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Tammikuu 2016

SEMINAARI JA TREFFIT TURUN KIRJAMESSUILLA 2.10.15
3.9.2015
HUOM! Seminaari on kaikille avoin, mutta ilmoittautuminen jäsentilaisuuteen on päättynyt! (Kysy
varapaikkoja: toimisto@tiedetoimittajat.fi)
Ruiskumallista vuoropuheluun – Tiedeviestinnän rituaalit
Suomen tiedetoimittajain liiton 30-vuotisjuhlaseminaari (avoin yleisölle)
Perjantaina 2.10.2015 klo 14.45–16.45. Jukola-ohjelmatila (2. krs)
Suomen tiedetoimittajain liitto ry juhlii tänä vuonna 30. toimintavuottaan. Juhlavuoden osana
Turun kirjamessujen seminaarissa katsotaan taaksepäin ja puhutaan siitä, miten tiedeviestintä on
muuttunut ja mitä tiedeviestinnällä on Suomessa saatu aikaan. Vanhastaan tiedeviestintä on nähty
yhdensuuntaisena tiedonsiirtoprosessina, jossa tiedeyhteisö tiedottajien ja toimittajien välityksellä
sivistää kansaa. Sittemmin vallalla on ollut ajatus vuoropuhelusta, jossa myös yleisöllä on aktiivinen rooli. Aivan viime vuosina on kiinnitetty huomiota siihen yhteisöllisyyteen, jota viestintä rituaalina tuottaa. Millaista yhteistä ymmärrystä maailmasta tiedeviestintä tuottaa, ja miten viestinnän
eri osapuolten roolit tulevat muuttumaan?
Ohjelma:
Klo 14.45 Avaus
Klo 14.50
Tiedeviestinnän kohtaamisia ja tiloja
Tiedotuspäällikkö, päätoimittaja Ilari Hetemäki, TSV
Klo 15.25
Tiedeviestinnän rituaalit – kiihdyttääkö media kamppailua yhteisön symbolisista rajoista?
Dosentti Johanna Sumiala, Helsingin yliopisto
Klo 16.00
Tiedetoimittajat eilen, tänään ja huomenna -keskustelu
Panelistit: Ensimmäinen puheenjohtaja, professori Paul Fogelberg, pitkäaikainen pääsihteeri Vesa
Niinikangas ja vetäjänä tiedetoimittaja Mia Rönkä.
Klo 16.45
Päätös
Klo 17–18 Jäsentilaisuus Messuravintolassa 1. kerroksessa. (vain jäsenille)
Seurustelua salaattibuffetin, viinin ja kahvin lomassa.
Ilmoittautuminen ON PÄÄTTYNYT!

Seminaarin puhujat:

Ilari Hetemäki on Tieteellisten seurain valtuuskunnan tiedotuspäällikkö, joka toimii myös Tieteessä
tapahtuu -lehden päätoimittajana ja Helsingissä järjetettävien Tieteen päivien pääsihteerinä.
Johanna Sumiala on Helsingin yliopiston dosentti ja toimii parhaillaan tutkijana myös Tampereen
yliopistossa. Hänen erikoisalansa on media-antropologia.
Paul Fogelberg on Helsingin yliopiston maantieteen professori emeritus. Hän oli Suomen tiedetoimittajain liiton perustajajäsen ja ensimmäinen puheenjohtaja.
Vesa Niinikangas on Tiedetoimittajain liiton ensimmäinen pääsihteeri, joka rakensi liittoa modernisti hallinnoiduksi tiedeviestijöiden järjestöksi. Hän on toimittaja, runoilija ja entinen kirjankustantaja.
Mia Rönkä on naantalilainen tiedetoimittaja, tietokirjailija ja erityisesti ympäristöekologiaan perehtynyt tutkija. Hän aktiivinen tiedeviestijä, jolta ensi vuonna ilmestyy myös esikoisrunokokoelma.

Lisätietoja:

Ulla Järvi, pääsihteeri
gsm 040 7378614
Suomen tiedetoimittajain liitto ry. on noin 1 100 tiedeviestijän koulutus- ja tekijänoikeusjärjestö.
Perustajajäsenet tekivät aikanaan viisaasti, kun avasivat yhdistyksen ovet paitsi perinteisille toimittajille, myös tieteen tiedottajille ja tieteellisinä toimittajina toimiville tutkijoille.

