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ScienceSLAM Helsinki

ScienceS

LAM
on rantautunut Suomeen, mutta
mistä on kysymys? Vaikuttaa siltä kuin Nosturin Alakertaan olisi
kokoontunut joukko tieteilijöitä
kisaamaan paremmuudesta,
mutta mikä on mittarina? Seuraavassa on Christian Rauchin
haastattelu. Hän on yksi hankkeen taustahenkilöistä.

Mikä on ScienceSLAM?
CR: ScienceSLAM on uusi,

viihteellinen tieteen popularisoin-

timuoto, jossa nuoret intohimoiset
tieteentekijät kohtaavat uteliaan
yleisön epätavallisissa tunnel-

missa ja rennossa ympäristössä.
Kyseessä on avoin ja leikkimieli-

nen tieteellisten esitysten kilpailu,
hieman lavakomiikan tapaan.

Kullakin nuorella tieteilijällä on

maksimissaan 10 minuuttia aikaa
kertoa omasta tutkimuksestaan.

Yleisön mukanaolo varmistetaan
sillä, että se päättää ScienceS-

LAMin voittajan. Esitystapa on

vapaa, voi pitää vaikka ”tavallisen”
puheen tai esittää itse koreografioimansa tanssin tai säveltämänsä
laulun. Vain ”pölyiset” fraasit ja

raskas tieteellisen muodollinen

kieli ovat kiellettyjä. Luovuuteen
kannustetaan ja esityksen tyy30

lillä onkin vähintään yhtä paljon

ta löytyy riittävästi avointa mieltä

yleisön vakuuttamiseksi!

työskentely edellyttää omistautu-

merkitystä kuin puhtaalla tieteel-

lisellä sisällöllä. Kaikki on sallittua

Ketkä saavat esiintyä?

CR: Esiintyjät voivat edustaa

mitä tieteenalaa tahansa, hiukkasfysiikasta sosiaalitieteisiin, histo-

riasta musiikin teoriaan. Pyrimme
laaja-alaisuuteen. Ainoa vaatimus

on, että esiintyjä kertoo itse hank-

kimistaan tieteellisistä tuloksista.
Esityskieli on englanti.

Mihin toiminta tähtää?

CR: Suurella yleisöllä on usein

vääristynyt tai vähintäänkin

hämärä kuva tiedemaailmasta ja

–yhteisöstä, vaikka uudet tieteelliset läpimurrot ovat yksi merkittävimmistä nyky-yhteiskuntaa
eteenpäin vievistä voimista.

Tieteentekijät tulevat liian harvoin ulos omista akateemisista
ympyröistään eivätkä vuoro-

vaikuta ”kadunmiesten” kanssa.

Mielestämme tämä on suuri virhe,
tieteen ja sen tekemisen pitäisi

olla paremmin esillä yhteiskunnallisessa keskustelussa.

Kiinnostaako tämä
kohderyhmiä?

CR: Uskomme, että sekä ylei-

sön että tieteentekijöiden suunnal-

ja kiinnostusta erilaisiin yhteis-

toimintamuotoihin. Tieteellinen

mista. Valtaosaa tieteentekijöistä

ajaa heidän intohimoinen suhteensa tieteeseen, mikä onkin välttä-

mätön ehto tieteen olemassaololle.
ScienceSLAM tarjoaa nuorille

tutkijoille sekä mahdollisuuden
jakaa tätä intohimoaan muiden

kanssa että uudenlaisen foorumin

uusille ja kenties epätavallisillekin
tieteen popularisointimuodoille.

Tavoitteenamme on kuroa umpeen
tieteen ja suuren yleisön välistä
rakoa ja näyttää, että tieteen

tekemisessä on kyse muustakin

kuin kylmästä järkeilystä. Haluamme näyttää, että tiede on osa

kulttuurielämää, ja että se voi olla
hauskaa ja viihdyttävää!

Kerro taustajoukoista.
CR: ScienceSLAM Helsinkiä

pyörittää kolme nuorta tutkijaa
Aalto-yliopistosta ja Helsingin

yliopistosta. Me suunnittelemme,
järjestämme ja isännöimme tilai-

suudet yhdessä. Tässä työssä mei-

tä auttaa joukko innokkaita vapaaehtoisia. Aloitimme toiminnan

ilman erityistä rahoitusta, mutta

olemme alkaneet hakea toimintaavustuksia mm. tiedesäätiöiltä.
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Mistä saitte ajatuksen
lähteä toteuttamaan
tätä projektia?
CR: Tutustuimme toisiimme

yhteisen ystävän kautta ja huo-

masimme nopeasti, että jaamme

saman intohimon paitsi tieteeseen
myös sen esittelemiseen laajalle
yleisölle. Käydessäni Saksassa

törmäsin ”Science Slam” –konseptiin, jossa nuoret tutkijat kilpaili-

vat keskenään luovilla esityksillä
ei-tieteellisessä ympäristössä.

Siitä oli tullut siellä varsin suosittu
tapahtuma, joten päätimme tuoda
idean Suomeen. Säilytimme kes-

keiset ajatukset, mutta yritimme

tuoda oman lisämausteemme kannustamalla esiintyjiä käyttämään
mahdollisimman luovia, perintei-

sistä poikkeavia esiintymistapoja.

