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Tervehdys Suomen Maantieteellisen Seuran jäsen!  
 
Tässä jäsenkirjeessä kerromme Seuran kuulumiset, ja kutsumme Sinut jakamaan ajatuksiasi Seuran roolin ja 
toiminnan kehittämisestä. Pääset jakamaan ajatuksesi avoimella padlet-alustalla 
https://fi.padlet.com/majylha/sms. Padletissa jakamasi ajatukset ovat esillä avoimesti, voit kuitenkin valita 
kommentoitko nimettömästi vai lisäätkö nimesi kommenttiisi. Seura on avoin jäsentensä aktiivisuudelle, ota 
meihin yhteyttä jos haluat olla mukana seuran käytännön toiminnassa vapaaehtoisena (info@geography.fi).  
 
Suomen Maantieteellisen Seuran kevät on ollut muutosrikas. Vuoden alusta hallituksessa aloitti kolme uutta 
jäsentä: puheenjohtajaksi valittiin Turun yliopiston tutkijatohtori Maria Merisalo, sihteeriksi FM Anuliina 
Hietamies ja hallituksen jäseneksi FM Ville Savonranta. Hallituksessa edelleen jatkavat Venla Bernelius 
Helsingin yliopistosta, Tom Blom Helsingin yliopistosta, Jan Hjort Oulun yliopistosta, Mikko Joronen 
Tampereen yliopistosta, Anna-Maija Kohijoki Turun kauppakorkeakoulusta, opiskelijajäsenenä Marisofia 
Nurmi Helsingin yliopistosta, Ilkka Pyy Itä-Suomen yliopistosta, Ilkka Ratinen Lapin yliopistosta sekä Olli 
Ruth Helsingin yliopistosta sekä notaarina Markus Jylhä Helsingin yliopistosta.  
 
Terran pitkäaikainen työntekijä Hannu Linkola jättää päätoimittajan tehtävät vuoden 2019 lopussa. Hannu on 
toiminut Terrassa 13 vuoden ajan, joista viimeiset 6 vuotta päätoimittajana. Seuran hallitus kiittää lämpimästi 
Hannua ansiokkaasta työstä Terran hyväksi. Hannun työn jatkajaksi on valittu yliopistotutkija, dosentti Maarit 
Sireni Karjalan tutkimuslaitoksesta Itä-Suomen yliopistosta. Hän aloittaa tehtävässä vuoden 2020 alusta. 
Vuoden 2019 alusta julkaisufoorumi eli tutkimuksen laadunarviointia tukeva julkaisukanavien tasoluokitus 
nosti Terran luokituksen johtavalle tasolle (taso 2). Tähän luokkaan valitaan ainoastaan korkeatasoisimpia ja 
laaja-alaisimpia kotimaan kielisiä julkaisukanavia arviointimenettelyllä. Terran vuosikerran 131 (2019) kaksi 
ensimmäistä numeroa ilmestyvät jäsenille kesän kuluessa. Numeroissa käsitellään esimerkiksi uutisten 
vaikutusta koululaisten maantieteelliseen osaamiseen, maaseudun paikkaseksikkyyttä, valtakunnanrajojen ja 
alueellisen tietoisuuden suhdetta sekä ikäihmisten turvallisuutta lakimaantieteen näkökulmasta. Vuoden 2019 
teemanumero ilmestyy syksyllä otsikolla "Radikaalin maantiede". Kaikki lehden sisältö on saatavilla avoimesti 
myös lehden kotisivuilta terra.journal.fi. 
 
Fennian vuoden ensimmäinen numero ilmestyi huhtikuun lopussa. Numeron pääkirjoituksessa päätoimittaja 
Kirsi Pauliina Kallio ja Reflections-osion toimittaja James Riding käsittelevät lehdessä kehitettävää ja 
toteutettavaa avoimuuden politiikkaa, käytäntöjä ja asenteita. Numerossa ilmestyi viisi alkuperäisartikkelia, 
kaksi review-artikkelia, yksi essee ja yksitoista reflektiotekstiä. Näistä Jonesin, Halosen ja Habashin 
artikkeleissa sekä Tulumellon esseessä on käytetty avointa arviointia. Fennia toimii edelläkävijänä avoimen 
vertaisarvionnin kehittämisessä, niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Avoin prosessi toimii samoilla 
periaatteilla kuin perinteinen vertaisarviointikin, mutta siten, että kirjoittajat ja arvioijat ovat tietoisia toisistaan. 
Tämä mahdollistaa toimittajien fasilitoiman dialogisen työskentelyn sekä referee-kommenttien julkaisemisen 
artikkelin yhteydessä sen hyväksymisen jälkeen. Avoin prosessi tukee kaikkia mukana olevia toimijoita 
arvostavaa vertaisarviointia ja liudentaa valtasuhteita kirjoittajien, toimittajien ja arvioijien välillä. Se tuottaa 
myös poikkeuksetta laadukkaita arviointeja ja paneutuneita revisioita. Prosessia on esitelty Fennian 
viimeaikaisissa pääkirjoituksissa, ja Kallio on esitellyt sitä myös useilla tiedefoorumeilla, kuten myös NGM 
(The 8th Nordic Geographers Meeting) konferenssissa Trondheimissa kesäkuun lopussa ja ensi syksynä  
 



 
  

 
Suomen Maantieteellinen Seura  
Geografiska Sällskapet i Finland  
Geographical Society of Finland 

 

Suomen Maantieteellinen Seura | c/o Geotieteiden ja maantieteen osasto 
PL 64, 00014 Helsingin yliopisto | info@geography.fi     

Puh. 029 41 51623 | www.geography.fi/  
 

 
 
 
Tiedejulkaisemisen päivillä Helsingissä. Kaikki Fenniassa julkaistut tekstit avoimesti saatavissa lehden 
kotisivuilta fennia.journal.fi. 
 
