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OPISKELIJASEMINAARI, Rikos- ja oikeusjournalismi
15.-16.11.2019, Scandic Julia, Eerikinkatu 4, 20100 Turku
Klo

Perjantai 15.11.

12.00

Ilmoittautuminen ja lounas

12.45

Tervetuloa seminaariin!

13.00

Oulun seksuaalirikosuutisoinnit
Työ poliisin kanssa ja yleisön asenteiden puristuksessa

Mirja Rintala, Ilta-Sanomat Oulu
13.40

Turun kouluhyväksikäytöt
Kipeät haastattelut ja nimien julkistamisen problematiikka

Annamari Nurminen, Ground Communications
ja Esko Pihkala, Turun Sanomat
14.20

Sarjahukuttaja
Tutkivaa aikkarijournalismia ensi-uutisoinnin jälkeen

Aurora Rämö, Suomen Kuvalehti
15.00
15.30

Iltapäiväkahvi
Miten jaksaa rikosaiheen toimittajana? -paneeli
Miten olla samaan aikaan objektiivinen ja myötätuntoinen
haastattelija? Miten elää omaa elämää vaikean aiheen keskellä ja
skuuppipaineessa? Miten käsitellä vihaista palautetta? Millaista tukea
saa työnantajalta?
Kokemuksistaan ja selviytymiskeinoistaan kertovat

Mirja Rintala,
Annamari Nurminen, Esko Pihkala
ja Aurora Rämö

Keskustelun moderoi opiskelija Laura Forsén
16.30
17.00
20.00

Majoittuminen hotelliin
Kakola ennen ja nyt – vierailu vankila-alueella
Bussikuljetus hotellilta klo 17.00, paluukuljetus Kakolasta klo 19.00,
takaisin hotellilla noin klo 19.30
Illallinen hotellissa
Käännä!
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Lauantai 16.11.

7.30 alkaen
10.00

Hotelliaamiainen majoittuville osallistujille
Sananvapaus – minun ja sinun
Mitä journalistin pitää tietää sananvapauden lähtökohdista, jotta hän
osaa käyttää ja antaa toistenkin käyttää sitä oikein? Mitä on hyvä
tietää vihapuheesta ja rasismista, jotta pysyy itse niiden keskellä
kasassa ja ei vahingossa hiljaa hyväksy, harjoita tai ruoki niitä?

Jani Sinokki,
filosofian opettaja ja tutkija, Turun yliopisto
10.30

Rikos- ja oikeusjournalismi ammattina
Miten tullaan rikos- ja oikeusjournalistiksi? Mitkä ovat työn keskeiset
elementit? Miten tasapainoilla yleisön koukuttamisen ja eettisen
uutisoinnin välillä?

Ville Eklund,
uutis- ja rikostoimittaja, MTV Uutiset
11.30

Mediatuomarin silmin
Mitä tekee mediatuomari ja miltä oikeus- ja rikosjournalismi siitä
asemasta katsoen näyttää? Mitkä ovat rikos- ja oikeusjournalismin
sudenkuopat ja miten niihin astumista voi ehkäistä?

Mika Herhi,
käräjätuomari, Varsinais-Suomen käräjäoikeus
12.00

Lounas

13.00

Se selviää verkosta! -työpaja
Opimme, miten syventää tiedonhakua ja jäljittää valokuvia, videoita
ja ihmisiä verkon avoimien työkalujen avulla. Sisältää harjoituksia,
joten läppärit mukaan!

Johanna Vehkoo,
freelancetoimittaja ja faktantarkistuksen taitaja,
tuoreen Valheenpaljastajan käsikirjan kirjoittaja
15.00-15.30

Näkemisiin vuonna 2020!
Lähtökahvit, palautekeskustelua

