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Paikan ja sukupuolen merkitykset pohjoiskarjalaisille maaseutunuorille

Sain Alli Paasikiven säätiöltä apurahan väitöskirjatutkimustani varten kevään 2016 haussa ja
työskentelin apurahan turvin kokopäiväisesti vuoden 2017 kokonaisuudessaan. Tutkimukseni
suuntautuu niin yhteiskunnalliseen kuin tutkimukselliseenkin marginaaliin, ”hylkysyrjään”:
syrjäisellä maaseudulla asuviin poikiin ja heidän näkemyksiinsä omasta elämästään.
Sosiologian väitöskirjassani tarkastelen Itä-Suomen syrjäisellä maaseudulla asuvien poikien
kokemuksia arkielämästä ja kysyn, miten paikka raamittaa elämänkulkuja ja mieheksi
kasvamista. Tutkimuksessani seurataan vuonna 2000 syntyneiden nuorten poikien
elämänkulkua haastattelemalla heitä kahdesti vuodessa useamman vuoden ajan. Tutkimukseni
kuluu laajempaan Nuoret ajassa -tutkimushankkeeseen, jossa on Itä-Suomen yliopiston lisäksi
mukana Nuorisotutkimusverkosto ja Helsingin yliopisto. Lisätietoa hankkeesta löytyy
hankkeen
blogista
http://www.nuoretajassa.fi/
sekä
hankkeen
nettisivuilta
http://www.nuorisotutkimusseura.fi/hankkeet/nuoret-ajassa.
Alli Paasikiven säätiön apurahan turvin sain mahdollisuuden keskittyä täysipäiväisesti
väitöskirjan tekemiseen ja vuonna 2017:
jatkoin aineistonkeruuta tehden 14 uutta haastattelua.
analysoin koodaten kouluvalinta-aineistoa ja kirjoitin ensimmäisen käsikirjoituksen
yhteisartikkeliin poikien toisen asteen kouluvalinnoista harvaan asutulla maaseudulla.
analysoin koodaten aineistoa yläkouluajalta ja kirjoitin ensimmäisen käsikirjoituksen
poikien maskuliinisuuksista kotipaikallaan.
pidin useita vierailuluentoja Itä-Suomen yliopistossa ja esitin Nuorisotutkimuspäivillä
Oulun yliopistossa väitöskirjaideaani muille tutkijoille hakien tietoisesti kritiikkiä
tutkimusasetelmalleni.
kirjoitin noin 200 sivua pohtivaa tutkimuspäiväkirjaa aineistonkeruun ja muun
tutkimusprosessin ajalta.
suoritin
tohtoriopintoihin
kuuluvia
opintojaksoja
eteenpäin
erityisesti
menetelmäopetuksen osalta.
viimeistelin useita aineistooni läheisesti liittyviä yhteisartikkeleita omalta osaltani
onnistuin selättämään laajan laadullisen seuranta-aineiston haasteet vaihtamalla
väitöskirjan muodon artikkeliväitöskirjasta monografiaksi.

Vuosi 2017 oli erityisen antoisa varsinkin tutkijan taitojeni kehittymisen osalta, sillä
väitöskirjan tekeminen on paljon muutakin kuin kirjoittamista. Opin ennen kaikkea
aikatauluttamisen, oman työni suunnittelun, priorisoinnin ja säännöllisen kirjoittamisen taitoja.
Erityinen kohokohta vuodelle 2017 oli, kun pääsin yhdessä muiden joensuulaisten
syrjäseutututkijoiden kanssa kertomaan presidenttiehdokas Nils Torvaldsille Itä-Suomen
nuorten tilanteesta ja siten hyödyntämään tutkimuksessa saamaani ymmärrystä.
Väitöskirjani on edennyt suunnitellussa aikataulussa. Vuosina 2018 ja 2019 analysoin
aineistoa, kirjoitan tutkimustekstiä, osallistun konferensseihin ja kirjoitan yhteisartikkelia
muiden syrjäseutututkijoiden kanssa. Tavoitteena on saada väitöskirjan ensimmäinen
käsikirjoitus valmiiksi vuoden 2018 loppuun mennessä ja väitöskirja esitarkastukseen vuoden
2020 keväällä.
Olen kiitollinen Alli Paasikiven säätiölle saamastani tuesta ja luottamuksesta ja toivon
yhteistyön jatkuvan myös vastaisuudessa.
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