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Kansainvälinen 
tieteellinen 
kongressi 
ensikertalaisen 
silmin
Erilaisiin kansainvälisiin kong- 
resseihin osallistuminen on 
tärkeä osa tutkijan työtä. Tä-
män tiesin  suunnitellessani 
osallistumistani Ruotsissa 
Göteborgissa 23.–25.5.2019 
järjestettyyn International 
Association of Gerontology and 
Geriatrics European Region 
(IAGG-ER) -kongressiin. Se, 
mitä tällaisissa kongresseissa 
oikeastaan tapahtuu ja mitä 
sellaisiin osallistuminen tar-
koittaa, ei ollut vielä tällöin 
kovin selvää. Oma osallistu-
miseni oli nimittäin elämäni 
ensimmäinen kokemus kan - 
sainvälisestä  tieteellisestä 
kongressista, eikä minulla ol-
lut muuhun kuin omiin en-
nakkoluuloihini  pohjautuvia 
oletuksia siitä, millaista kong-
ressiin osallistuminen on.

Ennakkoluuloista puheen 
ollen, kuvittelin, että kongres-
siin osallistuminen on melko 
stressaavaa puuhaa: paljon is-
tumista, aikataulujen seuraa-
mista, puheiden kuuntelemis-
ta, muistiinpanojen  tekemistä 
ja postereihin  tutustumista 
lähes tauotta kolmen päivän 
ajan. Tämä tuntui suoraan 
sanoen aika kauhistuttavalta 

ajatukselta. Miten edes  saisin 
kaiken tuon uuden tiedon 
mahtumaan päähäni? Mi nul - 
la itselläni oli kongressissa väi- 
 töskirjatutkimukseni osajul-
kaisua, vanhimmista vanhim-
pien sosiaalisia suhteita, kä-
sittelevä posteri, enkä ollut 
koskaan aikaisemmin tehnyt 
tieteellistä posteria, saati esi-
tellyt sellaista, joten siihenkin 
liittyvät käytännöt olivat mi-
nulle jonkinmoinen arvoitus. 
Mietinkin sitä, kuuluuko mi-
nun siis seisoa koko  päivä pos-
terini vieressä hymyilemäs sä 
ja vastaamassa kysymyksiin? 
Kuulostaa aika rankalta päi-
vältä. 

Näin jälkikäteen ajateltu na 
ennakkoluuloni osoittautui-
vat melko lailla oikeiksi, sillä 
kongressissa totta tosiaan tuli 
istuttua paljon, kuunneltua 
useita esityksiä ja kierrel tyä 
lukemassa postereita. Muis-
tiinpanojakin tuli tehtyä ja 
seisottua  hymyilemässä oman 
posterin vieressä. Päivät olivat 
pitkiä, sillä ohjelma alkoi aa-
mulla jo kello 8.30 ja viimeiset 
sessiot päättyivät parhaillaan 
vasta kello 19.30. Kuitenkin 
sen sijaan, että tämä kaikki 
olisi tuntunut stressaavalta 
tai rankalta, tuntuikin se yl-
lättäen mukavalta ja innos-
tavalta. Kongressissa siis oli 
juuri sellaista kuin olin ku-
vitellut, mutta samanaikai-
sesti ei kuitenkaan yhtään 

sellaista kuin olin kuvitellut. 
Kongressin mukavan rento 
ilmapiiri vei mukanaan tällai-
senkin paatuneen stressaajan. 
Viihtymistäni edesauttoivat 
huomattavasti myös kongres-
sin hyvin onnistuneet käytän-
nön järjestelyt sekä viihtyisä 
kongressipaikka. 

Tänä vuonna kongressin 
teema oli Towards Capability 
in Ageing – from cell to society 
ja, kuten teema antaa ymmär-
tää, oli tarjonta hyvin moni-
puolinen. Kongressin ohjel-
maa läpikäydessä sai hyvän 
käsityksen siitä, miten monis-
ta näkökulmista ikääntymis-
tä voidaankaan tutkimuksessa 
lähestyä, ja olikin innos tavaa 
havaita itse olevansa osa niin 
monialaista  tutkimusyhteisöä. 
Koska tarjontaa oli valta vasti 
ja päällekkäisiä sessioita usein 
monia, oli  välillä vaikea vali-
ta, mihin niistä itse osallistui-
si. Tästä johtuen itse valitsin 
oman väitöskirja ni tutkimus-
aiheeseen,  sosiaa li siin suh-
teisiin, ja SoWell-tut ki mus - 
projektimme aiheeseen, eli 
hyvinvointiin, liittyviä sessioi-
ta. Lisäksi osallistuin sellai-
siin sessioihin, joissa esiteltiin 
laadullisia tutkimusmenetel-
miä käyttäneitä tutkimuk-
sia. Toisaalta tällainen kong-
ressi olisi hyvä mahdollisuus 
myös tutustua johonkin sel-
laiseen aihealueeseen, josta ei 
itse tiedä vielä mitään, mutta 
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näin ensikertalaisena oli omia 
tutkimusaiheita käsitelleiden 
sessioiden läpikäymisessä tar-
peeksi haastetta.

