
 

 

Östersjön och miljöjournalistik - Intensivkurs  
23.-27.5.2022 Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland 

 

 

Måndag 23.5 Tisdag 24.5 Onsdag 25.5 Torsdag 26.5 

helgdag 

Fredag 27.5 

 6.30-> möjlighet till morgonbastu 6.30-> möjlighet till morgonbastu 6.30-> möjlighet 

till morgonbastu 

6.30-> möjlighet till 

morgonbastu 

6.30-> möjlighet till 

morgonbastu 

 Frukost 7-9 Frukost 7-9 Frukost 7-9 Frukost 7-9 Frukost 7-9 

 Plats: Kullager 

Presentation av Hanaholmen och det praktiska – 

Tiinaliisa Granholm  

Kursprogrammet och kursens webbsida  

Maarit Jaakkola, Jenny Stenberg-Siren,  

Emil Östlund 

Presentation av kursdeltagare, fördelning i 

grupper.  

Deltagare väljer tema/grupper, Grupparbete 

inleds, förberedelse inför studiebesök. 

Plats: Kullager 

9-10.30 Baltic Sea Action Group 

https://www.bsag.fi/en/  

Emma Wickman 

11.00-12.30  

Varför popularisera havsforskning?  

- Och vad ÄR havsforskning 

Nina Tynkkynen, professor 

https://research.abo.fi/sv/persons/nina-

tynkkynen 

Arbete i grupper 

Plats: 

Tändsticka 

Akvavit 

Dynamit 

Soc&kom 

Helsingfors 

 

Arbete i grupper 

Plats:  

Tändsticka 

Akvavit  

Dynamit 

 

Plats: Kullager 

9.00-12 

Genomgång av materialet som 

publiceras på kursens webbsida 

Marcus Rosenlund är med och 

kommenterar  

Avslutning, evaluering 

 

 

  11.30 - 12.30 Lunch  12.30 – 13.30 Lunch 

 

11.30-12.30 Lunch  12.30-13.30 Lunch 12.30 Lunch 

 12.30-14.30 ”Så navigerar du i forskarens 

värld” 

Malin Avenius, Institutionen för journalistik, medier 

och kommunikation (JMG), Göteborgs universitet 

14.30 kaffe, ombudsman 

15.00-17.00 "Så fångar du din publik: hitta 

storyn och berätta den. Det var en gång – 

Azolla” 

Marcus Rosenlund, vetenskapsjournalist 
17.00 Nordic Bridges 

Nordiska ministerrådets mentorskapsprogram för 

journalister med fokus på miljöjournalistik. 

https://nordicbridges.ca/fellowship/  

Norah Lang (adept) och Heidi Henderson (mentor) 

 

14.00→ Besök på Helsingfors Universitets 

pilotodlingar, Vik. 

Vi bekantar oss med forskningsprojekt 

Twinvin 

https://carbonaction.org/sv/vetenskap/ 

https://carbonaction.org/en/science/  

https://carbonaction.org/en/twinwin-project/ 

och träffar forskarna Jussi Heinonsalo, 

Stephanie Gerin och Rashmi Shrestha 

samt besöker mätningsstationen på Haltiala 

gård / Meteorologiska institutet (fmi.fi) och 

träffar där forskningskoordinator Åsa Stam 

och Mikko Skogberg   

Eftermiddagskaffe, 

Receptionen/ 

Vinbaren på 

Hanaholmen 

14.30 

Eftermiddagskaffe 

i Ombudsman 

 

Deadline för texter 

kl 17.00 

13.30 ->Hemresa 

 18.30 Middag på Hanaholmen 

21.00 Sauna 

17.30– 19.30. 

Middag på Wanha Pehtoori, Haltiala Gård 

 

Middag 19.00 

Hanaholmen 

Middag 19.00 

Hanaholmen 

 

https://www.bsag.fi/en/
https://nordicbridges.ca/fellowship/
https://carbonaction.org/sv/vetenskap/
https://carbonaction.org/en/science/
https://carbonaction.org/en/twinwin-project/


 

 

 

Medverkande i programmet: 

Marcus Rosenlund,  

vetenskapsredaktör, författare 
 

"Ordbrukare sedan 30 år, barnsligt 

ivrig och nyfiken på universum 

sedan 50 år. Som liten tog jag isär 

mammas brödrost och kaffekokare 

och berättade stolt vad det fanns 

inuti (mamma var inte imponerad). 