VUOSIKOKOUS JA SUOMALAINEN PIKKUKAUPUNKI NOKIAN JÄLKEEN
-SEMINAARI SALOSSA 23.4.15
1.4.2015
Suomen tiedetoimittajain liitto ry:n VUOSIKOKOUS ja ajankohtaisseminaari torstaina 23. huhtikuuta 2015
Tervetuloa Saloon!
LUE PÄIVÄN OHJELMA JA TÄYTÄ ALLA OLEVA ILMOITTAUTUMISLOMAKE HUOLELLA.
Saloon on hyvät yhteydet julkisilla ja omalla autolla. Voit liittyä mukaan missä vaiheessa päivää
tahansa. Hub Salo ja kaupungintalo ovat samassa pihapiirissä, jonne asemilta on vain 5 minuutin
kävelymatka.
LÄHTÖ: Yhteiskuljetus bussilla Helsingistä klo 9.
(Tarkempi paikka ilmoitetaan myöhemmin)
Saapuminen Saloon (n. 10.40) ja vierailu Salon Veturitallissa esillä olevaanNick Brandtin huippusuosittuun valokuvanäyttelyyn “On this Earth, A Shadow Falls”.
LINKKI: http://www.salontaidemuseo.fi/nayttelyt/tallahetkella/nickbrandt/default.aspx
Veturitallilta siirrytään liiton toimistolle, Hub Saloon, Tehdaskatu 6.
Klo 12 Lounas Hubilla:
Tervetuloa ja Hubin idea: Yrittäjä Tiina Vainio, Bitti Oy
(Huom! Saapuvat junayhteydet:
Hki-Salo klo 10.02-11.26 ja 11.02-12.26.
Tampere-Salo klo 8.07-11.26 ja 9.07-12.26.
Turku-Salo klo 10.00-10.30 ja 11.00-11.30 ja 12.00-12.30.)
SEMINAARI
Suomalainen pikkukaupunki Nokian jälkeen
Paikka: Lounean kokoustila, 4.krs.Tehdaskatu 6, klo 13-16.
Klo 13-13.40 Teollisuus ja sitä ympäröivä yhteiskunta. Savupiipputeollisuuden ajasta uudelle vuosituhannelle,
Suomen ja Skandinavian historian dosentti Panu Nykänen, HY, Jyväskylän yliopisto
Klo 13.40-14.10 Isäntäkaupungin kamreerin näkökulma
Talous- ja henkilöstöpäällikkö Seppo Juntti
(Lue lisää: http://www.kaks.fi/sites/default/files/polemiikki_01_2014.pdf)
Jaloittelutauko – iltapäiväkahvit

Lounean toimitusjohtaja Veli-Matti Viitanen
14.40-15.10 Ex-nokialaisen tarina
eMBA Timo Jaatinen
Lue lisää: http://www.jbd.fi/Yritys.php)
15.10-16.00 Tulevaisuus?
Salon kaupunginjohtaja Antti Rantakokko ja esimerkkejä uudesta osaamisesta Salossa
(Muut puhujat varmistuvat myöhemmin)
Jaloittelu- ja virkistäytymistauko
klo 16-16.45 Hubilla, 3. krs.
Aikaa haastatteluihin ja tutustuminen Hubiin ja hubilaisiin
Hubilainen esittäytyy: Digitaalisen julkaisemisen uusia mahdollisuuksia
Tietokirjailija, kustantaja Harri Peltomaa
http://www.digioppikirja.fi
Siirtyminen kaupungintalolle
(Klo 15.02 Helsingistä junalla lähteneet ehtivät mukaan vuosikokoukseen. Juna Salossa klo 16.30,
asemalta kävely 5 minuuttia.)
Suomen tiedetoimittajain liitto ry:n
VUOSIKOKOUS
Klo 17.00–18.00 Salon kaupungintalo, 2. krs.
Vuosikokousesitelmä:
Klo 18.00-18.45 Asiantuntijuus mediassa
Erikoistutkija VTT Mari K. Niemi, Turun yliopiston Eduskuntatutkimuksen keskus
ILTAPALA JA SEURUSTELUA
Yhteiskuljetus lähtee Helsinkiin n. klo 19.50, Hgissä n. 21.40.
(Huom! Viimeinen juna Salosta Helsinkiin lähtee klo 21.32. Tampereelle junayhteys klo 19.32 ja
20.30. Turkuun junat klo 19.30, 20.30 ja 21.30.)

Ilmoittautuminen viimeistään su 19.4. mennessä
ILMOITTAUTUMISLINKKI:
https://www.ilmarix.fi/tietoverkko/isoilmari2.nsf/ilmoittautuminens?openform&s=n&id=75DA361F58400783C2257E1A002C4307

