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Suomen Maantieteellinen Seura – Geografiska Sällskapet i
Finland
Toimintakertomus vuodelta 2019
Vuosi 2019 oli Suomen Maantieteellisen Seuran 132. toimintavuosi. Maantieteen päivät järjestettiin lokakuussa
Vaasan yliopistossa teemalla ”The Power of Place”. Tapahtumassa käytiin aktiivista keskustelua kotimaisesta
maantieteen tutkimuksesta ja opetuksesta.

1. Hallitus
Suomen Maantieteellisen Seuran hallituksen kokoonpano oli vuonna 2019 seuraava:
Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Sihteeri
Tilinhoitaja

Maria Merisalo
Venla Bernelius
Anuliina Hietamies
Olli Ruth

(2019-2021)
(2019-2021)
(2019-2021)
(2019-2021)

Muut hallituksen jäsenet
Tom Blom
Jan Hjort
Anna-Maija Kohijoki
Ilkka Ratinen
Mikko Joronen
Ville Savoranta
Ilkka Pyy

(2019-2021)
(2017-2019)
(2017-2019)
(2017-2019)
(2018-2020)
(2019-2021)
(2018-2020)

Vuoden 2019 aikana päätettiin ehdottaa vaalikokoukselle notaarin tehtävän lakkauttamista, notaarin ja sihteerin
toimenkuvan yhdistämistä perustamalla uusi toiminnanjohtajan rooli 1.1.2020 alkaen. Hallituksessa jatkaisi
edelleen kokoussihteeri. Toiminnanjohtaja olisi Seuran toimihenkilö- rooli, eikä näin ollen hän olisi varsinaisesti
hallituksen jäsen.
Vuoden 2020 Hallitukseen valittiin uusiksi jäseniksi: Antti Mäenpää Vaasan yliopistosta, Eeva-Kaisa Prokkola
Oulun yliopistosta sekä Markus Jylhä Helsingin yliopistosta.
Lisäksi hallitukseen valittiin uudelleen Anna-Maija Kohijoki Turun yliopistosta. Jäsenistö kannatti ehdolle
asettuneiden ehdokkaiden valintaa. Puheenjohtajaksi valittiin Maria Merisalo, varapuheenjohtajaksi valittiin Venla
Bernelius ja kokoussihteeriksi valittiin Anuliina Hietamies. Valittiin lisäksi rahastonhoitajaksi Markus Jylhä.
Lisäksi opiskelijajäseniksi vuodelle 2020 kutsutaan Maria-Sofia Nurmi ja Samuli Taanila. Yhdistys on lisäksi
valinnut 27.11.2019 toiminnanjohtajaksi Laura Kippolan. Vuonna 2020 tilinhoitajana toimii Markus Jylhä.
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2. Seuran kokoukset
2.1 Vuosikokous
Vuosikokous pidettiin 14. helmikuuta 2019 Helsingissä Porthaniassa (Yliopistonkatu 3). Vuosikokouksen
yhteydessä keskusteltiin Seuran vuoden ohjelmasta ja seuran tulevasta toiminnasta.
2.2 Vaalikokous
Vaalikokous pidettiin 11. joulukuuta 2019 Helsingissä Porthaniassa (Yliopistonkatu 3). Kokouksessa käsiteltiin
sääntömääräiset asiat ja vahvistettiin vuoden 2020 hallituksen kokoonpano. Toimintavuoden aikana hallitus
kokoontui kuusi kertaa (hallituksen kokoukset 828-–833). Hallituksen kokouksista ei maksettu kokouspalkkioita,
ainoastaan matkakulut korvattiin.
2.3 Hallituksen kokoukset
Hallituksen kaikissa kuudessa kokouksessa keskusteltiin julkaisusarjojen tilanteesta, taloustilanteesta, jäsenasioista
sekä muista seuran ajankohtaisista asioista. Vuoden ensimmäinen kokous järjestettiin 14.2.2019 (nro 828).
Kokouksessa keskusteltiin Avoimen tieteellisen julkaisemisen kansalliseksi strategiaksi- kommentointipyynnöstä,
Terran ja Fennian toimittajien palkkioista, Tiedekustantajaien apurahahausta, Kooma tapahtuman suunnittelusta
ja Viestintä ja jäsenhankintasuunnitelmasta sekä avoimen tiedejulkaisemisen kehittämisestä.

