MEDIA & DEMOKRATIA
Asiantuntijat luennoivat politiikasta mediayhteiskunnassa

Aika: ma 28.10.-25.11.2013 klo 16.15-19.30
Paikat:
28.10., 4.11. ja 11.11. Yliopiston päärakennus, Fabianink. 33, sali 13,
sekä 18.11. ja 25.11. Yliopiston päärakennus, Fabianink. 33, sali 5
Miksi mediasta on tullut politiikan keskus?
Politiikan mediajulkisuus on noussut poikkitieteelliseksi
tutkimuksen kohteeksi. Julkinen elämä on notkeaa. Se
tarkoittaa elämää globaalissa mediayhteiskunnassa,
jossa poliitikko ei lomillaankaan ole kameroiden ja netin
ulottumattomissa. Valtamedioiden rinnalla jatkuvasti elävät
yhä monimuotoisemmat sosiaalisen median verkostot ja
yhteisöt.
Mitä skandaalit kertovat yhteiskunnasta ja sen muutoksista?
Skandaalit ovat historiassa ajoittuneet usein järjestelmän
muutoksiin, demokratiassa tapahtuneisiin liikkeisiin ja
suljettujen järjestelmien avautumiseen. Politiikasta on
myös kohujen myötä tullut suosittua. Miten siis politiikka ja
julkisuus liittyvät toisiinsa modernissa ja demokraattisessa
yhteiskunnassa?
Luentosarja (10 x 2t) järjestetään yhteistyössä Avoimen
yliopiston ja viestinnän oppiaineen kanssa. Opintojaksosta
vastaa yliopisto-opettaja Salli Hakala Helsingin yliopiston
Avoimesta yliopistosta.

Korvaavuudet
Media & Demokratia -luentosarja on osa seuraavia
opintojaksoja:
- K2b Viestinnän organisaatioiden tutkimus 5 op (viestintä)
- P220 Poliittiset instituutiot ja poliittinen osallistuminen 6 op
(valtio-oppi)
- P225 Demokratian teoria ja käytännöt 6 op (valtio-oppi)
– 130. Sosiologinen tutkimus ja yhteiskuntapoliittinen
keskustelu (6 op) (sosiologia)
Luento-osuuden suorittaminen korvaa yhden kirjan em.
opintojaksojen kirjallisuudesta. Luento-osuus suoritetaan
kotitentillä, joka ohjeistetaan luennoilla. Viestinnän
opintojakson opiskelijat tenttivät kirjallisuuden kotitentin
yhteydessä, valtio-opin opintojaksojen opiskelijat tenttivät
kirjallisuuden erillisessä tentissä.

Opintomaksu:
Yksittäinen opintojakso 50 € (viestintä), 60 € (valtio-oppi ja
sosiologia).
Kurssi on maksuton viestinnän läsnä oleville perustutkintoopiskelijoille.
Ilmoittautuminen
Lisätiedot ja ilmoittautuminen opinto-ohjelmista:
www.helsinki.fi/avoin/opintotarjonta (viestintä, valtiooppi ja sosiologia). Luentoja voi tulla myös kuuntelemaan
ilmoittautumatta kurssille, jos luentosalissa on tilaa.

Media ja demokratia -luentosarjan ohjelma
1) 28.10 klo 16.15-17.45 Politiikan julkisuuden tila Suomessa nyt – entä tulevaisuudessa?
Dosentti, akatemiatutkija Juha Herkman, viestintä Sosiaalitieteiden laitos, Helsingin yliopisto. PR, ls 13.
2) 28.10. klo 18.00-19.30 Modernin julkisuuden teoria ja käytännöt. Case: Vaalirahakohu ja politiikan
notkistuminen.
Yliopisto-opettaja Salli Hakala, viestintä, Avoin yliopisto, Helsingin yliopisto. PR, ls 13.
3) 4.11. klo 16.15-17.45 Mediastrategiat: päättäjät, lobbaus ja journalismi.
Tutkija VTT Lotta Lounasmeri, viestintä, Sosiaalitieteiden laitos, Helsingin yliopisto. PR, ls 13.
4) 4.11. klo 18.00-19.30 Politiikka ja kansalaisvaikuttaminen sosiaalisen median aikakaudella.
Tutkija YTT Jarmo Rinne, valtio-oppi, Tampereen yliopisto. PR, ls 13.
5) 11.11 klo 16.15-17.45 Henkilökohtainen on poliittista.
Yliassistentti YTT Erkka Railo, poliittisen historia, Turun yliopisto. PR, ls 13.
6) 11.11. klo 18.00-19.30 Poliittisen henkilön kuolema mediassa.
Dosentti, mediatutkija Johanna Sumiala, Tutkijakollegium, Helsingin yliopisto. PR, ls 13.
7) 18.11. klo 16.15-17.45 Julkisuuden ja politiikan historialliset murrokset Suomessa 1800-luvulta tähän
päivään.
Professori Hannu Nieminen, viestintäpolitiikka, Helsingin yliopisto. PR, ls 5.
8) 18.11. klo 18.00-19.30 Vaalit, televisio ja politiikan medioituminen 1960-2010.
Tohtorikoulutettava VTM Ville Pitkänen, poliittisen historia, Turun yliopisto. PR, ls 5.
9) 25.11. klo 16.15-17.45 Nuoret ja politiikan julkinen mobilisaatio 1960-luvulta lähtien.
Yliopisto-opettaja Kari Paakkunainen, valtio-oppi, Avoin yliopisto, Helsingin yliopisto. PR, ls 5.
10) 25.11. klo 18.00-19.30 Poliittinen päätöksenteko ja mediajulkisuus.
Tohtorikoulutettava VTM Juho Vesa, viestintä, Sosiaalitieteiden laitos ja Salli Hakala, Avoin yliopisto, Helsingin yliopisto. PR, ls 5.
Luentosarja on yhteiskurssi viestinnän oppiaineen ja Avoimen yliopiston kanssa. Kurssi kuuluu viestinnän oppiaineen
jaksoon K2b Viestinnän organisaatioiden tutkimus ja Avoimessa yliopistossa myös valtio-opin jaksoihin P220 Poliittiset instituutiot ja poliittinen osallistuminen, P225 Demokratian teoria ja käytännöt sekä sosiologian aineopintojen jaksoon 130. Sosiologinen tutkimus ja yhteiskuntapoliittinen keskustelu (6 op). Ks. korvaavuudet ja kirjallisuuden suoritus
opinto-ohjelmasta.
Viestinnän organisaatioiden tutkimus (K2b).
Suoritus: Luennot + kaksi teosta seuraavista
1. Elfving S ja Pajala M (2011): Tele-visioita. Mediakulttuurin muuttuvat muodot. Gaudeamus
2. Huhtala H & Hakala S (2007 tai uudempi): Kriisi ja viestintä - Yhteiskunnallisten kriisien johtaminen julkisuudessa.
Gaudeamus.
3. Väliverronen E (toim.): Journalismi murroksessa. Gaudeamus.
4. Kantola A (toim) (2011): Hetken hallitsijat. Julkinen elämä notkeassa yhteiskunnassa. Gaudeamus.
Lisätietoja: Salli Hakala, viestintä, Sosiaalitieteiden laitos/Avoin yliopisto
puh. 09-191 23770 tai 050 319 9485. salli.hakala@helsinki.fi

