistoriallisen seura

• Suomen Muinaismuistoyhdistys

• Suomen Kouluhistoriallinen Seura ry

• Yhdyskuntasuunnittelun seura

Liite:

Seurojen sähköpostivahvistukset mukanaolostaan yllä olevassa kananotossa
(15–25.1 2012 )

Lähettäjä: Karin Filander [Karin.Filander@uta.fi]
Lähetetty: 18. tammikuuta 2012 17:02
Vastaanottaja: Juhani Tähtinen
Kopio: kristiina.brunila@helsinki.fi
Aihe: Re: lausuman vahvistaminen

Aikuiskasvatuksen tutkimusseura allekirjoittaa Monipuolisen ja muotoisen tieteellisen julkaisutoiminnan puolesta -julkilausuman.
Tampereella 18.1.2012
Karin Filander
seuran puheenjohtaja

***

Lähettäjä: javuolte@mappi.helsinki.fi [javuolte@mappi.helsinki.fi]
Lähetetty: 19. tammikuuta 2012 13:38
Vastaanottaja: Juhani Tähtinen
Aihe: AYS mukana

Alue- ja ympäristötutkimuksen seura allekirjoittaa Monipuolisen ja muotoisen tieteellisen julkaisutoiminnan puolesta -julkilausuman.
Helsingissä 19.1.2012
Jani Vuolteenaho
seuran puheenjohtaja

***

Lähettäjä: Ville Lähde [ville.v.lahde@gmail.com]
Lähetetty: 18. tammikuuta 2012 9:47
Vastaanottaja: Juhani Tähtinen
Aihe: Re: tiedeseurojen yhteinen lausunto julkaisuarviointisuunnitelmiin, tuleeko teidän seuranne mukaan

Eurooppalaisen filosofian seura (EFS ry) allekirjoittaa ”Monipuolisen ja muotoisen tieteellisen julkaisutoiminnan puolesta” -julkilausuman.
Lempäälässä 18.1.2012
Ville Lähde
seuran puheenjohtaja

***

Lähettäjä: hedlund@hanken.fi [hedlund@hanken.fi]
Lähetetty: 24. tammikuuta 2012 9:42
Vastaanottaja: Juhani Tähtinen
Kopio: kreetta.askola@oulu.fi
Aihe: Re: tiedeseurojen yhteinen lausunto
julkiasuarviointisuunnitelmiin, tuleeko teidän seuranne mukaan

Hei Juhani,
Alla yhdistyksemme hallituksen päätös.
Informaatiotutkimuksen yhdistys ITY r.y:n hallitus on
sähköpostikokouksessaan 16.1 - 22.1. 2012 päättänyt yhtyä Monipuolisen
ja -muotoisen tieteellisen julkaisutoiminnan puolesta -kannanottoon.
Turid Hedlund (puh.joht.), Kreetta Askola (siht.)

***

Lähettäjä: Juha Vuori
Lähetetty: 20. tammikuuta 2012 11:41
Vastaanottaja: Juhani Tähtinen
Aihe: KATSE ry.:n kanta MONIPUOLISEN JA -MUOTOISEN TIETEELLISEN JULKAISUTOIMINNAN PUOLESTA
-julkilausumaan

Kansainvälisten suhteiden tutkimuksen seura ry. yhtyy Monipuolisen ja
-muotoisen tieteellisen julkaisutoiminnan puolesta -kannanottoon.
Kansainvälisten suhteiden tutkimuksen seuran hallituksen puolesta
Juha A. Vuori
puheenjohtaja
VTT, yliassistentti
Politiikan tutkimuksen laitos
20014 TURUN YLIOPISTO

***

Lähetetty: 24. tammikuuta 2012 14:01
Vastaanottaja: Juhani Tähtinen
Aihe: Re: VS: tiedeseurojen yhteinen lausunto julkiasuarviointisuunnitelmiin

Tervehdys,
ja kiitos kysymästä. Lähetin lausunnot sähköpostilla koko seuramme hallitukselle (varsinainen
kokoontuminen oli pidetty juuri päivää aikaisemmin, joten sitä ei saatu pöydälle silloin).
Saamani palautteen pohjalta voin todeta, että Suomen Karl Marx-seura yhtyy tieteellisten seurojen
yhteiseen julkaisukannanottoon. Voit siis lisätä meidät allekirjoittajien joukkoon.
Ystävällisin terveisin
Vesa Oittinen
Karl Marx-seuran puheenjohtaja

***

Lähettäjä: Tapio.Kirsi@uta.fi [Tapio.Kirsi@uta.fi]
Lähetetty: 24. tammikuuta 2012 15:05
Vastaanottaja: Juhani Tähtinen
Aihe: Re: VS: tiedeseurojen yhteinen lausunto julkaisuarviointisuunnitelmiin, tuleek o te idän seuranne mukaan