Kokouksessa (nro 829), joka järjestettiin 13.5.2019, keskusteltiin Kooma-tapahtuman kyselyn tuloksista, jotka
hallitus koki arvokkaaksi tiedoksi. Ville esitteli viestintäsuunnitelman. Jäsenviesti lähetään kaksi kertaa vuodessa
(joulu- ja kesäkuussa) ja kokouksessa tarkennettiin myös Markuksen ja Villen työnjakoa viestinnässä. Markus
esitteli verkkosivujen uudistusta. Uudistuksen on tarkoitus tulla käyttöön vuoden 2019 aikana. Päätettiin
jäsenkyselystä, joka lähetetään kesäkuun kokouksen jälkeen. Aloitettiin keskustelun uudesta toiminnanjohtajan
roolista. Kokouksessa päätettiin Terran ja Fennian palkkioiden jakautuminen. Valittiin teknisen taittajan
tehtävään Leeni Herrala. Keskusteltiin Versuksen asioista. Päätettiin, että Anna Hakala ylläpitää ”Gradusta asiaapalstaa” ja tähän päätettiin budjetti.
Kolmannessa kokouksessa (nro 830), joka järjestettiin 13.6.2019, keskusteltiin Maantieteen päivillä Vaasassa
jaettavista mitaleista ja palkinnoista. Päätettiin alustavasti, että päiville osallistuvat Maria, Venla ja Terran
edustajana Hannu. Keskusteltiin Maantieteen päivien yhteydessä pidettävästä kirjoittajakoulutuksesta., ehdotettiin
että tästä tehdään traditio. Jatkettiin keskustelua toiminnanjohtajan työkuvan muodostamisesta sekä palkkioista.
Maria ilmoitti osallistuvansa Versuksen kokoukseen.
Päätettiin hakea rahoitusta Terran vanhojen numeroiden digitointiin TSV:ltä. Hannu Linkola esitteli Terran
tilannetta ja hän esitti terran päätoimittaja ehdokkaat. Kokouksessa valittiin päätoimittajaksi 1.1.2020 alkaen
yliopistotutkija, dosentti Maarit Sirenin Karjalan tutkimuslaitoksesta Itä-Suomen yliopistosta.
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Kokouksessa (nro 831), joka järjestettiin 5.9.2019. Markus esitteli jäsenistön tilanteen ja keskusteltiin, kuinka
karhukirjeiden kanssa toimitaan. Keskusteltiin Maantieteen päivillä mitalein palkittavista ja vuoden parhaasta
gradusta. Päätettiin edetä siten, että Markus lataa gradut pilveen, jonka jälkeen ne ovat luettavissa ja
päätösehdotus parhaimmasta gradusta voidaan tehdä.
Kokouksessa päätettiin Maantieteen päivien osallistujista, ständistä, ständin aikataulusta, puheenvuoroista (Maria,
Ilkka ja Venla pitävät puheet) sekä opiskelijoiden työpajasta.
Keskusteltiin syksyn rajoitushauista. SMS haki rahoitusta Versukselle Kordelin säätiöltä 10 750 €. Hakemuksen
laati pääosin Versuksen koordinaattori Laura Kippola ja opiskelijatoimituksesta vastaava Anna Hakala. Rahaa
haettiin opiskelijatoimituksen vakiinnuttamiseen, käytännössä opiskelijatoimittaja Anna Hakalan palkkioon.
Päätettiin hakea TSV:ltä rahoitusta. Tämä on seuran tärkein rahoitushaku, joka tehdään myös yhdessä Fennian ja
Terran päätoimittajien kanssa.
Kokouksessa päätettiin, että Terran painon kilpailutus siirtyy vuodella päätoimittaja vaihdon vuoksi. Lisäksi
puheenjohtaja luonnostelee syyskuun aikana Versuksen Laura Kippolan kanssa Koneen säätiön hakemuksen
Versuksen toiminnalle. Päätettiin hakea Digitointia varten rahoitusta Tiedetoimittajien liitolta (STL), jonka syksyn
rahoitushaku on 16.10-15.11 sekä mahdollisesti Tiedekustantajien liitolta.
Jatkettiin ja tarkennettiin toiminnanjohtajan työkuvan muodostamista. Keskusteltiin palkkion jakautumisesta.
Päätettiin kokoussihteerin toiminnasta.
Keskusteltiin Terran ja Fennian asioista ja päätoimittajien tervehdyksestä hallitukselle. Kirsi Pauliina Kallio hakee
Kone-säätiöltä apurahaa. Keskustelimme, voiko kansanväliselle näkyvyydelle tarjota resursseja yhdistyksen kautta.
Päätettiin että lähtökohtaisesti suhtaudumme resurssien pyyntöön positiivisesti, mutta se harkitaan
tilannekohtaisesti.
Markus esitteli nettisivujen uusistustilannetta sekä hän esitteli pankin vastauksen E-laskuihin liittyen. Hallitus on
kartoittanut mahdollisuutta siirtyä e-laskuihin (paperilaskuja ei enää lähetettäisi vuonna 2020). Kokouksessa
päätettiin siirtyä e-laskuun. Se otetaan käyttöön sillä oletuksessa, että e-lasku toimii kaikissa nettipankeissa.
Kokouksessa tehtiin vielä lopuksi sääntöasian muutos. Päätetiin että kutsu vaali- ja vuosikokoukseen ei tarvitse
olla (enää) painetussa lehdessä.

