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SUOMEN TRIBOLOGIAYHDISTYSTHE FINNISH SOCIETYFOR TRIBOLOGY

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2019
Hallinto ja toiminnan perusta

Vuonna 2019 tulee kuluneeksi 42 vuotta Suomen Tribologia yhdistyksenperustamisesta. Suomen Tribologiayhdistys ry:n vuosikokous 2019 pidetään 26.maaliskuuta 2019. Kokouksessa käsitellään seuran sääntöjen 7. pykälässämainitut asiat.
Yhdistyksen asioita hoitaa johtokunta. Johtokunta kokoontuu valmistelemaankäsiteltävät asiat vuosikokousta varten. Se kokoontuu muulloinkin, etenkinsyys- ja kevätkauden alussa valmistelemaan tulevia teema- ja seminaaripäiviä.Yhdistyksen varoista huolehtii rahastonhoitaja, joka myös pitää luetteloayhdistyksen jäsenistä.
Yhdistys pyrkii edistämään tribologian alan tutkimusta ja opetusta, toimimaanjäsentensä välisenä yhdyssiteenä ja seuraamaan tribologian kehitystä kotimaassaja ulkomailla.

Julkaisutoiminta
Yhdistys julkaisee Tribologia-lehteä (Finnish Journal of Tribology). Painettulehti sisältyy jäsenetuihin, ja se julkaistaan myös open access –lehtenä verkossa.Lehden toimittamisesta vastaa lehden päätoimittaja ja toimitussihteeri apunaantoimituskunta. Lehden Nordic Advisory Board päivitetään ja pidetääntoiminnassa. Vuonna 2019 lehdestä pyritään julkaisemaan kaksi numeroa. Lehtion saanut oman DOI-tunnisteen, ja jatkossa lehdessä ilmestyvät artikkelit saavatyksilöivän DOI-numeron.
Vuonna 2017 Suomen tiedekustantajien liitto myönsi yhdistykselle 1970,00 €avustuksen lehden ulkoasun uudistustyöhön. Ulkoasun uudistustyö tehdäänloppuun vuoden 2019 aikana. Tieteellisten seurain valtuuskunnalta (TSV)vuodelle 2018 saadulla 1000,00 € avustuksella katetaan julkaisutoiminnankustannuksia. TSV:n avustusta anotaan jälleen syksyllä (dead line 30.9.2019).Avustus ei yksin pysty kattamaan lehden julkaisemisesta aiheutuvia kuluja, jotentavoitteena on lisätä yhdistyksen jäsenmaksutuloja. Syksyllä 2019 haetaan lehdenmarkkinointiin avustusta Suomen Tiedekustantajien liitolta (STL). Yhdistyksen



2/2

yritysjäsenille tarjotaan jäsenmaksua vastaan mahdollisuutta kirjoittaa lehteenyhden sivun teksti esim. uudesta tuotteesta. Lehden toimitus kannustaaaktiivisuuteen artikkelien kirjoittamisessa sekä sopivien aiheiden esilletuomiseen.
Yhdistyksen www-sivuja on uudistettu ja sisältöä muokattu, sivujentoimivuudesta pyritään pitämään huolta. Yhdistyksen kotisivuille on lisätty mm.vuosikokousaineistoa ja muuta tiedotusmateriaalia.

Teema- ja seminaaripäivät
Yhdistyksen vuosikokouksen yhteydessä 26.3.2019 tutustutaan Metropoliaammattikorkeakoulun toimintaan sekä laboratoriotiloihin.
Syksyn 2019 osalle pyritään järjestämään yritysvierailu tai muuta jäsenistöäaktivoivaa toimintaa.
Yhteistyötä muiden yhdistysten, toimikuntien ja seurojen kanssa pyritäänlisäämään. Yhdistyksen toimintaan pyritään saamaan mukaan myösopiskelijajäseniä.

Tunnustuspalkinto
Vuoden 2019 aikana arvioidaan vuonna 2018 tehtyjä tribologian alanopinnäytetöitä ja jaetaan yhdistyksen tunnustuspalkinto johtokunnan päätöstenmukaisesti.

Espoo 26.3.2019Suomen Tribologiayhdistys ry:n johtokunta
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