
Finlands Journalistförbund
Svenska seminariet

Journalistförbundets seminarium är gratis och öppet för alla medlemmar. Det är ett utmärkt tillfälle att lära sig 
nytt, träffa kolleger och skapa nätverk. Ifall du inte är medlem kan du ansluta dig via vår webbplats. Häng med!

Seminariet ordnas på Hotell Helka, Norra Järnvägsgatan 23, Helsingfors fredagen 29 november kl. 10.20–17.30 
samt gemensam middag på kvällen. Lördagen 30 november pågår programmet kl. 9.30–14. 

Program – fredag: 

Att rapportera om tung brottslighet
Vad händer i Sverige? Varför skjuts människor till döds på öppen gata? Vad gör redaktionerna och journalisterna?

Frida Svensson, undersökande reporter på Svenska Dagbladet reder ut bakgrunden och förklarar 
sammanhangen. Frida Svensson har gjort granskningar inom flera olika områden och de senaste åren har hon 

fokuserat på organiserad brottslighet och extrema miljöer.

Kriminaljournalistiken på lokalredaktionen 
Hur mår kriminaljournalistiken på de finlandssvenska redaktionerna och särskilt på små redaktioner? Vilka 

avvägningar och prioriteringar görs? I en diskussion om kriminaljournalistiken i Finland möter du journalisterna 
gräver i brott och straff och som blir uppiggade av att gå på en rättegång: 

Max Nyberg journalist på Östnyland. 
Christoffer Gröhn, journalist på Yle Huvudstadsregionen. 

Carin Karlsson, journalist på Nya Åland.

Nya kollektivavtal förhandlas – hur påverkas du? 
Petri Savolainen, Journalistförbundets intressebevakningsdirektör berättar. 

Intervjun som verktyg 
Intervjuerna som öppnar dörrar. Hur får du den intervjuade att berätta mer? När ska du ställa den intervjuade 
mot väggen och när inte? Journalisten Katri Makkonen från A-studio (YLE) berättar om sitt jobb och om vad 

erfarenheterna som kommunikationschef på presidentens kansli gett henne.

Den finlandssvenska podden är i framtiden finsk?
Matias Risikko, journalist och redaktör för Poddtoppen.fi analyserar, kritiserar och tipsar om vad som gör en bra 

podcast och vad som borde ändras för att man skulle tjäna pengar på sin podd.

Studiebesök – riksdagen
Hur är det att jobba som journalist i riksdagen? Vilka tjänster erbjuder Riksdagsinformationen? 

Rainer Hindsberg, biträdande informationschef.
Antonia Berg, politisk journalist på MTV Uutiset jobbar i riksdagen och berättar om sitt arbete.

Sylvia Bjon, politisk journalist på Hufvudstadsbladet, berättar om hur hon tänker om arbetet i riksdagen.

Gemensam middag

***

Program – lördag:

Genomgång av läget på de finlandssvenska redaktionerna. Anställda, frilansar och studerande delar med sig av 
sina erfarenheter. Aktuella frågor behandlas och vi delar med oss av tips och erfarenheter. 

Kolla in det detaljerade programmet på www.journalistiliitto.fi/sv.