Kokouksessa (nro 832), joka järjestettiin 10.10.2019, keskusteltiin jäsenasioista ja karhukirjeistä. Ehdotettiin,
että lähetään tavalliset karhuamislaskut, ei vielä e-laskuina. Päätettiin aloittaa e-laskuun siirtymisen prosessi tänä
syksynä, mutta se otetaan käyttöön vasta ensi vuonna. Lisätään viestintään, että e-laskut otetaan käyttöön keväällä
2020. Keskusteltiin Maantieteen päivillä palkittavista. Päätettiin jakaa mitalit Seija Virkkalalle (Ragnar Hult -mitali)
ja Sanna Mäelle (Iivari Leiviskä -mitali).
Keskusteltiin syksyn rahoitushauista. Digitointia varten päätettiin hakea rahoitusta Tiedetoimittajien liitolta (STL),
jonka syksyn rahoitushaku on 16.10-15.11 sekä mahdollisesti Tiedekustantajien liitolta. Keskusteltiin myös Terran
painosmäärästä (600) ja digitoinnin rahoitushausta.
Keskusteltiin vaalikokouksen kutsuista ja hallituksen erovuorossa olevista. Vaalikokous pidetään ja Fennian ja
Terran päätoimittajat kutsutaan vaalikokoukseen. Erovuorolaisia pyydetään ehdottamaan mahdollisia seuraajiaan.
Hallitus tarvitsee 3 seuraajaa. Keskusteltiin lisäksi opiskelijajäsenen kauden pituudesta ja huomioitiin, että valitun
opiskelijajäsenen paikkakunnalla ei sinänsä ole (enää) merkitystä. Ehdotettiin, että opiskelijajäseniä voisi olla 2
henkilöä, yksi Helsingin yliopistosta ja toinen olisi ns. kiertävä rooli. Etäyhteydet mahdollistavat tämän. Sovittiin,
että yritetään innostaa opiskelijajäsentä Maantieteen päivien järjestämästä yliopistosta. Sääntöjä on mahdollista
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myös päivittää ”Lisäksi hallitus kutsuu 1-2 opiskelijajäsentä”. Päätöstä asian suhteen ei tehty mutta tämä herätti
hallituksen jäsenien kesken rakentavaa keskustelua.
Jatkettiin keskustelua toiminnanjohtajan työkuvan muodostamisesta ja tarkentamisesta. Päätettiin, että rekrytointi
toimeen aloitetaan 14.10.2019 alkaen. Hakuaika on 15.11.2019 asti. Seuraavassa hallituksen kokouksessa tehdään
päätös toiminnanjohtajan valinnasta.
Terran ja Fennian asiat. Fennian päätoimittaja Kirsi Pauliina Kallion kanssa on sovittu, että hän tulisi
vaalikokouksen yhteydessä kertomaan hallitukselle ja jäsenistölle Fennian (hyvästä) tilanteesta ja
julkaisusuunnitelmasta. Kutsutaan paikalle myös Terran päätoimittajat, väistyvä ja uusi.
Versuksen asiat. Esiteltiin, että Versuksen laskutus kulkee seuran kautta, rahastonhoitaja hoitaa nämä.
Tarkennettiin edelleen Maantieteen päivien roolitusta, ständiä ja plagaattia, e-laskun mainostamista,
jäsenhankintaa sekä palkinnon saajien mahdollisia vastapuheita iltajuhlassa.
Muita esille tulleita asioita olivat Tieteellisten Seurain Valtuuskunnan pyyntöä ehdottaa henkilöä Julkaisufoorumin
ohjausryhmään. Seuran hallituksen ja sen keskeisten toimijoiden (lehtien päätoimittajat) kanssa sähköpostitse
käydyn keskustelun perusteella, SMS ehdotti ehdokkaakseen apulaisprofessori Tuuli Toivosen Helsingin
yliopistosta. Päätetään Rahankeräyslupa prof. Markku Löytösen muotokuvaan - hankkeen toimeenpanosta.
Hankkeen vastuuhenkilöksi nimetään prof. Petri Pellikka ja rahastonhoitajaksi Olli Ruth. Petri Pellikka kutsuu
hankkeelle ohjausryhmän.
Lopuksi päätettiin, että Vaalikokous järjestetään 11.12.2019, kello 16.30, Porthaniassa (Sali B722).