APURAHOJA HAETTAVISSA PÄIHDETIEDOTUSSEMINAARIIN ESPANJASSA
4.–7.6.2015
31.3.2015
Suomen tiedetoimittajain liitto julistaa haettavaksi enintään viisi (5) 500 euron suuruista apurahaa
Päihdetiedotusseminaariin Espanjan Fuengirolaan.
Vapaamuotoiset hakemukset lähetetään liiton toimistoon sähköpostitse 12.4.2015 mennessä, ja
hallitus valitsee apurahansaajat 20.4. mennessä. Hakijoille ilmoitetaan päätöksestä henkilökohtaisesti. Hakemuksesta tulee käydä ilmi hakijan tehtävät tiedeviestinnässä ja perustelu, miksi juuri
tästä seminaarista olisi hänelle hyötyä. Syyt voivat olla niin koulutuksellisia kuin esim. juttuprojekteihin liittyviä.
Perustellut hakemukset osoitteeseen: toimisto@tiedetoimittajat.fi.
”Päihteet auringon alla” 4.–7.6.2015
Espanjan Fuengirolan 31. Päihdetiedotusseminaarissa tavataan Aurinkorannikon suomalaisasukkaita ja vaikuttajia, kuten päätoimittaja ja kunnallispoliitikko Katia Westerdahl. Paikalliseen päihdetyöhön ja suomalaisarkeen tutustutaan myös monin vierailukäynnein.
Kun kotimaa jää taakse, onko teknologiasta avuksi? Seminaarissa kuullaan A-klinikkasäätiön verkkoavusteisen päihdekuntoutusohjelman pilotin tuoreet tulokset sekä peliongelmien verkkohoidon
kokemuksia.
Korvaushoitosessiossa kuljetaan asiakkaan mukana terapiapolulla. Samalla saadaan tuorein pohjoismainen tutkimustieto siitä, paljonko korvaushoitolääkkeitä todella valuu katukauppaan. Asiantuntijana on muun muassa A-klinikkasäätiön johtava ylilääkäri Kaarlo Simojoki. Kielellä ja dialogilla
on merkitystä sekä julkisessa päihdeviestinnässä että terapeuttisessa keskustelussa: on väliä,
miten asiakkaista ja asiakkaiden kanssa puhutaan. Teemaan virittelee kirjailija-terapeutti Anja
Snellman.
Päihdetiedotusseminaariin mahtuu 40–50 mediavaikuttajaa, tutkijaa ja asiantuntijaa Suomesta
sekä Espanjasta. Seminaari edistää korkeatasoista, tutkittuun tietoon ja ammatilliseen työhön pohjautuvaa päihdekeskustelua. Osallistujat saavat kattavan, ajantasaisen tietopaketin ajankohtaisteemoista. Seminaari palvelee yhteistyösuhteiden ja ymmärryksen syvenemistä eri asiantuntijaroolien
välillä.
Tiedetoimittajain yhdyshenkilönä toimii Teuvo Peltoniemi (teuvo.peltoniemi@kolumbus.fi), joka on
myös järjestänyt seminaarin paikallisohjelman. Hän vastasi ennen eläkkeelle siirtymistään A-klinikkasäätiössä Päihdetiedotusseminaareista.
Seminaarin sivut http://www.a-klinikka.fi/viestinta/paihdetiedotusseminaari ja taustaa: http://
blogit.iltalehti.fi/teuvo-peltoniemi/2013/04/05/asunnottomia-suomalaisia-aurinkorannikolla/
Lennot ja majoituskulut:
Menolento DY5854, 04JUN HEL–AGP 06:05–09:50
Lauantaipaluu DY5588, 06JUN AGP–HEL 13:50–19:25
Sunnuntaipaluu DY5855, 07JUN AGP–HEL 10:35–16:10
Matkavaihtoehdot:
– 2 hh/2 yötä: 490
– 1 hh/2 yötä: 590
– 2 hh/3 yötä: 580
– 1 hh/3 yötä: 640

€
€
€
€

YHDISTYKSEN APURAHAT HAETTAVANA 15.4.2015 SAAKKA
16.3.2015
HUOM! KORJATTU PÄIVÄMÄÄRÄ!
YHDISTYKSEN APURAHAT HAETTAVANA 15.4.2015 SAAKKA
Oletko suunnittelemassa uuden tiedon tuottamista tai ammattitaidon kehittämistä? Onko mielessäsi juttuidea, joka vaatii normaalia enemmän aikaa? Koetko tarvetta verkostoitua kansainvälisesti?
Onko tietokoneesi tullut tiensä päähän tai muu tarpeellinen työväline hajonnut lopullisesti?
Suomen tiedetoimittajain liiton apuraha voi auttaa hankkeesi toteuttamisessa. Tee hakemus ja
kuvaa nasevasti hankkeesi keskeiset tavoitteet sekä arvioi kustannukset realistisesti.
Suomen tiedetoimittajain liitto ry myöntää apurahoja tiedeviestintään liittyvään työskentelyyn,
koulutukseen, kokoukseen tai muuhun tapahtumaan osallistumiseen, työmatkaan tai laitehankintaan.
Apurahoja voidaan jakaa myös 2–4 hengen pienryhmämatkoille. Koska apurahat ovat henkilökohtaisia, kaikki ryhmän jäsenet tekevät omat hakemukset, joissa viitataan yhteiseen matkaan ja
mainitaan ryhmän muiden jäsenten nimet.
TÄRKEITÄ OHJEITA: Kiinnitä hakemuksessa huomiota hankkeen kuvaukseen, älä lavertele, mutta
älä oleta hallituksen automaattisesti tietävän sinun tai hankkeesi tärkeyden. Kerro, miten hankkeesi edistää nimenomaan tiedeviestintää. Matka-apurahoihin voi sisällyttää matkan ja majoituksen
kulut tai esimerkiksi kongressin osallistumismaksun, mutta ei ruoka- eikä päivärahoja.
Apurahat rahoitetaan kopiointikorvauksilla, joiden edellytyksenä on Suomen tiedetoimittajain liitolle
annettu Kopiosto-valtakirja. Valtakirjan ja lisätietoja saa Kopioston sivuilta osoitteesta: http://www.
kopiosto.fi/kopiosto/palvelut_oikeudenomistajille/kopiosto_valtakirja/
Koska päätös?
Hallitus päättää apurahoista toukokuun lopulla olevassa kokouksessa ja hakijoille ilmoitetaan päätöksestä henkilökohtaisesti.
Miten haen?
Apurahaa haetaan liiton ekstranetissä olevalla APURAHAHAKEMUS / KEVÄT 2015 -lomakeella
osoitteessa:
https://extranet.tiedetoimittajat.fi
Henkilökohtaiset Esktranetin tunnuksesi saat tarvittaessa osoitteesta toimisto@tiedetoimittajat.fi.
Tallenna tunnukset myöhempää käyttöä varten.
Terveisin
Ulla Järvi
Pääsihteeri
toimisto@tiedetoimittajat.fi
http://www.tiedetoimittajat.fi

