
Hyvä Käyttäjätyöryhmän Jäsen,

Toimintamme on vihdoinkin alkamassa. Kesäkuun alussa oli starttipalaveri skypessä, jossa Mari
Elisa Kuusniemi ja Minna Ahokas perehdyttivät ryhmämme sihteeri Mariaa ja puheenjohtaja Sailaa
projektikuvioihin. Tänään (15.6.) Maria ja Saila palaveerasivat kahdestaan. Nyt haluaisimme kutsua
koko porukan kasaan ja toimimaan aktiivisesti Tuuli-hankkeessa.  Tervetuloa!

Olemme alle koonneet ehdotuksia aikatauluista, tehtävistä ja hieman myös toimintatavoista.
Toivomme, että tutustutte viestiin ja mietitte suunnitelmaehdotuksen realistisuutta oman
organisaation ja itsenne kannalta. Elokuussa voimme sitten ryhtyä muodostamaan yhteistä näkemystä
työstämme. Ensin hieman kysymyksiä vuorovaikutuksen järjestämisestä ja viestin lopussa
aikatauluehdotuksia ja asiaa toiminnan suunnittelusta.

On hienoa, että ryhmämme on näin suuri MUTTA se asettaa vuorovaikutukselle omat haasteensa.
Opimmepa hyödyllisiä taitoja etävuorovaikutuksesta! Toivommekin, että mietitään yhdessä miten
haluaisimme ja voisimme vuorovaikuttaa keskenämme. Olisiko syytä ensin käydä
sähköpostiviestikierros, jossa saamme kuulla kaikkien näkemyksiä alla olevaan toimintaa koskevaan
suunnitelmarunkoon? Saattaisi olla hedelmällisintä tehdä ensin sähköpostiviestikierros ja palaveerata
sen jälkeen. Sähköpostiviestejä ei tarvitse laittaa kaikille, jos tuntuu, että postia tulee liikaa, vaan
voitte laittaa ne meille (=Marialle ja Sailalle). Koostamme kommenteista, kysymyksistä ja
ehdotuksista kaikille matskun, jonka jälkeen meillä olisi jo yhteistä ajatusta toiminnasta.

Sitten voisimme järjestää etätapaamisen. Miten se luontuisi parhaiten? Onko teillä kokemuksia esim.
Connect Pro:n käytöstä? Entä Skype? Se luontuu muutaman henkilön tapaamiseen mutta sitäkin voisi
käyttää, jos pidämme useamman palaverin eri kokoonpanoilla. Entä onko muita välineitä, joista on
hyviä kokemuksia?

KÄYTTÄJÄRYHMÄN TEHTÄVÄT JA AIKATAULUT

1. jokainen kehittelee ajatuksia, kuinka Tuulin pilotointi kannattaa toteuttaa ja valmistautuu
järjestämään esikartoituksen elo-syyskuussa omassa organisaatiossaan.

2. elokuu-syyskuussa tutkijoiden mielipiteiden esikartoitus. Jokainen tavoittaa omassa
organisaatiossaan haluamallaan tavalla muutaman tutkijan ja kyselee heidän tarpeistaan
aineistonhallintasuunnitelmien osalta. Tarvittaessa voimme käydä yhteisen
sparrauskeskustelun esikartoituksen tekemisestä. Alustava deadline esikartoitukselle voisi
olla 25.9.

3. syyskuun loppu-lokakuun alku: Saila ja Maria kokoavat esikartoituksen tulokset.
4. Tuuli työpaja kokoontuu Helsingissä pe 9.10. Siellä esitellään ryhmän toimintaa: mitä on

saatu aikaiseksi (esikartoituksen tulokset) ja tulevaisuuden kuviot: haasteet, hyvät asiat, jatko.
Voisimmeko pitää ryhmän yhteisen tapaamisen samana päivänä?

5. loka-marraskuussa välinetyöryhmä (Anne Sunikka) pyytää, jos tarvitsee apua
”esipilotoinnissa” (mahdollisesti kaksi välinettä testissä).



6. tammikuu-maaliskuussa 2016 (aikataulu vahvistuu myöhemmin) pilotointi räätälöintiä
varten.

7. maaliskuussa 2016 työkalu käyttöön – vielä kokeiluversiona tässä vaiheessa.
8. maaliskuun jälkeen palautekysely ennen viimeistä käyttöön oton vaihetta, joka on joulukuussa

2016.

ESIKARTOITUKSEN JÄRJESTÄMINEN (kohta 2 edellisessä listassa)

HY:ssä järjestettyjä tilaisuuksia kannattaa käyttää apuna. Materiaali tulossa Tuuli-sivulle.

Esikartoituksessa kannattaa kertoa perustietoa Tuuli-hankkeesta, näyttää ehkä myös video
sähköisestä välineestä, jolloin tutkijat tietävät mistä on kyse (Mari Elisan käyttämä video:
https://vimeo.com/82408192)

 Esikartoituksessa selvitettävä esim. seuraavia asioita:

a. Millaisia tutkimusdatanhallintaa koskevia ohjeita ja oppaita kaipaat?
b. Millaiset asiat koet erityisen haastaviksi tutkimusdatan hallinnassa?
c. Minkälaista neuvontaa ja apua toivoisit saavasi omalta organisaatioltasi/kansallisesti?
d. Minkälaisia kokemuksia sinulla on datanhallintasuunnitelman laatimisesta? Kerro jokin

esimerkki.
e. Millainen olisi hyvä työväline aineistonhallintasuunnitelman laadinnassa?

Keinoja ”esikartoituksen” toteuttamiseksi (ei tarvitse olla niin virallista):

· epävirallinen jutustelu yksittäisen tutkijan kanssa, jos tutkija osuu kohdalle
· pienen ryhmän koolle kutsuminen ja keskustelu
· s-posti ja siinä pieni kysely
· MITÄ EHDOTUKSIA SINULLA ON? JAA AJATUKSESI RYHMÄSSÄ.

terveisin,

Maria Söderholm
puh.: 050-514 0620
s-posti: maria.soderholm@aalto.fi
skype: mariahelenaholm

Saila Huuskonen
puh.: 040-1904239
s-posti: saila.huuskonen@uta.fi
skype: saila.huuskonen

https://vimeo.com/82408192

