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ISY etsii uutta päätoimittajaa jatkamaan IS-lehden kanssa 1.1.2021 alkaen 

 

Avoin paikka: 

Ilmansuojelu-lehden päätoimittaja 

 

Työn kuvaus ja edellytetty osaaminen:  

Haluaisitko kokemusta lehden toimittamisesta sekä tiedeviestinnästä? Ilmansuojelu-lehti (ilmansuojelualan 

ammattilehti) etsii nyt innostunutta päätoimittajaa. Työ sopii hyvin esimerkiksi loppuvaiheen opiskelijalle 

tai aloittelevalle viestinnän, ympäristöalan tai projektityön ammattilaiselle sivutyöksi - toki freelanceritkin 

ovat tervetulleita. 

Ilmansuojelu on ilman- ja ilmastonsuojelualan ammattilehti, jonka toimituskunta koostuu vapaaehtoisista 

alan ammattilaisista sekä päätoimittajasta. Julkaisijana on ISY eli Ilmansuojeluyhdistys ry ja lehden sisältöön 

kuuluu niin alan aihepiiriin sopivia asia-artikkeleita kuin kevyempiä henkilötarinoita ja tapahtumakuvauksia. 

Vakituiseen osa-aikaiseen päätoimittajan tehtävään kuuluu muun muassa toimituskunnan ja kirjoittajien 

kanssa viestintä, artikkelien koordinointi, artikkelien oikoluku ja editointi, viestintä taittajan kanssa, lehden 

rakenteen suunnittelu, pääkirjoitusten kirjoittaminen sekä yhteistyö ja ilmoitusten markkinointi eri 

toimijoiden kanssa. Perehdytys tehtävään olisi mielellään joulukuussa 2020. Ilmansuojelu-lehti ilmestyy 4 

kertaa vuodessa.  

Päätoimittajalle maksetaan 500 € per valmistunut lehti ja työ on hyvin itsenäistä sekä joustavaa, sopii hyvin 

esimerkiksi opintojen lomassa tai sivutyönä tehtäväksi. Toivomme, että hakijalla on jo jonkin verran 

kokemusta tekstin tuottamisesta ja editoinnista sekä koordinoinnista.  

Ota rohkeasti yhteyttä, jos kiinnostuit. Kerro hakemuksessasi, miksi aihepiiri kiinnostaa, sekä 

toimittamiseen tai koordinointiin liittyvästä kokemuksestasi. Lähetäthän hakemuksen ja ansioluettelon 

pdf-muodossa sähköpostitse osoitteeseen ilmansuojelulehti@isy.fi. Viimeinen hakupäivä on 15.11.2020. 

 

ILMANSUOJELU-LEHTI 

Ilmansuojeluyhdistys julkaisee neljä kertaa vuodessa ilmestyvää Ilmansuojelu-lehteä. Se välittää tuoretta 

tietoa ilmansuojeluun ja ilmastonmuutokseen liittyvistä aiheista tutkimuksen, hallinnon, teollisuuden ja 

koulutuksen näkökulmasta. 

https://isy.fi/julkaisut/ilmansuojelulehti/ 

 

Lisätietoja antaa lehden nykyinen päätoimittaja Johanna Kare-Haavisto (ilmansuojelulehti@isy.fi) tai 

yhdistyksen sihteeri Essi Haapaniemi (sihteeri@isy.fi, +358 45 133 5989).  

https://isy.fi/julkaisut/ilmansuojelulehti/
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Muut tiedot 

Ajankohta ja kesto:  Toistaiseksi voimassa 1.1.2021 alkaen  

Työaika:   Osa-aikatyö 

Palkka:   500 € lehden julkaisun yhteydessä 4 kertaa vuodessa  

Sijainti:   Pääkaupunkiseutu 

 

Työnantaja:   Ilmansuojeluyhdistys ry 

Yhteyshenkilö:  Johanna Kare-Haavisto 

Osoite:   Ilmansuojeluyhdistys ry 

PL 136 

00251 Helsinki 

 

Sähköpostiosoite:  ilmansuojelulehti@isy.fi 

 

 

Tutustu ISY:n toimintaan 

Verkkosivut:  https://isy.fi/  

Facebook:   https://www.facebook.com/Ilmansuojeluyhdistys/  

LinkedIn:   https://www.linkedin.com/company/ilmansuojeluyhdistys-ry  

Twitter:   https://twitter.com/ISY_fi  

Instagram:   https://www.instagram.com/ilmansuojeluyhdistys/  
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