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Puheenjohtaja: Erika Lilja, TY
Sähköpostilista: tuha-tutkimusprosessi
Tutkimusprosessin avoimuus -työryhmä edistää ja kehittää tutkimusprosessin avaamiseen liittyviä toimintatapoja ja tukea, etsii uusia avoimen
tutkimusprosessin käytäntöjä sekä jakaa kokemuksia ja käy keskustelua liittyen avoimen tutkimusprosessin edellytyksiin. Ryhmän tavoitteena on saattaa
yhteen ja osallistaa avoimesta tutkimusprosessista ja menetelmien avoimesta sekä tutkijan avoimen tutkimuksen polun kehittämisestä kiinnostuneita
avoimen tieteen osaajia kansallisesti, jakaa kokemuksia ja edistää tiedonvaihtoa avoimen tutkimusprosessin edellytyksistä.
Työryhmä pilotoi aikaisemmin Turun yliopiston tutkimusprosessin avoimuuden politiikkaa avoimen tieteen ja tutkimuksen edistämisessä. Politiikka
hyväksyttiin kesäkuussa 2018 ja työtä jatketaan vuoden 2019 aikana Turun yliopiston avoimen lähdekoodin hyödyntämisen suosituksella ja tutkijan
avoimen tutkimuksen polun kehitystyöllä. Polku kattaa koko tutkimusprosessin aikaisen avoimen tutkimuksen tuen eikä näin rajaudu ainoastaan avoimen
julkaisemisen ja datan hallinnan sekä avaamisen tukipalveluihin ja infrastruktuuriin. Tutkijan avoimen tutkimuksen polku kokoaa jo olemassa olevia
tukipalveluja ja infrastruktuuria sekä pohtii uusia erityisesti tutkimuksen ideoinnin, menetelmien, avoimen yhteistyön sekä tiedeviestinnän näkökulmista.
Kehitystyötä tehdään parhaillaan Turun yliopiston sisäisenä kehitystyönä, johon osallistuvat eri yksiköt, jotka tarjoavat tutkijoille tukea. Työ on osa avoimen
tutkimuksen kokonaisarkkitehtuurin kehittämistyötä. Valmistelutyö toteutetaan osittain avoimena prosessina, jotta myös muut tutkimusorganisaatiot ja
heidän tutkijansa voivat hyötyä kehitystyöstä ja avointa tiedettä voidaan näin edistää yhteistyössä. Turun yliopiston tutkijan avoimen tutkimuksen polkua
testataan myöhemmin tutkijoilla. Tutkijan polku tulee olemaan jatkuvasti päivittyvä, kun uusia palveluja otetaan käyttöön ja kokemuksia syntyy.
Työryhmä on TUHA-verkoston alainen asiantuntijaverkosto tutkimusprosessin avoimuudesta kiinnostuneille. Jos haluat mukaan ryhmän toimintaan liityä
sähköpostilistalle viereisen ohjeen mukaisesti sekä lähetä TUHA-verkoston ilmoittautumislomake.
Ryhmä käyttää sisäisessä viestinnässä postilistaa tuha-tutkimusprosessi [ ät ] postit.csc.fi.
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Akatemiatutkija, laskennalliset tieteet, Turun yliopisto

Filip Ginter
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Finn-ARMA-verkoston tiedostuslistalle
sekä verkoston ryhmien sähköpostilistoille
voi liittyä ja niiltä voi erota itse
sähköpostilla tai verkossa alla olevien
ohjeiden mukaan.
Liittyminen sähköpostilla:
1. Lähetä viesti siitä sähköpostiosoitteesta, jolla
haluat listalle liittyä
2. Lähetä sähköposti osoitteeseen: sympa (at)
postit.csc.fi
3. Jätä varsinainen viesti tyhjäksi
4. Kirjoita otsikkokenttään (Subject): subscribe
<listan nimi> <etunimesi> <sukunimesi>
Esimerkiksi: subscribe tuhaverkosto Maija Meikäläinen

Eroaminen sähköpostilla:
1. Lähetä viesti siitä sähköpostiosoitteesta, jolta
haluat lopettaa sähköpostilistan tilauksen
2. Lähetä sähköposti osoitteeseen: sympa (at)
postit.csc.fi
3. Jätä varsinainen viesti tyhjäksi
4. Kirjoita otsikkokenttään (Subject): unsubscribe
<listan nimi>
Esimerkiksi: unsubscribe
tuha-verkosto

Liittyminen ja eroaminen verkossa:
1. Mene osoitteeseen: https://postit.csc.fi/sympa
/info/<listan nimi>
2. Valitse vasemmasta navigaatiosta joko "subscri
be" tai "unsubscribe"
3. Kirjoita sähköpostiosoitteesi kenttään
4. Lähetä viesti.

