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Naistutkimuksen valtakunnallisen tohtorikoulun toimintavuonna 2010 

Naistutkimuksen valtakunnallinen tohtorikoulu (2007-2011) toimii osana eri yliopistojen nais- ja 
sukupuolentutkimuksen oppiaineiden jatkokoulutusta. Vuonna 2010 toiminnassa olivat mukana 
Helsingin, Joensuun, Jyväskylän, Lapin, Tampereen ja Turun yliopistojen sekä Åbo Akademin 
nais- ja sukupuolentutkimuksen oppiaineet. Tohtorikoulun koordinaatio on järjestetty Helsingin 
yliopiston sukupuolentutkimuksen oppiaineesta käsin. 

Naistutkimuksen valtakunnallisen tohtorikoulun toiminta perustuu opetusministeriöltä ja 
yliopistoilta saatuihin tohtorikoulutettavien palkkoihin sekä Suomen Akatemian toiminta-
rahoitukseen. Se järjestää pelkästään tohtorikoulun omille jäsenille tarkoitettuja työseminaareja 
sekä lisäksi myös muille avoimia kotimaisia ja kansainvälisiä tutkijaseminaareja yhteistyössä eri 
tahojen kanssa. Tutkijakoulu on toiminut tutkijakoulujärjestelmän alusta alkaen, ensimmäiset 
kolme kautta (1995–2006) Sukupuolijärjestelmä-tutkijakoulun nimellä. 
 
Vuonna 2010 tutkijakoulussa työskenteli 6 opetusministeriön rahoituksella palkattua sekä 11 
muulla rahoituksella työskentelevää tohtorikoulutettavaa. Suomen Akatemian järjestämässä 
tutkijakouluhaussa vuosille 2010–2013 Naistutkimuksen valtakunnalliselle tohtorikoululle 
myönnettiin kaksivuotinen koordinaattorin paikka (2010–2011). 

Tohtorikoulun johtaja kaudella 2007–2011 on professori Kirsi Saarikangas (Helsingin yliopisto) ja 
koordinaattorina toimii FT, VTM Maija Urponen (Helsingin yliopisto). Suomen Akatemian vuoden 
2010 tohtoriohjelmahaussa tohtorikoululle haettiin jatkoa kaudelle 2012–2015 professori Tuija 
Pulkkisen johdolla – nyt Sukupuolentutkimuksen tohtoriohjelman nimellä. 

Tohtorikoulun tulokset vuonna 2010 

Sari Irni väitteli Åbo Akademissa 19.5.2010, Maija Urponen Helsingin yliopistossa 15.10.2010 ja 
Venla Oikkonen niin ikään Helsingin yliopistossa 17.12.2010. Lisäksi Anne Soronen (HY) jätti 
väitöskirjansa esitarkastukseen. 

Tohtorikoulutettavien referee-artikkeleita ilmestyi vuoden aikana kansainvälisissä julkaisuissa 
kaksi ja kotimaisissa julkaisuissa yksi. Muita tieteellisiä artikkeleita ilmestyi yhteensä seitsemän, 
joista kaksi kansainvälisiä ja viisi kotimaisia. Kotimaisia toimitettuja referee-julkaisuja, 
monografioita tai kirjoja oli yhteensä kolme samoin kuin julkaisuja kotimaisten yliopistojen 
julkaisusarjoissa. Lisäksi tohtorikoulutettavat esittelivät väitöskirjatutkimuksiaan kansainvälisissä 
konferensseissa (17 kertaa), osallistuivat kansainvälisille jatkokoulutuskursseille (4) ja 
kansainvälisten tutkijaverkostojen toimintaan (6) sekä kansainvälisten konferenssien 
järjestämiseen (3) tai tekivät muuta kansainvälistä yhteistyötä (1). 

Kaksi tohtorikoulutettavaa teki vuoden aikana kenttätöitä ulkomailla: Johanna Ahonen Intiassa ja 
Heidi Sinevaara-Niskanen Kööpenhaminassa.  
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Jatkokoulutuskurssit ja työseminaarit 

Naistutkimuksen valtakunnallisen tohtorikoulun toiminnan runko muodostuu väitöskirjojen 
henkilökohtaisesta ohjauksesta, vain tohtoriohjelman jäsenille tarkoitetuista työkokouksista (2–3 
/vuosi) ja väitöskirjaprosessiin liittyvistä seminaareista sekä lisäksi temaattisista kursseista, jotka 
ovat avoimia myös tohtoriohjelman ulkopuolisille tohtoriopiskelijoille. Työskentelyssä edetään 
väitöskirjatyön kaaressa metodologiaa ja teoriaa käsittelevistä kysymyksistä kohti 
yksityiskohtaisempia väitöskirjan kirjoittamisprosessiin liittyviä kysymyksiä, työelämävalmiuksia ja 
urasuunnittelua. Kotimaisten yliopistojen ja valtakunnallisen Hilma-verkoston lisäksi tärkeä 
kansainvälinen yhteistyökumppani on ruotsalais-kansainvälinen sukupuolentutkimuksen 
tutkijakoulu InterGender Research School, jonka partneri Naistutkimuksen valtakunnallinen 
tohtorikoulu on. 
 