Vuoden viimeisessä hallituksen kokouksessa (nro 833), joka järjestettiin 27.11.2019, keskusteltiin
Toimintasuunnitelmasta 2020. Lisäksi kokouksessa esiteltiin Toiminnanjohtajan valintaprosessia ja päätetiin
yksimielisesti valita uudeksi toiminnanjohtajaksi Laura Kippola. Kokouksessa käytiin myös läpi ja keskusteltiin
tulevan vuosikokouksen agendaa. Markus esitteli uudet nettisivut, Olli seuran taloustilanteen. Keskusteltiin myös
siitä, kenelle hallituksen jäsenistä tehdään työsopimus/palkkiosopimus. Toiminnanjohtajan kanssa tehdään
varsinainen työsopimus alkuvuonna. Taittajan kanssa on jo tehty palkkiosopimus. Päätettiin myös, että yhdistys
huomioi Tarton ylipiston maantieteen osaston 100 v. juhlat.

3. Jäsenasiat
Seurassa oli vuosijäseniä 496 henkilöä, joista jäsenmaksusta vapautettuja jäseniä 25. Vuonna 2019 saimme 19
uutta jäsentä.
Seuran notaari on päivittänyt jäsenrekisteriä, ja kynnystä seuran ja jäsenistön välillä on pyritty madaltamaan
entisestään. Pääkontaktit jäsenille ovat sihteeri ja notaari.
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Vuoden 2019 aikana seuran tavoitteena oli kehittää jäsenhankintaa aktiivisesti. Uusien opiskelijoiden
tavoittamiseksi luotiin markkinointimateriaali, jonka avulla seuran toiminnasta tiedotettiin kaikilla eri kampuksilla.
Lisäksi panostettiin jäsenhankintaan Maantieteen päivien yhteydessä. Maantieteen päivien jäsenhankinta onnistui
hienosti ja markkinoimme seuraa ja sen jäsenhankintamenettelyä, jossa Maantieteen päiville ilmoittautumisen
yhteydessä osallistumismaksusta saa alennuksen, voidaan todeta toimivaksi ja menettelyn jatkaminen
tulevaisuudessa toivottavaksi.

