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H: Minkälaisena opiskelijana sä pidät ittees? 

 

N: Määrätietoisena (.) ja järjestelmällisenä ja aika tehokkaana (naurahtaa). 

 

H: … Mikä on sun mielestä  yliopiston tavoite? 

N: Ai niinku opiskelijaa kohtaan vai ylipäänsä yhteiskunnassa? 

 

H: Voit sanoa molemmista. 

 

N: (nauraa) Opiskelijaa kohtaan yliopiston tavoite pitäis olla kouluttaa sellasia (.) ihmisiä, jotka 

pystyy menestyyn siellä työelämässä. Ja pitäis, mää ainakin henkilökohtaisesti aattelen, niin ehkä 

paremmin vastata niihin työelämän haasteisiin. Tietysti siinä on se ongelma, että tää on teoreettinen 

tää lähtökohta täällä toisin kuin  ammattikorkeakouluissa. Jotenkin se pitäis pysyä silti linkittämään 

paremmin siihen käytäntöön, mitä me oikeesti. Miten se tutkimus ja ne teoreettiset lähtökohdat 

johtais siihen, mitä sä teet työssäsi. Aika harvasta tulee tutkija ja silti niitä lähtökohtia palvellaan 

hirveen paljon enemmän mun mielestä.  

 

Yhteiskuntaa ajatellen varmaan sen ois hyvä tuottaa tutkimusta, joka johtaa johonkin. Tutkimusta 

tutkimusta varten, tutkia vaan sitä varten, että tutkii, niin se on musta aivan turhaa ja välillä tuntuu, 

että täällä tehdään sitä aika paljon. 

 

H: Minkälainen tutkimus ois mikä ois mielekkäämpää? 

 

N: En minä sitä oikein osaa sanoa. Kirjallisuuden alalla sellaista ei varmaan ookkaan. (nauraa) 

Kyllähän se vähän on tämmönen tieteenalankin ongelma. Mut jotenkin (.) välillä sitä miettii. Et 

vaikka se ei johtaiskaan tai muuttais yhteiskuntaa, niin ehkä (.) ois aika hyvä, että ois semmosia 

paikkoja, jos aatellaan tutkijoita, niitä tekstejä joita kirjoitetaan, niin vois olla semmosia tekstejä, 

joita ihmiset, jotka ei oo yliopistomaailmasta niin vois lukea. Jo pelkästään se kieli ja se tapa 

kirjoittaa, niin sitten vois väitöskirjan lisäksi tehdä jotain julkaisuja, jotka ois muidenkin luettavissa. 

Jos tällä tavalla sitä miettis.  

 

H: Kirjallisuustieteessä tänne päin voi laajentaa? 

 

N: Niin. 

 

H: et olis yhteiskunnallista merkitystä.  

V: Joo. 

 

H: … Mikä on sun omien opintojen tavoite? 

 

N: (miettii) No (.) Mustahan siis pitäis tulla äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja. (.) Ehkä mun 

opintojen tavoite on saada aika laaja-alainen näkemys siihen mitä mää tuun opettaan. Mistä johtuu, 

et mun tutkinto tulee olemaan paljon suurempi kuin tää 160 opintoviikkoa. 

 