TÄYNNÄ! EI VOI ILMOITTAUTUA: SANAN VALTA – JÄMÄKKYYTTÄ NEUVOTTELUUN, HERKKYYTTÄ HAASTATTELUUN
2.2.2015
Huom! KOULUTUS ON VALITETTAVASTI TÄYNNÄ, EIKÄ ILMOITTAUTUMISIA OTETA VASTAAN.
VARAPAIKOILLAKIN JO KAKSINKERTAINEN MÄÄRÄ IHMISIÄ. MIKÄLI MAHDOLLISTA, KOULUTUS
PYRITÄÄN UUSIMAAN MYÖHEMMIN ILMOITETTAVANA AJANKOHTANA.
Suomen tiedetoimittajain liitto ry järjestää yhdessä Suomen Journalistiliiton ja Terveystoimittajat
ry:n kanssa ensimmäistä kertaa yhdessä koulutuspäivän, jossa saat uusia näkökulmia sanan ja
tarinan valtaan. Pääset eläytymään niin haastattelijan kuin haastateltavankin rooleihin.
Koulutus tarjoaa myös välineitä juttujen myyntiin tai tutkimusideoiden tarjoamiseen ja jämäköittää
neuvottelutaitoja, joita tarvitaan lukuisissa arkisissa tilanteissa työelämässä. Koulutus sopii hyvin
monenlaisissa tiedeviestinnän tehtävissä toimiville aina free- ja työsuhteisista toimittajista ja tiedottajista tutkijoihin ja asiantuntijoihin. Pienrymissä pääset hiomaan osaamistasi asiantuntijoiden
opastuksella.
Koulutus on liiton jäsenille maksuton, ja siihen kuuluu iltapäiväkahvi ja päivän päätteeksi malja
Suomen tiedetoimittajain liiton 30-vuotisjuhlavuoden kunniaksi.
Järjestäjät ovat varanneet osallistujille Tieteiden talon kabinettiin kevyen kokouslounaan, jonka
hinta on 10 euroa. Ilmoittautumiskaavakkeessa voit varata lounaan, joka maksetaan paikan päällä.
Jokainen koulutettava pääsee kahteen pienryhmään. Merkitse koulutusten numerot ilmoittautumislomakkeelle siinä järjestyksessä, jossa toivot voivasi niihin osallistua (suosikkiryhmäsi numero
ensimmäiseksi, kakkosvaihtoehto toiseksi jne, esim 2, 4, 3,1). Koulutuksen järjestäjät jakavat osallistujat etukäteen ryhmiin ja pyrkivät mahdollisuuksien mukaan toteuttamaan osallistujien toiveita.
Ilmoittaudu 26.2.2015 mennessä. Tiedetoimittajain liiton kiintiö omille jäsenilleen on 40 paikkaa,
jotka täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Koulutettavilta odotetaan osallistumista sekä aamupäivän osuuteen että iltapäivän pienryhmiin.
(HUOM! (Mutta jos et esimerkiksi ole enää työelämässä mukana, voit ilmoittautua pelkästään aamupäivään sähköpostitse suoraan pääsihteerille: toimisto@tiedetoimittajat.fi)
Ilmoittautuminen on sitova!
OHJELMA:Aika: torstai 5.3.2015 klo 10.00–17.30Paikka: Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, HelsinkiJärjestäjät Suomen Journalistiliitto ry. Suomen Tiedetoimittajain liitto ry. Terveystoimittajat ry.
Klo 9.45 Ilmoittautuminen
10.15 Tervetuloa!
Hanne Aho, Suomen Journalistiliiton puheenjohtaja
10.30 Miksi tarinaa tarvitaan?
Juhana Torkki, Puhetaidon kouluttaja, kirjailija
11.30 Pienryhmäkouluttajien esittely, evästystä iltapäivään
12.00 Lounas
2. kerroksen kabinetti (lounaslipulla)

13.00 Pienryhmät I
14.30 Iltapäiväkahvi
15.00 Pienryhmät II
16.30 Maljanne!
Pienryhmät:
Merkitse ilmoittautumislomakkeelle pienryhmien suosikkijärjestyksesi numeroin (esim. 2,4,3,1).
1) ”Ei mulla muuta.” Tavoitteet läpi neuvottelussa. Elina Yrjölä ja Asko Lehtonen
2) Herkkyyttä haastatteluun – näin teet hyvän jutun. Gilbert Granholm
3) Myy juttuideasi, myy osaamisesi. Pasi Kivioja ja Ilpo Salonen
4) Valmis telkkariin – miten onnistua televisiohaastattelussa. Kirsi Heikel
LISÄTIETOA KOULUTTAJISTA:
Hanne Aho on Suomen Journalistiliiton puheenjohtaja.
Gilbert Granholm on 21. vuosisadan pätkätyöläinen, freelancer ja yrittäjä. Hän on satiirisivusto
Uutissirkuksen päätoimittaja ja Tampereen yliopiston määräaikainen yliopisto-opettaja sekä Radio
Moreenin vs. päätoimittaja.
Kirsi Heikel työskentelee Ylessä tv-toimittajana. Hän on kouluttanut eri alojen asiantuntijoita
tv-haastatteluissa esiintymiseen.
Pasi Kivioja on viestintäyrittäjä ja freetoimittaja. Hän on tehnyt töitä monipuolisesti koko viestinnän kentällä niin ostajana kuin myyjänäkin. Nykyisin hän avustaa Suomen Kuvalehteä, MB-lehteä
ja Journalistia. Ostajana hän työllistää toimittajia, kuvaajia, graafikoita ja koodinvääntäjiä.
Asko Lehtonen on Salon Seudun Sanomien toimittaja ja yhteiskuntatoimituksen esimies. Hän on
toiminut 25 vuotta erilaisissa edunvalvonta- ja luottamustehtävissä sekä työpaikalla että Suomen
Journalistiliiton johdossa. Askon mielestä muutosta hallitaan neuvottelemalla ja sopimalla. Parhaat
ratkaisut löytyvät ääneen ajattelemalla.
Ilpo Salonen on toiminut Otavamediassa tuottajana vuodesta 2001, erikoisalana terveysalan julkaisut. Tätä ennen hän on työskennellyt muun muassa Men’s Health -lehden toimitussihteerinä sekä
BBC:ssä uutis- ja ajankohtaistoimittajana. Hän on ollut kahdesti Terveystoimittajat ry:n hallituksen
jäsen.
Juhana Torkki on tohtori, tietokirjailija ja kouluttaja, jonka erikoisalaa on antiikin retoriikka. Uusimmassa teoksessaan Tarinan valta Torkki esittää kriittisenkin arvionsa siitä, kuinka tarina on tehnyt
väkevän paluun tiedonvälitykseen, politiikan retoriikkaan sekä globaaliin yritystoimintaan. Tarina
on hyvä renki,
mutta entä jos siitä tulee isäntä?
Elina Yrjölä on yrittäjä Journalistikoneessa. Ennen yrittäjäksi ryhtymistään hän työskenteli journalistina ja media-alan liikkeenjohdossa. Neuvottelijana Elinan vahvuus on kyky keksiä luovia ratkaisuja; hänen heikkoutensa neuvottelijana on halu saada ratkaisut aikaan nopeasti.