Hei,
Olen saanut riittävän suurelta osalta hallituksen jäseniä sähköpostitse
suostumuksen julkaisukannanottoon yhtymiseen ja voimme kirjata asian
ensi kokouksessa yhdistyksen hallituksen päätökseksi.
Tämä viesti riittänee tärkeässä asiassa mukana olomme varmistamiseksi
Yst.terv.
Tapio Kirsi
Kasvun ja vanhenemisen tutkijat ry., puheenjohtaja

***

Lähettäjä: Olli Salomies [olli.salomies@helsinki.fi]
Lähetetty: 16. tammikuuta 2012 9:24
Vastaanottaja: Juhani Tähtinen
Aihe: Re: VS: tiedeseurojen yhteinen lausunto julkaisuarviointisuunnitelmiin, tuleeko teidän seuranne mukaan

Klassillis-filologinen yhdistys r.y. allekirjoittaa Monipuolisen ja muotoisen tieteellisen julkaisutoiminnan puolesta -julkilausuman.
Helsingissä 13.1.2012
Olli Salomiesyhdistyksen puheenjohtaja
***

Lähettäjä: Ursin Jani [jani.p.ursin@jyu.fi]
Lähetetty: 23. tammikuuta 2012 13:10
Vastaanottaja: Juhani Tähtinen
Kopio: Saarinen Taina
Aihe: Tiedeseurojen yhteinen lausunto julkiasuarviointisuunnitelmiin - CHERIF allekirjoittaa

Korkeakoulututkimuksen seura (CHERIF) allekirjoittaa Monipuolisen ja - muotoisen tieteellisen julkaisutoiminnan puolesta -julkilausuman.
Jyväskylässä 23.1.2012
Jani Ursin
seuran puheenjohtaja

***

Lähettäjä: Tiina Onikki-Rantajääskö [tiina.onikki@helsinki.fi]
Lähetetty: 19. tammikuuta 2012 15:46
Vastaanottaja: Juhani Tähtinen
Aihe: Re: VS: Tiedeseurojen kannanotosta julkaisuarviointisuunnitelmiin

Kotikielen Seura pitää tärkeänä Monipuolisen ja -muotoisen tieteellisen
julkaisutoiminnan -kannanoton esityksiä ja
vahvistaa näin olevansa mukana tässä lausunnossa.
Helsingissä 19.1.2012
Tiina Onikki-Rantajääskö
seuran puheenjohtaja

***

Lähettäjä: Uusitalo Outi [outi.uusitalo@jyu.fi]
Lähetetty: 16. tammikuuta 2012 15:39
Vastaanottaja: Juhani Tähtinen
Aihe: Monipuolisen ja - muotoisen tieteellisen julkaisutoiminnan puolesta -julkilausuma

Kulutustutkimuksen seuran hallitus kannatti kokouksessaan 13.1.12 yksimielisesti julkilausumaa ja valtuutti puheenjohtajan allekirjoittamaan Monipuolisen ja - muotoisen tieteellisen julkaisutoiminnan puolesta -julkilausumajulkilausuman seuran puolesta.
Jyväskylässä 16.1.2012
Outi Uusitalo
seuran puheenjohtaja

***

Lähettäjä: Helmi Järviluoma-Mäkelä [helmi.jarviluoma@uef.fi]
Lähetetty: 20. tammikuuta 2012 8:32
Vastaanottaja: Juhani Tähtinen
Kopio: minna.m.nerg@jyu.fi
Aihe: Suostumus

SUOSTUMUS
Kulttuuritutkimuksen seura r.y.:n hallitus on yksimielisesti päättänyt, että seura osallistuu kannanottoon
Monipuolisen ja -muotoisen tieteellisen julkaisutoiminnan puolesta.
Joensuussa 20.1.2012
Helmi Järviluoma-Mäkelä
Kulttuurintutkimuksen seuran puheenjohtaja

***

Lähettäjä: Uusitalo Outi [outi.uusitalo@jyu.fi]
Lähetetty: 16. tammikuuta 2012 15:39
Vastaanottaja: Juhani Tähtinen
Aihe: Monipuolisen ja - muotoisen tieteellisen julkaisutoiminnan puolesta -julkilausuma

Kulutustutkimuksen seuran hallitus kannatti kokouksessaan 13.1.12 yksimielisesti julkilausumaa ja valtuutti puheenjohtajan allekirjoittamaan Monipuolisen ja - muotoisen tieteellisen julkaisutoiminnan puolesta -julkilausumajulkilausuman seuran puolesta.
Jyväskylässä 16.1.2012
Outi Uusitalo
seuran puheenjohtaja

***

Lähettäjä: Suopajärvi Leena [leena.suopajarvi@ulapland.fi]
Lähetetty: 17. tammikuuta 2012 19:59
Vastaanottaja: Juhani Tähtinen
Aihe: VS: LTS lähtee mukaan