Vuonna 2010 tohtorikoulun toiminnassa painotettiin väitöskirjojen valmistusta edistävää 
työkokoustyöskentelyä sekä tulevien tohtoreiden työllistymistä tukevaa opeusta. 
 
Tohtorikoulun järjestämät kurssit 

Tekstistä tietokirjaksi 
Helsingin yliopisto, 27.–28.4.2010 

Kaksipäiväisen tietokirjoittamisen kurssi. Kurssilla käytiin läpi tietokirjan kirjoittamisen ja 
kustantamisen prosessi kirjaideasta kustannussopimukseen. Kurssin vetäjänä toimi FM, 
tietokirjallisuuden tuottaja ja kustannustoimittaja Tuula Kousa ja sille osallistui 6 
tohtorikoulutettavaa. 

Työkokous I 
Kokoushotelli Rantapuisto, Helsinki, 14.–15.6.2010 

Seminaarissa käsiteltiin kokonaisia lukuja kolmen tohtorikoulutettavan väitöskirjatyöstä. 
Muita tohtorikoulutettavia seminaariin osallistui 6; ohjaajista olivat paikalla Saarikangas, 
Liljeström, Silius, Korvajärvi ja Pulkkinen. 

Työkokous II 
Inkalan kartano, Hämeenlinna, 14.–15.9.2010 

Seminaarissa käsiteltiin kokonaisia lukuja neljän tohtorikoulutettavan väitöskirjatyöstä. 
Muita tohtorikoulutettavia seminaariin osallistui 7; ohjaajista olivat paikalla Saarikangas, 
Liljeström, Silius, Korvajärvi ja Naskali. 

Minne vie tohtorin tie?  
Helsingin yliopisto, 11.11.2010 

Iltapäiväseminaari postdoc-vaiheeseen valmistautumisesta (jatko-osa yhdessä 
humanistisen tiedekunnan kanssa järjestetylle Tohtorikoulutettavan portfolio -kurssille). 
Seminaarissa Pirjo Hiidenmaa Suomen Akatemiasta kertoi postdoc-vaiheen rahoituksesta 
ja Eric Carver HY:n urapalveluista opasti osallistujia oman osaamisen ja vaihtoehtojen 
tunnistamiseen. Lisäksi kaksi tohtorikoulun alumnia, Eeva Raevaara ja Antu Sorainen, 
kertoivat väitöksenjälkeisestä työurastaan. Seminaariin osallistui 12 tohtorikoulutettavaa. 

Työkokous III 
Kokoushotelli Rantapuisto, Helsinki, 8.–9.12.2010 

Seminaarissa käsiteltiin kokonaisia lukuja viiden tohtorikoulutettavan väitöskirjatyöstä. 
Muita tohtorikoulutettavia seminaariin osallistui 3; ohjaajista olivat paikalla Liljeström, 
Silius ja Pulkkinen. 
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Yhteistyössä järjestetyt kurssit ja konferenssit 
Naistutkimuksen yliopistopedagogiikan perusteet 
Verkkokurssi ja 3 lähitapaamista, sl 2009 – kl 2010; Hilma - sukupuolentutkimuksen 
yliopistoverkosto  

Lukuvuoden kestävä, verkko-opiskelusta ja kolmesta lähijaksosta koostuva 10 
opintopisteen kokonaisuus järjestetään joka toinen vuosi. Kokonaisuus antaa yleiskuvan 
monialaisen yliopisto-opetuksen kehittämisestä, siihen liittyvästä tutkimuksesta, 
feministisistä opetuksen kehittämisen teoreettisista lähtökohdista ja pedagogisista 
käytännöistä. Lukuvuonna 2009–2010 koulutukseen osallistui 23 opiskelijaa. 
Tohtorikoulusta koulutuskokonaisuuden ohjausryhmään kuuluivat Päivi Naskali (LaY) ja 
Kirsi Saarikangas (HY). Lisäksi Heidi Sinevaara-Niskanen (LaY) toimi koulutuksen 
tutorina. 

