Rajapinta ry:n toimintasuunnitelma 2021
1. Yhdistyksen toiminnan tarkoitus ja visio tulevasta
Yhdistyksen tavoitteena on edistää yhteiskuntatieteellistä informaatioteknologian tutkimusta
sekä digitaalisten ja laskennallisten menetelmien käyttöä yhteiskuntatieteissä.
Yhdistys pyrkii toiminnassaan noudattamaan tieteellisen seuran tunnusmerkkejä (TSV):
● Rajapinnan jäsenistössä on hyvä tieteenalan tutkijakunnan edustus. Rajapinnan toiminta
ei perustu yksittäisten tutkijoiden tai tieteenalan harrastajien omaan tieteelliseen tai
harrastustoimintaan. Rajapinnan hallituksessa tieteenalan tutkijoilla on enemmistö.
● Rajapinnan toiminta perustuu ajankohtaiseen ja relevanttiin tutkimustietoon sekä sen
jakamiseen ja kehittämiseen. Rajapinnan toiminta on säännöllistä, pitkäjänteistä ja
monipuolista tieteellistä toimintaa. Rajapinta ja sen toiminta tunnetaan tieteenalan
tutkijoiden ja muiden toimijoiden keskuudessa.
● Rajapinnalla voi olla myös muuta (ei-tieteellistä) toimintaa, esimerkiksi
ammatinharjoittajien kouluttamisen, tutkijoiden, ammatinharjoittajien ja tieteenalan
harrastajien yhteistyön sekä tieteenalan yleisen valistustyön aloilla.
Yhdistys hakee Tieteellisten seurain valtuuskunnan jäsenyyttä kaudella 2021-2022 heti kun se
TSV:n sääntöjen mukaisesti on mahdollista. Yhdistys haluaa samaan aikaan tukea jäsenten
orgaanista toimintaa ja aktiivisen tutkijaverkoston kehittymistä alalleen (vrt. luku 3.2).
Toimintamme on avointa opiskelijoille, tutkijoille sekä muille yhdistyksen tavoitteista
kiinnostuneille.

2. Yhdistyksen toiminnan painopisteet
Digitaalisten yhteiskuntatieteiden arvostuksen ja tunnettuuden nostaminen. Digitaaliset
yhteiskuntatieteet kattavat yhdistyksen näkökulmasta niin teoreettista, ilmiölähtöistä kuin
menetelmällistäkin digitaalisuuden monipuolista tarkastelua yhteiskuntatieteissä. Yhdistys tukee
tuoreen tieteellisen tiedon leviämistä sekä tieteentekijöiden keskinäistä ajatustenvaihtoa.
Kanavina tässä toimivat yhdistyksen järjestämät tapahtumat ja viestintäkanavat, erityisesti
edelleen kehitettävä Rajapinta-blogi.
Jäsenmäärän kasvattaminen ja jäsenten aktivointi. Yhdistys rekrytoi aktiivisesti uusia jäseniä
omissa tapahtumissaan sekä muissa tieteellisissä tapahtumissa. Yhdistyksestä kiinnostuneille
viestitään aktiivisemmin mahdollisuudesta liittyä jäseneksi. Jäsenistölle viestitään
mahdollisuudesta osallistua aktiivisemmin yhdistyksen toimintaan esimerkiksi Community Action
-mekanismin kautta. Rajapinta.co blogiin kirjoittavien jäsenten määrää pyritään kasvattamaan:
yhdistyksen sähköpostilistalla mainostetaan “kirjoituskutsua”. Pyritään kannustamaan
ohjaajatasoisia tutkijoita kertomaan Rajapinnasta ohjattavilleen ja oppilailleen.

Tapahtumatoiminnan kehittäminen. Yhdistys jatkaa meetup-tapahtumien kehittämistä niin,
että osa niistä keskittyy enemmän tiettyihin teemoihin. Lisäksi järjestetään myös
epävirallisempia sosiaalisia tapahtumia joko konferenssien yhteydessä tai erillisinä tapahtumina
(esim. kevätjuhlat). Meetupeja järjestetään sekä kasvotusten että verkossa. Tärkeää on
järjestää meetupeja myös pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Tapahtumatoimintaa pyritään
monipuolistamaan esimerkiksi tarjoamalla opinnäytetyön tekijöille ja aloittaville
väitöskirjatutkijoille mahdollisuus esitellä keskeneräisiä töitään.
Yhdistyksen jäsenten välisen yhteistyön kehittäminen. Yhdistys pyrkii tukemaan laajemmin
jäsenten välistä yhteistyötä ja vertaisoppimista. Lisäksi yhdistys pyrkii järjestämään enemmän
tilaisuuksia ja kanavia epämuodolliseen vertaisvuorovaikutukseen jäsenistön keskuudessa.

