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Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tut-
kimusaineistoa.

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.

Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

This document forms a part of the above mentioned dataset, archived at the Finnish Social
Science Data Archive.

If the document is used or referred to in any way, the source must be acknowledged by means
of an appropriate bibliographic citation.

More information: http://www.fsd.uta.fi/

Detta dokument utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhälls-
vetenskapliga dataarkiv.

Om dokument är utnyttjat eller refererat till måste källan anges i form av bibliografisk referens.

Mer information: http://www.fsd.uta.fi/



 

 
Tämä on Nyt-liitteen isäkysely, joka on tarkoitettu isille itselleen sekä kaikille niille, joilla on
isä. Kyselyn vastausten perusteella tehdään juttu, joka julkaistaan Nyt-liitteessä
isäinpäiväviikolla. Kyselyyn vastataan nimettömänä eivätkä vastaajan henkilötiedot tule
toimituksen tietoon.
Kiitos jo etukäteen!
 

 Taustatiedot

 

* Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia
Sukupuoli*  Nainen       Mies

Ikä*

Asuinpaikka

Ammatti tai
koulutustaso
Oletko itse isä?*  Kyllä      Ei

 Kysymykset isille Hyppää tämän osion yli

 

Miten kuvailisit lastasi?

 

Kuinka läheiset suhteet sinulla on lapseesi?
 erittäin läheiset  kohtalaisen läheiset

 neutraalit  melko etäiset
 kylmät  vihamieliset

 

Miten muuten kuvailisit suhdettanne?

 

Kuinka usein näet lastasi?
 joka päivä  useammin kuin kerran

viikossa

 kerran viikossa  noin kerran kuussa
 muutamia kertoja vuodessa  harvemmin
 en koskaan  

 
Kun tapaatte, halaatteko?

 kyllä  ei
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Onko suhde lapseesi muuttunut jotenkin? Miten?

 

Mitä olet tehnyt lapsesi kanssa?
 lukenut hänelle  mennyt hänen kanssaan

retkelle
 käynyt pitkiä keskusteluja  humaltunut
 riidellyt  rukoillut

 matkustanut  laittanut ruokaa
 siivonnut  käynyt elokuvissa,

teatterissa tai konsertissa

 

Mistä puhut lapsesi kanssa?

 

Mitä olet opettanut lapsellesi?
 siivousta  ruuanlaittoa
 autolla ajamista  urheilua
 taiteita  kouluaineita
 rahan käyttöä  käytöstapoja

 alkoholinkäyttöä  seksiin ja ihmissuhteisiin
liittyviä asioita

 muuta, mitä?

 
Oletko itse oppinut lapseltasi jotain? Mitä?

 
Miten olet rankaissut lastasi?

 
Mistä riitelet lapsesi kanssa?

 
Onko sinulla ollut välirikkoa lapsesi kanssa? Miksi?

 
Minkä arvosanan antaisit itsellesi isänä?

 
Mikä on ollut vaikeinta isyydessä?
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Mihin ihminen tarvitsee isää?

 
Mitä haluaisit nyt sanoa lapsellesi?

 Kysymykset kaikille, joilla on isä Hyppää tämän osion yli

 

Miten kuvailisit isääsi?

 

Kuinka läheiset suhteet sinulla on isääsi?
 erittäin läheiset  kohtalaisen läheiset

 neutraalit  melko etäiset
 kylmät  vihamieliset

 

Miten muuten kuvailisit suhdettanne?

 

Kuinka usein näet isääsi?
 joka päivä  useammin kuin kerran

viikossa
 kerran viikossa  noin kerran kuussa
 muutamia kertoja vuodessa  harvemmin
 en koskaan  

 
Kun tapaat isäsi, halaatteko?

 kyllä  ei

 

Onko suhde isääsi muuttunut jotenkin? Miten?

 

Mitä olet tehnyt isäsi kanssa?
 lukenut hänelle  mennyt hänen kanssaan

retkelle
 käynyt pitkiä keskusteluja  humaltunut
 riidellyt  rukoillut
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 matkustanut  laittanut ruokaa
 siivonnut  käynyt elokuvissa,

teatterissa tai konsertissa

 

Mistä puhut isäsi kanssa?

 

Mitä isä on opettanut sinulle?
 siivousta  ruuanlaittoa
 autolla ajamista  urheilua

 taiteita  kouluaineita
 rahan käyttöä  käytöstapoja
 alkoholinkäyttöä  seksiin ja ihmissuhteisiin

liittyviä asioita

 muuta, mitä?

 
Miten isä on rankaissut sinua?

 
Mistä riitelet isäsi kanssa?

 
Onko sinulla ollut välirikkoa isäsi kanssa? Miksi?

 
Minkä arvosanan antaisit isällesi?

 
Mitä haluaisit nyt sanoa isällesi?

 
Mikä on paras muisto isästäsi?

 
Ihailetko isääsi? Mitä hänessä?

 
Kysytkö neuvoa isältä? Missä asioissa?

 Lähetä vastaukset

Nyt.fi | Isäkysely file:///X:/Data/FSD1359/quF1359.html

4 of 5 19.7.2011 10:29



 

 
Kiitos ajastasi.

(ei käytössä)
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