
    

 

 

 
 
This is an electronic reprint of the original article.  
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. 
 

Author(s): 

 

 

Title: 

 

Year: 

Version:  

 

Please cite the original version: 

 

 

  

 

 

All material supplied via JYX is protected by copyright and other intellectual property rights, and 
duplication or sale of all or part of any of the repository collections is not permitted, except that 
material may be duplicated by you for your research use or educational purposes in electronic or 
print form. You must obtain permission for any other use. Electronic or print copies may not be 
offered, whether for sale or otherwise to anyone who is not an authorised user. 

 

Johtajan haaste: aletaan keskustella

Valtonen, Heli

Valtonen, H. (2018, 30.1.2018). Johtajan haaste: aletaan keskustella. What the Hela?.
https://www.jyu.fi/hytk/fi/laitokset/hela/ajankohtaista/blogi/johtajan-haaste-
aletaan-keskustella

2018



Johtajan haaste: aletaan keskustella

Humanistiset ja yhteiskuntatieteet on julkisuudessa pitkään mielletty yksinään omissa
pölyisissä norsunluutorneissaan puuhaavien tutkijoiden aloina, joilla ryhmätyötä ja
yhteisöllisyyttä ei ole arvostettu. Onkin totta, että esimerkiksi työskentely
tutkimusryhmissä on luonnontieteisiin verrattuna rantautunut aloillemme verrattain
myöhään. Ei silti voi väittää, etteivätkö alojamme edustavat tutkijat olisi käyneet
keskustelua keskenään ennenkin. Päinvastoin.

Yhteiskirjoittaminen ja tutkimusryhmät ovat aiemmin olleet erityisesti humanistisilla
aloilla suhteellisen harvinaisia ilmiötä, mutta tutkijat ovat silti käyneet jatkuvaa ja
aktiivista keskinäistä vuoropuhelua. Tieteelliset väittelyt ovat olleet hyvinkin tiukkoja
niin julkaisujen sivuilla kuin väitöstilaisuuksissa ja seminaareissa, mutta myös
vapaamuotoisesti kahvipöydissä ja seminaarien jatkoilla kuppiloissa.

Nykyinen kova kilpailu, tarve tuloksen tekemiseen ja monet erilaiset julkaisemisen ja
keskustelun foorumit ovat jopa vähentäneet kollegojen keskinäistä keskustelua.
Kuinka usein meillä nykyään on aikaa pysähtyä toviksi puhumaan kollegan kanssa
tutkimuksen perimmäisistä kysymyksistä? Valitettavan harvoin. Silloinkin se usein on
tavoitteellista, välittömään tuloksellisuuteen tähtäävää, kuten osallistuminen
seminaariin, jossa puidaan tutkimussuunnitelmaa tai artikkelikäsikirjoitusta.
Sellainenkin on tärkeää, mutta ei saisi jäädä ainoaksi keskustelumme muodoksi.



Keskusteluihin kannattaa ottaa mukaan myös opiskelijat, koska heidän joukostaan
löytyvät tutkimuksen tulevat toivot. Esimerkiksi Sukupuolentutkimuksen
keskittymä on juuri kutsunut koolle (20. helmikuuta klo 14-16, Karttatila, 4. krs,
Historica) sukupuolentutkimukseen liittyvistä aiheista opinnäytettä tekeviä
opiskelijoita esittelemään aiheitaan ja tutustumaan aihepiirin tutkijoihin. Tilaisuuteen
ovat tervetulleita kaikki asiasta kiinnostuneet opiskelijat ja tutkijat.

Vaikka meillä kaikilla määräajat painavat päälle, voisimme yrittää muistaa, että
yhdessä tekeminen, oleminen ja keskustelu ruokkivat yhteisöllisyyden lisäksi myös
luovaa ajatteluamme. Kaikilla meillä on työhömme liittyen kuulemisen arvoista
sanottavaa ja yhdessä olemme oivaltavampia ja osaavampia. Siksi haastan kaikki
helalaiset vuonna 2018 jalkautumaan aiempaa useammin toistensa pariin uteliaina ja
avoimin mielin puhumaan monipuolisesti erilaisista tutkimusta ja sen tekemistä sekä
opetusta ja ohjaamista koskevista aihepiireistä. Esitetään kysymyksiä toisillemme.
Otetaan opiskelijatkin keskusteluihin mukaan ja – mikä tärkeintä – kuunnellaan
toisiamme.
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