4. Talousasiat
Seuran tilinhoitajana toimi Olli Ruth. Aktiivinen vuoropuhelu julkaisusarjojen päätoimittajien kanssa katsotaan
tärkeäksi tekijäksi sekä sarjojen toiminnan että Seuran talouden kannalta.
Julkaisutoiminnan avustusta käytettiin Fennian ja Terran julkaisemiseen. Seuran lehtiä, myös vanhoja numeroita,
on voinut ostaa Tiedekirjasta (Snellmaninkatu 13, Helsinki). Seuran järjestötoiminta rahoitettiin jäsenmaksuista
kertyneillä tuloilla. Jäsenmaksu oli vuonna 2019, 42 euroa ja uusien opiskelijajäsenien ensimmäisen jäsenvuosi on
10 euroa. Hallituksen kokouksissa on käyty aktiivista keskustelua jäsenhankintaan panostamisesta.
Seuran toiminnantarkastajana toimi YTT Yrjö Myllylä ja varatoiminnantarkastajana FT Rami Ratvio Helsingin
yliopistosta.
Hallitus on kokouksissaan keskustellut seuran resursseista ja toimijoiden vastuunjaosta. Toimikauden aikana on
tiedostettu, että rajallisten resurssien ja toimijoiden vähäisen lukumäärän vuoksi on tarpeellista miettiä seuran
sisäistä työnjakoa sekä sitä, millaisiin asioihin seuran toiminnassa halutaan keskittyä. Lehtien julkaisun ohella
seuran rooli kannan ottajana ja maantieteen perinteen vaalijana nähdään tärkeänä. Vuoden 2019 aikana
keskusteltiin ja päätettiin ehdottaa Notariitin ja sihteerin toimen yhdistämistä ja perustaa Toiminnanjohtajan
rooli. Hallituksessa jatkaisi edelleen kokoussihteeri.
Toimikauden aikana on todettu, että vuoden 2019 aikana tulee pohtia olemassa olevien resurssien
strukturoidumpaa keskittämistä sekä luopua niistä tehtävistä ja kanavista, joita ei pidetä seuran
toiminnan kannalta mielekkäinä.
Vuonna 2019 Tiedekustantajien liitto myönsi seuralle 10 900 digitointiprojektin pilottihankkeeseen.
Suomen tiedekustantajien liiton hallitus myönsi Suomen Maantieteelliselle Seuralle 2000 euroa laitehankintaan.
Seura on hakenut maaliskuussa 2019 Suomen tiedekustantajien liitolta apurahaa kannettavan tietokoneen sekä
Adobe Creative Could -lisenssin hankintaan. Kone tulee Seuran julkaisujen, Terra-aikakauskirjan ja Fenniajulkaisusarjan taittokäyttöön.

5. Seuran toiminta
5.1 Julkaisutoiminta
Vuoden 2019 aikana seura avasi haun Terra-lehden päätoimittajan rooliin, joka alkaa 1.1.2020 alkaen. Uudeksi
päätoimittajaksi valittiin Maarit Sireni.
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Vuonna 2019 avattiin myös haku Terra- ja Fennia-lehtien teknisen taittajan tehtävään. Toimikausi alkoi
01.09.2019 ja taittajaksi valittiin Leeni Herrala
Sekä Fennia että Terra ovat käyttäneet julkaistuissa tutkimusartikkeleissaan TSV:n myöntämää
vertaisarviointitunnusta, merkkinä vertaisarviointimenettelystä käsikirjoituksen hyväksymisprosessissa. Seuran
lehtien korkeatasoisuudesta kertoo se, että seura käsittelee vuosittain useita uudelleenjulkaisupyyntöjä Terrassa ja
Fenniassa julkaistun aineiston uudelleen julkaisemiseksi.

