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LIITE 1

Hyvä

Teen Helsingin yliopiston sosiologian laitoksella väitöskirjaa maaseudun naisista. Olen

jo kerännyt laajan, edustavan kyselyaineiston. Lomakkeen palautti yli 1000 naista eri

puolilta Suomea. Sen jälkeen olen käynyt henkilökohtaisesti haastattelemassa erilaisia

maaseudulla asuvia naisia (tällä hetkellä yhteensä  ). Tarkoituksenani on saada

mahdollisimman kattava aineisto, koska tutkimuksellani pyrin myös saamaan tietoa

siitä, miten naisten asemaa maaseudulla voisi parantaa. Koska suurin osa maaseudulla

asuvista naisista nykyään toimii muissa kuin maa- ja metsätalouden ammateissa, haluan

saada mukaan myös toimihenkilötaustaisia naisia. Minulta puuttuvat juuri teidän

ammattikuntanne edustajien haastattelut.

Toivonkin, että te voisitte suostua tällaiseen vapaamuotoiseen haastatteluun.

Haastattelun väljänä aihepiirinä on naisten työ, myös mahdolliset

työttömyyskokemukset, muu toiminta ja viihtyminen maaseudulla. Olen kiinnostunut

nimenomaan teidän omista kokemuksistanne ja ajatuksistanne. Haastattelut ovat

luottamuksellisia eikä tutkimusraportissa esitetä nimiä tai mitään sellaista, jonka kautta

haastatellun henkilöllisyys voisi paljastua. Otan teihin lähiaikoina puhelimitse yhteyttä

sopiakseni mahdollisesta haastattelusta teille parhaiten sopivana ajankohtana. Aikaa

haastatteluun menisi arviolta reilu tunti, korkeintaan kaksi. Kiitos jo etukäteen.

Parhain terveisin,

Riitta Högbacka

tutkija

P.S. Jos teillä on jotakin kysyttävää tutkimuksesta tai haastattelusta, minulle voi soittaa

joko numeroon XX xxx xxxx (työ) tai XX xxx xxxx (koti), tai kännykkä XXX xxx

xxxx.
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Teemahaastattelurunko

I Tilanne nyt verrattuna vuoden 1993/94 lomakkeeseen, muutokset

Vastaajan pääasiallinen toiminta, miehen pääasiallinen toiminta nyt

Keitä asuu kotitaloudessa, vanhukset, lapset, muut.

Muutitte tähän kylään vuonna?

II Työhistoria

Oma

Mitä kaikkea tehnyt elämänsä aikana, vuodet suunnilleen

Kokemukset, syyt kuhunkin työhön menoon

Miten löytänyt työpaikat (verkostot?)

Syyt työn loppumiseen

Työttömyyskaudet, kotona olemiset ym., miten kokenut ne

(hyvä vai huono)

Lasten syntymät, avioliitto, ero, äitiyslomat

Mitä tehnyt ansiotöiden välissä, miltä se tuntunut

Puolison työt suurinpiirtein

Miten yhdessä mietitte, suunnittelette strategioita

III Oma ansiotyö tällä hetkellä/yrittäjätyö/emäntä, maataloustyö

Kauanko tehnyt, kokopäivä vai osapäivä, mikä ala, työnantaja, ammattinimike

Yrittäjänaisten kokemukset, elämäntapa vai business

Miten löysi työpaikan, työmatkat, lasten hoito sillä aikaa,

millä kulkee töihin

Työpaikkatilanne yleensä, jaetaanko harvat työpaikat ”suhteilla”

Miksi juuri tämä työ (omien vanhempien, suvun ammatit, esimerkit)

Millainen on tyypillinen työpäivä

Työn hyvät ja huonot puolet, mikä parasta tässä työssä
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Uratoiveet, odotettavissa olevat uramahdollisuudet

Millaista työtä haluaisi tehdä, ihannetyö

Mikä tärkeätä työssä

Mikä on ”menestymistä” työssä, elämässä mielestänne

Voisiko kuvitella olevansa ilman ansiotyötä, mitä sitten tekisi

Epävirallisemmat ansionhankkimiset (esim. myy jotakin,

auttelee rahasta)

Itsellä työssä - vieraalla työssä

IV Kotityö ja kotitöiden jako

Muu omassa kotitaloudessa tai pihapiirissä tehtävä työ

(rupsuttaminen)

