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Informaatiotutkimus,  41(2–3), 20222

Joka toinen vuosi järjestettävät kansalliset Informaatiotutkimuksen päivät 
ovat taas täällä (3.–4 marraskuuta 2022). I-päivät ovat keskeinen kohtaamis- 
paikka kotimaisen informaatiotutkimuksen kentällä, paikka jossa esitellä,  
keskustella, tutustua, ja oppia uutta. Minusta on mahtavaa, että tällainen 
foorumi on muotoutunut osaksi tieteenalan perinteitä, jossa kaikin tavoin  
avoimella otteella ja matalalla kynnyksellä kutsutaan aiheesta kiinnostuneet 
mukaan luomaan yhteistä ohjelmaa.

I-päivien käytännön järjestelyistä vastaa tällä kertaa Tampereen yliopisto, 
jossa järjestelytoimikunnassa on toiminut Sanna Kumpulainen, Elina Late ja 
Tuulikki Alamettälä. Suuri kiitos teille kaikesta työstä!

Jälleen kerran I-päivät tarjoavat monipuolisen kokoelman informaatio-
tutkimuksen aiheita ja näkökulmia. Tässä numerossa julkaistaan työryhmien 
hyväksymiä laajennettuja abstrakteja muun sisällön ohella. Vuonna 2022 
I-päivillä toimii seuraavat työryhmät:

• Informaatiovuorovaikutus ja vuorovaikutteinen tiedonhaku /  
Information interaction and interactive information retrieval  
Vetäjänä Sanna Kumpulainen 

• Terveystieto ja -viestintä / Health information and communication / 
Hälsoinformation och -kommunikation  
Vetäjinä Kristina Eriksson-Backa, Heidi Enwald, Noora Hirvonen & 
Isto Huvila 

• Nousevat i-tähdet: Informaatiotutkimuksen opinnäytteet ja väitöstut-
kimussuunnitelmat / The rising i-stars: thesis and doctoral research 
plans in information studies 
Vetäjinä Heidi Enwald, Sanna Kumpulainen & Tuulikki Alamettälä 

• Keho ja ruumiillisuus informaatiotutkimuksessa / Body and  
embodiment in information studies  
Vetäjinä Aira Huttunen, Anna-Maija Multas & Anna Suorsa 

• Avoin tiede / Open Science  
Vetäjinä Heidi Enwald, Mikael Laakso & Elina Late 

• Lukutaidon monet muodot / Many forms of literacy  
Vetäjinä Tuulikki Alamettälä & Anu Ojaranta 
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• Informaatio vähemmistöjen ja erityisryhmien kontekstissa /  
Information behaviour and information practices in the context of 
minorities and special groups / Informationsbeteende och -praktiker  
i minoriteternas och specialgruppernas kontext  
Vetäjinä Eeva-Liisa Eskola & Hamed Ahmadinia 

• Knowledge Management  
Vetäjinä Anna Suorsa, Heli Kautonen & Farhan Ahmad 

Suuri kiitos I-päivien ja tämän numeron toteutumiselle kuuluu paitsi  
työryhmien vetäjille  niin  myös  toimitussihteeri  Harri  Ollikaiselle,  joka   
onnistui jälleen saamaan aineiston julkaisukuntoon tiukasta aikataulusta 
huolimatta. Kannustan kaikkia pitämään lehtemme mielessä pohtiessanne 
julkaisukanavaa jatkotyöstetyille käsikirjoituksillenne.

Innolla odotan tulevia päiviä – jutellaan lisää paikan päällä!

Mikael Laakso
Espoossa 17.10.2022


