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Tässä tiedotteessa / Contents of the information letter:
−
−
−

Vastaa Seuran jäsenkyselyyn
Participate in the members’ survey
Webinaari ”Avoin data metsäntutkimuksessa – hyödyt, ongelmat ja tulevaisuus” 10.12.2020 / Webinar “Open
data in forest sciences – benefits, problems and future”
− Metsätieteen päivän 20.10.2020 nauhoitteet ovat katsottavissa Seuran verkkosivustolla
− Recordings of the Forest Science Day 20 October 2020 are available on our website
− Seuran jäsenmaksulomakkeet lähetetään nykyisin sähköpostiin
− Membership payment invoices are sent by e-mail
− TENK’s Research Integrity Afternoon, 2 December 2020
− Uusia jäseniä / New members
_______________________________________________________________________________________
Vastaa Seuran jäsenkyselyyn
Tarvitsemme sinun apuasi Metsätieteellisen Seuran toiminnan kehittämisessä.
Pyydämme sinua vastamaan lyhyeen kyselyyn, jotta voimme paremmin suunnitella toimintaamme vastaamaan
jäsentemme toiveita. Millaisen Metsätietellisen Seuran haluaisit jatkossa? Millaiset tapahtumat palvelisivat sinua
parhaiten?
Aikaa vastaamiseen on 17.11.2020 saakka:
https://link.webropolsurveys.com/S/3FC688CE18533F9C
Iso kiitos avustasi jo etukäteen!
_______________________________________________________________________________________
Participate in the members’ survey
We need your help to develop the activities of the Finnish Society of Forest Science — please respond to a short
survey! We will use the results of the survey to develop or renew our events and other activities so that they
correspond to our members’ wishes.
The survey is open until 17 November 2020:
https://link.webropolsurveys.com/S/3FC688CE18533F9C
Thanks for your help in advance!
_______________________________________________________________________________________
Webinaari ”Avoin data metsäntutkimuksessa – hyödyt, ongelmat ja tulevaisuus” 10.12.2020
Webinar “Open data in forest sciences – benefits, problems and future” (in Finnish)
Yhä useammat eurooppalaiset tutkimusrahoittajat, mukaan lukien Suomen Akatemia, vaativat rahoituksellaan
tehdyn tutkimuksen datan avaamista. Datan avoimuus on keskeisesti esillä myös voimistuvassa avoimen tieteen
liikkeessä. Suomessa valmistellaan tutkimusaineistojen kansallista linjausta. Miksi datan pitäisi olla avoin? Mitä
hyötyjä ja haittoja tutkimusaineistojen avaamisesta voi olla? Metsätieteissä datan avaaminen on jo arkipäivää
metsien ja ilmakehän vuorovaikutuksia käsittelevässä tutkimuksessa ja monet kaukokartoittajat käyttävät
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hyväkseen avoimia aineistoja. Yhteiskuntatieteellisessä metsäntutkimuksessa ollaan epäileväisempiä ennen
kaikkea henkilötietojen suojan takia.
Osallistu Suomen Metsätieteellisen Seuran järjestämään webinaariin metsädatan avaamisesta. Kuulet datan
avaajien ja avoimen datan käyttäjien kokemuksista, opit datan avaamisen käytännöistä, kuulet millaisia aineistoja
Suomen metsäkeskuksella on valmiina ja saat informaatiota metsätieteellisen seuran julkaisusarjojen uusista
avoimuus- läpinäkyvyyslinjauksista. Yleiskeskustelussa saat kysyä mitä olet aina halunnut tietää avoimesta datasta,
muttet ole vielä voinut kysyä.
Webinaari on maksuton, mutta osallistumislinkki lähetetään vain etukäteen rekisteröityneille. Rekisteröitymisen
yhteydessä voit tehdä kysymyksiä datan avaamisen perusteista, käytännöistä ja huolenaiheistasi. Ilmoittaudu
viimeistään 7.12.2020:
https://link.webropolsurveys.com/S/9DB80D008E9776E0
Ohjelma
13.00 – 13.05
13.05 – 13.30

Webinaarin avaus
Kokemuksia datan avaamisesta, yliopistotutkija Pasi Kolari, Ilmakehätieteiden keskus, Helsingin
yliopisto
13.30 – 13.55 Avoin data metsän kaukokartoituksen tutkimuksessa, yliopistotutkija Lauri Korhonen,
Metsätieteiden osasto, Itä-Suomen yliopisto
13.55 – 14.20 Tutkijan palvelut ratkaisevat kukoistaako vai kuihtuuko datan avoimuus, Customer Solution
Manager Heidi Laine, Tieteen tietotekniikan keskus CSC
14.20 – 14.35 Tauko
14.35 – 14.50 Suomen metsäkeskuksen aineistojen käyttö tutkimuksessa, metsätietoasiantuntija Juha Inkilä,
Suomen metsäkeskus
14.50 – 15.05 Suomen Metsätieteellisen Seuran julkaisusarjojen avoimuus- ja läpinäkyvyyslinjaukset,
päätoimittaja Matti Maltamo, Suomen Metsätieteellinen Seura
15.05 – 15.45 Yleiskeskustelu
_______________________________________________________________________________________
Metsätieteen päivän 20.10.2020 nauhoitteet ovat katsottavissa Seuran verkkosivustolla
Metsien terveys nyt ja tulevaisuudessa
Jäikö sinulta mielenkiintoinen esitelmä kuulematta Metsätieteen päivässä ”Metsien terveys nyt ja tulevaisuudessa”?
