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TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2021
Hallinto ja toiminnan perusta
Vuonna 2021 tulee kuluneeksi 44 vuotta Suomen Tribologiayhdistyksen
perustamisesta. Suomen Tribologiayhdistys ry:n vuosikokous 2021 pidetään 25.
maaliskuuta 2021. Kokous järjestetään etäkokouksena (Teams) koronaviruksen aiheuttaman erityistilanteen vuoksi. Kokouksessa käsitellään seuran
sääntöjen 7. pykälässä mainitut asiat.
Toimintavuoden aikana 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
verkossa. Lehden toimittamisesta vastaa lehden päätoimittaja ja toimitussihteeri
apunaan toimituskunta. Lehden Nordic Advisory Board päivitetään vuoden
2021 aikana ja sen toimintaa aktivoidaan. Vuonna 2021 lehdestä pyritään
julkaisemaan neljä numeroa. Lehdellä on oma DOI-tunniste, ja lehdessä
ilmestyvät vertaisarvioidut artikkelit saavat jatkossakin yksilöivän DOInumeron.
TSV:n avustusta anotaan jälleen syksyllä vuodelle 2022 (dead line 30.9.2021).
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
esilletuomiseen.
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Yhdistyksen www-sivujen sisältöä päivitetään ja sivujen toimivuudesta
pyritään pitämään huolta. Yhdistyksen kotisivuille lisätään mm.
vuosikokousaineistoa ja muuta tiedotusmateriaalia. Yhdistyksen historiikki
päivitetään ajanmukaiselle tasolle.
Teema- ja seminaaripäivät
Keväällä Tribologia yhdistys järjestää yhdessä PerforMat network -projektin
kanssa 12.5.2021 webinaarin ”Tribology and Materials Performance”.
Webinaarin on pyydetty esitykset Ruotsista, Norjasta ja Tanskasta suomalaisten
esitysten lisäksi. Webinaaria markkinoidaan yhdistyksen jäsenille sekä eri
verkkokanavilla. Tribologia yhdistys on osa PerforMat verkostoa, jota
koordinoi yhdistyksessä sihteerinä toimiva Elina Huttunen-Saarivirta.
PerforMat verkostoa rahoittaa Suomen Akatemia.
Vuodelle 2020 suunniteltu seminaari ”Better performance by polymers”
jouduttiin siirtämään korona-rajoitusten takia joko vuoden 2021 syksyyn tai
vuodelle 2022. Seminaarin ajankohdasta päätetään, kun rajoitukset eivät ole
enää voimassa.
Vuodelle 2019 suunniteltu tutustumisvierailu HAMK:iin on myös siirretty
toteutettavaksi sopivassa vaiheessa esim. vuosikokouksen yhteydessä
järjestettäväksi. Vierailun yhteydessä voidaan järjestää myös saunailta.
Yhteistyötä muiden yhdistysten, toimikuntien ja seurojen kanssa pyritään
lisäämään. Yhdistyksen toimintaan pyritään saamaan mukaan myös
opiskelijajäseniä.
Tunnustuspalkinto
Vuoden 2021 aikana arvioidaan vuonna 2019 ja 2020 tehtyjä tribologian alan
opinnäytetöitä ja jaetaan yhdistyksen tunnustuspalkinto johtokunnan päätösten
mukaisesti.
Espoo 25.3.2021
Suomen Tribologiayhdistys ry:n johtokunta