Leipominen, omilla käsillä tekeminen, käsityöt

Miltä kotityöt tuntuvat, mitä siitä saa, rasitus vai onni

Kuinka kotitöitä, lastenhoitoa yms jaetaan

Osallistuuko miehet, omanne, pitäisikö osallistua

Onko kylällä sellaisia jotka osallistuu

Haluaisitteko että miehenne osallistuisi enemmän

Onko miehillä maaseudulla kuitenkin omat alueensa, onko

näin hyvä

V Millainen on tyypillinen päivänne, viikkonne

Muut työt, toiminnat kuin ansiotyö, mikä ylipäätänsä on ”työtä” mikä ei

Onnistumisen hetket, hyvät, erikoiset sattumukset

Ikävät sattumukset, epäonnistumiset, vastoinkäymiset, ongelmat

Miten yhdistää eri työt (ansiotyö, lastenhoito, kotityöt, vapaaehtoistyö jne.)

Miten ”pärjää”, mitä keinoja

VI Vapaaehtoistyö

Kertokaa esimerkki tällaisesta toiminnasta, millaista

Kertokaa erilaisista kerhoista, järjestöistä, naapuriavusta

(esim. Kotitalousnaiset, VPK:n naiset), kylätoimikunta

Mitä niissä tapahtuu, millaista toimintaa, kuinka usein, eroaako miesten

vapaaehtoistoiminnasta
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Tekeekö miehetkin, mitä, miksi, millaista, verrattuna naisten

Miksi teette, ette tee

Onko sellaisia jotka eivät osallistu, mitä heistä ajatellaan

Mikä toiminnassa parasta, onko jotain huonoja puolia

Mitä siitä saa itse

Kuinka yleistä

   Naapureiden tai muiden auttaminen, yhteisöllisyys

VII Muu vapaa-ajan toiminta

Kerhot, työväenopisto, jumpat, kurssit

Onko mahdollisuuksia, haluaisitteko, miksi

”Henkireiät”, aikaa itselle, piristävät toimet, millä jaksaa

Miten välttää masennuksen

Luonnon merkitys

Missä ja kuinka paljon tapaa muita kylän naisia, ystäviään

VIII Elämä maaseudulla

Millainen tämä kylä, paljonko asukkaita

Millaista elämä tässä kylässä yleensä, naisten kannalta

Hyvät puolet, huonot puolet

Millaista asua ja tehdä töitä maaseudulla

Pitkät välimatka (”the culture of isolation”), strategiat

Oletteko asunut kaupungissa

Miten luulette että naisen elämä eroaa kaupungissa ja maaseudulla

Jos voisitte valita, kumpi mieluummin

Miten neuvoisitte omaa tytärtänne

Onko itse muuttanut muualta, kaupungista

Onko kylässä muualta muuttaneita, suhteet muuttaneet vs. paikalliset

Onko muuten onnellinen, tyytyväinen elämäänsä, yksinäisyys?

IX Muutokset

Miten elämä maalla muuttunut mielestänne viime aikoina

Miten tilanne vastaajan mielestä muuttunut, työn suhteen, muuten
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Taloudellisen tilanteen muutokset, oma kotitalous, yleensä

kylällä

Mitä viimeaikaisia muutoksia havainnut kylässä

Onko naisten helpompi vai vaikeampi löytää työpaikka kuin

miesten

X Millainen on ylipäätänsä ”hyvä, kunnollinen maaseudun nainen”

”Hyvä työihminen”

Kunnia-asia: kotityöt, leipominen, säästäväisyys?

Miten tulee yhdistää työ ja äitiys, perheenemännyys, omasta mielestä, mitä

muut

Miten ”kuuluu” käyttäytyä, miten ”hyvä” käyttäytyä, mikä oikein

Kuka sen määrittelee, entä jos ei toimi niin

Entä maaseudun mies

Onko kylällä sellaisia, entä niitä jotka ei ole ”kunnollisia maaseudun naisia”

Miten näiden toiminta ja käyttäytyminen poikkeaa

Miten siihen suhtaudutaan

Onko eroja niiden välillä jotka aina asuneet kylässä ja muualta muuttaneiden

XI Tulevaisuudensuunnitelmat

Mitä aikoo, mitä haluaisi, miksi

Mitä mahdollisuuksia, vaihtoehtoja näkee itsellään

Kouluttautuminen, kurssitus

Työllistyminen tulevaisuudessa

KOKO AJAN: ONKO ESIMERKKEJÄ, MITEN, MIKSI, ONKO AINA NIIN


