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Aineisto A: 

 

Hei!  

 

Ensiraskaus on kiistattomasti ruumiillisesti uusi ja mullistava kokemus. Aihe on erittäin 

kiinnostava jo siitä syystä, että raskauden aikaisista kokemuksista ei ole tehty paljonkaan 

tutkimusta, vaikka aihe onkin erittäin tärkeä.  

 

Teen Tampereen yliopistossa sosiologian pro gradu -tutkielmaani ensiraskaudesta 

ruumiillisena kokemuksena. Jos olet synnyttänyt ensimmäisen lapsesi viimeisen kahden 

vuoden aikana, toivoisin, että lähettäisit minulle vapaamuotoisen ja –pituisen koneella tai 

käsin kirjoitetun kertomuksen kehoosi liittyvistä kokemuksista ja tuntemuksista 

raskausaikana. Pyydän sinua muistelemaan mahdollisimman yksityiskohtaisesti 

esimerkiksi sitä, miten koit kohdussasi kasvavan lapsen. Entä miltä tuntuivat kehossasi 

tapahtuneet muutokset ja ulkoapäin siihen kohdistuneet mieli- ja toimenpiteet? Mitä 

ajattelit tuolloin tästä kaikesta? Miten suhtaudut nyt raskauden aikaisiin kokemuksiisi? 

En halua rajata aihepiiriä tarkemmin, koska tutkimuksen kannalta on oleellista, että 

kertomuksesi kumpuaa omista kokemuksistasi.  

 

Tutkimus on täysin anonyymi eli tutkimukseen osallistuneiden henkilöllisyyttä ei 

paljasteta ulkopuolisille eikä se ole pääteltävissä itse tutkimusraportista. Sinun ei tarvitse 

välttämättä edes liittää nimeäsi kirjoitukseen, mutta toivon, että kerrot ikäsi ja 

koulutustaustasi sekä tiedon siitä, mitä kautta kuulit tutkimuksestani. Kirjoitukset 

käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti. 

 

Kiitos osallistumisestasi! 

 

Voit lähettää tarinasi postissa tai sähköpostilla: 

Riikka Homanen 

[[yhteystiedot poistettu]] 



Aineisto B: 

 

Hei! 

Olen sosiaalipsykologian opiskelija Tampereen yliopistosta. Teen kandidaatintutkielman  

ja  pro gradun synnytyksen jälkeisestä masennuksesta. 

 Kirjoittaisitko minulle synnytyksen jälkeisestä masennuksestasi, raskausajastasi ja siitä, 

millaisia äitiyteen kohdistuvia odotuksia sinulla oli? Voit kertoa esimerkiksi 

masennuksen aikaisista tuntemuksista, ympäristön suhtautumisesta masennukseesi ja 

muista ajatuksistasi. Kaikki ajatuksesi ovat tärkeitä! Kertomuksen pituudella ja 

kirjoitustyylillä ei ole merkitystä. Toivoisin sinun kertovan myös ikäsi sekä onko 

kyseessä ensimmäinen lapsi. Sinulla ei tarvitse olla diagnoosia synnytyksen jälkeisestä 

masennuksesta, oma kokemus masennuksesta riittää. 

 

Kertomukset tullaan käsittelemään täysin luottamuksellisesti, niin että sinua ei tunnisteta 

niistä.  Muokkaan kertomukset siten, että tutkimusraportissa kaikki tunnistamiseen 

mahdollistavat tiedot ( kuten nimet, paikat, ammattinimikkeet jne.) muutetaan, eli 

anonymisoin aineiston. Käytän kertomuksia aineistona kandidaatin ja pro gradu -

tutkielmissani. Gradun valmistuttua anonymisoidut kertomukset arkistoidaan 

Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tietoarkistoon, jossa ne ovat saatavilla tieteellisen 

tutkimuksen käyttöön.  Arkistoituja kirjoituksia tutkimusaineistonaan käyttäviltä 

edellytetään aineiston käyttöä koskeva kirjallinen käyttöehto- ja vaitiolositoumus. Mikäli 

et halua, että kirjoituksesi arkistoidaan tutkimuksen päätyttyä, kirjoita se selvästi tämän 

lomakkeen yläreunaan. Tällöin kirjoituksesi hävitetään pro gradun valmistuttua. 

Kertomuksien tulisi olla minulla 31.12 mennessä joko sähköpostiin tai kotiosoitteeseen 

lähetettynä.  Palauttaisitko myös tämän paperin minulle allekirjoituksesi ja 

nimenselvennyksen kanssa, hyväksyttyäsi sisällön. Mukana on palautuskuori ja toinen 

kopioista jää sinulle. Suuret kiitokset kiinnostuksestasi ja vaivannäöstäsi! 

 

 

Ystävällisin terveisin 

 

      Anna Kaartamo  

[[yhteystiedot poistettu]] 

 


