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Suomen yliopistokirjastojen neuvosto (SYN)
TUTKIMUKSEN TUEN VERKOSTON OHJAUSRYHMÄ
Ohjausryhmän kokous 2/2017
Aika: Keskiviikko 29.3.2017 klo 9.00–10.10
Paikka: Etäkokous Adobe Connect
Läsnä: Mari Katvala (Oulun yliopisto), Johanna Lahikainen (Helsingin yliopisto), Anne Lehto (Tritonia, puheenjohtaja), Katri Rintamäki (Tritonia, sihteeri), Antti Rousi (Aalto-yliopisto)

1. Edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin
27.2.2017
pidetyn
kokouksen
muistio
http://yliopistokirjastot.fi/wp-content/uploads/2015/04/Tutkimuksen_tuen_verkoston_ohjausryhmän_kokous_2017_1_muistio.pdf.

2. Webinaarit keväällä 2017 (Competence Wednesdays)
26.4.2017 klo 14.00–15.30 webinaarin pääpuhujana on professori Carol Tenopir, joka kertoo tutkijoiden lukemiskäytäntöjä koskevista tutkimustuloksistaan otsikolla Why Academics Read and How Libraries Contribute.
Kommenttipuheenvuorot pitävät tietoasiantuntija, musiikkitieteen tohtorikoulutettava Mikko Ojanen Helsingin yliopistosta ja taloustieteen professori Panu Kalmi Vaasan yliopistosta. Kaikille avoin webinaari pidetään
osoitteessa https://connect.funet.fi/tutkimuksentuki/. Webinaari nauhoitetaan ja on katsottavissa myös jälkikäteen osoitteessa http://yliopistokirjastot.fi/verkostot/tutkimuksen-tuen-verkosto/competence-wednesdays-webinaarisarja/.
17.5.2017 klo 10.00–11.00 webinaarin aiheena on digitaalinen humanismi (Digital Humanities)

3. Leidenin Manifestista kirjoittaminen
Johanna Lahikainen käsittelee Leidenin Manifestia lyhyesti uusimman Signumin 1/2017 pääkirjoituksessa ja
uutisissa. Otettiin tavoitteeksi kirjoittaa Leidenin Manifestista myös laajempi katsausartikkeli valittuun lehteen, SYNin blogiin tms.

4. Tutkimuksen tuen verkoston aktivoiminen
Kysytään 17.5.2017 webinaarin jälkeen tutkimuksen tuen verkostolta webinaari-ideoita ml. sitä, mistä aiheista
verkostolaiset itse olisivat halukkaita alustamaan tulevissa webinaareissa.

5. Muut asiat
Pohjoismainen bibliometriikakonferenssi Nordic Workshop on Bibliometrics and Research Policy pidetään 9.–
10.11.2017 ja sen preworkshop 8.11.2017 Tieteiden talolla Helsingissä. Workshopin järjestävät Tieteellisten
seurain valtuuskunta (TSV), tutkimuskeskus TaSTI http://www.uta.fi/yky/tutkimus/tasti/index.html ja Helsingin yliopiston kirjasto.
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Sovittiin seurattavan tapahtumajärjestelyjen etenemistä, call for papersia ja selvitetään mahdollisuutta järjestää tutkimuksen tuen verkoston sessio tms. workshopin yhteydessä ja korvata sillä loppusyksyn toimintasuunnitelmaan kirjattu (biblio)metriikkaseminaari.
IFLAn Policy and Research Officer Julia Brungs on henkilöstövaihdossa Kansalliskirjastossa kolme kuukautta ja
tapaa Suomen vierailullaan mm. kaikkien kirjastoseurojen edustajat. Hänen tehtävänsä ei suoraan liity yliopistokirjastojen tutkimuksen tuen palveluihin.

6. Ilmoitusasiat
Vaasassa 16.–17.8.2017 pidettävien Peda-forum-päivien http://www.uva.fi/fi/sites/pedaforum2017/ Call for
Papers on auki 18.4.2017 http://www.uva.fi/fi/sites/pedaforum2017/call_for_papers/. Mukaan toivotaan
myös kirjastojen esityksiä. Lisäksi päivät tarjoavat valtakunnallisille verkostoille mahdollisuuden omiin tapaamisiin 15.–16.8.2017 aamupäivällä. Mm. SYNin oppimisen tuen verkosto pitää tällöin tapaamisen.
Johanna Lahikainen kertoi STKS:n ajankohtaisista kuulumisista. STKS:n hallitus on tehnyt strategiakyselyn jäsenistölleen siitä, mitä STKS:n tulevan strategian toivotaan sisältävän. Kevään koulutuksista 24.3.2017 fasilitointityöpaja peruuntui vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Juridiikkaseminaari pidetään 3.4.2017
http://www.stks.fi/news/1881.

7. Ajankohtaista korkeakouluista
Todettiin, että tietosuoja ja tutkijapalvelut ja kirjastojuridiikka laajemminkin ovat ajankohtaisia asioita kaikissa
korkeakouluissa ja olisivat siten käsittelemisen arvoisia teemoja myös tulevissa webinaareissa.

8. Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään Adobe Connect -etäkokouksena torstaina 8.6.2017 klo 9.15–10.30.