Hei vain! Tässä kannanotto perustellun julkilausuman puolesta:
Lapin Tutkimusseura allekirjoittaa Monipuolisen ja muotoisen tieteellisen julkaisutoiminnan puolesta -julkilausuman.
Rovaniemellä 17.1.2012
Leena Suopajärvi
Lapin tutkimusseuran hallituksen puolesta,
yhdistyksen puheenjohtaja

***

Lähettäjä: Maarit Alasuutari [maarit.alasuutari@uta.fi]
Lähetetty: 24. tammikuuta 2012 11:05
Vastaanottaja: Juhani Tähtinen
Aihe: Re: tiedeseurojen yhteinen lausunto julkaisuarviointisuunnitelmiin, tuleeko te idän seuranne mukaan

Tiedoksi ja toimenpiteitä varten:
Lapsuudentutkimuksen seuran hallitus on kokouksessaan 18.1.2012
Tampereella perehtynyt ja keskustellut Monipuolisen ja -muotoisen
tieteellisen julkaisutoiminnan puolesta -kannanotosta ja päättänyt yhtyä siihen.
Yst. terveisin
Maarit Alasuutari
Lapsuudentutkimuksen seuran pj.

***

Lähettäjä: Mappi-posti [olli.hallamaa@helsinki.fi]
Lähetetty: 25. tammikuuta 2012 10:04
Vastaanottaja: Juhani Tähtinen
Aihe: Julkaisufoorumihanke

Hei
Luther-Agricola-Seuran hallituksen ”sähköpostikokouksessa” esitettiin
vain osallistumista kannattavia puheenvuoroja. Kun yksikään hallituksen
jäsen ei vastustanut hanketta, tulkitsen hallituksen tahtotilaa siten,
että tulemme mukaan kannaottoon.
Parhain terveisin
Olli Hallamaa
Luther-Agricola-Seuran puheenjohtaja

***

Lähettäjä: Ritva-Sini Merilampi [sini.merilampi@elisanet.fi]
Lähetetty: 23. tammikuuta 2012 12:49
Vastaanottaja: Juhani Tähtinen
Aihe: Mediakasvatusseura allekirjoittaa julkilausuman

Mediakasvatusseura ry allekirjoittaa Monipuolisen ja muotoisen tieteellisen julkaisutoiminnan puolesta -julkilausuman.
Helsingissä 23.1.2012
Ritva-Sini Merilampi
Mediakasvatusseuran puheenjohtaja

***

Lähettäjä: Minna Autio [minna.autio@helsinki.fi]
Lähetetty: 18. tammikuuta 2012 9:25
Vastaanottaja: Juhani Tähtinen
Aihe: Monipuolisen ja - muotoisen tieteellisen julkaisutoiminnan puolesta -julkilausuma

Hei Juhani,
Nuorisotutkimusseura ry. allekirjoittaa Monipuolisen ja muotoisen tieteellisen julkaisutoiminnan puolesta -julkilausuman.
Helsingissä 18.1.2012
Minna Autio
seuran puheenjohtaja

***

Lähettäjä: Katja Kneckt [katja.kneckt@helsinki.fi]
Lähetetty: 17. tammikuuta 2012 19:45
Vastaanottaja: Juhani Tähtinen
Kopio: heini.kainulainen@om.fi
Aihe: Demla allekirjoittaa julkilausuman

Oikeuspoliittinen yhdistys Demla ry allekirjoittaa Monipuolisen ja
-muotoisen tieteellisen julkaisutoiminnan puolesta -julkilausuman.
Helsingissä 17.1.2012
Katja Kneckt
yhdistyksen puheenjohtaja

***

Lähettäjä: Elsa Saarikkomaki [elsa.saarikkomaki@helsinki.fi]
Lähetetty: 17. tammikuuta 2012 11:25
Vastaanottaja: Juhani Tähtinen
Kopio: timo.korander@poliisi.fi
Aihe: Re: VS: tiedeseurojen yhteinen lausunto julkiasuarviointisuunnitelmiin, tuleeko teidän seuranne mukaan

Oikeus- ja yhteiskuntatieteellisen yhdistyksen hallitus on päättänyt
kokouksessaan 16.1.2012 yhtyä Monipuolisen ja -muotoisen tieteellisen
julkaisutoiminnan puolesta -kannanottoon.
Timo Korander
puheenjohtaja
Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys
timo.korander@poliisi.fi
Elsa Saarikkomäki
sihteeri
Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys
elsa.saarikkomaki@helsinki.fi

***

Lähettäjä: Ismo Björn [ismo.bjorn@uef.fi]
Lähetetty: 18. tammikuuta 2012 8:57
Vastaanottaja: Juhani Tähtinen
Aihe: julkilausuma