Oman väitöskirjatutkimuk- 
seni aiheeseen  liittyviä sessioi- 
ta löytyi muutamia, mutta nii-
tä etsiessäni huomioni kiin-
nittyi erityisesti siihen,  miten 
paljon yksinäisyyttä käsi tel-
leitä sessioita  ohjelmassa oli. 
Yksinäisyys  vaikuttaisi siis ole - 
van ajankohtainen tut ki mus- 
aihe tällä hetkellä. Yk si näisyyt-
tä usein tarkastellaan ne ga - 
tiivisena kokemuksena, mutta 
osallistuin kongressissa myös 
pariin sessioon, jossa käsitel-
tiin yksin olemista aivan vas-
takkaisesta näkökulmasta: ei 
negatiivisena, vaan positiivi-
sena ja merkitykselli senä ko-
kemuksena. Tämä positiivisen 
yksinäisyyden (posi tive soli-
tude) näkökulma oli mieles-
täni kiinnostava useiden yk-
sinäisyyttä negatiivi sena ko-
kemuksena käsitellei den ses-
sioiden rinnalla. Suoranaisesti 
vanhuuden sosiaalisia suhtei-
ta käsitelleitä sessioita ei ko-
vin montaa ollut, ja muuta-
maa posteria lukuun ottamat-
ta laadullisen tutkimuksen nä-
kökulmasta aihetta ei käsitelty 
juuri lainkaan. Jäinkin pohti-
maan, lähestytäänkö vanhuu-
den sosiaalisia suhteita tällä 
hetkellä enemmissä määrin 
niiden puuttumisen, ei nii-
den olemassaolon näkökul-
masta, ja millainen kuva tut-
kimusten perusteella vanhuu-
den sosiaalisesta elämästä 
muo dostuu. Entä mitä uutta 
oma tutkimukseni tuo tähän 

keskusteluun vanhuuden so-
siaalisista suhteista tai niiden 
puuttumisesta? Lisäksi poh-
din, mitä uutta laadullisen 
tut kimuksen näkökulma voi 
tuoda kongressissa esiteltyjen 
määrällisiä menetelmiä käyt-
tävien tutkimusten  rinnalle. 
Näitä pohdintoja on hyvä 
hyödyntää jatkaessani väitös-
tutkimustani eteenpäin. 

Kongressiin  osallistuminen 
oli myös erinomainen op  pi  - 
miskokemus siitä,  miten tutki-
musta kannattaa  esitellä kan- 
sainväliselle  yleisölle. Useissa 
sessioissa istuessani saatoin 
hyvin huomata, millaiset esi-
tykset jäivät parhaiten mie-
leen ja mitkä taas tuntuivat 
vaikeilta ymmärtää. Kovin yl-
lättävää ei varmaankaan ole, 
että havaintojeni perusteella 
pääsanoman selkeys, puheen 
rauhallisuus ja diaesityksen 
yksinkertaisuus ovat hyvän 
kongressiesityksen kulmaki-
viä. Paha virhe taas on täyttää 
diat pienellä tekstillä tai tau-
lukoilla ja yrittää mahduttaa 
liikaa tietoa lyhyeen esityk-
seen. Tämä saa pitkästä päi-
västä väsyneen kuuntelijan 
luovuttamaan jo alkumetreil-
lä. Myös postereissa selkeys 
ja yksinkertaisuus ovat selviä 
valttikortteja, mutta toisaal-
ta myös luovuudesta on etua, 
sillä kauniisti asetellut ja ku-
via ja kuvioita sisältävät pos-
terit herättävät mielenkiinnon. 
Sainkin paljon ideoita siihen, 
miten voisin parantaa omaa 
posteriani ja toisaalta myös 
siihen, millaista posteria ei 
ai nakaan kannata tehdä. 

Lähdin kongressiin ajatel-
len, että lähden oppimaan 
ikään tymisen  tutkimuksen 
ajankohtaisista aiheista ja uu - 
simmista tutkimuksista. Kong- 
 ressin aikana  kuitenkin ha-
vaitsin, että itse asiassa kiin-
nostavat keskustelut  kahvi- 
ja lounastauoilla uusien ja 
vanhojen tuttavien seurassa 
sekä erilaiset sosiaaliset akti-
viteetit osoittautuivat kenties 
yhtä tärkeäksi osaksi kong - 
ressia kuin itse  kongressin 
asiasisältö. Tätä en ollut etu - 
käteen osannut ajatella. Ym-
mär sinkin, ettei tällaisiin kong - 
resseihin osallistumisessa ole 
lainkaan kyse siitä, että pitäi-
si juosta pää kolmantena jal-
kana läpi kongressin yrittäen 
ehtiä jokaiseen sessioon ja kir-
joittaen niistä muistiin kaik-
ki mahdollinen tieto. Kyse on 
ihmisten tapaamisesta, yhdes-
sä olemisesta, uusiin kiinnos-
taviin tutkimuksiin,  ihmisiin 
ja aiheisiin  tutustumisesta ja 
niistä  keskustelemisesta. Tä-
tähän kai minulle oltiin yri - 
tetty ennen kongressia selit-
tääkin, mutta kaipa se pitää 
itse kokea, jotta sen voi täysin 
ymmärtää. Mielestäni aloitte-
levan tutkijan oppimiskoke-
muksena kansainväliseen 
kongressiin osallistuminen 
onkin vertaansa vailla. 
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