
TUULI-‐TEEMAPÄIVÄ	  10.10.2016	  

 
 

SUOMEN	  AKATEMIAN	  HAUT	  JA	  TUULI-‐TYÖKALU	  
	  

Kokemuksia	  Turun	  yliopiston	  kirjaston	  pitämistä	  
TUULI-‐työpajoista	  
Päivi	  Kanerva	  



 
 
 

Come and create your own data management plan! 
Tule tekemään oma aineistonhallintasuunnitelmasi!  

 
Use the data management tool Tuuli (www.dmptuuli.fi) to create Your data management plan 

with ease. The Academy of Finland instructions are included in Tuuli. 
Tuuli-työkalun (www.dmptuuli.fi) avulla suunnitelman teko sujuu helposti. Tuuli-työkalusta löydät 

myös Suomen Akatemian omat ohjeet aineistonhallintasuunnitelman luomiseen. 
 

Join us in a Tuuli-workshop: 
Tule siis mukaan kirjaston järjestämiin Tuuli-työpajaan: 

  
Monday, 12.9., 15-16, (in English) Educarium, lh. 341 or/tai 

Torstai, 15.9., 15-16, (in Finnish) Educarium, ls. 341 
 

You can get support and answers concerning data management  
from the University of Turku data management network by emailing openutu@utu.fi 

 Apua aineiston hallintaan liittyvissä kysymyksissä tarjoaa myös  
Turun yliopiston datapalveluverkosto osoitteessa openutu@utu.fi 

 
 
 
 



Ja miten me se tehtiin… 

•  Kirjasto	  mukana	  esiEelemässä	  TUULI-‐työkalua	  yliopiston	  
tutkimuspalveluiden	  järjestämissä	  rahoituspajoissa	  (4	  kpl	  eri	  
hakijaryhmille)	  
•  15	  minuuMn	  esitys,	  jossa	  esitelMin	  Tuulia	  ja	  kerroOin	  tulossa	  olevista	  

kirjaston	  TUULI-‐työpajoista	  
	  

•  Kirjaston	  järjestämiä	  TUULI-‐työpajoja	  	  
•  3	  kpl	  tunnin	  miEaisia	  (2	  suomeksi,	  yksi	  englanniksi)	  
•  Osallistujia	  yhteensä	  55	  kpl	  
•  Paikalla	  2-‐3	  kouluEajaa	  kirjastosta	  
•  JärjesteOin	  Metokoneluokissa	  
•  EsitelMin	  kirjaston	  tekemän	  Tutkimusdata-‐guiden	  kauEa	  TUULI-‐työkalun	  

täyEöä	  kohta	  kohdalta	  
•  Ei	  sisältöön	  menevää	  neuvontaa,	  teknistä	  välineen	  käytön	  neuvontaa	  	  



Ja	  miltä	  se	  tuntui…	  
•  Haasteita	  ja	  kehiEämisen	  kohteita:	  

•  Osallistujat	  hyvin	  heterogeenisia	  (sekä	  Meteenaloiltaan,	  it-‐taidoiltaan	  eEä	  
asenteiltaan)	  

•  Odotukset	  korkealla,	  aihe	  uusi	  ja	  vielä	  osiEain	  tuntematon	  kaikille	  (sekä	  
Suomen	  Akatemialle,	  meille	  eEä	  hakijoille)	  
•  Jatkossa	  työpajoissa	  on	  varauduEava	  neuvomaan	  enemmän	  myös	  
sisällössä	  ja	  it:hen	  liiEyvissä	  kysymyksissä	  

•  Yliopiston	  tutkimuksen	  tuen	  palvelut	  vielä	  osiEain	  muotoutumassa	  
•  Työpajojen	  jälkeen	  huomaOin,	  eEä	  ohjeita	  ei	  aina	  oltu	  jakseEu	  lukea	  

loppuun	  saakka	  ja	  mallivastauksia	  oli	  kopioitu	  suoraan	  suunnitelmaan	  
sellaisenaan	  

•  Yhdessä	  koulutuksessa	  DMPTuuli	  ei	  auennut	  
•  Haasteista	  huolimaEa	  päällimmäiseksi	  jäi	  posiMivinen	  fiilis.	  Olimme	  

mukana	  jossakin	  sellaisessa,	  jolla	  oli	  oikeasM	  merkitystä.	  Tähän	  
mennessä	  saadut	  osallistujien	  suulliset	  kommenMt	  työpajoista	  
pääosin	  posiMivisia.	  	  

•  Lähetämme	  vielä	  -‐	  nyt	  kun	  tutkijoiden	  SA-‐stressi	  on	  helliEänyt	  –	  
palautelomakkeen	  kaikille	  osallistuneille.	  Siitä	  siEen	  myöhemmin.	  

	  