Pohjois-Karjalan historiallinen yhdistys allekirjoittaa Monipuolisen ja -muotoisen tieteellisen julkaisutoiminnan puolesta – julkilausuman.
Joensuussa 18.tammikuuta 2012
Ismo Björn
Pohjois-Karjalan historiallisen yhdistyksen puheenjohtaja
***
From: Kaj Zimmerbauer [kaj.zimmerbauer@oulu.fi]
Sent: Monday, January 23, 2012 12:13 PM
To: Risto Ikonen
Subject: Re: Lähteekö seura mukaan?
Hei

Pohjois-Suomen maantieteellinen seura (NJF Suomen osasto) yhtyy Monipuolisen ja -muotoisen
tieteellisen julkaisutoiminnan puolesta -kannanottoon.
Seuran puolesta
Kaj Zimmerbauer
puheenjohtaja
Kristiina Regina

***

From: Marianne Junila [marianne.junila@oulu.fi]
Sent: Thursday, January 26, 2012 11:13 AM
To: Risto Ikonen
Subject: RE: Lähteekö seura mukaan?

Hei Risto,
kyllä me olemme (Oulun Historiaseuran) hallituksessa pitäneet tätä tärkeänä. Olemme mukana.
Yst. Marianne Junila

***

Lähetetty: 19. tammikuuta 2012 12:05
Vastaanottaja: Risto Ikonen; Juhani Tähtinen
Kopio: Risto Hiltunen; Jari Niemelä; Veikko Anttonen; Kaisa Häkkinen; Kirsi Vainio-Korhonen; toivo.viljamaa@sci.fi; nils-erik.
villstrand@abo.fi; amastrom@abo.fi
Aihe: RE: Lähteekö seura mukaan?

Hei,
Porthan-Seuran 9-henkisestä hallituksesta 4 jäsentä (Villstrand, Häkkinen, Vainio-Korhonen, Leimu) on
selkeästi kannattanut kannanoton allekirjoittamista eikä kukaan ole vastustanut. Näin ollen katson oikeaksi, että seuramme allekirjoittaa kyseisen kannantoton. Kiitokset sen laatijoille, asia on todella tärkeä!
(myöhemmin hallituksen kaksi jäsentä ilmaisi vielä asialle tukensa)
Ystävällisin terveisin
Turku 19.1.2012
Pekka Leimu
seuran esimies

***

Lähettäjä: Maunu Häyrynen [mauhay@utu.fi]
Lähetetty: 17. tammikuuta 2012 17:32
Vastaanottaja: Risto Ikonen; Juhani Tähtinen
Aihe: Re: Lähteekö seura mukaan?

Tervehdys
Rakennustaiteen Seuran puolesta pyydän saada ilmoittaa, että seuran
johtokunta on päättänyt osallistua kannanottoonne.
Parhain terveisin,
Maunu Häyrynen
Turun yliopisto
Rakennustaiteen Seuran puheenjohtaja

***

From: Eva Roos [Eva.Roos@folkhalsan.fi]
Sent: Friday, January 20, 2012 9:38 AM
To: Risto Ikonen
Cc: Raulio Susanna (susanna.raulio@thl.fi); Vehko Tuulikki (tuulikki.vehko@thl.fi)
Subject: RE: Lähteekö seura mukaan?

Hyvä Risto Ikonen
Sosiaalilääketieteen yhdistyksen hallitus on kokouksessaan 17.1.2012 käsitellyt Kasvatustieteellisen seuran pyynnön olla mukana Julkaisufoorumihanketta koskevassa kannanotossa. Hallitus päätti olla mukana
kannanotossa. (---)
Ystävällisin terveisin
Eva Roos,
Sosiaalilääketieteen yhdistyksen puheenjohtaja

***

Lähettäjä: Merja Anis [merja.anis@vasso.fi]
Lähetetty: 19. tammikuuta 2012 11:41
Vastaanottaja: ’Risto Ikonen’; Juhani Tähtinen
Kopio: marjaana.seppanen@ulapland.fi
Aihe: Tiedeseurojen kannanoton allekirjoitus_STTS

Sosiaalityön tutkimuksen seura pitää ”Monipuolisen ja -muotoisen
tieteellisen julkaisutoiminnan puolesta” -kannanottoon sisältyviä näkökulmia
hyvin tärkeinä sosiaalityön tutkimuksen kannalta ja allekirjoittaa täten
tiedeseurojen yhteisen kannanoton.
Merja Anis
puheenjohtaja
Marjaana Seppänen
varapuheenjohtaja
Sosiaalityön tutkimuksen seura

***

Lähettäjä: tuomas.lehtonen@finlit.fi [tuomas.lehtonen@finlit.fi]
Lähetetty: 18. tammikuuta 2012 8:48
Vastaanottaja: Juhani Tähtinen
Aihe: Vast:VS: Vast:VS: julkaisuarviointikannanotostamme
Suomalaisen Kirjallisuuden seura allekirjoittaa Monipuolisen ja muotoisen tieteellisen julkaisutoiminnan puolesta -julkilausuman.
Helsingissä 18.1.2012
Tuomas Lehtonen
seuran pääsihteeri

