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Tunnetaitoja akateemisen maailmaan
Eerika Koskinen-Koivisto
Kevät toi yliopistolle taas vuotuiset Suomen Akatemian hakutulokset, joita
odotetaan joka vuosi pelonsekaisin ja toiveikkain mielin. Erilaisia rahoitushakuja
on meneillään koko ajan, ja hakemusten valmistelu ja tulosten odo aminen ovat
väl ämätön osa tutkijantyön arkea. Akatemian haku on erityinen, sillä siinä
jaetaan kansallises merki äviä rahoituksia, jotka mahdollistavat tutkijoille
pitkiäkin työsuhteita. Isot hankerahoitukset tuovat yksi äisten tutkijoiden ja
tutkimusryhmien lisäksi rahaa myös yliopistojen yhteiseen kirstuun lisäten
laitosten ja yksiköiden henkilötyövuosia ja toimintaedellytyksiä. Akatemia jakaa
myös palaute a, mikä au aa hakijoita hahmo amaan omien ideoiden ja
toteu amissuunnitelmien toimivuu a.
Itselleni tämän kevään hakukierros oli ensimmäinen kerta, kun sain iloisia uu sia
Suomen Akatemialta. Haluan hieman avata, millainen merkitys tällä
hakutuloksella ja arvioilla on yksi äisen tutkijan arjessa ja miten kuormi avaa se kaikki voi olla. Mitä hakemuksissa
oikeastaan on pelissä ja miltä kri ikin ja arpapelin keskellä eläminen tuntuu? Minun asemassani on nyt helppo kirjoi aa.
Olen mukana pelissä ja hankkeeni on arvioitu yhden raadin mielestä erinomaiseksi. Kyseessä on toki vain yksi lukuisista
raadeista, jonka arvio koostuu seitsemän kansainvälisen asiantun jan mielipiteestä. Mu a minun näkökulmastani kyseessä
on koko urani.
Tulosten saapumisen päivänä useimmat tutkijat ja laitosten johtajat ovat lievässä hälytys lassa. Itse tunsin (taas) aamusta
saakka levo omuu a, joka kasvoi lounastun in mennessä valtaisaksi pe ymyksen tunteeksi. Tunsin vahvas ennalta, e ä
tulos on kielteinen. Päätösvies n viipyessä lähdin kävelylle, jonka aikana mie n (taas) syntyjä syviä. Kävelin koh läheistä
niemeä, jonne kulkee metsäpolku. Alkumatkasta kävin läpi, miltä uu nen tuntuu, miten ilmoitan tutkimushankkeeni jäsenille,
e ä jäimme ilman rahaa, vaikka teimme hyvää työtä ja uskomme yhteiseen ideaamme vahvas . Koin valtavaa uupumusta
ajatellessani, kuinka (taas kerran) minun täytyy sulatella palaute a, lukea missä kohdin suunnitelmani ei toimi, ja arvio siitä,
olenko pätevä. Tämän jälkeen minun pitäisi (taas kerran) kerätä itseni, o aa etäisyy ä ja keski yä muihin asioihin. Kyetä
kääntämään ajatukset siihen, mitä osaan, eikä juu ua niihin sanoihin, joilla arvioijat olivat kohteliaas kertoneet
puu eistani. Ero aa jälleen kerran, e eivät he arvioi minua, vaan ideaani.
Niemennokkaan johtavalla polulla mie n, e en kyllä tänä vuonna – enkä ehkä enää koskaan – halua käydä läpi yhtään
hakukierrosta. Koronakevään jälkeen pääni ei enää kestäisi syksyn tykitystä, jossa olisin päällekkäisten velvollisuuksien
ris tulessa, aloi amassa meneillään olevan tutkimuksen lykkääntyny ä aineiston keruuta ja ensimmäisiä
konferenssipapereita, suunni elemassa opetusta ja kirjoi amassa jälleen kerran hakemuksia jäljelle jääneellä ajalla
viikonloppuisin. En enää jaksaisi nelikymppisenä dosen na todistella kenelläkään pätevyy äni, anoa rahaa ja hyväksyntää.
