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Liite 1. Kyselylomake
1. Sukupuoli: nainen/mies/EOS
2. Syntymävuosi: lukuna
3. Tiedekunta (Tampereen yliopiston tiedekunnat lakkasivat olemasta
vuoden 2011 alusta. Valitse tiedekunta, jossa olit kirjoilla opintoja
aloittaessasi.) humanistinen tdk/informaatiotieteiden
tdk/kasvatustieteiden tdk/kauppa- ja hallintotieteiden
tdk/lääketieteellinen tdk/yhteiskuntatieteellinen tdk
4. Opiskelujen aloitusvuosi:
2010/2009/2008/2007/2006/2005/2004/2003 tai ennen sitä
5. Asumismuoto: asun yksin/asun soluhuoneistossa tai
kimppakämpässä/asun avo-, avioliitossa tai rekisteröidyssä
parisuhteessa/asun vanhempien kanssa
6. Taloudellinen tilanteesi – kuinka hyvin seuraavat väitteet pitävät
kohdallasi paikkansa? (Likert-asteikko)
a. Minulla on riittävä rahoitus kattamaan kuukausittaiset menoni.
b. Ottaen huomioon nykyisen elämäntilanteeni, koen olevani
taloudellisesti köyhä.
c. Koen, että minulla on taloudellinen mahdollisuus noudattaa
periaatteitani kulutuspäätöksissäni.
7. Elämäntilanteesi juuri nyt: Kyllä/Ei
a. Olen päätoiminen opiskelija.
b. Opiskelujen lisäksi työskentelen osa-aikaisesti.
c. Opiskelujen lisäksi työskentelen kokoaikaisesti.
d. Minulla on ainakin yksi aikaa vievä harrastus.
e. Minulla on yksi tai useampi lapsi.
f. Koen olevani ennen kaikkea opiskelija.
8. Voit halutessasi kuvata tässä elämäntilannettasi tarkemmin.
9. Kuinka usein käyt yliopistolla? Hyvin usein/Melko usein/Tältä
väliltä/Melko harvoin/Hyvin harvoin/En käy yliopistolla lainkaan/EOS
10. Mitä sinulle tulee mieleen sanasta ”kuluttaminen”?
11. Kuinka paljon pohdit omia kuluttajavalintojasi? Paljon/Jokseenkin
paljon/Jokseenkin vähän/Vähän/En lainkaan/EOS
12. Kuinka tietoisesti kuluttaminen on sinulle poliittista toimintaa?
Paljon/Jokseenkin paljon/Jokseenkin vähän/Vähän/En lainkaan/EOS
13. Millainen kuluttaja mielestäsi olet? Valitse määrittelyistä enintään 8.
Säästeliäs/Tiedostava/Uutuuksia kokeileva/Vain pakolliset tarvikkeet
hankkiva/eettinen kuluttaja/poliittinen
kuluttaja/lohtushoppailija/pitkäjänteinen
suunnittelija/vastuullinen/haluan tukea kotimaisia tuotteita ja
yrityksiä/haluan tukea paikallisia (maakunta/kunta) tuotteita/säästeliäs
toisaalla, tuhlaava
toisaalla/hedonisti/merkkiuskollinen/heräteostelija/hintoja
vertaileva/laatu korvaa määrän/määrä korvaa laadun/pidän kirjaa
menoistani/huoleton/olen huolissani ilmastonmuutoksesta/olen
huolissani eläinoikeuksista
14. Mitkä ovat sinulle ratkaisevia tekijöitä ostopäätöksiä tehdessä?

15. Seuraavassa on joukko erilaisia yhteiskunnallisen osallistumisen muotoja.
Jos tuntisitte asian edistämisen todella tärkeäksi, niin mitä näistä olette
tehnyt viimeksi kuluneiden neljän vuoden aikan tai saattaisitte tehdä?
Olen tehnyt viimeksi kuluneiden neljän vuoden aikana/En ole tehnyt,
mutta saattaisin tehdä/En tekisi missään tapauksessa/EOS
a. Tehdä omia ostopäätöksiäni siten, että voisin kulutustavoillani
edistää luonnon suojelua.
b. Tehdä omia ostopäätöksiäni siten, että voisin kuluttajana
vaikuttaa yhteiskunnallisiin tai poliittisiin asioihin.
c. Osallistua boikottiin, maksu- tai ostolakkoon.
d. Kirjoittaa nimenne vetoomuksiin, nimienkeräyksiin tai
toimintalistoihin.
e. Osallistua rauhanomaisiin mielenosoituksiin.
16. Kuvaile lyhyesti suhdettasi vaatteisiin ja muotiin?
17. Millainen on suhteesi tuotemerkkeihin? Suositko tiettyjä tuotemerkkejä,
vältätkö tiettyjä merkkejä? Miksi?