TIEDETOIMITTAJAT TILASTOKESKUKSEN VIERAIKSI 3.2.2015 KLO 13–
15.30
19.1.2015
Tiedetoimittajain liitto ry on saanut kutsun tulla vierailemaan Tilastokeskuksessa 3.2.2015 klo
13–15.30.

OHJELMA
Aika: Tiistai 3.2.2015 klo 13-15.30
Paikka: Tilastokeskus
Työpajankatu 13, 10. krs:n auditorio, HELSINKI
Tulo-ohje: http://tilastokeskus.fi/org/yhteystiedot/tuloohje.html
13.00

Tilastojen virhetulkinnat, Jussi Melkas

14.15

Kahvitauko

14.30

Tilastokeskuksen viestintä, Mervi Ukkonen

14.45

Tilastokeskuksen tutkijapalvelut, Satu Nurmi

15.00

Tilastojen tietolähteet, Mikko T. Mäkinen
keskustelua

15.30

Tilaisuus päättyy

LINKKI ILMOITTAUTUMISEEN (viim. 28.1.):

https://www.ilmarix.fi/tietoverkko/isoilmari2.nsf/ilmoittautuminens?openform&s=n&id=991CE11F8F65ACD4C2257DD200362E44

VALON PÄIVÄN JUHLA 3.2.2015
16.1.2015
Hyvä Suomen tiedetoimittajain liiton jäsen, toivotamme sinut tervetulleeksi Valon päivän juhlaan!

Aika: tiistaina 3.2.2015 klo 17.30–21.00
Paikka: Tieteiden talo, sali 104, Kirkkokatu 6 00170 Helsinki

OHJELMA
17.30 Tervetuloa
– puheenjohtaja Mikko Myllykoski
18.10 Vuoden tiedetoimittaja 2015 ja kahden Tiedeviestintäpalkinnon jakaminen
– puheenjohtaja Mikko Myllykoski ja pääsihteeri Ulla Järvi
18.30 Palkittujen puheet
19.15 Buffet ja seurustelua
21.00 Tilaisuus päättyy

Ilmoittautuminen 29.1.2015 klo 15 mennessä.

LINKKI:

https://www.ilmarix.fi/tietoverkko/isoilmari2.nsf/ilmoittautuminens?openform&s=n&id=1F29B529FC23A892C2257DCF0034B402

TÄYNNÄ! ILTAPÄIVÄKAHVIT KANSALLISMUSEOSSA TORSTAINA
22.1.2015
30.12.2014
HUOM!
Tämä tilaisuus on valitettavasti jo täynnä. Olethan yhteydessä Timo Niitemaahan (timo.niitemaa@
utu.fi) mahdollisten peruutuspaikkojen saamiseksi! t. UJ 5.1.2015

Liiton seniorien järjestämä vuoden 2015 ensimmäinen iltapäiväkahvitilaisuus on poikkeuksellisesti
Kansallismuseossa, jonka kahvioon kokoonnutaan torstaina 22.1. klo 15. Kahvin ohella tutustumme oppaan johdolla Kai Donnerin Siperia-näyttelyyn.
Seikkailuja Siperiassa

Kulttuurien museon näyttely Kansallismuseossa esittelee Siperian kielten ja kulttuurien tutkijan Kai
Donnerin valokuvia vuosien 1911‒1914 tutkimusmatkoilta. Donnerin tutkimusmatkoista on vuonna
2014 tullut kuluneeksi 100 vuotta.

Lisää tietoa:

http://www.nba.fi/fi/kansallismuseo/nayttelyt

Kansallismuseossa on myös eri aikojen uskontoihin keskittyvä näyttely Uskontojen maailma, johon
voi niin ikään tutustua.

TILAISUUTEEN EI VOI ENÄÄ ILMOITTAUTUA.

