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SUOMEN TRIBOLOGIAYHDISTYS
THE FINNISH SOCIETY

FOR TRIBOLOGY

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016

Hallinto ja toiminnan perusta
Suomen Tribologiayhdistys ry:n vuosikokous 2016 pidetään maaliskuussa.
Kokouksessa käsitellään seuran sääntöjen 7. pykälässä mainitut asiat.

Yhdistyksen asioita hoitaa johtokunta. Johtokunta kokoontuu valmistelemaan
käsiteltävät asiat vuosikokousta varten. Se kokoontuu muulloinkin, etenkin syys- ja
kevätkauden alussa valmistelemaan tulevia teema- ja seminaaripäiviä. Yhdistyksen
varoista huolehtii rahastonhoitaja, joka myös pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä.

Yhdistys pyrkii edistämään tribologian alan tutkimusta ja opetusta, toimimaan
jäsentensä välisenä yhdyssiteenä ja seuraamaan tribologian kehitystä kotimaassa ja
ulkomailla.

Julkaisutoiminta
Yhdistys julkaisee Tribologia-lehteä (Finnish Journal of Tribology). Painettu lehti
sisältyy jäsenetuihin, ja se julkaistaan myös open access –lehtenä. Lehden
toimittamisesta vastaa lehden päätoimittaja ja toimitusihteeri apunaan toimituskunta.
Lehden Nordic Advisory Board päivitetään ja pidetään toiminnassa. Vuonna 2016
lehdestä pyritään julkaisemaan neljä numeroa. Suomen Tiedekustantajien liiton apurahaa
anottiin julkaisu- ja kustannustoiminnan kehittämiseen (deal line 29.2.2016). Suomen
tieteellisten seurain valtuuskunnalta anotaan vuodelle 2017 avustusta (dead line
30.9.2016). Avustus ei yksin pysty kattamaan lehden julkaisemisesta johtuvia kuluja,
joten tavoitteena on lisätä yhdistyksen jäsenmaksutuloja. Yhdistyksen yhteisöjäsenille
tarjotaan yritysjäsenmaksua vastaan mahdollisuutta kirjoittaa lehteen yhden sivun teksti
esim. uudesta tuotteesta. Lehden toimitus peräänkuuluttaa aktiivisuutta sekä artikkelien
kirjoittamisessa että sopivien aiheiden esilletuomisessa. Lehden arkisto tullaan
siirtämään lehden OJS-sivuille sähköisessä muodossa, kun OJS-järjestelmä on otettu
käyttöön.

Yhdistyksen www-sivuja on uudistettu ja sisältöä muokattu, sivujen toimivuudesta
pyritään pitämään huolta. Yhdistyksen kotisivuille on lisätty mm. vuosikokousaineistoa
ja muuta tiedotusmateriaalia.
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Teema- ja seminaaripäivät
Yhdistyksen vuosikokouksen yhteydessä 10.3.2016 tutustutaan Neste Oil –yrityksen
toimintaan sekä tehdään tutustumiskierros jalostamoalueella. Syksyllä 2016 järjestetään
yritysvierailu ja siihen liittyen tribologia-aiheisia esityksiä.

Samoin pyritään yhteistyöhön myös muiden lähellä olevien yhdistysten, toimikuntien ja
seurojen kanssa. Yhdistyksen toimintaan pyritään saamaan mukaan opiskelijajäseniä.

Yhdistys perustettiin 31.8.1977, joten vuonna 2017 yhdistys täyttää 40 vuotta.
Johtokunta aloittaa 40 v-juhlan suunnittelun toimintakauden aikana.

Tunnustuspalkinto
Vuoden 2016 aikana jaetaan yhdistyksen tunnustuspalkintoja tribologian alan
opinnäytetöistä johtokunnan päätösten mukaisesti.

Konferenssit
Tribologiayhdistys järjestää yhdessä VTT:n kanssa Nordtrib 2016 –konferensssin
Aulangolla Hämeenlinnassa 14.-17.6.2016. Seuran johtokunta osallistuu
mahdollisimman tiiviisti NORDTRIB-konferenssiin sekä sen järjestelyihin. Seuran
jäsenistö ja etenkin johtokunta osallistuu mahdollisimman aktiivisesti myös muihin
kansainvälisiin alan konferensseihin. Lisäksi osa jäsenistöstä on mukana erilaisten
tribologian alan konferenssien järjestävissä organisaatioissa.

Espoo 10.3.2016
Suomen Tribologiayhdistys ry:n johtokunta
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