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SUOMEN TRIBOLOGIAYHDISTYS
THE FINNISH SOCIETY

FOR TRIBOLOGY

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017

Hallinto ja toiminnan perusta
Vuonna 2017 tulee kuluneeksi 40 Suomen Tribologia yhdistyksen
perustamisesta ja juhlavuoden kunniaksi järjestetään elokuun lopussa
yhdistyksen juhlaseminaari.

Suomen Tribologiayhdistys ry:n vuosikokous 2017 pidetään 16. maaliskuuta.
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 toimitussihteeri apunaan
toimituskunta. Lehden Nordic Advisory Board päivitetään ja pidetään
toiminnassa. Vuonna 2017 lehdestä pyritään julkaisemaan neljä numeroa.
Vuonna 2016 Suomen Tiedekustantajien liitolta saatu 1800 €:n apuraha
käytetään lehden julkaisutoiminnan kehittämiseen. Tieteellisten seurain
valtuuskunnalta (TSV) vuodelle 2017 saadulla avustuksella (1000 €) katetaan
julkaisutoiminnan kustannuksia. TSV:n avustusta anotaan myös vuodelle 2018
(dead line 30.9.2017). Avustus ei yksin pysty kattamaan lehden julkaisemisesta
aiheutuvia kuluja, joten tavoitteena on lisätä yhdistyksen jäsenmaksutuloja.
Yhdistyksen yritysjäsenille tarjotaan jäsenmaksua vastaan mahdollisuutta
kirjoittaa lehteen yhden sivun teksti esim. uudesta tuotteesta. Lehden toimitus
kannustaa aktiivisuuteen artikkelien kirjoittamisessa sekä sopivien aiheiden
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esilletuomiseen. Aikaisempien vain paperiversioina julkaistuja lehtiä tullaan
siirtämään sähköiseen muotoon OJS-sivuille.

Yhdistyksen www-sivuja on uudistettu ja sisältöä muokattu, sivujen
toimivuudesta pyritään pitämään huolta. Yhdistyksen kotisivuille on lisätty mm.
vuosikokousaineistoa ja muuta tiedotusmateriaalia.

Teema- ja seminaaripäivät
Yhdistys perustettiin 31.8.1977, joten vuonna 2017 yhdistys täyttää 40 vuotta.
Elokuun viimeisenä päivänä, 31.8.2017, yhdistys järjestää juhlaseminaarin
Tampereella, paikkana Työväen museo Werstas. Seminaariin kutsuttavien
ulkolaisten esiintyjien lisäksi esitellään tuloksia suomalaisista tutkimuksista.
Seminaarin jälkeen järjestetään juhlaillallinen Finlaysonin palatsissa.
Juhlaseminaari ja -illallinen ovat kaikille kiinnostuneille avoimia tapahtumia.

Yhdistyksen vuosikokouksen yhteydessä 16.3.2017 tutustutaan Oy SKF Ab:n
toimintaan sekä tehdään tutustumiskierros Muuramen toimipisteessä.

Yhteistyötä muiden yhdistysten, toimikuntien ja seurojen kanssa pyritään
lisäämään. Yhdistyksen toimintaan pyritään saamaan mukaan myös
opiskelijajäseniä.

Tunnustuspalkinto
Vuoden 2017 aikana arvioidaan vuonna 2016 tehtyjä tribologian alan
opinnäytetöitä ja jaetaan yhdistyksen tunnustuspalkinto johtokunnan päätösten
mukaisesti.

Espoo 15.3.2017
Suomen Tribologiayhdistys ry:n johtokunta
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