Suomen Maantieteellisen Seuran (SMS) viestintäkulttuurin uudistaminen
Suomen Maantieteellinen Seura haluaa päivittää toiminta- ja viestintäkulttuuriaan jäsenistöä ja
maantieteen kehitystä paremmin tukevaksi. Tehtävää pohjustettiin Maantieteen Päivillä Helsingissä
(lokakuussa 2012).

Seuran verkkosivut
Ensisijaisen tärkeää on edistää maantieteilijöiden välistä viestintää. Tämän vuoksi Seura on tuottanut
uuden verkkosivuston ”geography.fi”, jonka sisältöä ja ulkoasua alamme yhteistyössä rakentaa.
Tavoitteena on, että sivustolta löytyvät:







kaikki maantieteen yliopistoyksiköt,
Seuran lehdet,
Suomen kartasto,
Seuran tiedot ja jäsensivut
muita eri kohderyhmille jäsennettyjä tietosisältöjä (esim. yliopistojen tutkijat, opettajat ja
opiskelijat, kouluopettajat, muut maantieteestä kiinnostuneet) sekä
ajankohtaisten asioiden palsta, johon voi lähettää uutisia sähköisen lomakkeen avulla; esimerkiksi
väitösuutiset, konferenssit ja muut kokoontumiset, merkittävät julkaisut tai tapahtumat (mm.
kirjajulkistukset, näyttelyt…), tutkimus- tai muut yhteistyöaloitteet sekä tiedotteet maantiedettä ja
maantieteilijöitä koskevista yhteiskunnallisista tai tiedeyhteisön prosesseista.

Fennia ja Terra
Suomen Maantieteellinen Seura on jo yli sadan vuoden ajan julkaissut säännöllisesti kahta tiedelehteä,
Fenniaa ja Terraa. Lehdet ovat profiililtaan yleismaantieteellisiä eli niissä julkaistaan artikkeleita ja
katsauksia kaikilta maantieteen osa-alueilta. Viime vuosina, tiedemaailman kilpailun kiristyessä, lehtiin
lähetettävien käsikirjoitusten määrä on huomattavasti vähentynyt, mikä saattaa heikentää lehtien laatua.
Lehtien tilannetta tarkasteltiin Maantieteen päivillä sessiossa, jossa alustuksia pitivät SMS puheenjohtaja
Sanna Mäki, lehtien päätoimittajat Paola Minoia (Fennia) ja Tommi Inkinen (Terra) sekä akatemiaprofessori
Anssi Paasi. Session tiivistelmä on luettavissa verkossa: Communication and publishing strategy for the
Geographical Society of Finland

Suomen kartasto
Yksi Suomen Maantieteellisen Seuran julkaisutoiminnan kulmakivistä on ollut tietyin väliajoin ilmestynyt
laitos Suomen Kartastosta. Ensimmäinen laitos oli maailman ensimmäinen kansalliskartasto, joka herätti
suurta kiinnostusta Suomen lisäksi myös ulkomailla. Näistä ajoista nykypäivään on tapahtunut suoranaisia
mullistuksia karttojen tuotannossa sekä kartografisessa viestinnässä. Suomen kartaston aiempien laitosten
karttoja viedään parhaillaan geography.fi -verkkosivuille, jossa ne ovat kaikkien saatavilla. Suunnitelmissa
on myös uusi, satavuotiaan Suomen kunniaksi julkaistava karttalaitos, jonka verkkoversio voisi myös
aloittaa modernin kauden Suomen kartaston julkaisemisessa.

Osallistu kehittämistyöhön!
Tervetuloa osallistumaan kehittämistyöhön! Voit halutessasi osallistua erityisesti verkkosivujen, lehtien tai
Suomen kartaston kehittämiseen tai vain yleisemmin seurata Seuran viestintästrategian kehittämistyötä.
Jos haluat osallistua tai saada tuoreeltaan tietoa prosessin eri vaiheissa, täytä oheinen sähköinen lomake,
johon pääset alla olevasta linkistä. Hankkeen edistymisestä tiedotetaan sähköpostitse ja verkkosivujen
kautta sekä välitetään kutsuja kehittämistapahtumiin.
Seuran vuosikokouksessa 15. helmikuuta 2013 (klo 16, Helsingissä) olisi hyvä tilaisuus yleiselle
keskustelulle. Kevään aikana pyritään myös järjestämään temaattisia keskustelutilaisuuksia
verkkoviestinnän ja lehtien tiimoilta.
Linkki verkkolomakkeeseen: https://www.webropolsurveys.com/S/46F8FFAE4EE360F1.par

Turussa 18.12.2012
Jouluisin terveisin,
Sanna Mäki
Suomen Maantieteellisen Seuran puheenjohtaja