TIEDETOIMITTAJAT MANIPULOITUJEN TIEDEKIISTOJEN JÄLJILLÄ TIETEEN PÄIVILLÄ
2.1.2015
Suomen tiedetoimittajain liitto ry:n luento- ja keskustelutilaisuus Tieteen päivillä torstaina 8.1. klo
10–11 käynnistää liiton 30. juhlavuoden.
Tieteen päivien teema on sattuma – tiedetoimittajain liiton tilaisuudessa HY:n sosiaalipolitiikan
professori Heikki Hiilamo kysyy, voiko kyseessä sattuman sijasta ollakin manipuloitu tiedekiista,
joka viedään uutisiin.
Paikka:
Helsingin yliopiston päärakennus, sali 13 (3. krs)
Heikki Hiilamo on entinen toimittaja ja tutkinut muun muassa tupakkayhtiöiden lobbaustoimintaa
Suomessa. Hän kirjoitti Journalisti-lehdessä 10/2014, miten monissa tieteellisissä kysymyksissä
asiantuntijoiden mielipiteet käyvät ristiin.
Hiilamo: Aitojen tiedekiistojen rinnalle julkisuuteen yrittää livahtaa myös manipuloituja tiedekiistoja. Tällöin kyse on siitä, että tiedeyhteisön ”toisinajattelija” pyrkii horjuttamaan julkisuuden kautta
yleistä käsitystä tiedeyhteisön hyväksymästä tosiasiasta. Tasapuolisuuteen vedoten eri intressitahot pyrkivät ajamaan omaa tai taustaryhmiensä etua.
LINKKI Journalisti-lehteen:
http://www.journalisti.fi/site/assets/files/1347/journalisti_10_2014.html
Tervetuloa kuulemaan ja ottamaan kantaa!
LINKKI Tiedetoimittajain tilaisuuteen:
http://www.tieteenpaivat.fi/fi/tieteen-paivat-2015/ohjelma/torstai-81/tiedetoimittajat
http://www.journalisti.fi/site/assets/files/1347/journalisti_10_2014.html
LISÄTIETOA Tieteen päivistä toimittajille:
Tapahtuman keskuspaikkana toimii Helsingin yliopiston päärakennus (Fabianinkatu 33). Torstaina
8.1. vietetään Tieteiden yötä eri puolilla Kruununhakaa. Uutena tapahtumakonseptina järjestetään
toista kertaa kauppakeskus Kampissa 7.–8.1. ”Tiesitkö tämän? Tiedettä Kampissa” -yleisötapahtuma. Päärakennuksen kahvilassa pidettävissä toimittajien aamukahveissa johdatellaan päivän
aiheisiin 7.–9.1.2015 klo 9.00–10.00 (järjestäjinä Suomen Akatemia ja Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta).
Tieteen päivien aikana tiedotusvälineitä palvelee Tieteen päivien lehdistöhuone, joka sijaitsee päärakennuksen kolmannessa kerroksessa, salissa neljä. Lehdistöhuoneessa on jatkuva päivystys ja
sieltä voi hakea muistitikun, jolle on koottu tiedotteet ja esitelmien tiivistelmät.
Tiedote ja logot: http://www.tieteenpaivat.fi/fi/medialle
Tieteen päivien ohjelma: http://www.tieteenpaivat.fi/fi/tieteen-paivat-2015/ohjelma
Lisätietoja Tieteen päivistä: http://www.tieteenpaivat.fi/f

TIEDETOIMITTAJAT TAMPEREELLA 28.11.14
17.11.2014
Tiedetoimittajat Tampereella

Perjantaina 28.11.2014
KLO 17:00 –
Museokeskus Vapriikki / Postimuseo (Alaverstaanraiiti 5, Tampere)

Tiedetoimittajien perinteinen paikallistapahtuma Tampereella, teemana sekä verkottuminen että
julkaiseminen tiedemaailmassa – ”Siinä tutkija, missä lukija”
Tiedeviestinnän professori Erkki Karvonen kertoo tuoreista tutkimuksistaan ja kirjoistaan tiedejulkaisemisesta, tri.hc Teijo Makkonen kertoo Vastapainon kokemuksista tiedekustantamisesta ja
kirjauutuuksista.

Postimuseon johtaja Kimmo Antila esittelee uutta Postimuseota ja sen julkaisutoimintaa. Tiedetoimittajat tarjoaa kahvit.

ILMOITA TULOSTASI mielellään heti tai ainakin ke 26.11. mennessä niin varamme kahvipullat!
email: jarmo.salmela@gmail.com

Tervetuloa! – jarmo ja muut järjestäjät

PS. Aiemmin perjantaina iltapäivällä Postimuseolla on Tekniikan historian seuran syyseminaari,
jossa on esitelmiä mm. toimivan tekniikan museoimisesta. (www.ths.fi)

SUOMEN TIEDETOIMITTAJAIN LIITON APURAHAT HAETTAVANA 14.11.14
SAAKKA
21.10.2014

Suomen tiedetoimittajain liitto ry

YHDISTYKSEN APURAHAT HAETTAVANA 14.11.2014 SAAKKA

Oletko suunnittelemassa uuden tiedon tuottamista tai ammattitaidon kehittämistä, verkostoitumassa kansainvälisesti tai harkitsemassa työvälineiden uusimista? Suomen tiedetoimittajain liiton
apuraha voi auttaa hankkeesi suunnitteluun ja toteuttamiseen. Tee hakemus ja kuvaa tiiviisti hankkeesi keskeiset ajatukset ja tavoitteet sekä arvioi kustannukset realistisesti.