18. Kuinka usein ostat uusia vaatteita? Kerran tai useita kertoja viikossa/2-3
kertaa kuukaudessa/kerran kuukaudessa/muutaman kerran
vuodessa/harvemmin kuin kerran vuodessa/EOS
19. Kuinka usein ostat käytettyjä vaatteita? Kerran tai useita kertoja
viikossa/2-3 kertaa kuukaudessa/kerran kuukaudessa/muutaman kerran
vuodessa/harvemmin kuin kerran vuodessa/EOS
20. Mitä haluat muiden ajattelevan sinusta ulkoisen olemuksesi perusteella?
Valitse vaihtoehdoista enintään 8. Olen muotia seuraava ihminen/En
seuraa lainkaan muotia/vastustan kulutusyhteiskuntaa/olen
urheilullinen/olen luova ihminen/käytän hyvin vähän rahaa
vaatteisiin/käytän paljon rahaa vaatteisiin/suosin tiettyä/tiettyjä
tuotemerkkejä/olen akateeminen ihminen/kannatan vaatteiden
kierrätystä ja kirpputoreilla asioimista/olen opiskelijaksi varakas/haluan
kuulua joukkoon alani opiskelijoiden keskuudessa/haluan kuulua
joukkoon yliopistolla/haluan herättää huomioita/haluan olla
huomaamaton/ulkoinen olemukseni on poliittinen kannanotto/en ole
kiinnostunut pukeutumiseen liittyvistä asioista/olen rohkea/olen
rento/olen tyypillinen oman pääaineeni opiskelija/olen tyypillinen oman
tiedekuntani opiskelija/olen tyypillinen yliopisto-opiskelija
21. Koetko pukeutumisesi perusteella kuuluvasti johonkin tiettyyn ryhmään
tai tyyliin? Kyllä/En/EOS
22. Jos vastasit edelliseen kysymykseen kyllä, millainen ryhmä on kyseessä?
23. Millaisiin ryhmiin et ulkoisen olemuksesi kautta missään nimessä halua
tulla liitetyksi?
24. Onko mielestäsi yliopisto-opiskelijoiden keskuudessa eroteltavissa
erilaisia ryhmiä, jotka ovat ulkoisen olemuksen perusteella eroteltavissa?
Kyllä/ei/EOS
25. Jos vastasit edelliseen kysymykseen kyllä, millaisia ryhmiä yliopistolla on
mielestäsi eroteltavissa?
26. Koetko, että tuotemerkin perusteella voi nähdä, millaisia ryhmiä ihminen
edustaa? Kyllä/ei/EOS
27. Jos vastasit edelliseen kysymykseen kyllä, millaisia esimerkkejä voit
kertoa?

28. Postinumerosi?
29. Mitkä seuraavista väitteistä sopivat sinuun ja sinun asumiseesi? Olen
valinnut halvimman mahdollisen vaihtoehdon/Otin sen asunnon mikä
sattui löytymään huonossa asuntotilanteessa/Asun opiskelijoille
tarkoitetussa talossa (TOAS tai muu)/Halusin tiettyyn kaupunginosaan
asumaan/Vuokra (tai hinta) ei ollut kaikkein ratkaisevin tekijä asuntoa
valitessa/Olen tyytyväinen nykyiseen asuntooni/Olen tyytyväinen
nykyiseen asuinalueeseeni/asuinalueella tai kaupunginosalla ei ole
minulle merkitystä/Asun kuin muutkin opiskelijat/Asun opiskelijalle
epätyypillisesti tai epätyypillisellä alueella/asun opiskelijalle
epätyypillisesti tai epätyypillisellä alueella tarkoituksellisesti
30. Onko sinulla jokin itsellesi tärkeä harrastus? (Mikäli vastaat ”Ei”, voit
ohittaa seuraavat 4 kysymystä): Ei/EOS/On, mikä
31. Kuinka paljon käytät rahaa mainitsemaasi harrastukseen vuodessa? 0100€/100-300€/300-500€/500-1000€/yli 1000€
32. Mieti harrastuksesi harrastajia ryhmänä – millaisia mielikuvia uskot
harrastajaryhmään liitettävän?
