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pro sciEnTia - TiETEEn puolEsTa -palkinto 

myönnettiin viestintäpäällikkö Ilari Hete-

mäelle.

Palkinto myönnetään tieteen puolesta-

puhujalle eli henkilölle tai muulle taholle, 

joka on puheillaan, kirjoituksillaan tai 

muulla toiminnallaan merkittävästi edistä-

nyt tieteen asemaa yhteiskunnassa. Vuo-

den 2019 palkinto päätettiin myöntää hen-

kilölle, joka on pitkään tehnyt tiedevies-

tintää ja ollut mukana luomassa tunnettu-

ja konsepteja, mutta jonka työ ei välttä-

mättä ole laajalti tunnettua.

”Minulla on ollut kaksi uraa. Olen siir-

tynyt kustannusalalta tiedeviestintään – 

portinvartijasta tiedon välittäjäksi.” kuvaa 

Hetemäki uraansa.

Filosofian maisteri Ilari Hetemäki on 

toiminut vuodesta 2007 Tieteellisten seu-

rain valtuuskunnan viestintäpäällikkönä. 

Hän vastaa erityisesti Tieteen päivistä ja 

Tieteessä tapahtuu -lehdestä ollen Tieteen 

päivien pääsihteeri ja Tieteessä tapahtuu 

-lehden päätoimittaja. Tieteen päivät on 

suurelle yleisölle suunnattu, kaikki tie-

teenalat kattava tiedetapahtuma, jossa 

vuonna 2018 oli noin 18 000 kävijää. Tie-

teessä tapahtuu -lehti kokoaa yhteen eri 

tieteenalat. Se on foorumi ajankohtaisille 

ja yleistajuisille tiedeartikkeleille sekä 

keskustelulle tieteestä ja tiedepolitiikasta. 

Hetemäki toimii myös vuorovuosina Vuo-

den tiedekirja -raadin sihteerinä.

”Olen työskennellyt aina lähellä tiedet-

tä, mutta viimeiset yli kymmenen vuotta 

tiedeyhteisön reunalla tai sisällä – näkö-

kulmasta riippuen. Olen toiminut kahdel-

la eri areenalla, joilla tieteestä käydään 

keskustelua. Pyrkimyksenäni on ollut tie-

deyhteisön sisäisen keskustelun ylläpito 

Tieteessä tapahtuu -lehdessä sekä suuren 

yleisön ja julkisuuden tavoittaminen eri-

laisten tiedetapahtumien, kuten Tieteen 

päivien, kautta.”

Hetemäki on toimittanut kymmenittäin 

tietokirjoja ja tietosanakirjoja. Ennen siir-

tymistään Tieteellisten Seurain Valtuus-

kunnan viestintäpäälliköksi Hetemäki 

työskenteli yli 20 vuotta useissa kustanta-

mossa kustannustoimittajana ja toimitus-
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päällikkönä. Hän on myös toiminut muun 

muassa Kustannustoimittajien yhdistyk-

sen puheenjohtajana ja Suomen Journalis-

tiliiton ammattikoulutusvaliokunnan vara-

puheenjohtajana. 

Hetemäki on myös ollut mukana luo-

massa erilaisia tiedeviestinnällisiä kon-

septeja. Hän on ollut mukana perustamas-

sa TIETOKIRJA.FI-tapahtumaa vuonna 

2007. Joka toinen vuosi järjestettävän 

kaksipäiväisen tietokirjafestivaalin lisäksi 

tapahtuma jalkautuu vuosittain erilaisten 

keskustelujen ja tietokirjaraatien myötä 

kirjamessuille ja muihin tapahtumiin ym-

päri Suomea. Tapahtuma yhdistää tietokir-

jallisuuden kanssa toimivat tahot ja suu-

ren yleisön.

”Itselleni tiedeviestintä on erilaisia 

kohtaamisia ja tiloja. Olen saanut tehdä 

tiedeviestinnän innovaatioita yhdessä 

useiden tahojen kanssa, kuten Tieteen 

päivien kirjasarjaa Gaudeamuksen kans-

sa, ja osallistua Tiedetv:n YouTube-kana-

van luomiseen, mikä sisältää useiden Tie-

teen päivien videoinnit. Olen ollut muka-

na suunnittelemassa Tiedettä kaupungis-

sa -tapahtumia, joissa tiedeviestinnän 

alustoina ovat toimineet muun muassa 

ratikka, kauppakeskus ja radio. Olen 

myös todistanut Tieteiden yön laajenemi-

sen Kruununhaassa oikeaksi kaupunkita-

pahtumaksi.”

Hetemäki on myös ollut mukana perus-

tamassa Helsingin kirjamessuilla vuodesta 

2013 järjestettyä Tiedetoria. Tiedetorin tar-

koitus on tuoda kirjamessukävijöille tulo-

kulmia tieteeseen ja tiedejulkaisuihin sekä 

tarjota estradi tieteentekijöille. Hän on tällä 

hetkellä Helsingin Kirjamessujen ohjelma-

toimikunnan jäsen, ja toiminut aiemmin Tu-

run Kirjamessujen päätoimikunnassa.

Pro Scientia -palkinnon tarkoituksena on 

tuoda näkyväksi arvokasta tieteen hyväksi 

tehtävää työtä, joka helposti jää julkisuu-

delta ja suurelta yleisöltä huomaamatta. 

Viestintäpäällikkö Ilari Hetemäki on erin-

omainen esimerkki henkilöstä, joka toimii 

tieteen puolesta ja yhteiskunnan hyväksi.

”Tarvitaan uusia konsepteja vuorovai-

kutukseen: pitää kysyä ”miten voin tie-

Viestintäpäällikkö Ilari Hetemäki on 

ollut mukana luomassa tunnettuja 

tiedevestinnän konsepteja
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tää?” ja kertoa, miten on mahdollista tie-

tää esimerkiksi mustista aukoista tai kes-

kiajan Turun kaupungista. Tieteen puoles-

ta pitää puhua. Tiedeviestintä on tärkeä 

osa tiedeyhteisöä.” viestintäpäällikkö Ilari 

Hetemäki toteaa.

Pro Scientia - Tieteen puolesta -palkinto 

myönnetään joka toinen vuosi tieteen puo-

lestapuhujalle eli henkilölle tai muulle ta-

holle, joka on puheillaan, kirjoituksillaan 

tai muulla toiminnallaan merkittävästi 

edistänyt tieteen asemaa yhteiskunnassa. Kuva: Tieteellisten Seurain Valtuuskunta




