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pääkirjoitus

Tämän numeron teemana on yhteistyö, joka näyttäytyy maantieteellisiä rajoja ylittävinä 
aiheina muun muassa koulutuksen ja ystävyyskaupunkitoiminnan näkökulmista. Artikkelien 
kautta on kiehtovaa nähdä, miten esimerkiksi korkeakoulutusta uudistavat käytännöt ”mat-
kustavat” maasta toiseen ja paikallistuvat, kuten Sari Eriksson artikkelissaan kuvaa. Toisaalta 
eri mailla ja vaikkapa unionihankkeiden osapuolilla, kuten Miia Ijäs artikkelissaan kirjoittaa, 
on erilaisia intressejä ja järjestelmiä, joiden yhteensovittaminen ei välttämättä ole helppoa. 
Aikajanalla liikumme uuden ajan alusta tähän päivään ja maantieteellisesti Keski-Aasiasta 
Venäjän kautta Itämerelle. 

Kansainväliset suhteet ja ulkopolitiikka ovat keskustelujen kohteena myös Woodrow 
Wilson Centerissä Washington DC:ssä Yhdysvalloissa, jossa toimin tänä kesänä vierailevana 
tutkijana. Wilson Centerin tutkijaseminaareissa ja yleisötilaisuuksissa analysoidaan paljon 
tietenkin Yhdysvaltojen suhdetta muihin maihin, kuten Venäjään, ja jotkut tutkijoista tarkas-
televat myös Venäjän sisäisiä kehityskulkuja. Onkin mielenkiintoista päästä tapaamaan niin 
paikallisia kuin eri maista tulevia tutkijoita ja asiantuntijoita, joilla on omien tieteenalojensa 
tai toimialojensa kautta erilaisia näkökulmia Venäjän kehitykseen ja maiden välisiin jännit-
teisiin ja yhteistyön mahdollisuuksiin.

Tämän numeron sisällysluettelo ja näytejutut sisällöstä tulevat julki uusilla kotisivuillam-
me, jotka löytyvät osoitteesta journal.fi/idäntutkimus. Sivuilta löytyy myös jo tämän vuoden 
ensimmäisen numeron sisällysluettelo näytejuttuineen ja alamme täydentää sivustoa aiemmin 
ilmestyneillä numeroilla. Aiempi arkisto osoitteessa www.helsinki.fi/idantutkimus on myös 
edelleen käytettävissä. Eli jos kaipaat esimerkiksi vuonna 2015 ilmestyneiden numeroiden 
sisältöjä, ne ovat ladattavissa arkistosta. Uusille sivuille nyt päivitettävät lehdet tulevat ole-
maan kokonaan vapaasti saatavilla vuoden kuluttua kunkin lehden julkaisusta.

Tämän vuoden lehdistä kolmas numero teemalla Data on tekeillä, mutta neljänteen nu-
meroon teemalla Menneisyys otamme edelleen vastaan ehdotuksia artikkeleiksi, esseiksi, 
kirja-arvioiksi ja muiksi sisällöiksi. Menneisyys-teema kutsuu tarjoamaan kirjoituksia eri 
tutkimusaloilta niin lähimenneisyyteen kuin kauemmaskin historiaan liittyen. Pyydämme 
toimittamaan ehdotukset päätoimittajalle tai muille toimituskunnan jäsenille syyskuun 
alkuun mennessä.

Myös ensi vuoden numeron ensimmäinen teema on varmistunut, ja se on nimeltään Tapah-
tumat. Urheilun ja kulttuurin megatapahtumat, kuten olympialaiset ja expot, ovat siirtyneet 
2000-luvulla Euroopasta ja Pohjois-Amerikasta globaaliin etelään ja kehittyviin maihin. 
Megatapahtumia on viime vuosina nähty usein myös Venäjällä, itäisessä Keski-Euroopassa ja 
Keski-Aasiassa. Puola ja Ukraina järjestivät jalkapallon em-kisat vuonna 2012, Valko-Venäjä 
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isännöi jääkiekon mm-kisoja 2014, expo järjestettiin viimeksi Astanassa Kazakstanissa ja 
Venäjän listalle vuoden 2009 euroviisujen, 2013 universiadien ja Sotshin 2014 talviolympia-
laisten rinnalle lisättiin tänä kesänä jalkapallon mm-kilpailut. Tapahtumat-teemanumerossa 
kysytään muun muassa, kuinka urheilun megatapahtumia rakennetaan ja hyödynnetään. Kenen 
ehdoilla ja ketkä niitä rakentavat? Miten perinteinen ja sosiaalinen media osallistuvat tapah-
tumien tuottamiseen? Tapahtumat -teemanumeroon voi tarjota artikkeleita, esseitä, kolumneja 
ja muita Idäntutkimukseen sopivia kirjoituksia näistä teemoista. Lähetä juttuehdotuksesi 
marraskuun alkuun mennessä teemanumeron vierailevalle toimittajalle Pia Koivuselle pia.
koivunen@utu.fi tai päätoimittajalle.

Hyvää kesää!

Washington DC:ssä 25.6.2018


