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H: Onko tämmöisestä, puhutaanko siitä paljon että pitäisi pitää tämmöisiä blogeja tai videoblogeja tai 
että tuleeko niinku tuleeko esimerkiksi yliopistolta sitten tämmöistä vinkkiä että kuulepas tutkija teepäs 
näin? 
 
I: No tuota ei ehkä vielä kovin paljoa sitä painetta tule yksittäisille tutkijoille mutta esimerkiksi 
laitosten näkyvyys niin siihen siihen satsataan ainakin täällä meilläkin meillekin nyt ollaan ollaan 
somemaailmassa mukana ja sit just näitä laitoksen oma blogi sarjaa sinne pitäisi kirjoittaa ja ja tällaista 
että kyllä se niinku koko ajan enemmän ja enemmän on tulossa että pitää niinku nostaa omaa häntäänsä 
eikä jäädä tuleen makaamaan niin sanotusti.  
 
[Keskeytys haastattelussa]  
 
H: Tuota tuota joo no se onkin niin se on tietysti varmaankin hyvinkin tämmöisen hyvinkin paljon 
myös resurssikysymys tämmöinen, että, miten, miten on aikaa sitten tämmöiseen viestintään ja, ja onko 
siihen niinku käytännössä miten miten käytännössä sitten tämmöiseen että esimerkiksi että yliopistolla 
jos tutkija aikaa menee siihen haastatteluihin ja semmoiseen että pystytäänkö ne niihin projekteihin 
sitten vai onko se sitten tutkijan oma aikaa.  
 
I: Ei kyllähän meille ihan esimerkiksi työsuunnitelmaan voi laittaa niin kuin tämmöiseen 
yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen, joihin sitten, sitten liittyy vaikka tämmöiset populaari blogit tai 
just median kanssa yhteistyö, ei tietenkään nyt hirmu isoja tuntimääriä, mutta kuitenkin kuitenkin nyt, 
että, että se katsotaan niin kuin osaksi että sitä työnkuvaa ja eri ja erityisesti sitten juuri tutkijoilla. 