33. Koetko yhteenkuuluvuutta muiden saman harrastuksen harrastajien
kanssa? Kyllä/En/EOS
34. Mitä haluat muiden ajattelevan sinusta tämän harrastuksen perusteella?
Valitse vaihtoehdoista enintään 8. Vastustan kulutusyhteiskuntaa/olen
urheilullinen/olen luova ihminen/olen akateeminen ihminen/olen
opiskelijaksi varakas/olen trendejä seuraava ihminen/haluan kuulua
joukkoon alani opiskelijoiden keskuudessa/haluan kuulua joukkoon
yliopistolla/haluan herättää huomiota/haluan olla huomaamaton/en
seuraa lainkaan trendejä/harrastukseni on poliittinen kannanotto/olen
rohkea/huolehdin itsestäni/käytän aikaani tehokkaasti/en halua muiden
tietävän tästä harrastuksestani/olen tehokas ihminen/opiskelu ei ole
minulle kaikki kaikessa/olen kiireinen/olen kiinnostunut
yhteiskunnasta/EOS
35. Kuinka paljon käytät rahaa taloutesi ruokaostoksiin viikossa? 0-30€/3050€/50-100€/enemmän kuin 100€
36. Millaisia syitä ja periaatteita ruokaan liittyvien valintojesi taustalla on
tämänhetkisessä taloudellisessa tilanteessasi? Valitse väh. yksi, enintään
5. Suosin kotimaista/ruoka-aineallergia/hinta on ratkaisevin tekijä,
valitsen halvimman/suosin luomua/haluan syödä terveellisesti/arvostan
laatua enemmän kuin edullisuutta/boikotoin tietyistä maista tuotuja
elintarvikkeita poliittisista syistä/eettiset syyt (eläinoikeudet,
tuotantotalouden vastustaminen, jne)/noudatan valikoitua ruokavaliota
terveydellisistä syistä/noudatan valikoitua ruokavaliota eettisistä
syistä/laihdutan
37. Koetko, että nykyisessä taloudellisessa tilanteessasi pystyt noudattamaan
ruokaostoksillasi haluamiasi periaatteita? Kyllä/Osittain kyllä/En/EOS
38. Mitä haluat muiden ajattelevan sinusta ruokaan liittyvien valintojesi
perusteella? Valitse vaihtoehdoista vähintään yksi, enintään 8. Olen
trendejä seuraava ihminen (esim. Superruoat)/en seuraa lainkaan
trendejä/vastustan kulutusyhteiskuntaa/olen urheilullinen/olen luova
ihminen/käytän hyvin vähän rahaa ruokaan/käytän paljon rahaa
ruokaan/suosin tiettyä tai tiettyjä tuotemerkkejä tai kauppoja/olen

akateeminen ihminen/olen eettinen/olen opiskelijaksi varakas/haluan
kuulua joukkoon alani opiskelijoiden keskuudessa/haluan kuulua
joukkoon yliopistolla/haluan herättää huomiota/haluan olla
huomaamaton/tietyt ruokaostokseni ovat poliittisia kannanottoja/olen
rohkea/olen rento/ruoka on minulle vain elämisen ehto ilman
merkityksiä tai periaatteita/EOS
39. Yhteenkuuluvuudesta: Kyllä/En/EOS
a. Tunnetko yhteenkuuluvuutta oman pääaineesi saman
vuosikurssin opiskelijoiden kanssa?
b. Tunnetko yhteenkuuluvuutta oman pääaineesi opiskelijoiden
kanssa?
c. Koetko kuuluvasi joukkoon oman tiedekuntasi sisällä?
40. Minkä puolueen koet olevan lähimpänä omia arvojasi? Kansallinen
kokoomus/Perussuomalaiset/Ruotsalainen kansanpuolue/Suomen
Keskusta/Suomen Kristillisdemokraatit/Suomen Sosialidemokraattinen
puolue/Vasemmistoliitto/Vihreä liitto/En koe läheisyyttä minkään
puolueen kanssa/EOS/Joku muu, mikä?
41. Kuulutteko jäsenenä seuraavankaltaisiin järjestöihin? En kuulu/Kuulun,
mutten toimi aktiivisesti/Kuulun ja myös toimin aktiivisesti.
a. Ammattijärjestö
b. Asukasyhdistys
c. Eläinoikeusyhdistys
d. Ihmisoikeusyhdistys
e. Luonnonsuojeluyhdistys
f. Maanpuolustusjärjestö
g. Oma ainejärjestö
h. Opiskelijajärjestö (muu kuin Tamyn jaostot tai ainejärjestö)
i. Puolueiden järjestöt (opiskelija-, nuoriso-, jne)
j. Tamyn jaostot (joku niistä)
k. Terveysyhdisys (esim. Keliakialiitto, Kuuloliitto)
l. Urheiluseura
m. Uskonnollinen yhdistys
n. Vapaa-aika- tai harrastusyhdistys (esim. Kennelliitto, Saunaseura,
Elvis-kerho(
o. Yhteiskunnallinen yhdistys (ei puolueisiin sitoutunut)
p. Ystävyysseura tai etninen järjestö
42. Mihin sijoittaisit isäsi seuraavalla sosiaalista ja yhteiskunnallista asemaa
kuvaavalla asteikolla yhdestä kymmeneen? 1=matala asema, 10=korkea
asema
43. Mihin sijoittaisit äitisi seuraavalla sosiaalista ja yhteiskunnallista asemaa
kuvaavalla asteikolla yhdestä kymmeneen? 1=matala asema, 10=korkea
asema
44. Palauteruutu