Suomen tiedetoimittajain liitto ry myöntää apurahoja tiedeviestintään liittyvään työskentelyyn,
koulutukseen, kokoukseen tai muuhun tapahtumaan osallistumiseen, työmatkaan tai laitehankintaan.

Apurahoja voidaan jakaa 2-4 hengen pienryhmämatkoille. Koska apurahat ovat henkilökohtaisia,
kaikki ryhmän jäsenet tekevät omat hakemukset, joissa viitataan yhteiseen matkaan ja mainitaan
ryhmän muiden jäsenten nimet.

Apurahat rahoitetaan kopiointikorvauksilla, joiden edellytyksenä on Suomen tiedetoimittajain liitolle
annettu Kopiosto-valtakirja. Valtakirjan ja lisätietoja saa Kopioston sivuilta.

Apurahaa haetaan liiton extranetissä olevalla APURAHAHAKEMUS / SYKSY 2014 -lomakeella. Extranetin tunnukset saa tarvittaessa yhteydenottolomakkeella.

YKSITYINEN: YKSITYINEN: TIEDEVIESTINNÄN MURROS SOSIAALISESSA
MEDIASSA 3
6.10.2014
Tiedeviestinnän murros sosiaalisessa mediassa 3
Seminaari tutkijoille, toimittajille ja tiedottajille.
Järjestäjä: Suomen tiedetoimittajain liitto ry
Aika: maanantai 20.10.14 klo 12–16
Paikka: Sali 505, Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki
Kurssille otetaan 40 osallistujaa, ja se on maksuton osallistujille.
Hakemukset viimeistään 16.10.2014: http://www.ilmarix.fi
Kouluttajat: media-asiantuntija Pasi Kivioja, Viestintätoimisto Luotsi Oy, jatko-opiskelija ja viestintäyrittäjä Petro Poutanen ja verkkoviestintäpäällikkö Susanna Rautio, Helsingin yliopisto. Puheenjohtajana pääsihteeri Vesa Niinikangas, Suomen tiedetoimittajain liitto.
Seminaari on itsenäinen jatko-osa keväällä 2014 pidetylle Tiedeviestinnän murros sosiaalisessa
mediassa -kurssille.
Seminaarin kolmannessa osassa toimittajat, tiedottajat ja tutkijat työskentelevät yhdessä ja työstävät edellisessä seminaarissa syntynyttä #tutkijanpäivä-ideaa. #tutkijanpäivä:n tarkoituksena on
esitellä tutkijan työpäivää sosiaalisessa mediassa ja tuoda tutkijoiden työtä lähemmäs ihmisten
arkea. Yhdistämme toimittajien, tiedottajien ja tutkijoiden osaamisen sekaryhmissä tapahtuvassa
työskentelyssä ja kehitämme konkreettisia ehdotuksia #tutkijanpäivä:n toteuttamiseksi.
Suomalaiset luottavat tutkijoihin ja arvostavat heidän työtään, mutta tutkijan arki ja työ koetaan silti etäiseksi ja vieraaksi (Tiedebarometri 2013). Kuinka tutkijat voivat sosiaalisten mediaa
hyödyntäen kertoa omasta työpäivästään ja tehdä tavalla tutkijan arjesta tutumpaa ja tutkijasta
helpommin lähestyttävän? Kuinka tiedottajat voivat sparrata ja tukea tutkijoita, lisätä teeman kiinnostavuutta ja löytyykö yhteys strategisempiin tavoitteisiin? Mikä tutkijan työpäivässä kiinnostaa
toimittajaa: ollaanko yhdessä hyvällä asialla vai voiko teemasta nousta journalistisia ideoita?
Tervetuloa mukaan luomaan #tutkijanpäivä:stä sosiaalista ilmiötä ja puheenaihetta.

YKSITYINEN: ILTAPÄIVÄKAHVIT PRESSIKLUBILLA 16.10.14
29.9.2014
Tiedetoimittajain liiton seniorien iltapäiväkahvitilaisuudet jatkuvat. Torstaina 16. lokakuuta klo 16 –
18 (huom kellonaika!) kahvitellaan Helsingin Rautatieaseman Pullman-baarin Pressiklubilla.

Alustajana ja keskustelun virittäjänä professori Markku Mäkelä Geologian tutkimuskeskuksesta.
Hänen otsikkonaan on ”Kaivosbuumi vai auringonlaskun ala – kaivosteollisuuden näkymät Suomessa”. Tilaisuuden vetää Sini Autio. Kaivoskeskustelun jälkeen pohditaan yhdessä 60+-toiminnan
jatkoa ja ensi vuoden tilaisuuksia. Varaudu esittämään ideoita!

Ilmoittautuminen kahvitarjoilun vuoksi viimeistään maanantaina 13.10. klo 16 osoitteessa:

https://www.ilmarix.fi/tietoverkko/isoilmari2.nsf/ilmoittautuminens?openform&s=n&id=DC58980A75F20E32C2257C9100287DAE

