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Arvoisa juhla yleisö, hyvät kuulijat,

Olen tuntenut itseni hyvin etuoikeutetuksi, kun olen voinut kulkea osan matkaa aikuisuuden
kynnyksellä toiminnan vertaistutkimustyössä. Olen saanut oppia tuntemaan näitä mahtavia tutkijoita
ja heidän tukijoukkojaan. Olen tullut mukaan toimintaan siinä vaiheessa, kun tutkimusaineisto on
ollut koossa. Olen ollut mukana mm. tammikuussa järjestetyssä työpajassa, jossa saimme lukea
tutkimusaineistoa ja analysoida sen sisältöä.

Olen huomannut, että ilmapiiri on ollut välitön ja rento. Meillä on ollut hauskaa. Minut on otettu
vastaan lämmöllä ja olen saanut olla mukana kuin ”kala vedessä”. Olen oppinut arvostamaan näiden
tutkijoiden ääretöntä innostuneisuutta.

Haluaisin tarkastella vertaistutkimuksen työn prosessia juuri opiskeluinnostuksen näkökulmasta.
Vertaistutkimus on ollut osa näiden tutkijoiden opiskelua ja oppimista. Opiskelu on opiskelijan työtä.
Opiskeluinto on johdettu työnimun käsitteestä. Opiskeluinto on yksi positiivisen psykologian käsite
ja merkitsee myönteistä mielentilaa. Opiskeluintoa voidaan mitata ja se jakautuu kolmeen osaan.
Tarmokkuus on opiskeluinnon ensimmäinen osa. Se merkitsee sitä, että vertaistutkijat jaksavat
sinnikkäästi ja lannistumatta tehdä työtä. Vaikka vertaistutkimuksessakin on koettu haasteita, ne on
voitettu ja on yhdessä ponnisteltu eteenpäin. Toinen osa opiskeluintoa on omistautuminen.
Omistautuminen kuvaa sitoutumista vertaistutkimustyöhön. Omistautuminen kuvaa myös ennen
kaikkea sitä, miten merkityksellinen tämä asia on vertaistutkijoille ollut elämässä ja juuri nyt. Olen
kuullut useiden vertaistutkijoiden sanovan, että tämä on ollut parasta mitä elämässäni on tapahtunut
ja jos jotain vastaavaa järjestetään tulevaisuudessa, he haluavat olla täysillä mukana. Olen kuullut
muutamien vertaistutkijoiden kertovan, kuinka he ovat rohkaistuneet tutkimustyössä. He ovat
voimaantuneet ja saaneet uutta luottamusta itseensä. Kolmas opiskeluinnon osa on uppoutuminen.
Vertaistutkimukseen uppoutumista kuvaa se, että aika on tuntunut lentävän kuin siivin, kun olemme
yhdessä tätä työtä tehneet. Työpajapäivä ovat olleet rankkoja, mutta aika on tosiaan lentänyt kuin
siivin ja olemme saaneet valtaisan työn päätökseen, josta itse kukin voi olla ylpeä.

Minultakin satelee nyt isot kiitokset kaikille vertaistutkijoille ja kaikille mukana olleille. Tämä
prosessi on ollut aivan huikea. Vertaistutkimustyö on vienyt minutkin mennessään.
Annetaan kunnon aplodit vielä vertaistutkijoille.
Tuula Koivisto

