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Suomen Queer-tutkimuksen Seura (SQS) järjestää Suomen tiedekustantajien liiton 
tuella kirjoittajaseminaarin 8.−9.12.2017 Turussa. Se on tarkoitettu toimitustyöstä kiinnostuneille, siinä 
jo mukana oleville, jo julkaisseille ja julkaisukynnyksen yli pyrkiville. Se on suunnattu erityisesti uransa 
alussa oleville tutkijoille, joille kokeneemmat, sekä kotimaisissa että kansainvälisissä julkaisuissa ja 
toimitustyössä etabloituneet jakavat osaamistaan. Osallistuminen seminaariin on maksutonta. 
Matka-, majoitus- ja muista kuluista vastaavat osallistujat itse. 

Seminaari jakautuu kahdelle päivälle siten, että ensimmäisen päivän Pervot sivut on avoin kaikille 
akateemisesta julkaisutoiminnasta ja queer-tutkimuksesta kiinnostuneille. Ohjelma on luento- ja 
keskustelumuotoista. Pervoja sivuja selataan pe 8.12. Ars Novan Factory-salissa klo 10−16.30. Päivän 
päätteeksi get-together Harjattulan kartanolla, jossa pidetään seuraavan päivän kirjoitustyöpaja. 
Harjattulassa voi myös yöpyä omakustanteisesti (kahden hengen huoneessa 45e/hlö/yö, yhden 
hengen huoneessa 75e/hlö/yö). SQS tarjoaa Turun ulkopuolelta tuleville kaksi stipendiä 
majoituskustannuksiin, joita voi hakea lähettämällä vapaamuotoisen hakemuksen seminaarin 
koordinaattorille (tiijun@utu.fi). 

Kirjoitustyöpaja Pervo paja pidetään la 9.12. Harjattulan kartanossa klo 9−17. Mukaan mahtuu 
korkeintaan 20 henkilöä, joilla on keskeneräinen käsikirjoitus, sen osa tai työpaperi, jota työstetään 
eteenpäin kirjoitustyöpajassa. Käsikirjoituksen on tähdättävä julkaisuun tieteellisessä, 
vertaisarvioidussa lehdessä. Osallistujat jaetaan pienryhmiin, joiden vetäjinä toimivat 
julkaisutoiminnassa monipuolisesti ansioituneet tutkijat. Kukin käsikirjoitus saa pienryhmässä 
yksityiskohtaisen käsittelyn. Osallistujat sitoutuvat lukemaan kaikki pienryhmässä käsiteltävät 
käsikirjoitukset etukäteen ja antamaan niistä pyydettäessä rakentavaa palautetta. Lopuksi kaikki 
ryhmät kerääntyvät loppuyhteenvetoon. 



10.00 Tervetuloa Pervoille sivuille! SQS:n puheenjohtajan Sari Miettisen tervehdys 

10.15–10.45 Kaisa Ilmonen: Kansainvälisen julkaisemisen ja kotimaisen kentän heikkouksista ja 

vahvuuksista 

10.45–11.15 Vienna Setälä: Vaikeat aiheet, tunteensäätely ja loukkaantuminen mahdollisuutena 

11.15–11.45 Emilia Karjula: Tutkija luovana kirjoittajana 

11.45–12 Keskustelua 

12.15–13.15 Lounas (omakustanteinen) 

13.15–13.45 Kata Kyrölä: Queerit julkaisukanavat ja teemanumerot 

13.45–14.15 Sade Kondelin: Nuori tutkija henkilökohtaisen tutkimusaiheen toimitustyössä 

14.15–14.30 Keskustelua 

14.30–14.45 Tauko 

14.45–16.00 Pervoa julkaisupolitiikkaa? Suomalaisen tiedejulkaisemisen tulevaisuus-paneeli  

Tuula Juvonen, Taru Leppänen, Lotta Kähkönen, Kaisa Ilmonen, Kata Kyrölä 

• open access -julkaisemisen uhat ja mahdollisuudet 

• kotimaisen kentän heikkoudet ja vahvuudet 

• pienuus/marginaalisuus ketteryytenä ja innovatiivisuutena: olemmeko kehityksen 

edelläkävijöitä vai oman impivaaramme vankeja? 

16.00–16.30 Yleisökeskustelua, tapahtuman päättäminen 

18.00–22.00 Get-together Harjattulan kartanolla. Tarjolla pientä syötävää, omat juomat. Paikalla 

halukkaille mahdollisuus saunoa yksityistiloissa queer-hengessä. (Harjattulantie 80, Kauppatorilta 

bussilinja 15M tai 15B) 
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AIKA :  PE  8 . 1 2 . 20 1 7  KLO 10– 16 . 30
PAIKKA :  ABOA VETUS & ARS  NOVA,

ITÄ INEN RANTAKATU 4 -6 ,  FACTORY-SAL I

ILMOITTAUTUMINEN TARJOILUJEN
VUOKSI  3 . 1 2 . 20 1 7  MENNESSÄ :  

       

SALIN SISÄÄNKÄYNNIN 
KOHDALLA ON OSITTAIN 

EPÄTASAINEN LATTIAPINTA. 
MAHDOLLISTA JÄRJESTÄÄ  

ESTEETÖN PÄÄSY. 
  