En haluaisi antaa enää koskaan rahoitushakujen tulosten määritellä itseäni tutkijana. Nyt se olisi loppu. En enää pyytäisi
vanhempiani lapsenvahdiksi, jä äisi mökkikauden pää äjäisiä ja kavereiden tapaamisia enkä sieniretkiä väliin siksi, e ä
kirjoitan hakemusta. Ei enää yhtään syksyä, jonka jälkeen olisin lopen uupunut jo lokakuussa. Luopuisin kaikesta ja alkaisin
vihdoin toteu aa sen pitkään kyteneen plan B:n ja tekisin uravaihdoksen. Näiden ajatusten jälkeen tunsin oloni vapaaksi ja
rauhalliseksi. Olin valmis vastaano amaan ”ei myöntöä” -tuloksen. Hengi n syvään.
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Tutkija Panu Halme julkaisi Twi erissä videosarjan, jossa kertoi apulaisprofessuurin haussa ppumisesta ja sen
aiheu amista tunteista kuten vihasta ja pe ymyksestä. Poh essaan, miten raadollista on, e ei vahvasta mo vaa osta
huolima a väl ämä ä saa tehdä unelmiensa työtä. Halme kysyi, milloin kuuluu luovu aa ja milloin seinä tulee vastaan. Sitä
mie n minäkin. Mie n myös, mitä tapahtuu niille, jotka luovu avat ja uupuvat matkalla. Niille, joita elämä potkii päähään
muillakin elämän osa-alueilla ja joista kukaan ei ota koppia. Halmeen lopputulemana oli, e ä hän aikoo taistella en stä
lujemmin omien tavoi eidensa eteen. Nostan hänelle ha ua ja kiitän avoimuudesta.
Vedin koronakeväänä laitoksemme jatko-opiskelijoille työhyvinvoin in lii yvän koulutuksen. Keskustelimme muun muassa
itsenäiseen työhön lii yvistä haasteista ja erilaisista työn tekemisen lii yvistä tavoista ja rytmeistä. Käsi elimme ulkoisten
odotusten ja sisäisen mo vaa on välisiä ris riitoja sekä jatkuvasta krii sestä palau eesta ja armo omasta kilpailusta
kumpuavia kielteisiä tunteita, jotka kaikki tutkimusta tekevät tunnistavat: kateu a, vihaa, rii ämä ömyy ä ja häpeää.
Koulutuksessa nousi esiin kaikille tu uja raadollisia lanteita sekä se, e ei vaikeista tunteista juuri puhuta ohjauksessa tai
opinnoissa.
Yliopistojen jatko-opinnoissa ja ohjauksessa sekä nuorien tutkijoiden mentoroinnissa tulisi kiinni ää enemmän huomiota
tunnetaitoihin ja henkiseen valmennukseen. Olen viime viikkoina oivaltanut, e ä ne, jotka kestävät mukana akateemisessa
rule ssa ja vieläpä kykenevät säily ämään sen keskellä uskon ja innon eteelliseen aja eluun ja tekemiseen, ovat ihmisiä,
jotka kykenevät käsi elemään vaikeita tunteita muutenkin kuin järje ömän kovan työnteon kau a. Niitä, jotka pystyvät
säily ämään toiveikkuuden ja inhimillisen herkkyyden ja jakamaan ajatuksiaan muiden kanssa.
Haluan lopuksi kii ää kollegoitani ja opiskelijoitani erityises huolien ja synkkien ajatusten jakamisesta. Jatketaan sitä, sillä
sen kau a tuuli usein kääntyy. Minulla on lopuksi myös ehdotus: nau taan kaikki raskaan ja poikkeuksellisen kevään jälkeen
saapuneesta kesästä ja pidetään kunnon loma. Levätään rauhassa ja otetaan etäisyy ä rii ämä ömyyden ajatuksiin.
Puhutaan niistä lisää syksyllä.
Kirjoi aja on dosen , etnologi, SENSOMEMO-hankkeen vastuullinen johtaja ja Posi ve Psychology Prac
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