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Paikka

Etäkokous

Osallistujat
Tua Hindersson-Söderholm, Svenska Handelshögskolan (puheenjohtaja)
Mari Katvala, Oulun yliopisto
Johanna Lahikainen, Helsingin yliopisto (sihteeri)
Anne Lehto, Tritonia
Eva Tolonen, Aalto-yliopisto

1. Viime kokouksen pöytäkirja
Pöytäkirja hyväksyttiin.

2. Kysely verkostolle kevään webinaareista

Lähetimme verkostolle ja STKS:n postituslistalle pyynnön saada palautetta ja uusia aiheita
Competence Wednesdays –webinaarisarjaan. Kirje oli tällainen:
Hyvä Tutkimuksen tuen verkoston jäsen,
SYN:n tutkimuksen tuen ohjausryhmä kiittää Competence Wednesdays-seminaarisarjan seuraajia
kuluneesta keväästä. Erityinen kiitos myös kaikille puhujille, jotka ovat jakaneet osaamistaan
tutkimuksen tukipalveluiden piirissä ajankohtaisista aiheista. Seminaarit ovat olleet suosittuja, ja
niillä on ollut enimmillään lähes 100 seuraajaa. Seminaareja voi katsoa jälkeenpäin nauhoitteena
osoitteessa http://yliopistokirjastot.fi/verkostot/tutkimuksen-tuen-verkosto/competencewednesdays-webinaarisarja/. Seminaarisarja jatkuu keväällä 2017.
Pyydämme nyt palautetta Competence Wednesdays-seminaarisarjasta:
-Olivatko aiheet ajankohtaisia ja hyödyllisiä? Puuttuiko jokin kiinnostava aihe?
-Oliko esitystapa toimiva?
-Mitä toiveita sinulla olisi kevään 2017 seminaariaiheiksi?
Palautteet ja ehdotukset voit lähettää ohjausryhmälle osoitteeseen johanna.lahikainen@helsinki.fi.
Ystävällisin terveisin ja hyvää kesää toivottaen,
SYN:n tutkimuksen tuen ohjausryhmä
Tua, Johanna, Anne, Eva ja Mari

Saimme vain yhden vastauksen:
Kiitokset Competence Wednesdays-seminaarisarjasta. Esitykset olivat ajankohtaisia
ja kiinnostavia. Toivottavasti sarja jatkuu.
Aiheita voisivat olla esim.
-

datanhallinta ja datanhallintasuunnitelmat
tutkijoiden “some-kanavat” (Academia.edu, Mendeley, ResearchGate …)
tutkimuksen tuen markkinointi ja jalkautuminen tutkijoiden luo/prosesseihin.

Joku oli antanut palautetta kasvokkain: toiveena aiheeksi yliopistorankingit.
Pohdimme aiheita keväälle 2017 palautteessa annettujen aiheiden lisäksi. Kiinnostavia voisivat olla
ORCID ID, altmetriikka, tutkijapuheenvuorot. Mietitään aiheita syksyn aikana ja pidetään silmällä
muita koulutuksia. Esimerkiksi Informaatiotutkimuksen päivien jotkut esitykset voisivat olla
kiinnostavia myös webinaariyleisölle.

3. Syksyn bibliometriikkaseminaari
Seminaari on sovittu pidettäväksi 16.12.2016. Käytiin läpi tämänhetkistä ohjelmaehdotusta. Pohdittiin
voisiko Maria Forsman puheenvuorossaan julkistaa Leidenin manifestin käännökset. (Siht. huomautus: asia
tarkastettu Marialta, käy hänelle mainiosti.) Keskusteltiin Marian puheenvuoron aiheesta. Voisiko Maria
puhua siitä, miten nykytilaan on päästy eli bibliometriikan kehityksestä Suomessa (siht. huomautus: tämä
käy Marialle hyvin).
Seminaarin puheenvuoroaan varten Eva Isaksson tarvitsee tietoa InCites- ja Scival-ohjelmien käytöstä eri
organisaatioissa. Lähetämme Evan kysymykset verkostolle. Johanna pyytää kysymykset Evalta. (Siht.
huomautus: kysely lähetetty verkostolle.)
Ohjausryhmällä oli joitain ehdotuksia ohjelmaehdotuksen ja esiintyjien suhteen. Tua vie ne seminaarin
suunnittelijoille.

4. Kuulumisia ryhmäläisten kirjastoista

Pidettiin kierros kuulumisista.

Aallossa isoja muutoksia: Kirjasto muuttaa nimensä oppimiskeskukseksi. Uusi oppimiskeskus aukeaa
Otaniemessä maanantaina 31.10. Töölön kampuskirjasto on suljettu, mutta kirjastopalvelujen päivystys
jatkuu kauppakorkeakoulun päärakennuksessa Learning hub Rooftopissa. Arabian kampuskirjasto suljetaan
lokakuussa ja myös Arabiaan jää kirjastopalvelujen päivystys uudessa hubissa kunnes vuonna 2018 ARTSkoulun uusi talo valmistuu Otaniemessä. Oppimiskeskukselle on myös tulossa uusi organisaatio, joka
valmistuu viimeistään vuodenvaihteessa.
Oulussa organisaatiomuutos: tutkijapalvelut tiivistyvät, haetaan uutta vetäjää. U5-yhteistyö alkamassa:
Ryhmään kuuluvat Oulun, Turun, Tampereen, Jyväskylän ja Itä-Suomen yliopistot. Tavoitteena on yhteistyö
ja tietojärjestelmien yhtenäistäminen.
Tritoniassa kevyt organisaatiouudistus. Muuttoja käynnissä, kaksi ammattikorkeakoulua muuttaa yliopiston
rantaan. Tritonia täyttää elokuussa 15 vuotta.
Helsingissä Pure-järjestelmä siirtynyt kirjastolle. Organisaatiota ollaan uudistamassa YT-neuvottelujen
jälkeen ja suuria eläkkeelle siirtymisiä ennakoiden.
Hankenissa ei ole käynnissä organisaatiouudistusta. Arkistotoimi on siirtynyt kirjastoon. OA-politikka on
hyväksytty ja se kytketään tutkijoiden bonusjärjestelmään: jos preprint-versio ei ole Hariksessa, tutkija ei
voi saada bonusta.

5. Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään 3.10. klo 10 etäkokouksena.

