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INNOVAATIOITA KERRAKSEEN
Tämän vuoden kevät on ollut yliopistomaailmassa ihmeiden aikaa. Helsinkiin rakennetaan uuden suomalaisen yliopistoaikakauden lippulaivaa, huippuyliopistoa, jota jo
kutsutaan erisnimen tapaan Innovaatioyliopistoksi. Kun kolmen yliopiston voimavarat
yhdistetään ja kannustimeksi annetaan merkittävä summa valtion rahaa, opetuksen
ja tutkimuksen pitäisi vahvistua huomattavasti. Helsingin suunnalla alkaa siis pian
tapahtua, syntyä, mahdollistua ja toteutua jotain nykyistä suurempaa. (Innovaatioyliopisto 2008 [online].)
Perjantaina 11. huhtikuuta maakuntakampuksillakin alkoi ihmeiden – ja myös
aikamoisen ihmettelyn – aika. Valtio nimittäin linjasi yliopistojen pääomittamisen
periaatteita, ja innovaatioyliopiston rinnalle kerrottiin kaavailtavan säätiöyliopistoja.
Tällaisten yliopistojen alkupääoman tulee olla vähintään 25 miljoonaa euroa tuhatta
kokopäiväopiskelijaa kohti, ja valtion ulkopuolisen alkupääoman tulee olla aidosti
uutta yksityistä pääomaa. Valtio päättää sitten erikseen, sijoittaako se varojaan maakuntien säätiönä toimiviin yliopistoihin. (Tieteentekijöiden liitto / Uutisia / 11.4.2008
[online].)
Facebook on kaikille avoin, yhteisöllinen internetsivusto, jonka käyttäjiksi
on rekisteröitynyt myös paljon yliopistolaisia. Kulttuurien tutkijoiden invaasio Facebookiin alkoi marras-joulukuussa 2007. Tämä ei ole mikään ihme, sillä Facebook
toimii verkostomaisesti. Siellä on sellaisia klubeja kuin ”Etnologit”, ”Folkloristics” ja
”Nokkaunioikeus pitkille ihmisille”. Käynkin Facebookissa usein juuri työajallani.
Kuulun Facebookissa myös klubiin nimeltä ”KORPI KUISKII HUIPPUYLIOPISTOJA VASTAAN”. Meistä yliopistolaisista klubiin kuuluu moni muukin,
sillä 23. huhtikuuta jäsenmäärä oli 797 henkeä. Tilasin taannoin klubin kautta Taideteollisen korkeakoulun ”separatistisissien” käsin painaman t-paidan. Tekstivaihtoehtoja
oli valittavana kolme, omassani lukee: ”Make Love Not Innovation.” Pukeudun tähän
t-paitaan varsinkin työajallani.
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ELOREN NUMERO 1/2008
Säätiöyliopistoista ja Facebookista riippumaton Elore ilmestyy jälleen kerran ajallaan
ja pyrkii olemaan perinteen tutkimuksen lippulaiva. Toimitin Suomen Kansantietouden Tutkijain Seuran vuosikokoukseen Eloren vuoden 2007 toimintakertomuksen,
jossa todettiin muun muassa lehden saama valtionavustus, 5000 euroa. Tällä rahalla
palkkasimme osa-aikaisen toimitussihteerin, järjestimme kaksi toimituskunnan kokoontumista ja julkaisimme yhteensä noin 550 sivun verran raportteja, kirja-arvioita
ja artikkeleita. Elore toisin sanoen toimitti vapaaehtoisvoimin 77 tekstiä julkaisukuntoon, ja kirjoittajat tekivät työtä ilman kirjoittajapalkkioita. Pienikin siis on kaunista
– ja ennen kaikkea innovatiivista!
Kevään 2008 Eloren numeron sivumääriä en ennättänyt laskea, mutta julkaistavien tekstien kokonaismäärä on jälleen huima, 40 kappaletta – joka ikinen
teksti on myös toimitettu. Lehti alkaa professori Ulrika Wolf-Knutsin syntymäpäivähaastattelulla; hän täytti 60 vuotta loppuvuodesta 2007. Teemanumero käsittelee
ikäkausia, ja sen ovat toimittaneet Outi Fingerroos, Tuija Hovi, Merja Leppälahti ja
Helena Saarikoski. Sven-Erik Klinkmannin kirjoittaman kolumnin lisäksi mukana
on artikkeleita, katsausartikkeleita ja katsauksia. Nämä tekstit esitellään tarkemmin
teemanumeron johdannossa. Teemanumeroon kytkeytyvät myös ajankohtaista-palstan
esittelyt ”Lapset kertovat ja toimivat ry” -verkostosta ja ”Sukupuolten tuottaminen
lastenkulttuurissa” -hankkeesta. Ajankohtaisten raporttien ja kirja-arvioiden jatkuva
suosio kertoo siitä, että tutkijakuntamme liikkuu ahkerasti koti- ja ulkomailla sekä
seuraa tarkkaan kulttuurien tutkimuksen ja lähialojen julkaisutarjontaa.
Syksyn numerossa 2/2008 ei ole teemaa, ja olemme jo saaneet useita tekstitarjouksia. Tämä ei suinkaan tarkoita, ettei erilaisia käsikirjoituksia kannata meille vielä
tarjota. Kevään numeron 1/2009 teemaa ei ole vielä päätetty, mutta avoin kirjoituskutsu
tullaan julkaisemaan ainakin kansantieto-listalla kesän aikana. Hyvä Eloren kirjoittaja,
tutustuthan kirjoitusohjeisiimme huolella jo tekstiä kirjoittaessasi.
Päätoimittajan roolissa mietin joka kevät ja syksy, olenko kiittänyt kirjoittajiamme, toimittajiamme ja toimitussihteeriämme Kaarina Koskea varmasti ja tarpeeksi. Lämmin kiitos teille kaikille! Kiitos myös artikkeleiden anonyymeiksi jääville
asiantuntija-arvioijille.
Hyviä lukuhetkiä!
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