
Avoin TKIO -ohjaamon kokous 
 
Aika:  29.10.2021 klo 9–10.30  
Paikka:  Teams 
Osallistujat: Seliina Päällysaho 

Jaana Latvanen, poissa 
Antti Nyqvist 
Anttoni Lehto 
Anne Kärki 
Anna Mikkonen 
Elina Kirjalainen 
Helena Puhakka-Tarvainen 
Hanna Lahtinen 
Tiina Tolonen 
Minna Marjamaa, sihteeri 
 
 

 
Muistio 
 

1. Avoin TKIO -verkoston jatko hankkeen päättymisen jälkeen ja resurssit 
 
AMKIT-konsortion työajan käyttö verkoston tehtäviin ei ainakaan toistaiseksi onnistu. 
Theseus-toimiston työaikaa voi osaksi käyttää verkostoon ammattikorkeakoulun 
maksamasta työajasta.  
 
Jatketaanko Ohjaamon toimintaa? Ohjaamo jatkaa aloitettua työtä. Tehtäväksi otetaan 
kansallisten suositusten ja linjausten läpikäyntiä ja alkavaan seurantaan reagointia yhdessä. 
Ohjaamolla voisi olla merkittävä rooli uuden hankerahoituksen haussa. Avoin TKIO-
verkosto toimii käytännön tarpeen kautta. 

Seuraavassa kokouksessa keskustellaan mahdollisista rahoitushauista. Mahdollinen Arenen 
tiedote tai blogi avoimen TKIO:n ja oppimisen hankkeen tuloksista. Seliina on yhteydessä 
Areneen. 

Kreodiin avoimen toimintakulttuurin teemanumero 1/2022 ja verkot ja verkostot -teema 
keväälle.  

Aamukahvit syksy: 

o Datalinjaus: Seliina 

o Seuranta: Jaana ja Seliina 

o Yritysyhteistyö: Anna Mikkonen 

o Rahoitusehtojen aamukahvit, Anttoni 

Keväällä uudet aamukahvit aiheesta avoimen tutkimuksen seuranta. Miltä tämä vaikuttaa 
monissa ammattikorkeakouluissa? Mitä riskiarvioita on tehty? 

 



2. Alustat 
 
Alustat on suunniteltu valmiiksi ja ne ovat seuraavat: 
- Pääalusta eDuunin wiki: https://wiki.eduuni.fi/display/amkit/Avoin+TKIO+-verkosto  

o Avoimet materiaalit 
o Aamukahvit ja webinaarit sekä niiden materiaalit 
o Ohjaamon kokousmuistiot 

- Valmisteltavat asiat eDuunin workspaces-tilassa: 
https://tt.eduuni.fi/sites/amkit/avoin/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/Home.aspx  

- Postituslista: avointkio@lists.metropolia.fi  
- Toimiston postituslista: avointkio-toimisto@lists.metropolia.fi  
- Hankkeen Facebook & Twitter 
- Hankkeen Slack: amkienavointki.slack.com  
 
Atlassian nostaa vuonna 2024 eDuuni-wikin hintaa. Voi olla, että wikistä joudutaan 
myöhemmin luopumaan. Toistaiseksi wikiä käytetään kuitenkin ensisijaisena alustana. 
 
Keskusteltiin keskustelualustan avaamisesta. WhatsApp, Slack, Facebook-ryhmä. 
 
Päätös: jatketaan hankkeen Slackin käyttöä: amkienavointki.slack.com  

 
 

3. Avoimen tieteen seuranta 
 

Keskusteltiin avoimen tieteen ja tutkimuksen seurannasta, joka alkaa vuonna 2022. 
Keväällä järjestetään työpajoja aiheesta. 

 
 

4. Uutiskirjeen käyttöönotto 
 
Seuraava uutiskirje: Minnalle saa lähettää tarpeellisia tiedotettavia asioita. 

Teemoja:  

- verkoston jatko, alustat 

- Repo & Justus-kehitystyö 

- Asiantuntijalistaus 

- Koulutusmateriaalien jako 

- Verkoston tapahtumat: 

o Aamukahvit ja vielä yksi webinaarit 

- Ulkopuoliset webinaarit: 

o Avoimen tieteen syyspäivät 24.–25.11. Turun yliopisto järjestää. 
https://avointiede.fi/fi/tapahtumat/avoimen-tieteen-syyspaivat-2021  
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o EU Open Data Days 23.-
25.11. https://op.europa.eu/fi/web/euopendatadays 
 

5. Seuraava kokous  
 
Joulukuussa 7.11. klo 12.30. 
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