Haluatko vain kerrata mielenkiintoisen esityksen? Haluatko nähdä rinnakkaissession ohjelman, joka jäi näkemättä,
koska osallistuit toiseen sessioon? Ei hätää. Metsätieteen päivän nauhoitteet ovat katsottavissa päivän omalla
sivulla:
https://metsatiede.org/metsatieteen-paiva-20-10-2020/
Rinnakkaissessioiden nauhoitteet löytyvät kunkin session omalta sivulta. Voit tutustua etukäteen esitysten
teemoihin Tiivistelmäkirjassa, jonka voit ladata Metsätieteen päivän pääsivulta.
_______________________________________________________________________________________
Recordings of the Forest Science Day 20 October 2020 are available on our website
“Forest Health Today and Tomorrow”
Did you miss an interesting presentation in the Forest Science Day “Forest Health Today and Tomorrow”? Do
you just want to repeat an interesting presentation? Do you want to see the programme of a parallel session, in
which you could not participate? Do not worry. Recordings of all presentations in the Forest Science Day are
available on the page of the event:
https://metsatiede.org/en/forest-science-day-20-october-2020/
The parallel session recordings can be accessed on the page of each session. For a preview to talks, you can
download also the Book of Abstracts from the main page of Forest Science Day.
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_______________________________________________________________________________________
Seuran jäsenmaksulomakkeet lähetetään nykyisin sähköpostiin
Jäsenmaksukertymämme on laskenut huolestuttavasti viime ja tänä vuonna. Oletko saanut jäsenmaksulomakkeet?
Vuoden 2019 alusta Seura siirtyi käyttämään jäsenrekisterinään pilvipalvelu Membookia ja aloimme lähetämään
myös jäsenmaksulomakkeet sen kautta. Sähköpostin lähettäjänä näkyy ”Suomen Metsätieteellinen Seura ry via
Membook <no-reply@membook.fi>”. Voit maksaa jäsenmaksusi joko viestin tietojen mukaan omassa
verkkopankissasi tai, jos rekisteröidyt Membookin käyttäjäksi, suoraan jäsenrekisteristämme Paytrailin tarjoaman
maksupalvelun kautta.
Mikäli et ole saanut vuoden 2020 jäsenmaksuviestiä, ilmoita siitä Seuran toiminnanjohtajalle
(pekka.nygren@metsatiede.org) niin saat uuden jäsenmaksulinkin.
_______________________________________________________________________________________
Membership payment invoices are sent by e-mail
Membership payments of our Society have strongly decreased in 2019 and 2020. Have you received our
membership payment form via e-mail? From the beginning of 2019, we are using the cloud service Membook as
our member register. We also send our membership payment invoices via e-mail. The sender of the e-mail is
“Suomen Metsätieteellinen Seura ry via Membook <no-reply@membook.fi>”. You can pay the membership fee
in your own net bank according to the instructions given in the e-mail or you can register as a user of Membook
and pay directly in Membook using the interface provided by Paytrail Inc.
If you have not received the 2020 membership payment invoice, please, inform the Executive Manager of our
Society (pekka.nygren@metsattiede.org). He will send sent you a new payment link.
_______________________________________________________________________________________
TENK’s Research Integrity Afternoon, 2 December 2020
What to do if you suspect that your work has been plagiarised? How to tackle authorship issues? Who can help
you with these problems, and what kind of research integrity framework do we have in place in Finland?
The Finnish National Board on Research Integrity TENK welcomes international researchers working in Finland
to our research integrity afternoon in Zoom at 14-16 on Wednesday, 2 December 2020. The language of the event
is English.
Programme:
− TENK introduced
− Guidelines on responsible conduct of research in Finland
− Research integrity advisers in Finland
− Q&A
Welcoming words by Riitta Keiski, Chair of TENK and Dean of the Faculty of Technology at University of Oulu.
Come meet us at our virtual TENK office!
Register on this form by Monday, 30 November.
Link to the event will be emailed to you.
More information: Senior Adviser Iina Kohonen (iina.kohonen@tenk.fi)
_______________________________________________________________________________________
Uusia jäseniä / New members
Toivotamme uudet jäsenemme Margaretta Christitan, Mihails Cugunovsin, Markus Melinin, Cheik Mohamedoun
and Timo Pitkäsen tervetulleiksi mukaan toimintaamme.
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We welcome our new members Margaretta Christita, Mihails Cugunovs, Markus Melin, Cheik Mohamedou and
Timo Pitkänen to participate actively in the activities of our Society.
_______________________________________________________________________________________
Kaamosterveisin,
Pekka Nygren
Toiminnanjohtaja
Suomen Metsätieteellinen Seura ry
Viikinkaari 6, 00790 Helsinki
puh. 044 558 1199
pekka.nygren@metsatiede.org

