Jäsenkirje 1/2022

Arvoisa Suomen Biologian Seuran Vanamon jäsen
Vanamon toiminta on viimeisten parin vuoden aikana vaikuttanut tavanomaista hiljaisemmalta erityisesti
jäsenlehden Luonnon Tutkijan osalta. Pahoittelemme hiljaista jaksoa ja kiitämme uskollisia seuran jäseniä
siitä, että olette kaikesta huolimatta jaksaneet odottaa uudistuksia.
Näennäisestä hiljaiselosta huolimatta Vanamon toiminnassa on tapahtunut paljon uudistuksia vuosina 2020
ja 2021. Seuran hallitus ja Luonnon Tutkijan toimitusneuvosto ovat molemmat uudistuneet
kokoonpanoiltaan ja seuran toimintoja on järjestelty sen mukaisesti. Erityisen tärkeänä pidämme jo pitkään
suunniteltua Luonnon Tutkijan uudistusta, jonka tuloksena ensimmäinen verkkolehtenä julkaistu Luonnon
Tutkija ilmestyi vuodenvaihteessa.
Luonnon Tutkija 1/2021 on nyt luettavissa kaikille vapaasti saatavana näytenumerona Vanamon
verkkosivuilla https://www.vanamo.fi/luonnon-tutkija. Lehden ulkoasua ja taittoa hiotaan seuraavia
numeroita varten — tavoitteena on luonnollisesti, että lehti tulee ilmestymään säännöllisesti. Numerossa
1/2021 on toimitusneuvoston puheenjohtaja Atte Komosen pääkirjoituksen lisäksi uuden päätoimittajan
esittely, Mikko Nikinmaan juttu toiminnan tutkimuksesta (fysiologia) ympäristöbiologiassa sekä Ilkka
Markkulan juttu ihmisten loismatojen tutkimuksen historiasta. Antoisia lukuhetkiä!
Luonnon Tutkijan pitkäaikainen päätoimittaja Juhani Mänttäri siirtyi eläkkeelle loppukesällä 2021, ja uudeksi
päätoimittajaksi valittiin Pasi Reunanen. Suuret kiitokset Juhanille hyvästä työstä Luonnon Tutkijan
toimituksessa! Samalla toivotamme Pasin lämpimästi tervetulleeksi seuraan kehittämään ja uudistamaan
Luonnon Tutkijaa! Kirjoitusehdotuksia voi lähettää suoraan Pasille luonnontutkija@vanamo.fi. Toivomme,
että seuran jäsenet innostuisivat kirjoittamaan omista tutkimuksistaan ja tutkimusaloistaan Luonnon
Tutkijassa. Lehden tavoitteena on edelleen ylläpitää ja edistää suomen kielen asemaa biologian tieteenalalla
— edistetään tätä tärkeää tehtävää yhdessä.
Uudistusten edetessä sekä Vanamo että Luonnon Tutkija tulevat näkymään vahvemmin myös sosiaalisessa
mediassa. Toivomme uudistusten innostavan uusia jäseniä liittymään Vanamoon, jonka toiminnassa ovat
vuosikymmenten aikana vaikuttaneet lukuisat suomalaiset biologit. Meillä on myös ilo ilmoittaa, että kauan
odotettu Vanamon historiikki on viimein saavuttanut loppusuoran ja ilmestyy lähiaikoina.
Seura myöntää luonnollisesti edelleen apurahoja jäsenilleen tieteellistä tutkimusta varten, erityisesti
opinnäytetöihin. Vuoden 2022 apurahojen hakukausi on alkanut 1.2.2022. Apurahahakemuksen
lähetysohjeet löytyvät verkkosivuiltamme https://www.vanamo.fi/apurahat.
Seuramme on tulevaisuudessa ensisijaisesti yhteydessä jäsenistöömme sähköpostitse sekä sen helppouden
että paperin säästymisen vuoksi. Jos et ole saanut tätä jäsenkirjettä jo sähköpostitse, tarkoittaa se sitä, että
sähköpostiosoitteesi ei ole seuran tiedossa. Tässä tapauksessa pyydämme toimittamaan sen seuramme
verkkosivujen lomakkeen kautta: https://www.vanamo.fi/yhteystiedot/email-ilmoituslomake.
Näiden uutisten myötä haluamme toivottaa teille kaikille hyvää kevään odotusta!
Vanamon hallituksen puolesta
Prof. Ilari E. Sääksjärvi
puheenjohtaja

