PÄÄKIRJOITUS

Informaatiotutkimuksen päivät
– laajaa yhteistyötä ja jo perinne

T

ervetuloa viihtymään Informaatiotutkimus-lehden I-päivänumeron äärelle! Tässä verkkolehtinumerossa on
julkaistuna lyhyinä katsauksina ja puheenvuoroina Informaatiotutkimuksen päivien
työryhmien esityssisältö. Teemat ja näkökulmat
ovat jälleen moninaiset edustaen niin alan tuoretta tutkimusta kuin ammattikäytäntöjä ja
käytännön kehitystyötä:
• Digitoidut kokoelmat digitaalisten ihmistieteiden tutkimusaineistona
• Information behavior and information practices among minority and special groups
• Knowledge management
• Kirjaston virtuaalinen läsnäolo asiakkaan
arjessa ja työssä
• Terveystietokäyttäytyminen
• Tieteen vaikuttavuuden mittarit
• Tutkimusdatan hallinta
• Kirjastotutkimus ja kirjastopolitiikka
Avajaisesitelmän ”Millaista yhteiskuntaa eri
mediat tuottavat?” pitää professori Erkki Karvonen (Oulun yliopisto), ja se ilmestyy lehden
seuraavassa numerossa, 4/2016.
Lämmin kiitos kirjoittajille, esitelmöitsijöille, työryhmien järjestäjille ja etenkin tapahtumasta nyt vetovastuussa olleelle Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median
oppiaineen (TaY) väelle ja siellä erityisesti Jaana Kekäläiselle ja Pentti Mehtoselle! ITY:n puheenjohtaja Heidi Enwaldia on jälleen kiittäminen hienosta aktiivisuudestaan ja Matti Lassilaa

http://ojs.tsv.fi/index.php/inf/issue/view/3138
http://ojs.tsv.fi/index.php/inf/issue/view/1012
3 http://ojs.tsv.fi/index.php/inf/issue/view/603
4 http://ehdotus.finto.fi/#/new

paitsi suuresta työpanostuksestaan kirjoitusten
julkisaattamiseksi niin myös avointen (ei-kaupallisten) työkalujen käytön mahdollistamisesta ja käytön edistämisestä!
I-päivät ovat tarjonneet suositun ja ainutlaatuisen kohtaamispaikan alan tutkijoille ja ammattikentälle. Sen ovat arvokkaalla työpanoksellaan tarjonneet vuorotellen alan yliopistoopetusta antavat tahot Tampereella, Oulussa ja
·
Abossa.
I-päivien hienosta perinteestä saamme
kiittää idean isää ja ensimmäiset I-päivät organisoinutta Kai Halttusta sekä kaikkia vuorollaan
vetovastuussa olleita oppiaineita.
Aiempien I-päivien sisältöä voi tarkastella
lehden aikaisemmista numeroista Informaatiotutkimus Vol 33, Nro 3 (2014)1, Informaatiotutkimus Vol 31, Nro 3 (2012)2 ja Informaatiotutkimus Vol 29, Nro 3 (2010)3.
Tänä vuonna kaikilta kirjoittajilta on pyydetty kirjoituksensa sisältöä kuvaavia asiasanoja ja
käyttämään lähteenä mielellään Yleistä suomalaista ontologiaa (YSO). Jotta YSOn sisältö vastaisi alamme alati täydentyvää ja elävää käsitteistöä ja sanastoa, rohkaisenkin tässä yhteydessä kaikkia osallistumaan YSOn rikastamiseen
lähettämällä sen ylläpitäjille huomaamansa täydennys- ja muutostarpeet. Ehdotukset laaditaan
web-lomakkeella uudelle käsitteelle4 ja muutosehdotukselle5. Tehtyjä ehdotuksia voi selailla Fintossa6 ja selailun lisäksi kommentoida
GitHubissa7.
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Nykyri: Informaatiotutkimuksen päivät...

Finton ja YSOn kehittämisessä onkin erityisen
määrätietoisesti pyritty mahdollisimman avoimeen ja osallistavaan kehitystyöhön, mikä toimii oivana esimerkkinä avoimen tieteen hengen
ja tavoitteiden konkretisoitumisesta.
Lisäksi toivon, että mahdollisimman moni
lyhyen katsauksen ja tutkijapuheenvuoron kirjoittajista innostuu laajentamaan ja syventämään kirjoituksensa katsaukseksi tai artikkeliksi, ja tarjoaa käsikirjoitustaan Informaatiotutkimus-lehteen.
Tämä, kuten lehden aiemmat numerot, on
avoimesti luettavissa verkossa. Kirjoittajat voivat tallentaa lopullisen version ja siis julkaisijapdf:n organisaatioidensa rinnakkaistallenne-arkistoihin ja jakaa lehdessä julkaistua kirjoitustaan tutkijaverkostoissaan. Lehden osalta on
kuitenkin toivottavaa, että lehden kirjoituksiin
viitattaessa käytetään alkuperäistä julkaisutahoa.
Helsingissä 20.10.2016,
kansainvälisen OA-viikon kynnyksellä
Susanna Nykyri
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