Fennia:
Fennian päätoimittajana toimi Kirsi Pauliina Kallio Tampereen yliopistosta ja toimitussihteerinä Hanna Salo
Turun yliopistosta.
Toimitustyön tukena toimii Fennian tieteellinen neuvottelukunta (Editorial Advisory Board). Fennia on
maantieteen alalla korkeatasoinen tieteellinen julkaisu, joka leviää laajalle kansainvälisessä tiedeyhteisössä. Vuoden
2019 aikana ilmestyivät Fennian niteet 196:1 ja 196:2. Vuoden 2019 niteet ilmestyivät elektronisena OA – lehtenä,
joka on kaikkien luettavissa TSV:n OA-alustan kautta.
Yhteensä vuonna 2019 ilmestyi 10 tutkimusartikkelia, 11 Reflection-osuuden artikkelia sekä kaksi pääkirjoitusta.
Molemmat julkaisut, Terra ja Fennia, ovat nykyisin journal.fi-alustalla julkaistavia täysin avoimia Open Access julkaisuja.
Fenniasta on tullut entistä aktiivisemmin ajankohtaisia keskusteluaiheita esille tuova kansainvälinen julkaisu, Terra
on puolestaan ryhtynyt julkaisemaan esimerkiksi tutkijoiden syvähaastatteluja. Kumpikin julkaisu on suomalaista
maantiedettä ja aluetiedettä aktiivisesti edistävä foorumi, ja lehdissä vannotaan voimakkaasti myös
monitieteisyyden ja poikkitieteellisyyden nimiin. Lehtien merkitystä kuvastaa Terran Julkaisufoorumi-luokituksen
nostaminen luokkaan 2 vuoden 2019 alussa. SMS:n jäsenjulkaisuna Terra ilmestyy myös painettuna versiona.

Terra:
Terran päätoimittajana toimi FT Hannu Linkola ja toimitussihteerinä Satu Arvola. Kirjallisuustoimittajana toimi
Mikko Itälahti. Terra on kotimainen maantieteen pääjulkaisukanavana. Kaikkien artikkelien ja katsausten
käsikirjoitukset käyvät läpi nimettömän, toimituksen ulkopuolisten asiantuntijoiden ennakkoarvioinnin. Terra
tullaan julkaisemaan avoimena julkaisuna ja paperinen julkaisu toimitetaan sen rinnalla jäsenille. Vuonna 2019
Terra toimii Open Accessiin ja se on ilmestynyt samanaikaisesti sekä paperisena että digitaalisena versiona.
Digitaalinen versio on saatavilla osoitteessa terra.journal.fi, josta tulee myös Terran varsinainen kotisivu – vanhaa
sivustoa ei enää päivitetä. Jatkossa myös vertaisarviointiprosessi tulee siirtymään sähköiselle alustalle. Open
Accessiin siirtymisestä huolimatta paperisen lehden merkitystä pidetään kuitenkin edelleen suurena, sillä se
tavoittaa lukijakunnan virtuaalista versiota tehokkaammin. Lehti tulee numero tulee olemaan
Vuonna 2019 ilmestyi Terran 130. vuosikerta (129: 1–4), joka sisälsi 4 pääkirjoitusta, 9 tutkimusartikkelia, 2
katsausta sekä runsaasti useita keskustelupuheenvuoroja, uutisjuttuja ja kirja-arvosteluja. Terran vuoden todetaan
olleen hankala, mutta tulevaisuus näyttää jokseenkin valoisalta.
Vuonna 2019 seura valitsi Terran toimitusneuvoston jäseneksi erikoistutkija Kati Vierikon.

Versus:
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Seura oli toimikaudella aktiivisesti mukana Versus-verkkojulkaisun (AYS, SMS ja YHYS) toiminnassa. Seuran
edustajana Versuksen toimituskunnassa 2019 toimi Ville Savonranta. Seura on myös tukenut Versuksen
toimintaa tekemällä Maantieteen päiville tilaa sen ohjelmalle.

