Tieteen päivät 2017 tarkastelee vapauden rajoja: millaiset rajat
sananvapaus tai luonnonsuojelu asettavat?
Tieteen päivät järjestetään 11.–15.1.2017 Helsingin yliopiston päärakennuksessa. Ohjelma punoutuu
vapauden ja sen rajojen ympärille: Onko ihmisellä vapaa tahto? Miten vapauskäsitys on muuttunut 1700luvun vapauden ajasta? Entä millaisia rajoja geenimme asettavat? Ohjelmassa näkyy tänä vuonna
vahvasti myös Suomen itsenäisyyden 100-vuotias historia.
Vapautta voidaan lähestyä niin yksilönvapauksien, valtion vallan rajojen kuin maailman antamien
rajoitusten kautta. Tieteen päivillä keskustellaan muun muassa sananvapaudesta ja nettivihasta sekä
arktisista alueista ja ilmastonmuutoksesta.
”Vapauden rajat kytkeytyvät myös moneen tieteen- tai yhteiskuntafilosofian ikuisuuskysymykseen, kuten
kysymykseen vapaan tahdon olemassaolosta tai historian deterministisyydestä”, ohjelmatoimikunnan
puheenjohtaja, johtaja Teija Tiilikainen Ulkopoliittisesta instituutista sanoo.
Toisena isona teemana ohjelmassa näkyy Suomen itsenäisyyden 100-vuotias historia. Keskustelun aiheena
on esimerkiksi Euroopassa tälläkin hetkellä ajankohtainen nationalismi ja kansallisuusaate. Suomen
itsenäistymisvuosi 1917 kytkeytyy osaksi maanosamme historiaa Euroopan Zeitgeist 100 vuotta sitten luentosarjalla.
Kahden vuoden välein järjestettävä Tieteen päivät on Suomen laajin suurelle yleisölle suunnattu
tiedetapahtuma. Tapahtumalta voi odottaa uusia oivalluksia lähes kaikilta tieteenaloilta. Ohjelmassa
sukelletaan sekä syvälle yhteen tieteenalaan että käsitellään aiheita useiden alojen kautta. Tieteen tekijät
nähdään niin väittelemässä ”Päivän paineissa” kuin leppoisissa nojatuolikeskusteluissa. Ääneen pääsevät
myös poliitikot, toimittajat ja taiteilijat.
Tiede tulee kaupungille
Suurin osa ohjelmasta järjestetään Helsingin yliopiston päärakennuksen luentosaleissa, mutta tiede
jalkautuu myös kaupungille. Torstaina 12.1.2017 vietetään Tieteiden yötä, jossa Kruununhaan tiedetoimijat
avaavat ovensa yleisölle. Yössä pääsee esimerkiksi metsästämään kadonnutta kirjaa Virpi Hämeen-Anttilan
käsikirjoittamalla dekkarikierroksella.
Kampissa vietetään 11.–12.1.2017 Tiedettä kaupungissa -tapahtumaa, jossa päästään kurkistamaan
aikakoneen avulla menneisyyteen ja tulevaisuuteen. Työmatkalaiset ja kauppojen asiakkaat voivat pysähtyä
hetkeksi kauppakeskuksen keskusympyrään, jossa tutkijat vievät kuulijat esimerkiksi asumisen
tulevaisuuteen tai työn menneisyyteen.
Tutkimus esiin yhteiskunnassa
Tieteen päiviä on vietetty Suomessa jo 1920-luvulla, mutta ensimmäiset nykyisessä muodossaan järjestetyt
Tieteen päivät pidettiin tammikuussa 1977. Vuonna 2017 tästä tulee kuluneeksi 40 vuotta. Aloitteen
nykyisenlaisista Tieteen päivistä teki akateemikko Kustaa Vilkuna, joka esitti idean tapahtumasta, joka tuo
tutkijoiden ääntä ja tutkimustuloksia kuuluviin yhteiskunnassa.
Vuodesta 2011 lähtien Tieteen päivät on laajentunut myös muualle Suomeen. Tänä vuonna tapahtuma
näkyy Helsingin lisäksi yhteensä kahdeksalla paikkakunnalla.
Tieteen päivät – Vetenskapsdagarna on nykymuodossaan 40 vuotta järjestetty tiedetapahtuma, joka kerää
Helsingissä kerralla noin 15 000 kävijää. Tapahtuman pääjärjestäjä on Tieteellisten seurain valtuuskunta.

Muita järjestäjiä ovat Suomen Kulttuurirahasto, Suomalainen Tiedeakatemia, Finska Vetenskaps-Societeten
– Suomen Tiedeseura, Teknillisten Tieteiden Akatemia ja Svenska Tekniska Vetenskapsakademien i Finland.
Päiviä tukevat lisäksi Tieteen tiedotus ry ja Koneen Säätiö. Tieteen päivien ohjelma löytyy osoitteesta:
tieteenpaivat.fi. Tieteen päiviä järjestetään myös useissa muissa yliopistokaupungeissa.

