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Osallistuin Tanskan Aarhusissa toimivan Constructive Instituten
Fellowship-ohjelmaan lukuvuonna 2019–2020.

Kokonaisuutena vuosi oli todella kiinnostava ja hyödyllinen, joskin
parannettavaakin löytyy. Päällimmäiseksi tuntemukseksi itselleni jäi
uudelleen roihahtanut rakkaus journalismiin ja vakaa usko siihen,
että laatujournalismilla on yhä ohittamaton tehtävä yhteiskunnassa.

Fellowship-ohjelmaan osallistui syyslukukaudella 12 stipendiaattia,
joista valtaosa oli tanskalaisia journalisteja. Syyslukukaudella
ohjelmassa oli toisena ulkomaalaisena itseni lisäksi australialainen
toimittaja.

Opinnoista

Opinnot koostuivat kolmesta osasta: kaikille yhteisistä luennoista,
kunkin opiskelijan itselleen valitsemista yliopistokursseista ja niin
kutsutusta omasta projektista, jonka stipendiaatit valmistelivat
kevätlukukauden päätteeksi.

Oma perehtymisalani oli ilmastonmuutoksesta raportoiminen.
Haasteeksi muodostui sopivien kurssien löytäminen Aarhusin
yliopiston sinällään valtavasta kurssivalikoimasta. Jälkiviisaasti voi
sanoa, että minun olisi kannattanut valita ns. yleiskiinnostavia
kursseja yliopistolta ja perehtyä ilmastonmuutosjournalismiin täysin
omaehtoisesti journalistisin menetelmin.



Kurssit olivat pienryhmäopiskelua, ja luennoilla oli läsnäolopakko. Se
ei aina tuntunut tarkoituksenmukaiselta ajankäytöltä.

Kaikille stipendiaateille yhteiset osuudet olivat eri alojen
asiantuntijoiden vierailuja ja luentoja ja/tai vierailuja mm.
paikallisissa mediataloissa. Vierailijoiden kirjo oli hyvin suuri, mutta
yhteinen nimittäjä oli toimijoiden suhde journalismiin ja mediaan.

Vierasluennoitsijat olivat esimerkiksi lääkäreitä, toimittajia,
mediapäättäjiä, eri alojen tutkijoita, diplomaatteja ja yritysjohtajia.
Keskustelut vierailujen yhteydessä olivat lähes aina vilkkaita, antoisia
ja yleissivistäviä. Tosin vierailijat olivat usein tanskalaisia ja fokus oli
tanskalaisessa yhteiskunnassa. Kansainvälisempi ote olisi ollut
tervetullut.

Oma projekti

Valitsemani perehtymiskohde oli ilmastonmuutos ja siitä kertominen
journalistisin keinoin. Olen toimittajana kirjoittanut aiheesta
aiemminkin, ja nyt tarkoitukseni oli syventyä pohtimaan
ilmastojournalismia syvällisemmin. Stipendiaattikollegani Sarah
Golzcykilla oli sama aihe, joten teimme vuoden aikana paljon
yhteistyötä. Osallistuimme yhdessä tapahtumiin, seminaareihin ja
kävimme tapaamassa asiantuntijoita.

Varsinainen lopputyömme oli kesäkuussa 2020 järjestämämme
workshop, jossa kokosimme joukon pohjoismaalaisia
ilmastojournalisteja ja -tutkijoita yhteen pohtimaan, miten
ilmastomuutoksesta voisi kertoa mahdollisimman tehokkaalla
tavalla.

Tavoitteenamme oli myös helpottaa toimittajien ja tutkijoiden
yhteistyötä ja ehkäistä mahdollisia väärinymmärryksiä kahden
ammattikunnan välillä.



Worshop järjestettiin koronapandemian vuoksi lopulta virtuaalisena
ja se onnistui yli odotusten.

Koronapandemia

Koronan vuoksi kevätlukukaudesta 2020 tuli hyvin toisenlainen kuin
alun perin oli suunniteltu. Opinnot siirtyivät nopeasti verkkoon, kun
Tanska meni kiinni maaliskuussa.

Luennot kuitenkin jatkuivat lyhyttä taukoa lukuun ottamatta
tiiviiseen tahtiin. Verkkoluentojen vahvuus oli, että vieraaksemme
tuli kansainvälisiä asiantuntijoita, joita ehkä muutoin olisi ollut
vaikeampi tavoittaa. Myös oman projektin valmistelu jatkui keväällä
virtuaalisesti.

Vaikka monet yhteiset hetket instituutissa jäivät koronan vuoksi
kokematta ja matkat tekemättä, pandemian vaikutukset opintoihin
jäivät lopulta suhteellisen vähäisiksi. Iso kiitos siitä kuuluu instituutin
ripeästi toimineelle johdolle.

Yhteenveto

Kokonaisuudessa lukuvuosi oli erittäin antoisa. Kouluasteikolla
antaisin arvosanaksi 9+.

Hyvää

+ mahtava yhteisö, kollegat ja instituutin henkilökunta

+ kiinnostavat luennot, vierailut ja matka Kaliforniaan

+ inspiroivaa journalismikeskustelua 24/7



Parannettavaa

- lisää kansainvälisyyttä, nyt ohjelma on hyvin Tanska-keskeinen
- lisää akateemista vapautta
- tanskalaisten stipendit moninkertaiset suomalaiseen verrattuna

English Summary

I was one of 12 Fellows in the Constructive Institute in Aarhus,
Denmark in 2019-2020.  The Fellowship was an inspiring and highly
interesting experience which gave a refreshed view on how
journalism could better support democracy in the rapidly changing
world.

The Fellowship is built of 3 pillars: common lectures to all fellows,
individual courses in Aarhus University and individual project each
fellow chooses herself.

My project was to investigate how media reports on the Climate
change and how that could be done better. My fellow student Sarah
Golzcyk and I organized a virtual workshop on Climate Journalism for
Nordic journalists and scientists in June 2020 where our goal was to
look for more efficient ways to report on climate change.