Lopputulos on tuntunut toimivalta

ja hauskalta. Lisäksi olemme olleet
yllättyneitä siitä, kuinka luovia

ratkaisuja esiintyjät ovat keksineet tutkimusprojektiensa esit-

telyyn. Tähän mennessä olemme
nähneet lauluja, lyhytelokuvia,
32

pantomiimia ja tanssia.

Kuinka monta
tilaisuutta olette tähän
mennessä järjestäneet?
CR: Kaksi. Ensimmäinen

ScienceSLAM Helsinki järjes-

tettiin maaliskuussa ja toinen

kesäkuussa. Kolmas tilaisuus on

marraskuussa (tarkka päivämäärä
tarkentuu myöhemmin, ks. www.
scienceslam.fi).

Miten olette
mielestänne
onnistuneet?

CR: Todella hyvin. Molemmat

tilaisuudet olivat loppuunmyytyjä
(yleisöä 150–200) ja ennen ovien

avaamista paikalla oli kymmenien
metrien jono. Tunnelma sisällä
oli tiivis ja ihmiset nauttivat

silminnähden, kun kuusi oudon ja

salaperäisen ammatin harjoittajaa
uskaltautui kertomaan työstään

näinkin epätavallisessa paikassa

ja tavoitteli kultaisen mikrofonin
valtiutta. Yleisö taputti rytmiä

esiintyjien tueksi ja huuteli kan-

nustushuutoja. Ensimmäisen kul-

taisen mikrofonin voitti solukalvoproteiinien tutkija Boris Vassilev
(HY) hellyttävällä laulullaan

”M.L.N sixty-four – the exciting

story of a protein”. Muita esiintyjiä
ensimmäisessä ScienceSLAMissa

olivat matematiikan lehtori Harri
Varpainen (AY), täpläverkko-

perhosen genomin tutkija Rainer
Lehtonen (HY), tutkimusassis-

tentti Pekka Laitila matematiikan
ja systeemianalyysin laitokselta

(AY), rahoituksen jatko-opiskelija
Salla Pöyry (Hanken) ja pohjois-

maisten kielten tutkija Jonna Ahti
(HY). Kesäkuussa toisen kultaisen
mikrofonin voitti fyysikko Jelena
Telenius (AY) animoidulla rak-

kaustarinallaan fotonista ja elektronista ”Why does Indian curry

look yellow?”. Toisen ScienceSLAMin muut esiintyjät olivat André

Schumacher (AY), Eino Partanen

(HY), Hanna Ollila (HY), Jarno M.
Koponen ja Kumaripaba Athu-

korala (OY) edustaen tieteenaloja
psykologiasta tietotekniikkaan.
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Helsinkiin vuoden

valmistui

2008 loppupuolel-

filosofian maisteriksi

la valmistuttuaan

Helsingin yliopiston

Berliinin teknillisen

biotieteiden laitok-

yliopiston fysiikan

sesta. Perusopinto-

laitoksesta. Hän on

jensa aikana hän hankki

asunut, opiskellut ja

lähituntumaa ja innostusta
tieteelliseen tutkimukseen

Stanfordin yliopistosta (USA)
ja Insitut Curie’sta (Ranska).
Vuonna 2008 hän aloitti
jatko-opinnot Helsingin

työskennellyt Saksas-

M

yliopistossa, missä hän tutkii
paksusuolensyövän mole-

ervi Aavikko

on myös Helsingin biolääketieteellisen tohtoriohjelman

sofian maisteriksi Helsin-

kyyligeneettistä taustaa. Hän

valmistui filo-

(HBGS) opiskelijaneuvoston

gin yliopiston

puheenjohtaja ja HBGS-FIMMin johtokunnan jäsen. Ale-

xandran mielestä jatko-opiskelijat kaipaavat enenevässä
määrin poikkitieteellistä

vuorovaikusta akateemisen
yhteisön sisällä.

biotieteiden
laitoksesta

vuonna 2008. Lisäksi hän

opiskellut biokemiaa ja solu-

sa, Suomessa, Australiassa

ja Espanjassa. Tällä hetkellä
hän toimii Marie-Curie-tohtoriopiskelijana Aalto-yli-

opiston teknillisen fysiikan
laitoksessa tutkien uuden

sukupolven puolijohdema-

teriaaleja aurinkokenno- ja
valaistussovelluksissa.

Christian suhtautuu intohi-

moisesti tieteen tekemiseen
ja uusiin tiedeviestinnän
muotoihin.

biologiaa East Anglian yli-

opistossa (UK). Tammikuusta
2009 hän on työskennellyt

täyspäiväisesti väitöskirjansa
kimpussa Helsingin yliopis-

tossa, Helsingin bioteknologian ja molekyylibiologian

tohtoriohjelmassa (GSBM).

Jatko-opinnoissaan hän kes-

kittyy perinnöllisiin syövälle
altistaviin tekijöihin. Mervin
mielestä on ensiarvoisen

tärkeää saattaa viimeisimmät
tieteelliset tulokset suuren
yleisön tietoisuuteen.
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