
Tutkijapalveluiden työryhmä
Toimintakertomus vuodelta 2016

Toiminnan tavoite
Työryhmä edistää tieteellisten kirjastojen ja tietopalveluiden tutkijapalveluissa työskentelevien ammatillista
kehittymistä. Ryhmämme toiminta liittyy mm. seuraavin aihealueisiin: tutkimuksen arviointi ja
bibliometriikka, avoimen tieteen teemat kuten julkaiseminen, tutkimusaineistojen hallinta ja
julkaisuarkistot sekä kulloinkin ajankohtaisiksi tunnistetut teemat.

Kokoukset ja yhteydenpito vuonna 2016

Kokoonnuimme vuoden 2016 aikana kaksi kertaa: 22.3. Helsingin yliopiston kirjastossa ja 12.12. Jyväskylän
yliopiston kirjastossa. Tiedonvaihtoa ja suunnittelua teimme ryhmän kesken myös sähköpostitse.

Ryhmän järjestämä työpaja 2016

Ryhmämme järjesti 7.10. Opitaan yhdessä! Fasilitointi- ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen -koulutuksen,
joka sai erittäin paljon kiitosta osallistujilta. Sisällön ja ennakkotehtävät suunnittelimme yhdessä työpajan
vetäjän Helsingin yliopiston kirjaston Anne Kakkosen kanssa. Tilaisuuteen osallistui 25 kirjasto- ja
tietopalvelualan ammattilaista eri puolelta Suomea. Koulutuksesta kerättiin myös palaute. Palautteen
mukaan koulutus oli erittäin onnistunut. Palautteen antajien konkreetit kehittämisideat ja -ajatukset
antoivat myös hyviä eväitä jatkokoulutuksen pitämiseen ja yleensä fasilitointi- tai sitä hyödyntävän
tilaisuuden järjestämiseen.

Tiedotus ryhmän toiminnasta

Ryhmän toiminnasta tiedotettiin STKS:n palvelimella olevan verkkosivun kautta ja työryhmän jäsenten
omissa yliopistoissa.

Budjetti vuodelta 2016 (emme ole saaneet tietoja vielä)

Talous
Tulot xx
Menot xx
Ylijäämä xx

Työryhmän jäsenet vuonna 2016

Mirja Laitinen, tietopalvelupäällikkö, Jyväskylän yliopiston kirjasto, puheenjohtaja 12.12. saakka
Eva Höglund, kirjastonhoitaja, Åbo Akademin kirjasto, puheenjohtaja 12.12. alkaen
Raija Aaltonen , informaatikko, Tampereen yliopisto 12.12. saakka
Esa Hakala, tietoasiantuntija, Tampereen yliopiston kirjasto 12.12. alkaen
Kaisa Hartikainen, tietoasiantuntija, Itä-Suomen yliopiston kirjasto 12.12. alkaen
Maaria Harviainen, johtava informaatikko, Taideyliopisto, Sibelius-Akatemian kirjasto
Marja Kokko, informaatikko, Jyväskylän yliopiston kirjasto 12.12. alkaen
Seija Kulmala, informaatikko, Oulun yliopiston kirjasto
Johanna Lahikainen, johtava tietoasiantuntija, Helsingin yliopiston kirjasto
Susanna Nykyri, tietoasiantuntija, Helsingin yliopiston kirjasto, STKS:n hallituksen edustaja



Maarit Putous, tietoasiantuntija, Itä-Suomen yliopiston kirjasto 12.12. saakka
Nina-Mari Salminen, informaatikko, Luke Tietoratkaisut Metsäntutkimuslaitoksen tietopalvelu 12.12.
saakka
Mikko Saunamäki, erityisasiantuntija, Luke Tietoratkaisut Metsäntutkimuslaitoksen tietopalvelu 12.12.
alkaen
Eeva Savolainen, informaatikko, Kansallinen audiovisuaalinen instituutti, sihteeri 12.12. alkaen
Maria Söderholm, informaatikko, Aalto-yliopiston kirjasto, työryhmän sihteeri 12.12. saakka

2.2.2017
Eva Höglund, puheenjohtaja
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