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1. Palaute tohtoriohjelman temaattisesta opetuksesta lv. 2015–2016
Jakkula oli lähettänyt kokouskutsun ja asialistan mukana palautekoosteen lukuvuoden
2015–2016 temaattisista opintojaksoista. Käytiin palautteet läpi ja keskusteltiin niistä.
Sovittiin, että tutkijakoulu jatkaa viestintää temaattisten opintojaksojen korkeasta
yleissivistävyydestä. Lisäksi viestinnän keinoin pitäisi kirkastaa sitä, että etäopetuksen
lisäksi lähiopetuksella on arvonsa: se on osa tutkijaksi kasvamista ja tiedeyhteisöön
liittymistä ja mahdollisuus tiedon rakentamiseen, muuttumiseen ja kehittymiseen.
Todettiin, että opettajien rekrytoinnissa on onnistuttu melko hyvin. Jatkossa tulee
kiinnittää entistä enemmän huomiota siihen, että pedagoginen toteutus on toimiva.
Esimerkiksi seminaaritöiden jakaminen kaikille osallistujille on luonnollisestikin
suotavaa, jos halutaan luoda keskustelua.
Ensi lukuvuonna palautteenkeruu toteutetaan Kulttuurilähtöinen palvelumuotoilu tohtoriohjelmassa kehitetyn palautemallin mukaan. Palautemalli sai kiitosta
auditoinnissakin.
2. Tohtoriohjelman vetovoimaisuuden kasvattamiseksi tehdyt toimenpiteet
- Tervetuloa tohtoriopintojen pariin 12.1.2016
- Temaattisten ohjelmien apurahat, tiedotus alkoi 20.1.2016
- Erilliset viestit tohtoriohjelman temaattisista opintojaksoista
- Tohtoriohjelman verkkosivut ja uudet verkkosivut työstettävänä
- Temaattisten opintojaksojen kansainväliset vierailijat lv. 2016–2017 (HaILa-hanke)
- Tohtoriohjelmien esittelypaketit työstettävänä (prosessiin tukihenkilö
tohtoriohjelmasta)
Keskusteltiin vetovoimaisuuden kasvattamiseksi tehdyistä toimenpiteistä.
Tiedottamiseen on panostettu ja sitä jatketaan. Samaten temaattisten ohjelmien
apurahat on avattu haettavaksi kaikille temaattisiin ohjelmiin kuuluville
väitöskirjatutkijoille statuksesta riippumatta; tämä asetettiin tavoitteeksi edellisessä
kokouksessa.
Kevään 2016 aikana tohtoriohjelmaan on tullut kaksi uutta väitöskirjatutkijaa ja
ohjelmaan aikovia uusia tulokkaitakin on.
Jakkula työstää ohjaajille suunnattua esittelypakettia temaattisista tohtoriohjelmista ja
tutkijakoulun uusien verkkosivujen tekstejä. Sovittiin, että Kohtakangas työstää
tohtoriohjelman esittelytekstiä yhdessä Jakkulan kanssa. Teksti lähetetään
kommentoitavaksi ja edelleen parannettavaksi johtoryhmälle. Asia hoidetaan eteenpäin
hyvissä ajoin ennen kesälomia.
3. Tohtoriohjelman temaattiset opintojaksot lv. 2016–2017
Jakkula oli lähettänyt kokouskutsun ja asialistan mukana koosteen lukuvuoden 2016–
2017 kutsuttavista kansainvälisistä luennoitsijoista. Linda McDowell (University of Oxford)
tulee opettamaan opintojakson TUKO1227 Changing work yhdessä Timo Aarrevaaran ja
Outi Rantalan kanssa keväällä 2017. Lisäksi Jef Huysmans (Queen Mary University of

London) tulee opettamaan opintojakson TUKO1228 Participation yhdessä Janne Autton
kanssa keväällä 2017.
Sovittiin, että tulevana lukuvuonna pyritään järjestämään opintojakso TUKO1225
Yhteisöllisyys ja sosiaalinen kestävyys (5 op) etänä. Jakkula edistää asiaa.
Lisäksi sovittiin, että pyritään järjestämään opintojakso TUKO1226 Private-public relations
kansainvälisen luennoitsijan ja Lapin yliopiston luennoitsijan yhteistyönä. Jakkula edistää
asiaa.
4. Muut asiat
- keskustelu: vuoden 2017 jäsenyydet
Keskusteltiin alustavasti tohtoriohjelman johtoryhmän jäsenyyksistä vuonna 2017.
Kaikki olivat yhtä mieltä siitä, että jäsenyyksien vaihtaminen täytyy olla hallittua ja
suunnitelmallista. Muutamat jäsenet kokivat voivansa siirtää jäsenyyden eteenpäin.
Sovitaan jäsenyysvaihdoksista tarkemmin seuraavassa kokouksessa; kukin työstää
asiaa tahollaan.
-

syksyn kokous
Tohtoriohjelman johtoryhmä kokoontuu seuraavan kerran 21. marraskuuta 2016 klo
10.00–12.00.

-

Lisäksi sovittiin, että pyydetään tohtoriohjelman nuorempien tutkijoiden
opintosuunnitelmat tarkasteltavaksi seuraavaan kokoukseen.