Terran ja Fennian toimitusprosesseja on kevään aikana uudistettu: tekninen taitto on päätetty irrottaa 
toimitussihteerin työstä omaksi työtehtäväksi, jolloin yksi henkilö hoitaa molempien lehtien teknistä taittoa. 
Tehtävän hakukuulutus oli auki keväällä ja tehtävään valittiin Leeni Herrala, joka aloittaa työnsä seurassa 
kesän aikana.  
 
Kolmen tieteellisen seuran (SMS, Alue- ja ympäristötutkimuksen seura, Yhteiskuntatieteellisen 
ympäristötutkimuksen seura) yhdessä kustantama Versus verkkojulkaisu, joka edistää alojensa tutkimuksen 
saavutettavuutta, näkyvyyttä ja vaikuttavuutta, sai toimintansa tueksi apurahan Tiedetoimittajien liiton kevään 
haussa. Versuksessa on aloittanut Gradusta asiaa -palstalla uusi opiskelija-toimittaja, Anna Hakala, joka kerää 
toimitustyöhön opiskelijavetoista kollektiivia. Oletko huomannut, että Versus etsii päätoimittajaa? Katso 
lisätietoja Versuksen sivuilta, josta löydät myös esimerkiksi uuden kriittinen tila -osiossa julkaistun artikkelin 
vesienhoidon tehostamisesta. Seuraa Versusta versuslehti.fi sekä Facebookissa, Twitterissa ja Instagramissa 
@versuslehti.  
 
Vuotuiset maantieteenpäivät järjestetään tänä vuonna Vaasassa 24. - 25.10 teemalla “Paikan voima”. Järjestäjät 
toivovat teeman innostavan osallistujia monenlaisten älyllistä uteliaisuutta ruokkivien kysymysten äärelle. 
Mikä tekee paikoista ja alueista yhteiskunnallisen kehityksen polttopisteitä? Millaiset paikat ovat hyvinvoivia 
ja menestyviä? Kuinka ne viehkoudellaan voimauttavat toimimaan tai jopa lumoavat kokijansa? Lisätietoa 
päivien sivuilla https://sites.univaasa.fi/mtpvaasa/ ja päivien twitter-tilillä @mtp2019vaasa sekä Facebookissa 
@mantsapaivat.  
 
Seura palkitsee keväällä ja syksyllä kirjalahjalla ylioppilaskokeessa parhaan maantieteen vastauksen antaneen 
kokelaan. Tänä keväänä palkinto lähti Jouko Leinoselle Mynämäen lukioon.  Elokuussa julistetaan 
kutsuttavaksi esityksiä Maantieteen päivillä mitalein palkittavista sekä julistetaan haettavaksi vuoden pro 
gradu -ehdokkaat. Ilmoitukset julkaistaan seuran kotisivuilla, sosiaalisessa mediassa sekä sähköpostilla. Seura 
oli esillä kevään KOOMA-tapahtumassa (kokoontuvat opiskelevat maantieteilijät) ja osallistuu elokuussa 
järjestettävään Tiedebasaariin. Parantaakseen visuaalista ja viestinnällistä ilmettään, seuran kotisivut uusitaan 
syksyn 2019 aikana.   
 
Seuran hallituksessa valmistellaan organisaatiomuutosta, jossa notaarin ja sihteerin tehtävät sulautetaan 
toiminnanjohtajan tehtäväksi. Muutos mahdollistaa entistä paremmin operatiivisen ja strategisen työn 
jakamisen seuran hallituksessa ja toiminnassa. Toiminnanjohtaja valitaan avoimella haulla, ja virallinen päätös 
siitä tehdään vuosikokouksessa vuoden 2020 alussa.  
 
Seuran hallitus toivottaa jäsenilleen aurinkoista kesää!  
 
SMS lähettää vuosittain kaksi jäsenkirjettä, kesäkuussa ja joulukuussa. Jäsenkirjeessä tiedotetaan seuran 
ajankohtaisista asioista. Saat tämän kirjeen, koska olet SMS:n jäsen. Jos et halua tätä jäsenkirjettä lähetä 
viesti osoitteeseen info@geography.fi. SMS:n tietosuojakäytänteisiin voit tutustua lukemalla 
tietosuojaselosteen. https://geography.fi/sites/geography.fi/files/SMS_tietosuojaseloste.pdf 
 
HUOM! ILMOITA MEILLE SÄHKÖPOSTIOSOITTEESI!  
https://geography.fi/email 
 


