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Yhdistys yksinmärehtimistä vastaan
Liia Raippalinna

Toisin kuin usein ajatellaan, tutkijan työ on hyvinkin sosiaalista toimintaa:

hankkeita, projekteja, työryhmiä, yhteiskirjoi�amista, tapahtumien järjestämistä,

opetusta, yhteydenpitoa moniin suun�in, yhteiskunnallista vaiku�amista ja

näiden kaikkien suunni�elua. Uran alkuvaiheessa yhteydet omaan työyhteisöön ja

laajempaan �edeyhteisöön ovat kuitenkin usein vähissä. Koska varsinkin

väitöskirjatutkimusprojek�t ovat usein henkilökohtaisia, on varsinainen

tutkimustyö mones� yksinäistä, missä paino�uu yksin tekemisen vastuu ja

vapaus.

Tutkimusprosessiin kuuluu luonnollises� vaiheita, joissa työ ei tunnu edistyvän,

jolloin usko omaan osaamiseen ja työn merkitykseen horjuu. Yksin kohda�una ne

voivat tuntua musertavilta. Musertava kokemus voi olla myös akateemisen

maailman ja toimeentulon realitee�en kohtaaminen: kilpailu rahoituksesta on

kovaa, nuoren tutkijan asema on epävarma ja huoli toimeentulosta kuormi�aa. Kaiken kukkuraksi väitöskirjantekijän

epäselvä status ja rahoitusmuotojen vaihtelu aiheu�avat ongelmia Kelan, työvoimatoimiston ja vero�ajan kanssa.

Historian ja etnologian laitoksen tutkijat ry on laitoksemme piirissä toimivien tutkijoiden yhdistys, joka järjestää

yhteisöllisyy�ä lisäävää virkistystoimintaa ja edistää nuorten tutkijoiden asiaa. Tehtävät kulkevat käsi kädessä, sillä yhteistä

etua tuskin voidaan edistää ilman luontevaa kanssakäymistä. Oleellista yhdistyksen toiminnassa on se, e�ä se on kaikille

avointa asemasta ja henkilökemioista riippuma�a. Se, millaiseksi toiminta milloinkin muotoutuu, riippuu jäsenistön ja

hallituksen tarpeista, toiveista, ak�ivisuudesta ja �etenkin voimavaroista.

Edunvalvontatehtävää yhdistys hoitaa nostamalla esiin ja o�amalla kantaa erilaisiin nuorten tutkijoiden työhön, asemaan ja

hyvinvoin�in lii�yviin kysymyksiin. Tässä tehdään �iviissä yhteistyössä laitoksen ja laitosjohdon kanssa. Tarvi�aessa

yhdistys pyrkii vaiku�amaan virallisten rakenteiden ulkopuolelta. Yhdistyksen nimissä asioita on mahdollista käsitellä

anonyymis� ja kollek�ivises�.

Loppuun vielä kannano�o: Väitöskirjan tekijöitä kutsutaan usein jatko-opiskelijoiksi. Helan tutkijat ry esi�ää, e�ä

väitöskirjan tekijöistä tulee käy�ää nimitystä väitöstutkija tai väitöskirjatutkija. Paitsi e�ä termi tekee oikeu�a väitöskirjan

tekemiselle tutkimustyönä, se on myös yksiseli�einen ja ero�aa väitöskirjan tekijät perustutkinto-opiskelijoista ja muista
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jatko-opiskelijoista; väitöstutkimuksen tekeminen ei ole verra�avissa peruskoulun jälkeisiin jatko-opintoihin toisen asteen

koulutuksessa. Lisää perusteluja voi lukea esim. Ma� Roiton ja Pe�eri Impolan pääkirjoituksesta J@rgoniassa (2019).

Yhdistys toivo�aa kaikki helalaiset tutkijat uravaiheesta riippuma�a tervetulleeksi mukaan toimintaan! Yhteys�edot

löytyvät verkkosivuilta.

Liia Raippalinna on Helan tutkijat ry:n puheenjohtaja. Hän on myös etnologian ja antropologian väitöskirjatutkija, joka

tutkii ruokahävikin vähentämistä ja on kiinnostunut ihmisestä osana monilajista eloyhteisöä.
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