5.2 Maantieteen päivät
Vuoden 2019 Maantieteen päivät pidettiin Vaasassa 24.-25.10.2019.
Pääpuhujina olivat Prof. Ares Kalandides: Rereading Doreen Massey: lessons for the practice of place
Prof. Venla Bernelius: Asuinpaikan valta: Suomalaiskaupunkien segregaatiodynamiikka ja nuorten
eriytyvät tulevaisuushorisontit
Prof. Jukka Käyhkö: Paikka nimeltä Maa – maantieteen rooli globaalin kestävyyskriisin tutkimuksessa ja hoidossa

Maantieteen päivien järjestelytoimikuntaan kuuluivat Vaasan yliopiston Aluetieteen laitos ja Suomen
Maantieteellinen Seura. Keynote-luentojen ohella maantieteen päivillä pidettiin suuri määrä maantieteen ja
aluetieteen tutkijoiden ja jatko-opiskelijoiden esitelmiä ajankohtaisista tutkimustuloksista ja -hankkeista sekä
keskusteltiin erilaissa teemaryhmissä ja paneelikeskusteluissa. Lisäksi opiskelijat otettiin huomioon aktiivisemmin
kuin aiempina vuosina ja heille oli suunniteltu erikseen omaa ohjelmaa, mm. pecha kucha -tilaisuus.
5.3 Tunnustukset
Seura palkitsi Maantieteen päivillä Seija Virkkalan Ragnar Hult -mitalilla ja Sanna Mäki Iivari Leiviskä -mitalilla.
Seura kutsui vuoden parhaan pro gradu -tutkielman kilpailuun mukaan kunkin maantieteen laitoksen parhaat
opinnäytetyöt kuluneelta lukuvuodelta 2018–2019. Kilpailuun vastaanotettiin ehdotuksia sekä opinnäytetyön
tekijöiltä että ohjaajilta. Kilpailuun lähetetyt työt arvioitiin kaikki korkeatasoisiksi, ja ne kattoivat laajasti
maantieteen ja aluetieteen monipuolisia tutkimuskenttiä. Monissa graduissa oli yhdistelty ennakkoluulottomasti
erilaisia menetelmiä ja työt oli laadittu huolella, aikaa ja vaivaa säästämättä. Seura valitsi voittajatyöksi Claudia
Bergroth.
Seura palkitsi kevään 2019 maantieteen yo-kirjoituksista parhaiten vastanneen Mynämäen lukion oppilaan Jouko
Ilmari Leinosen sekä syksyn 2019 maantieteen yo-kirjoituksista parhaiten vastanneen Turun Suomalaisen
Yhteiskoulun lukion Pinja Cecilia Ahlbom.

5.4 Kansainvälinen toiminta ja muut edustukset
Seuralla on toimintavuoden aikana ollut edustus muun muassa seuraavissa organisaatioissa ja tilaisuuksissa:
- Suomen Akatemian Luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen toimikunnassa Prof. Petri Pellikka
- Tieteellisten seurain valtuuskunnan hallituksessa maantiedettä edusti FT Anna-Kaisa Kuusisto-Arponen
(Tampereen yliopisto) ja varajäseneksi FT Kirsipauliina Kallio (Tampereen yliopisto)
- Tieteellisten seurain valtuuskunnan vuosikokouksessa Helsingissä, seuraa edusti sihteeri FM Anuliina
Hietamies.
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Tieteellisten seurain valtuuskunnan syyskokouksessa Helsingissä, seuraa edusti sihteeri FM Anuliina
Hietamies.
Maantieteen päivillä Vaasassa Seuraa edusti puheenjohtaja Maria Merisalo
Kokoontuvat opiskelevat maantieteilijät –tapahtumassa (Kooma) Turussa, Seuraa edustivat puheenjohtaja
Maria Merisalo ja KTT Anna-Maija Kohijoki
Julkaisujen päätoimittajat edustivat lehtiään Tiedon tähden kiertueella.
Kirsi-Pauliina on edustanut Fenniaa seuraavissa tapahtumissa:
o Monday, June 17th, at 16.45-18.15: Fennia lecture 2019 by Professor Nicola Ansell, with
commentaries by Professors Ragnhild Lund and Tatek Abebe, accompanied by a reception.
▪ https://studntnuy.sharepoint.com/:w:/g/personal/marsland_ntnu_no/EaXhkgfFWYtPjzWfi08PucB7hMcsStT6SoHGni4bdk0gQ?rtime=VYdPVX3M1kg
o