Numera överlåter jag påtandet i 

prylar åt forskarna, men jag är 

fortfarande lika ivrigt nyfiken på 

vad de hittar och förklarar det 

gärna åt publiken. Det finns ingen 

bättre känsla än då någon tackar 

en för att man har hjälpt dem 

förstå någonting svårt (som inte visade sig vara så svårt trots allt). 

Jag jobbar som vetenskapsredaktör på Svenska Yle, och skriver 

numera också böcker. För min debutbok Väder som förändrade 

världen fick jag statens informationspris 2019. Publicistpriset, 

Topeliuspriset, fick jag 2015. Jag åker också omkring i svenskfinland 

och föreläser om populärvetenskapliga grejer, främst rymd och 

klimat + väder. På fritiden fotograferar jag, och skriver för teatern." 

 

 

 

Nina Tynkkynen,  

professor i miljöstyrning och policy och inom 

profilområdet Havet, Åbo Akademi   
 

Havet är ett Levande 

Laboratorium för marin och 

maritim forskning med fokus på 

kust- och marginella vatten. Den 

laserades 2017, med stöd av 

Finlands Akademi, som ett av 

Åbo Akademis viktigaste 

forskningsprofileringsområden. 

Havet samarbetar tillsammans 

med Åbo Universitet under det 

gemensamma tematiska profileringsområdet ”Sea and 

Maritime Studies” (Havs och Maritima Studier).  

 

https://www.abo.fi/havet-om/  

https://www.abo.fi/kontakt/nina-tynkkynen/ 

 

 

https://www.abo.fi/havet-om/
https://www.abo.fi/kontakt/nina-tynkkynen/


 

 

Malin Avenius,  

Universitetsadjunkt, Institutionen för 

journalistik, medier och 

kommunikation (JMG),  

Göteborgs universitet  

Malin Avenius är universitetslärare vid 

Göteborgs universitet och en frilansande 

vetenskapsjournalist. Under sina 20 år som journalist har hon 

arbetat med foto, film, böcker och som tidningsredaktör. Malin är 

specialiserad på polarforskning och Arktis. 

Emma Wickman, Communications Specialist 

Baltic Sea Action Group 

 

”Jag jobbar med kommunikation på Baltic Sea 

Action Group. I mitt arbete främjar jag i 

synnerhet regenerativt jordbruk som är bra 

Östersjön, klimatet och den biologiska 

mångfalden. Jag får konstant lära mig något 

nytt och samarbeta med olika 

intressentgrupper, såväl på gräsrotsnivå som 

på internationellt plan.  

  

Ett brett perspektiv på samhälleliga fenomen är nödvändigt när vi 

försöker lösa svåra, sammanflätade miljöproblem i 

ett komplext samhälle. Jag är politices magister 

och jag studerade till kandidat vid Soc & koms 

journalistlinje. Arbetserfarenhet har jag bland 

annat från Yle och Europeiska kommissionen.” 

 

 

Norah Lang 

Norah representerar Åland som ung journalist i "Nordic-Canadian 

Fellowship in Environmental Journalism", tillsammans med en 

representant från varje nordisk region samt åtta från Kanada. 

Projektet är en del av det större kulturinitiativet "Nordic Bridges", 

som arrangeras av Harbourfront Centre i Toronto och stöds av 

Nordiska ministerrådet för kultur (MR-K). 

Heidi Henderson 
Heidi är miljöjournalist baserad på Åland. Hon har rapporterat från 

resor till New York, Israel, Island, Estland och Tyskland och skrivit om 

mest miljöfrågor. För närvarande arbetar Heidi som miljöreporter på 

en lokaltidning på Åland. Hon är också mentor i Nordiska 

ministerrådets kulturinitiativ ”Nordic Bridges”. 

https://nordicbridges.ca/fellowship/  

Handledare:  

Maarit Jaakkola, Fakulteten för informationsteknologi och 

kommunikationsvetenskaper (ITC), Tammerfors universitet 

Jenny Stenberg-Sirén, Svenska social- och kommunalhögskolan (Soc & 

kom), Helsingfors universitet 

Emil Östlund, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation 

(JMG), Göteborgs universitet 

Tiinaliisa Granholm, Projektchef  

tiinaliisa.granholm@hanaholmen.fi  

tel. +358 45 120 7818 

https://nordicbridges.ca/fellowship/
mailto:tiinaliisa.granholm@hanaholmen.fi

