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Viesti ja vaikuta: Populaarin 
tiedejulkaisemisen käytännön taitoja -

webinaari



Mistä jutellaan:

• Podcast vaikuttamisen ja viestinnän välineenä
• Sisällön näkökulma: mitä ja miten puhua?
• Tekninen näkökulma: miten pitää tehdä?
• Systeeminen näkökulma: millainen on 

teknologinen infrastruktuuri? 
• Kulttuurinen näkökulma: miten luot uutta 

aluetta todellisuuteen podcastin avulla? 



Oma taustani tieteen + popularisoinnin 
parissa

















Sisällön näkökulma: 
mitä ja miten puhua?



Tekninen näkökulma: 
mitä pitää tehdä?

• PODCAST on kuin kasvi, joka tarvitsee...

...ruukun (mikrofoni ja editointivälineet)

...mullan (Hosting-palvelin)

...lannoitetta (ID3-tagit)

...vettä (säännöllinen sisältö)

...valoa (jakaminen kuulijoille)



Ruukku: Mikrofoni + editointi

• Nauhoittaminen voi tapahtua jopa suoraan 
kännykkään!

• Itse nauhoitan BLUE SNOWBALL (USB) –
mikrofonilla suoraan tietokoneelle (iMac)

• Nauhoituksen editoin SCREENFLOW –ohjelmalla 

+ käytän alkumusiikkia, johon olen ostanut lisenssin



Multa: Hosting-palvelu

• Hosting-palvelu on palvelu verkossa, joka 
toimii ikään kuin ”hotellina” kaikille 
nauhoittamillesi jaksoille verkossa

• LIBSYN (Liberated Syndication) on hyvä 
vaihtoehto (alk. 7€ / kk) 

• Jakso ladataan ”hotelliin”, jossa se pysyy 
ikuisesti...ja josta se napataan automaattisesti 
eri kanaviin (Spotify, Apple, Google Podcast...)



Lannoite: ID3-tagit

• ID3-tagit nauhoitettuun jaksoon kiinnitettäviä 
”tunnisteita”

• Kuten: podcastin nimi, tekijä, kuva, jakso...
• Laitan nämä iTunesissa

...sen jälkeen ”tägätty” tiedosto on valmis 
menemään ”hotelliin” (Libsyn)



Vesi: Säännöllinen sisältö

• Päätä frekvenssi etukäteen 
• Nauhoita etukäteen 
• Useampi jakso kerralla 



Valo: Jakaminen kuulijoille

• Helppoa: hosting-palvelu tekee sen puolestasi! 
• Jäljelle jää vain ”markkinointi” 
• Hyviä kanavia ovat LinkedIn, blogit, 

haastateltavana oleminen toisissa 
podcasteissa...



Systeeminen näkökulma: 
teknologinen infrastruktuuri? 





Kulttuurinen näkökulma: 
miten luot uutta aluetta todellisuuteen 

podcastin avulla? 



Kulttuurinen näkökulma: 
miten luot uutta aluetta todellisuuteen 

podcastin avulla? 

• Päätä aihe ja tulokulma
• Opi tekemällä 
• Ole rohkea 



Kiitos & kysymyksiä!
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