***

From: Kirsi Vainio-Korhonen [kirsi.vainio-korhonen@utu.fi]
Sent: Monday, January 23, 2012 7:02 PM
To: Risto Ikonen
Subject: Julkaisufoorumi kannanotto

Hei!
Suomen 1700-luvun tutkimuksen seura päätti juuri hallituksen kokouksessaan osallistua
Julkaisufoorumihanketta koskevaan kannanottoon.
Ystävällisin terveisin
Seuran hallituksen puolesta
Kirsi Vainio-Korhonen
puheenjohtaja
Suomen historian professori
Turun yliopisto
***
Lähettäjä: ajkallio@mappi.helsinki.fi [ajkallio@mappi.helsinki.fi]
Lähetetty: 17. tammikuuta 2012 21:32
Vastaanottaja: jurantal@mappi.helsinki.fi
Kopio: Juhani Tähtinen; Anu.laine@helsinki.fi
Aihe: Seuramme allekirjoitus julkilausumaan

Hyvä Juhani Tähtinen
Suomen ainedidaktinen tutkimusseura ry. allekirjoittaa tieteellisten
seurojen organisoiman julkilausuman. Ystävällisesti
Helsingissä 17.1.2012
Suomen ainedidaktinen tutkimusseura ry.
Arto Kallioniemi, pj Anu Laine siht.
***
From: akhaapal@mappi.helsinki.fi [akhaapal@mappi.helsinki.fi]
Sent: Thursday, January 19, 2012 6:33 PM
To: Risto Ikonen
Subject: Re: Lähteekö seura mukaan?

Hei,
olemme keskustelleet asiasta Suomen Estetiikan Seuran hallituksessa ja
hallituksen kanta on, että haluamme ilman muuta olla mukana
allekirjoittamassa kannanottoa.
(---)
Ystävällisin terveisin,
Arto Haapala
Estetiikan professori
Suomen Estetiikan Seuran puheenjohtaja

***

From: Antti Marjanen [antti.marjanen@helsinki.fi]
Sent: Tuesday, January 24, 2012 4:32 PM
To: Risto Ikonen
Subject: Re: Lähteekö seura mukaan?

Tervehdys!
Saimme lopulta, aivan viime tipassa, selville hallituksemme yhteisen
kannan ja päätimme lähteä tukemaan laatimaanne kannanottoa.
Suomen Eksegeettinen Seura siis yhtyy Monipuolisen ja
-muotoisen tieteellisen julkaisutoiminnan puolesta -kannanottoon.
Antti Marjanen
Suomen Eksegeettisen Seuran
puheenjohtaja

***

Lähettäjä: Jarkko Niemi [jarkko.k.niemi@uta.fi]
Lähetetty: 24. tammikuuta 2012 14:28
Vastaanottaja: Juhani Tähtinen
Aihe: Re: VS: VS: Julkaisufoorumiasia

Suomen Etnomusikologinen Seura allekirjoittaa Monipuolisen ja
-muotoisen tieteellisen julkaisutoiminnan puolesta -julkilausuman
Tampereella 24.1.2012
Jarkko Niemi, dosentti, akatemiatutkija
seuran puheenjohtaja

***

Lähettäjä: Lauri Olavi Routila [routila@villasylvia.fi]
Lähetetty: 15. tammikuuta 2012 10:54
Vastaanottaja: Juhani Tähtinen
Aihe: Re: VS: julkaisufoorumi

Suomen filosofian ja fenomenologisen tutkimuksen seura ry SFFS allekirjoittaa mielellään
julkilausuman Monipuolisen ja -muotoisen tieteellisen julkaisutoiminnan puolesta.
Seuran hallitus käsitteli asian kokouksessaan 14.1.2012 ja valtuutti yksimielisesti puheenjohtajan allekirjoittamaan julkilausuman seuran nimissä.
Jyväskylässä, 14.1.2012
Lauri Olavi Routila
Suomen filosofian ja fenomenologisen tutkimuksen seura ry:n puheenjohtaja
***
From: katriina siivonen [mailto:ksiivone@abo.fi]
Sent: Monday, January 23, 2012 10:57 PM
To: Sini Kontkanen; ’Katriina Siivonen’; sihteeri@ethnosry.org
Subject: RE: Monipuolisen ja -muotoisen tieteellisen julkaisutoiminnan puolesta -kannanotto
Hei!
Suomen kansatieteilijöiden yhdistys Ethnos ry osallistuu kannanottoon monipuolisen ja –muotoisen tieteellisen julkaisutoiminnan puolesta.
Yst. terv.
Katriina Siivonen
Ethnos ry:n puheenjohtaja

***

Lähettäjä: Tuulikki Kurki [tuulikki.kurki@uef.fi]
Lähetetty: 19. tammikuuta 2012 14:25
Vastaanottaja: Juhani Tähtinen
Aihe: RE: tiedeseurojen yhteinen lausunto julkaisuarviointisuunnitelmiin