TIEDEVIESTINNÄN KONFERENSSI 24.10.2014
20.9.2014
Älyn hyvä kaupunki
Ensimmäinen tiedeviestinnän kansallinen konferenssi 24.10.2014
Järjestäjä: Suomen tiedetoimittajain liitto ry
Yhteistyökumppanit: Heureka, Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta, Helsingin yliopisto ja suomen
Akatemia
Tukija: Tieteen tiedotus ry
Paikka: Heureka, Kuninkaalantie 7, 01300 Vantaa
http://www.heureka.fi/
Ilmoittautuminen viimeistään 21.10.2014 tämän linkin kautta:
https://www.ilmarix.fi/
Aamupäivän ohjelma on englanninkielinen ja iltapäivän ohjelma suomenkielinen.
Ohjelma
8.30 Rekisteröityminen, kahvi ja tee
9.15 Welcome by hosts Reetta Kettunen, Secretary General , Committee of Public Information in
Finland and Vesa Niinikangas, Secretary General , FASEJ
9.20 Opening of the Conference by Satu Lipponen, President, FASEJ
9.30 The Sound of the City
Educator, performer and musician Michael Bradke, MobilesMusikMuseum, Germany
Science in politics and society
10.00 Keynote speeches (á 30 minutes)
Framing science for decision-makers
Frances A. Colón, Acting Science and Technology Adviser to the Secretary of State, USA
Why Technology is not enough? Innovation, society and culture
Massimiano Bucchi, professor of science sociology and science communication, University of Trento, Italy
The best argument or the loudest voice? Decision-making in local government
Pekka Sauri, Deputy Mayor, City of HelsinkiDiscussion
12.30 Lounas
Tiedeviestintää älykkäässä kaupungissa

13.45 Kierros älykkäässä kaupungissa
Sessio esittelee Heurekan Älykäs kaupunki -näyttelyn kautta miten älykästä teknologiaa hyödynnetään kaupungin palveluissa ja toiminnoissa. Elämysohtaja Mikko Myllykoski ja ITS Finlandin toiminnanjohtaja Sampo Hietanen avaavat näyttelyn teemoja ja taustoja.
Kierroksen jälkeen alkavassa sessiossa tuodaan päivän teemoja tiedeviestinnän kysymyksiin. Puheenjohtajana FT, toimittaja Ulla Järvi, ja keskustelijoina erikoistutkija Minna Ruckenstein Kuluttajantutkimuskeskuksesta sekä viestinnän professorit Erkki Karvonen Oulun yliopistosta ja Esa Väliverronen Helsingin yliopistosta.

15.45 Yhteenveto, päätössanat ja tarjoilua
16.45 Tilaisuus päättyy

YKSITYINEN: YKSITYINEN: JÄSENTAPAAMINEN TURUN KIRJAMESSUILLA
3.10.14
8.9.2014
Suomen tiedetoimittajain liitto ry:n perinteinen
Jäsentapaaminen Turun kirjamessuilla

Aika: perjantai 3.10.14 klo 16.15–18
Paikka: Messuravintola, Turun messukeskus 2. krs, Messukentäntie 9–13, 20200 Turku

Ilmoittautuminen osoitteessa:
http://www.ilmarix.fi

Sisäänpääsy kirjamessuille Suomen tiedetoimittajain liiton jäsenkortilla. Yhdistys korvaa matkakustannukset Turun seudun ulkopuolelta tuleville jäsenille edullisimman matkustustavan mukaan.
Matkalasku tehdään yhdistyksen extranetin Matkalasku-lomakkeelle.

YKSITYINEN: SEMINAARI TURUN KIRJAMESSUILLA 3.10.14
8.9.2014

Suomen tiedetoimittajain liitto ry järjestää seminaarin Turun kirjamessuilla
I Fucking Love Science ja muita tiedeviestinnän innovaatioita

Aika: perjantai 3.10.14 klo 14.15–16.15
Paikka: Jukola-sali, Turun messukeskus 2. krs, Messukentäntie 9–13, 20200 Turku

Ohjelma

Elämysjohtaja Mikko Myllykoski, Heureka:
Tiedeviestintää ilman d-tyyliä

Tutkija Petro Poutanen, Helsingin yliopisto:
Osallistu tai kuole? Itsebrändäystä ja itsesensuuria sosiaalisessa mediassa

Toimittaja Jukka Lehtinen, Medialehtinen Oy:
Kuka lukee lehden puolestani?

Ilmoittautuminen 1.10.2014 mennessä lomakkeella:
http://www.ilmarix.fi

Seminaari on maksuton. Sisäänpääsy kirjamessuille Suomen tiedetoimittajain liiton jäsenkortilla.
Seminaarin jälkeen jäsentapaaminen Turun messukeskuksen ravintolassa.

YKSITYINEN: TERVEYSJOURNALISMIA KÄSITTELEVÄ SEMINAARI 29.9.14
3.9.2014
Suomen tiedetoimittajain liiton syksyn ohjelman aloittaa englanninkielinen terveysjournalismia
käsittelevä seminaari, jonka pääpuhuja on tiedetoimittaja Robert Whitaker Yhdysvalloista. Muita
puhujia ovat THL:n pääjohtaja Juhani Eskola sekä toimittajat Ulla Järvi ja Riikka Kaihovaara. Seminaari järjestetään yhteistyössä Suomen Psykologiliitto ry:n ja Terveystoimittajat ry:n kanssa.

Seminaariin on vapaa pääsy. Ilmoittautuminen viimeistään 26.9.14:
http://www.ilmarix.fi
Great expectations: health sciences issues in the media

Time: Monday 29, September 2014, 13-17
Place: Tieteiden talo, sali 104, Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki

Programme
Robert Whitaker: A Journalist’s Dilemma: How to Separate Marketing Propaganda from Scientific
Fact
Juhani Eskola: Simple headlines meet complex science – looking for the common ground
Ulla Järvi: ”What´s your opinion?” Scientists meet journalists
Riikka Kaihovaara: Questioning the Scientific Consensus – Can a journalist investigate the efficacy
of antidepressants?

