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Tieteen tekemisen
hienoutta

T

iede vie lääketiedettä eteenpäin. Uusien tiedettä tekevien nuor
ten sukupolvi kasvaa hyvää vauhtia. Operatiiviset päivät tarjoa
vat tutkijoille mahdollisuuden esitellä työnsä tuloksia. Tänä
vuonna pystyimme onneksi järjestämään tilaisuuden livenä,
jolloin nuoria odottivat oikeat esiintymislavat ja yleisö, jonka ilmeitä ja
eleitä voi seurata.
Nuorille tutkijoille on tärkeää, että omia tutkimustuloksia pääsee
esittelemään yleisölle. Vaikka tieteellisen esittämisen ja kirjoittamisen
raamit ovat varsin tiukat, on silti mahdollisuus kehittää persoonallista
tyyliä viestiä tuloksista. Lisäksi akateemisen keskustelun taitojen oppi
minen kehittyy, kun esityksestä tehdään kysymyksiä, jotka tuovat uusia
näkökulmia esitettyyn aiheeseen. Omia tuloksia tulee osata puolustaa,
toisaalta kriittisiäkin näkemyksiä tulee pystyä analysoimaan ja jopa tar
vittaessa tarkastella omia mielipiteitään.
Nuorten tutkijoiden tie on haastava. Ensimmäistä tutkimusprojektia
tehdessä kaikki on uutta. Parasta tukea nuorelle tutkijalle antavat hyvä
ohjaaja, tutkimusryhmän kannustava ilmapiiri ja kollegiaaliset vanhem
mat tutkijat. Itse olen saanut tehdä tiedettä kolmessa eri tutkimusryh
mässä, joissa jokaisessa on tehty oman alueen huipputiedettä, ja tulokset
ovat olleet kansainvälisesti tunnustettuja. Kannustamisen tyylejä on ollut
erilaisia, vaikka tulokset ovat olleet erinomaisia jokaisessa ryhmässä. En
simmäisiä esityksiä englanniksi pitäessäni, oli vanhempi, suuresti arvos
tamani kollega eturivissä. Kuinka huojentavaa olikaan todeta, että hän
seurasi esitystä kiinnostuneena eikä selaillut kännykkäänsä tai keskittynyt
johonkin muuhun. Lisäksi hän nyökytteli sopivissa kohdissa ilmentäen
olevansa samaa mieltä esityksessäni esittämistäni ajatuksista. Kuinka
rohkaisevaa!
Sain ilon olla Operatiivisilla päivillä puheenjohtajana vapaiden esitys
ten sessiossa, jossa nuoret tutkijat esittivät tuloksiaan. Ohjeet ja aikarajat
olivat selkeät ja esitykset oli huolellisesti valmistettu. Kuulijoina oli muita
tutkijoita, jotka myötämielisesti nyökkäilivät esitysten edetessä. Esittäjällä
saattoi ääni hieman värähtää ja posket punoittaa jännityksestä. Esitetyt
kysymykset taklattiin hienosti jännityksestä huolimatta. Oli myös hienoa
todeta, että pienen alkujähmeyden jälkeen osasta aiheista syntyi pidem
pääkin keskustelua esittäjän ja yleisön välillä. Keskustelu oli luontevaa,
eikä yhtään nipotusta tai ilkeämielistä kommenttia esitetty. Rohkenen
epäillä, että saimme onnistumisen kokemuksia aikaiseksi ja luotua omalta
osaltamme positiivista henkeä tutkimuksen tekijöille.
Uusi tutkijapolvi on kasvamassa ja viemässä alamme osaamista eteen
päin. Kannustetaan heitä parhaimpaan suoritukseen. 
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