Tuesday June 18th at 8.30-10.00: Panel "Opportunities and challenges in academic publishing"
▪ https://studntnumy.sharepoint.com/:w:/g/personal/marsland_ntnu_no/Eas98WxoMQpOheN0uXYEn8Bft8u9eCknN1ceq39O_Dcjw?rtime=edWweH3M1kg

o

Wednesday June 19th at 9.00-10.30: Panel "The liberal subject and neoliberal geography"
▪ https://studntnumy.sharepoint.com/:w:/g/personal/marsland_ntnu_no/EaMBMRKLXXJAtXexzU6
Nlq8BsJ_3n8y62nJ_4aNLfBfypg?rtime=YCPloX3M1kg

Maantieteen kansainvälisen unionin (IGU) Suomen kansalliskomiteassa Seuraa edusti professori AnnaKaisa Kuusisto-Arponen. Varajäsenenä toimi FT Olli Ruth.
Seura on jäsenenä EASE (European Association of Science Editors) -verkostossa. Fennian päätoimittaja
toimi seuran yhteyshenkilönä.
Seura on Euroopan Maantieteellisiä Seuroja yhdistävän EUGEO -järjestön jäsen. Seuran yhteyshenkilönä
toimi FT Tino Johansson. Suomen ikiroutatutkimuksen ja –tekniikan kansalliskomiteassa Seuraa edusti
prof. Jan Hjort.
Seura on jäsenenä I.A.G. (International Association of Geomorphologists) -järjestössä, jonka kokouksissa
Seuraa on edustanut emer. prof. Matti Seppälä.

-

6. Tiedottaminen
Vuoden 2019 aikana avattiin uusi, päivitetty www.Geography.fi sivusto.
Viestinnän vastuuhenkilöinä toimivat puheenjohtaja, notaari ja sihteeri. Hallituksen sisäistä tiedotusta toteutettiin
sähköpostin ja hallituksen intranetin kautta. Hallituksen intranet toimii samalla myös Seuran dokumenttien
sähköisenä arkistona. Seuran jäsenviestintää pyrittiin kehittämään vuoden aikana ja Seuran hallituksen
viestintäryhmä piti kokouksen viestinnän edistämiseksi. Seuran verkkosivuille ja Facebook-sivuille pyrittiin
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päivittämään aktiivisesti ajankohtaisia maantieteen tapahtumia ja julkaisuja. Seuran hallitus otti kantaa
ajankohtaisiin teemoihin. Sihteeri pyrki vahvistamaan hallituksen ja julkaisusarjojen välistä vuoropuhelua.

Loppukatsaus
Seuran hallitus, sihteeri ja notaari tekivät tiivistä yhteistyötä seuran toiminnan kehittämiseksi ja maantieteellisen
tutkimuksen tukemiseksi. Maantieteen päivillä keskusteltiin aktiivisesti maantieteen ajankohtaisista teemoista.
Seuran julkaisuissa ilmestyneet artikkelit edustavat kirjossaan hyvin maantieteen laajaa tutkimuskenttää.
Lopuksi Suomen Maantieteellinen Seura haluaa nöyrimmin kiittää jäseniään sekä kaikkia niitä yhteisöjä ja
yksityishenkilöitä, jotka toimivat vuoden 2019 aikana Seuran sekä sen tarkoitusperien ja toimintahankkeiden
edistämiseksi.

ANULIINA HIETAMIES
SMS:n sihteeri
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