MAHDOLLISUUS SYÖDÄ 
LOUNASTA MUSEON 

M KITCHEN & CAFÉSSA:  

WWW-LOMAKE

WWW-SIVU

https://konsta.utu.fi/Default.aspx?tabid=88&tap=4335
http://www.aboavetusarsnova.fi/fi/vierailulle-museoon/ravintola-kahvila
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- kirjoitustyöpaja

AIKA :  LA 9 . 1 2 . 20 1 7  KLO 9 - 1 7
PAIKKA :  HARJATTULAN KARTANO,

HARJATTULANTIE  80
(KAUPPATOR ILTA BUSS IL INJA 15M TAI  1 5B)

Kirjoitustyöpajaan ilmoittautuminen 

Kyteekö kaapissasi tekstiluuranko? Palaako kaunosielusi tuli liian pienellä liekillä? Onko 
akateemisen sanan säiläsi tylsynyt? Tule SQS:n kirjoitustyöpajaan hiomaan tieteellisen 
kirjoittamisen taitojasi, kuulemaan asiantuntijoita ja saamaan vertaistukea. 

Ilmoittaudu mukaan lähettämällä keskeneräinen artikkelikäsikirjoitus, sen osa tai työpaperi 
(maks. 20 liuskaa, riviväli 1.5, pistekoko 12 yleisfontilla) word-dokumenttina työpajan 
koordinaattori Tiia Sudenkaarneelle osoitteeseen tiijun@utu.fi 17.11.2017 mennessä. 

Kerro saateviestissäsi: 
• nimesi ja yhteystietosi 
• tavoitetutkintosi / urasi vaihe 
• onko teksti artikkelikäsikirjoitus, sen osa, työpaperi vai jokin muu, mikä? 
• mahdollinen tavoitejulkaisu 

Saat erillisen tiedon valinnasta viikon kuluessa. Erityisesti toivomme käsikirjoituksia, jotka 
käsittelevät tai sivuavat seuran tieteenalaa.   

SQS:n hallitus jakaa käsikirjoitukset pienryhmiin sekä lähettää kunkin pienryhmän osallistujille 
ja vetäjälle käsiteltävät tekstit. Kukin osallistuja valmistautuu työpajaan lukemalla huolellisesti 
muiden pienryhmäläisten käsikirjoitukset. 

HUOM! 
Hyväksymme vain tieteellisiä käsikirjoituksia, ei kaunolajityyppejä!  
Työpajaan osallistuminen on maksutonta. Matka-, majoitus- ja muista kuluista vastaavat 
osallistujat itse.  



Kirjoitustyöpajan ohjelma 

9.00–10.00 Saapuminen Harjattulan kartanoon, aamukahvi 

10.15–10.45 Suomen Queer-tutkimuksen Seuran lehden (SQSJ) esittely 

10.45–11.15 Tiia Sudenkaarne ja Sari Miettinen: Mistä on hyvä teksti tehty? Eväitä 

kirjoittamiseen ja editointiin 

• kokemuksellinen, epähierarkkinen puheenvuoro 

• demokraattisen tunnelman luominen 

• osallistujien keskusteluun aktivoiminen 

• motivointi pienryhmäkeskustelua varten 

11.15–11.30 Jakautuminen pienryhmiin ja siirtyminen pienryhmätiloihin 

11.30–12.00 Vetäjä ja ryhmäläiset esittäytyvät toisilleen 

12.00–13.15 Lounas (omakustanteinen) 

13.15–14.30 Pienryhmätyöskentelyä 

14.30–14.45 Tauko, tarjolla kahvia 

14.45–16.15 Pienryhmätyöskentelyä 

16.15–17.00 Yhteinen loppukeskustelu 



TERVETULOA!

Järjestäjä: 
Suomen Queer-tutkimuksen Seura, Tiedekustantajien liiton tuella. 

 
 

Ilmoittautuminen Pervot sivut -päivään (3.12. mennessä):  
 
 

Ilmoittautuminen Pervo paja -kirjoitustyöpajaan 
(17.11. mennessä, kts. ohjeet yllä): 

 
 

Lisätietoja: 
Koordinaattori Tiia Sudenkaarne 

https://sqshome.wordpress.com

https://goo.gl/SsSyjQ

 tiijun@utu.fi

 tiijun@utu.fi

https://journal.fi/sqs/index
http://www.tiedekustantajat.fi/
http://sqshome.wordpress.com/
https://sqshome.wordpress.com/
https://goo.gl/SsSyjQ