Hei!
Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura päätti 19.1.2012 olleessa kokouksessaan lähteä mukaan allekirjoittamaan lausunto ”Monipuolisen ja -muotoisen julkaisutoiminnan puolesta”.
Ystävällisin terveisin,
19.1.2012
Tuulikki Kurki
esimies, Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura

***

Lähettäjä: Sini Kontkanen [sini.kontkanen@uef.fi]
Lähetetty: 26. tammikuuta 2012 11:27
Vastaanottaja: Juhani Tähtinen
Aihe: FW: julkilausuma julkaisufoorumihankkeesta
-----Original Message----From: Lotta Jalava [mailto:lotta.jalava@helsinki.fi]
Sent: Thursday, January 26, 2012 10:36 AM
To: Sini Kontkanen
Subject: RE: julkilausuma julkaisufoorumihankkeesta
Hei,
Suomen kielitieteellinen yhdistys SKY allekirjoittaa Monipuolisen ja - muotoisen tieteellisen julkaisutoiminnan puolesta -julkilausuman. Julkilausumaan osallistumisesta on päätetty SKY:n johtokunnan sähköpostikokouksessa 24.-25.1.2012.
Vakuudeksi
Lotta Jalava
SKY:n sihteeri

***

Lähettäjä: mjahnuka@mappi.helsinki.fi [mjahnuka@mappi.helsinki.fi]
Lähetetty: 18. tammikuuta 2012 11:18
Vastaanottaja: Juhani Tähtinen
Aihe: hyväksyntä

Suomen kasvatustieteellinen seura ry allekirjoittaa Monipuolisen ja muotoisen tieteellisen julkaisutoiminnan puolesta -julkilausuman.
Helsingissä 18.1.2012
Markku Jahnukainen, professori, Helsingin yliopisto
Seuran hallituksen puheenjohtaja
***

Lähettäjä: jurantal@mappi.helsinki.fi [jurantal@mappi.helsinki.fi]
Lähetetty: 19. tammikuuta 2012 19:54
Vastaanottaja: Juhani Tähtinen
Aihe: Allekirjoitus

Suomen Kouluhistoriallinen Seura ry allekirjoittaa Monipuolisen ja
-muotoisen tieteellisen julkaisutoiminnan puolesta -julkilausuman.
Helsingissä 19.1.2012
Jukka Rantala
seuran puheenjohtaja

***

From: Janne Harjula [mailto:janhar@utu.fi]
Sent: Wednesday, January 18, 2012 12:00 PM
To: Sini Kontkanen
Subject: VS: Monipuolisen ja -muotoisen tieteellisen julkaisutoiminnan puolesta -kannanotto

Hei,
Kiitos tiedustelusta. Olemme eilen 17.1.2012 Suomen keskiajan arkeologian seuran johtokunnan kokouksessa päättäneet yhtyä kannanottoonne koskien monipuolista ja -muotoista tieteellistä julkaisutoimintaa.
SKAS:n johtokunnan puolesta
ystävällisin terveisin,
Janne Harjula
puheenjohtaja

***

From: Juha Meriläinen [mailto:juha_merilainen@hotmail.com]
Sent: Tuesday, January 17, 2012 2:16 PM
To: Sini Kontkanen
Subject: RE: Monipuolisen ja -muotoisen tieteellisen julkaisutoiminnan puolesta -kannanotto

Hyvä Sini Kontkanen,
Suomen kirkkohistoriallisen seuran hallitus käsitteli Monipuolisen ja -muotoisen tieteellisen julkaisutoiminnan puolesta -kannanottoanne kokouksessaan 13.1.2012 ja tuli siihen tulokseen, että kannanotto on
tarpeellinen ja hyvin laadittu. Vaikka julkaisufoorumia koskeva päätöksenteko on jo pitkällä, julkaisusarjojen arviointi on jatkuva prosessi. Suomenkielisten tieteellisten julkaisujen aseman korostaminen ja
puolustaminen tässä prosessissa on tärkeiää. Edellä mainituista syistä Suomen kirkkohistoriallinen seura
on valmis allekirjoittamaan kannanottonne.
SKHS:n hallituksen puolesta,
Juha Meriläinen
sihteeri

***

Lähettäjä: Juha Torvinen
Lähetetty: 23. tammikuuta 2012 12:11
Vastaanottaja: Juhani Tähtinen
Aihe: Allekirjoitus

Suomen Musiikkitieteellinen Seura allekirjoittaa Monipuolisen ja muotoisen tieteellisen julkaisutoiminnan puolesta -julkilausuman.
Turussa 23.1.2012
Juha Torvinen
seuran puheenjohtaja

***

Lähettäjä: Tamminen Tanja [Tanja.Tamminen@fiia.fi]
Lähetetty: 20. tammikuuta 2012 11:36
Vastaanottaja: Juhani Tähtinen
Aihe: julkilausuman mukaantulon vahvistus

