mankuvan ja tieteellisen maailmankatsomuksen
käsitteistä ovat yhä ajankohtaisia. Teos Tiede,
filosofia ja maailmankatsomus (1984) osoittaa
perustavalla tavalla filosofian lähtökohdat ja laaja-alaisuuden.
4) Hyvän elämän ulottuvuudet tulevat esiin
kirjassa Hyvän elämän filosofia (2015). Se on
lukuisine erilaisten näkemysten pohdintoineen
– käsitteiden etymologioita myöten – kokoava esitys filosofian tarjoamista monipuolisista
mahdollisuuksista tavoitella mahdollisimman
täysipainoista maailmannäkemystä ja elämää.
Rohkeana yhteenvetona on suorastaan pakko
päätyä toteamukseen Niiniluodon filosofian olevan hurmaava tiedonlähde ”kattotieteenä”.

Kirjoittaja on filosofian tohtori ja Turun yliopiston
yleisen kirjallisuuden lehtori (emerita).

Vielä lisää lintujen laulun
nuotinnoksista

Vuoden 2016

Etiikan päivä
keskiviikkona 9.3. Tieteiden talolla Helsingissä (Kirkkokatu 6).
OHJELMA
Klo 9.00 Tutkimusryhmät ja tutkimusaineistojen käyttöoikeus -työpaja
Kuka omistaa tutkimushankkeessa tuotetun aineiston ja
saavutetut tulokset? Kuka niitä saa käyttää ja millä ehdoilla? Tarvitaanko tähän kansallista ohjeistusta?
Työpaja liittyy Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ja Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan ”Vastuullinen tiedeviestintä ja tekijyys” -hankkeeseen. Työskentelyyn johdattelevat hankkeen projektipäällikkö, TaT Iina Kohonen,
TENKin pääsihteeri, dos. Sanna Kaisa Spoof ja TJNKn
pääsihteeri, FT Reetta Kettunen. Paikkoja työpajaan on
rajoitetusti.
Klo 11.00 Kuka omistaa tiedon?
– Seminaarin avaus, puheenjohtaja, kansleri emerita Krista Varantola, TENK
– Näkökulmia tutkimusaineistojen avoimuuteen: tehokkuus, toistettavuus ja vaikuttavuus, opetusneuvos Juha
Haataja, Opetus- ja kulttuuriministeriö
– Datapolitiikka, lakimies Peter Hänninen, Helsingin yliopisto
Klo 12.00–13.00 Lounastauko (omakustanteinen)

Kaarina Laitila
Professori Petteri Portin kertoi tämän lehden
viime numerossa (6/2015) mielenkiintoisista löydöistään koskien myös allekirjoittaneen
opettajaa Olavi Sotavaltaa, joka oli kuvaillut ja
nuotintanut satakielen laulua. Kirjoituksesta
kävi myös ilmi, että lintujen laulun nuotinnoksista ei välttämättä tiedetä kovin yleisesti. En
tiedä, miten tuttu muille kuin biologilukijoille
on lintujen laulun nuotintaja Jussi Seppä, joka
oli lintumaailman tutkija, kirjoittaja, piirtäjä ja
innoittava opettaja Pieksämäen yhteiskoulussa. Hän julkaisi jo vuonna 1922 kirjan Lintujen
äänet, jossa hän on kuvaillut ja nuotintanut noin
40 sekä kuvaillut noin sadan lintumme äänet –
mukana on myös satunnaisia lajeja.

Kirjoittaja on biologi.

Klo 13.00 Geneettisen tutkimustiedon omistaminen
– Avaus, puheenjohtaja Tapani Keränen, TUKIJA
– Geenitutkijan näkökulma, professori Katriina Aalto-Setälä, TaY
– Lääketeollisuuden näkökulma, johtaja Tarja Jalava,
Bayer Oy
– Juristin näkökulma, hallintolakimies Sirpa Soini, Helsingin Biopankki
– Filosofin näkökulma, yliopistonlehtori Markku Oksanen,
Itä-Suomen yliopisto
– Keskustelua
Klo 15.00 Seminaari päättyy
Ohjelma ja ilmoittautuminen osoitteessa: www.etiikanpaiva.fi/2016
Etiikan päivän järjestävät: Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK), Biotekniikan neuvottelukunta (BTNK),
Geenitekniikan lautakunta (GTLK), Tiedeakatemiain neuvottelukunta (TANK), Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta
(TJNK), Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen
neuvottelukunta ETENE, Valtakunnallinen lääketieteellinen tutkimuseettinen toimikunta TUKIJA.
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