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1. Viime kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.
http://yliopistokirjastot.fi/wp-content/uploads/2015/12/tutkimuksen_tuki_muistio_2015_4.pdf
2. Ohjausryhmän uuden jäsenen esittely
Uusi jäsen, Mari Katvala Oulun yliopistosta liittyi ryhmään. Pidettiin esittelykierros. Tervetuloa mukaan
Mari!
3. Competence Wednesdays – kokemukset ja kehitysehdotukset. Huhtikuun ja toukokuun
webinaarien suunnittelu.
Webinaarien osallistujamäärät ovat olleet suuria, tammikuussa 65 ja helmikuussa yli 90 osallistujaa.
Tallenteiden katsojamäärästä ei vielä tietoja. Palaute ollut positiivista, webinaareja on pidetty uutena ja
kiinnostavana toimintana ja oivana reagointina taloustilanteeseen. Pohdittiin pitäisikö webinaareja
mainostaa myös kirjaston ulkopuolella, sillä aiheet ovat yleisesti ottaen kiinnostavia. Mietittiin onko
kokoustilassa maksimiosallistujamäärää: voiko olla niin, että raja on 100 osallistujaa? Tämä pitäisi tarkistaa
CSC:ltä. Keskusteltiin tulevien webinaarien aiheista, esiintyjistä ja käytännön asioista. Huhtikuussa
keskustellaan bibliometriikasta, erityisesti rekrytointia tukevista analyyseistä. Puhujat Aallosta, Oulusta ja
Helsingin yliopistosta. Toukokuun aiheena on rinnakkaistallennus, SURIMA- ja Nopsa-hankkeet, alustajat
Jyväskylästä ja Itä-Suomesta.
4. Leidenin manifesto – käännöstyön tilanne

Suomennos alkaa olla melko hyvä. Maria Forsman on lukenut sen läpi. Kirjoittajiin oltu yhteydessä
tekijänoikeuksista ja julkaisumahdollisuuksista: Diana Hicks oli iloinen käännöksestä, saamme käännökset
manifestin verkkusivuille sekä saamme julkaista sen verkkolehdissä ja omien organisaatioittemme
verkkosivuilla. Lisäksi Sovittiin, että Johanna lähettää tekstin ohjausryhmälle luettavaksi ja
kommentoitavaksi. Ruotsinnosta ei ole vielä ehditty aloittaa. Keskusteltiin siitä, että manifesti ei ole tärkeä
vain kirjastoille, joten sen uutisointia ja markkinointia on hyvä miettiä. Olisiko hyvä kanava esim. Tieteessä
tapahtuu?
5. Terveisiä SYN:ltä: Miten Tutkimuksen tuen verkosto voi edistää poikkitieteellisyyttä?
Asiasta keskusteltiin. Sovittiin, että mietitään tätä kukin tahollamme.

6. Syksyn bibliometriikkaseminaari

Tämän tilanteesta ei vielä tiedetä. Nyt kun Olli Poropudas on jäänyt eläkkeelle, innostusta järjestämiseen
ministeriössä vähemmän. Jos OKM ei lähde mukaan järjestämään, voisimmeko me toimia järjestäjänä?
Aiheina mm. altmetriikka, Kim Holmbergin ja kumppaneiden Virta-hanke on sitten edennyt, voisivatko
kertoa siitä? Syksyllä 2017 Nordic Bibliometric Workshop tulee luultavasti Helsinkiin.

7. Muut asiat

Seuraava kokous sovittiin pidettäväksi 4.5. klo 10-12 etäkokouksena.