Suomen Rauhantutkimusyhdistys (SRTY) päätti hallituksen kokouksessaan 10.1.2012 allekirjoittaa Monipuolisen ja -muotoisen tieteellisen julkaisutoiminnan puolesta -julkilausuman.
Helsingissä 20.1.2012
Tanja Tamminen
Suomen Rauhantutkimusyhdistyksen puheenjohtaja
***
Lähettäjä: Tuominen Kimmo [kimmo.k.tuominen@jyu.fi]
Lähetetty: 19. tammikuuta 2012 14:33
Vastaanottaja: Juhani Tähtinen
Aihe: Monipuolisen ja -muotoisen tieteellisen julkaisemisen puolesta -lausunto

Hyvä Juhani Tähtinen,
Suomen tieteellinen kirjastoseura STKS ry:n hallitus on käsitellyt Monipuolisen ja -muotoisen tieteellisen
julkaisemisen puolesta -lausunnon kokouksessaan 17.1.2012.
STKS allekirjoittaa lausunnon ja jakaa lausunnossa ilmaistut huolenaiheet.
Ystävällisin terveisin,
Kimmo Tuominen, puheenjohtaja
Suomen tieteellinen kirjastoseura

***

Lähettäjä: Joel Kivirauma
Lähetetty: 16. tammikuuta 2012 12:27
Vastaanottaja: Juhani Tähtinen
Aihe: julkilausuma

Suomen vammaistutkimuksen seura r.y. allekirjoittaa Monipuolisen
ja -muotoisen tieteellisen julkaisutoiminnan puolesta -julkilausuman.
Turussa 16.1.2012
Joel Kivirauma
seuran puheenjohtaja

***

Lähettäjä: Johanna Vakkari [johanna.vakkari@helsinki.fi]
Lähetetty: 24. tammikuuta 2012 17:25
Vastaanottaja: Juhani Tähtinen
Aihe: vakuutus

Taidehistorian seura - Föreningen för konsthistoria allekirjoittaa
Monipuolisen ja -muotoisen tieteellisen julkaisutoiminnan puolesta
-julkilausuman
Helsingissä 24.1.2012
Johanna Vakkari
seuran puheenjohtaja

***

From: hajarvin@gmail.com [mailto:hajarvin@gmail.com] On Behalf Of Hanna Järvinen
Sent: Tuesday, January 17, 2012 12:32 PM
To: Sini Kontkanen
Subject: virallinen versio

Hei,
Teatteritutkimuksen seura allekirjoittaa julkilausuman Monipuolisen ja -muotoisen tieteellisen julkaisutoiminnan puolesta.
Helsingissä 17.2.2012
Hanna Järvinen
Teatteritutkimuksen seuran puheenjohtaja

***

Lähettäjä: Juha Koivisto <juha.u.koivisto@helsinki.fi>
Päiväys: 24. tammikuuta 2012 14.25.57 UTC+2.00
Vastaanottaja: Sini Kontkanen <sini.kontkanen@uef.fi>
Kopio: ”eliisa.vainikka@uta.fi” <eliisa.vainikka@uta.fi>
Aihe: Re: Monipuolisen ja -muotoisen tieteellisen julkaisutoiminnan puolesta -kannanotto

Hyvä Sini Kontkanen ja julkilausuntotyöryhmä,
Tiedotusopillinen yhdistys (TOY ry) liittyy mukaan Monipuolisen ja
-muotoisen tieteellisen julkaisutoiminnan puolesta -kannanoton
allekirjoittajiin.
Tampereella 24.1.2012
Juha Koivisto
pj.

***

Lähettäjä: Markku Koivusalo [markku.koivusalo@helsinki.fi]
Lähetetty: 24. tammikuuta 2012 19:36
Vastaanottaja: Juhani Tähtinen
Aihe: Re: VS: suostumus ja julkaisuarviointikannanotostamme

Hei Juhani, meillä oli tänään Tutkijaliiton kokous ja tutkijaliitto
allekirjoittaa myös julkaisuarviointikannanoton. Hallitus oli asiasta yksimielinen.
(…)
terveisin Markku Koivusalo
Researcher, Teacher
***
Lähettäjä: Hanna Wass [hanna.wass@helsinki.fi]
Lähetetty: 16. tammikuuta 2012 10:44
Vastaanottaja: Juhani Tähtinen
Aihe: Re: VS: julkilausuma

Valtiotieteellinen yhdistys on mukana allekirjoittajana Monipuolisen ja -muotoisen
tieteellisen julkaisutoiminnan puolesta -julkilausumassa.
Helsingissä 16.1.2012
Hanna Wass
Valtiotieteellinen yhdistys, puheenjohtaja

***

Lähettäjä: Anssi Peräkylä [anssi.perakyla@helsinki.fi]
Lähetetty: 24. tammikuuta 2012 16:41
Vastaanottaja: Juhani Tähtinen
Aihe: julkaisutoiminta julkilausuman allekirjoitus