3. Yhdistyksen toiminta
Kokoukset. Yhdistys järjestää sääntömääräisen vuosikokouksen kesä-joulukuussa.
Yhdistyksen hallitus kokoontuu tarpeen mukaan.
3.1 Tilaisuudet ja tapahtumat
Rajapintapäivä(t). Yhdistyksen vuosittainen iso tapahtuma järjestetään loppuvuodesta.
Meetupit ja muut tapahtumat. Yhdistys järjestää säännöllisesti tapahtumia ja tapaamisia
jäsenistölle noin 2-4 kertaa korkeakoulujen lukukausien aikana.
3.2 Yhteisön ja yhteistyön kehittäminen
Community Action. Yhdistys tukee jäsentensä verkostoitumista, yhteistyötä ja tapahtumien
järjestämistä, niin rahallisesti kuin viestintäkanavia tarjoten. Vuonna 2021 yhdistys pyrkii
kasvattamaan CA-toiminnan laajuutta kannustamalla jäseniä eri tavoin hyödyntämään
CA-rahoitusmuotoa (esimerkiksi viestintä, työpajat, ideointikokoukset). Kannustetaan jäsenistöä
järjestämään CA-toimintaa myös pääkaupunkiseudun ulkopuolella sekä digitaalisessa
muodossa.
Jäsenten välinen viestintä. Yhdistys ylläpitää sähköpostilistaa jäsenilleen sekä tarjoaa
Slack-alustan jäsenten keskinäisen viestinnän alustaksi myös esim. projektien käyttöön, kunhan
kaikki osalliset ovat yhdistyksen jäseniä.

Rajapinta-palkinto. Yhdistys palkitsee yhden tai useamman yhdistyksen tavoitteen kannalta
mielenkiintoisen opinnäytetyön tai muun merkittävän teon tunnustuspalkinnolla. Palkinnon
tarkempi muoto päätetään keväällä 2021.
Suomen laajuinen toiminta. Pyritään laajentamaan Rajapinnan toimintaa eri puolille Suomea
esimerkiksi tapahtumien, matkatukien ja jäsenten aktivoinnin keinoin. Verkkoa hyödynnetään
tapahtumissa entistä enemmän, jolloin osallistumismahdollisuudet paranevat.
3.3 Ulkoinen viestintä ja vaikuttaminen
Blogi ja verkkosivut. Yhdistys ylläpitää blogia (Rajapinta.co), jossa julkaistaan jäsenten
yhdistyksen tarkoitusta palvelevia tekstejä sekä suurelle yleisölle että tieteelliselle yhteisölle.
Vuodelle 2021 valitaan blogille erikseen päätoimittaja, joka vastaa sivuston kehityksestä.
Sosiaalinen media. Yhdistys viestii aktiivisesti toiminnastaan sekä nykyisille että potentiaalisille
jäsenille ja ulkoisille tahoille sosiaalisen median alustoilla, esimerkiksi Facebookissa ja
Twitterissä, kuhunkin alustaan luontevasti sopivilla tavoilla.
Yhteistyösuhteet. Yhdistys edistää laskennallisen yhteiskuntatieteen infrastruktuurin
rakentumista Suomeen yhteistyössä muiden alan toimijoiden kanssa (esim. CSC Tieteen
tietotekniikan keskus). Yhdistys pyrkii lisäämään yhteistyötä muiden digitaalisen tutkimuksen
toimijoiden kanssa (esim. digitaaliset ihmistieteet).
Yhdistyksen vaikuttaminen. Yhdistys ottaa tarvittaessa kantaa yhdistyksen tavoitteiden
kannalta keskeisiin tiedepoliittisiin kysymyksiin, kuten esimerkiksi
tutkimusinfrastuktuurikysymyksiin, tutkimusrahoituksen tilanteeseen ja tutkimukseen vaikuttavan
lainsäädännön kehitykseen. Lisäksi yhdistys voi ottaa kantaa yhdistyksen tavoitteiden
mukaisten tutkimuksen toteuttamismahdollisuuksia käsitteleviin kysymyksiin.

