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Arviointi ”Tiedemiehet ja -naiset
eivät kovinkaan usein
antaudu tunneprosessien
vietäviksi, vaan he
työskentelevät
systemaattisesti ja
johdonmukaisesti.”

Kari Uusikylä (2008)

Julkaisu



• Suurin osa akateemisten kirjoittajien ongelmista johtuu
vääränlaisista työtavoista tai vahingollisista kirjoittamiseen
liittyvistä asenteista.

• Usein ongelmien taustalla se, että yritetään tuottaa tiukasti
”oikeanlaista” tekstiä ”oikealla” tavalla.

• Se, miltä valmis tieteellinen tutkimusraportti näyttää, ei kerro,
millainen tutkimus- ja kirjoitusprosessi sen taustalla on.





Graham Wallas (1926)

luova prosessi.

Myös tieteellinen kirjoittaminen on

Kate Evans (2013)



Kysymyksiä jumissa olevan tekstin äärellä…
Miten gradu / väitöskirja / artikkeli
(sen aihe tai tekeminen ylipäätään)
liittyy siihen, mikä elämässäni on

merkityksellistä, tärkeää?

• Mitä olen tekemässä ja miksi?
• Miksi se, mitä teen, on tärkeää?
• Miksi tekstini ansaitsee tulla valmiiksi?



Kuka olen?

Mikä minulle on
tärkeää?

Millaisia asioita haluan elämääni?
Mitä asioita en enää halua?

Kuka elämääni hallitsee?
Mitä oikeastaan olen tekemässä?

Miten työni liittyy siihen, mikä on elämässäni merkityksellistä ja tärkeää?

Miksi?

Onko yliopisto työpaikka,
jossa voin tehdä omia arvojani
vastaavaa työtä?

Missä olen?



OMAN TYÖN MIELI JA MERKITYS
”Oli ilahduttavaa tutustua eri tieteenalojen tutkijoihin ja heidän ajatusmaailmaansa:
Oli avartavaa todeta, kuinka ihminen voikaan olla kiinnostunut niin erilaisista ilmiöistä.
Sain huomata, että tämä sama yhteinen maailmamme avautuu jokaiselle meistä
yksilöllisellä tavalla. Kurssilaiset ovat hurmaantuneita ja hullaantuneita mitä
kummallisimmista asioista, mutta kaikilta löytyy samanlainen uuden etsimisen hehku. ”

”Aloin luottaa ja uskoa itseeni enemmän; pystyn kyllä tekemään tutkimusta,
kunhan ajattelulle ja oivalluksille on tilaa ja aikaa. Sain vahvistusta sille,
millainen juuri minä olen tutkijana ja millä tavalla työskentelen.
Myös muiden töiden näkeminen vahvisti käsitystä siitä,
millainen minä olen tutkijana ja että minun tulee olla itselleni
ja omalle työskentelytavalleni uskollinen
eikä yrittää leikkiä jotakuta muuta. ”



Kysymyksiä

• Onko yliopisto tulevaisuuden työpaikkana sellainen, jossa
ihmisten on mahdollista tehdä arvojaan vastaavaa työtä?

• Onko täällä aikaa ja tilaa sellaiselle opetukselle, jolla oikeasti
saadaan aikaan paitsi tuloksia myös kokonaisvaltaista
hyvinvointia? Ymmärretäänkö, että kyse on oikeastaan
samasta asiasta?

• Kuinka paljon yliopiston kehittämisessä tulisi olla kyse
jatkuvasta uuden kehittämistä – kuinka paljon palaamisesta
aivan ytimeen ja sen kirkastamisesta, mikä kulloinkin on
olennaista?
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