Westermarck-seura allekirjoittaa Monipuolisen ja muotoisen tieteellisen julkaisutoiminnan puolesta -julkilausuman.
Helsingissä 24.1.2012
Anssi Peräkylä
seuran puheenjohtaja
-------------------Lähettäjä: Leif Kronberg [leif.kronberg@abo.fi]
Lähetetty: 17. tammikuuta 2012 9:38
Vastaanottaja: Juhani Tähtinen
Aihe: Kannanotto

***

Hei Juhani,
Ympäristötieteellinen seura ry yhtyy kannanottoon Monipuolisen ja
-muotoisen tieteellisen julkaisutoiminnan puolesta.
Ympäristötieteellisen seuran hallituksen puolesta,
Professori Leif Kronberg
Puheenjohtaja
Ympäristötieteellinen seura ry
http://www.fses.fi

***

Liitteen lisäys: Lisäajalla (27.1.–31.1.2012) mukaan tulleiden seurojen vahvistukset
(sähköpostit)
Lähettäjä: Lotta-Maria Sinervo [lotta-maria.sinervo@uta.fi]
Lähetetty: 27. tammikuuta 2012 15:02
Vastaanottaja: Juhani Tähtinen
Aihe: Monipuolisen ja -muotoisen tieteellisen julkaisutoiminnan puolesta -julkilausuma

Kunnallistieteen yhdistys ry - Föreningen för kommunalvetenskap rf
allekirjoittaa julkilausuman Monipuolisen ja -muotoisen tieteellisen
julkaisutoiminnan puolesta
Tampereella 27.1.2012
Risto Harisalo, yhdistyksen puheenjohtaja
Lotta-Maria Sinervo, yhdistyksen sihteeri

***

From: Arto Annila [arto.annila@helsinki.fi]
Sent: Friday, January 27, 2012 10:44 AM
To: Risto Ikonen; Viljo Martikainen
Subject: Lähteekö seura mukaan?

Hei,
Luonnonfilosofian seuran hallituksessa keskusteltiin asiasta 24.1.2012
ja päädyttiin siihen, että Seura voi lähteä mukaan.
(…)
Ystävällisin terveisin,
Arto Annila
***

Lähettäjä: Lea Purhonen [lea.purhonen@lakimiesyhdistys.fi]
Lähetetty: 31. tammikuuta 2012 15:00
Vastaanottaja: Juhani Tähtinen
Aihe: Osallistuminen julkilausumaan

Suomalainen Lakimiesyhdistys allekirjoittaa Monipuolisen ja -muotoisen
tieteellisen julkaisutoiminnan puolesta julkilausuman. Yhdistyksen hallitus
on päättänyt asiasta kokouksessaan 30.1.2012.
Helsingissä 31.1.2012
Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen hallituksen puolesta
Lea Purhonen
yhdistyksen toimistopäällikkö
***
Lähettäjä: Julia Burman [shs@histseura.fi]
Lähetetty: 30. tammikuuta 2012 18:21
Vastaanottaja: Juhani Tähtinen
Aihe: Re: VS: julkaisukannanotto tiedoksi

Suomen Historiallinen Seura allekirjoittaa Monipuolisen ja -muotoisen tieteellisen julkaisutoiminnan
puolesta kannantoton.
Helsingissä 30.1.2012
Elina Katainen
toiminnanjohtaja

***

Lähettäjä: Matti Rautalahti [Matti.Rautalahti@duodecim.fi]
Lähetetty: 26. tammikuuta 2012 15:15
Vastaanottaja: Risto Ikonen; Juhani Tähtinen
Aihe: Lähteekö seura mukaan?

Risto ja Juhani,
Suomalainen Lääkäriseura Duodecim lähtee mukaan Julkaisufoorumihanketta koskevaan kannanottoon.
Jos tarpeen, Seuran puolesta kannanoton allekirjoittaa puheenjohtajamme, professori Markku
Heikinheimo.
Terveisin,
Matti Rautalahti
Pääsihteeri, LT
Suomalainen Lääkäriseura Duodecim
Kalevankatu 11 A, 00100 Helsinki
matti.rautalahti@duodecim.fi
puh. (09) 6188 5203, GSM 050 5941 870
www.duodecim.fi

***

Lähettäjä: Minna Ruckenstein [minna.ruckenstein@helsinki.fi]
Lähetetty: 31. tammikuuta 2012 21:23
Vastaanottaja: Juhani Tähtinen
Aihe: Re: VS: VS: olemme mukana

(…)
Suomen Antropologinen Seura allekirjoittaa Monipuolisen ja muotoisen tieteellisen julkaisutoiminnan puolesta -julkilausuman.
Helsingissä 31.1.2012
Minna Ruckenstein
Suomen Antropologisen Seuran esimies

***