4th Christina Conference on Gender Studies: Gender, Nature and Culture 
Helsingin yliopisto 20.–22.5.2010; "Representing and Sensing Nature, Landscape and Gender" -
tutkimusprojekti (Suomen Akatemia), HY sukupulentutkimus 

Kansainväliseen konferenssiin osallistui yhteensä 110 sukupuolentutkimuksen ja 
lähialojen jatko-opiskelijaa, tutkijaa ja opettajaa, joista 60 ulkomailta. Työryhmissä 
esitelmän piti 51 kotimaista ja kansainvälistä tutkijaa ja jatko-opiskelijaa. Konferenssin 
pääpuhujat olivat prof. Rosi Braidotti (Utrecht University), prof. Sarah Franklin (London 
School of Economics), prof. Marja-Liisa Honkasalo (Linköping University) ja prof. Priscilla 
Wald (Duke University, USA). 

Tohtorikoulutettavan portfolio - osaamisen dokumentointi 
Helsingin yliopisto 29.9.–13.10.2010; HY humanistinen tiedekunta 

Jatko-opiskelijan asiantuntijuuden kehittymiseksi ja tiedostamiseksi sekä urasuunnittelun 
ja työnhaun edistämiseksi järjestetyn kurssin vetäjinä toimivat Leena Itkonen HY:n 
urapalveluista sekä Juha Himanka ja Päivi Heino humanistisesta tiedekunnasta. Lisäksi 
kurssilla kuultiin kolmen alumnin kertomus omasta urapolustaan. Kurssille osallistui 
kaikkiaan 10 jatko-opiskelijaa. 

Judith Butler’s Commitments – Evaluations thus far 
Helsingin yliopisto, 23.–25.11.2010; HY sukupuolentutkimus 

Prof. Tuija Pulkkisen johtamalla kurssilla tutustuttiin Judith Butlerin 2000-luvun kirjoituksiin, 
erityisesti niiden ontologisiin ja poliittisiin sitoumuksiin, yhdessä Butlerin ajattelua 
kommentoivien feministiteoreetikkojen tekstien kanssa. Kurssille osallistui 12 jatko-
opiskelijaa.  

Tohtorikoulutettavat 

Opetusministeriön rahoituksella 

Kaudelle 2007–2011 Naistutkimuksen valtakunnallisella tohtorikoululla on 6 Opetusministeriön 
rahoittamaa nelivuotista tutkijakoulupaikkaa. Näillä paikoilla vuonna 2010 opiskelivat: 

Johanna Ahonen (Turun yliopisto) 
Riikka Homanen (Tampereen yliopisto) 
Kirsi Kinnarinen (Helsingin yliopisto) 
Sanna Rikala (Tampereen yliopisto) 
Heidi Sinevaara-Niskanen (Lapin yliopisto) 
Eeva Urrio (Helsingin yliopisto) 
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Muulla rahoituksella 

Opetusministeriön rahoittamien paikkojen lisäksi tutkijakoulun toiminnassa on mukana apurahoilla 
tai muulla itse järjestämällään rahoituksella toimivia tohtorikoulutettavia. Vuonna 2010 näillä ns. 
lisäpaikoilla opiskelivat 

Ilana Aalto (Turun yliopisto) 
Anna Elomäki (Helsingin yliopisto) 
Kirsi Eräranta (Helsingin yliopisto) 
Sari Irni (Åbo Akademi, väitteli 19.5.2010) 
Saara Jäntti (Jyväskylän yliopisto) 
Eva-Mikaela Kinnari (Åbo Akademi) 
Marjo Kolehmainen (Tampereen yliopisto) 
Paula Kuosmanen (Helsingin yliopisto) 
Venla Oikkonen (Helsingin yliopisto, väitteli 17.12.2010) 
Anne Soronen (Helsingin yliopisto) 
Maija Urponen (Helsingin yliopisto, väitteli 15.10.2010) 

Johtoryhmä 

Naistutkimuksen valtakunnallisen tohtorikoulun johtoryhmässä on edustaja kunkin mukana olevan 
yliopiston nais- ja sukupuolentutkimuksen oppiaineesta. Vuonna 2010 johtoryhmän jäsenet olivat: 
Yliopistonlehtori, dos. Kirsi Saarikangas, Helsingin yliopisto (vastuullinen johtaja) 

Prof. Kaija Heikkinen, Joensuun yliopisto 
Prof. Päivi Korvajärvi, Tampereen yliopisto 
Prof. Marianne Liljeström, Turun yliopisto 
Prof. Päivi Naskali, Lapin yliopisto 
Erikoistutkija Tuula Juvonen, Jyväskylän yliopisto 
Prof. Tuija Pulkkinen, Helsingin yliopisto 
Prof. Harriet Silius, Åbo Akademi 
FM Eva-Mikaela Kinnari, Åbo Akademi (opiskelijoiden edustaja) 
YTM Heidi Sinevaara-Niskanen, Lapin yliopisto (opiskelijoiden edustajan varajäsen) 
Koordinaattori Maija Urponen, johtoryhmän sihteeri 


