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Keruun informointilomake.  

Asian ytimessä - muistoja, mielikuvia ja mielipiteitä radioaktiivisuuteen liittyvistä ilmiöistä. 

Tämän keruun tarkoituksena on tallentaa ihmisten muistoja, mielikuvia ja mielipiteitä radioaktiivisuuteen 

liittyvistä ilmiöistä. Tällaisia ilmiöitä ovat esimerkiksi ydinvoima, ydinaseet, ympäristön radioaktiivisuus tai 

radioaktiivisten aineiden käyttö lääketieteessä.  

Ohessa olevat kysymykset on tarkoitettu herättämään ajatuksia aiheesta. Voit hyödyntää niitä vastauksesi 

tukena tai kirjoittaa aiheesta vapaamuotoisesti. Vastausten pituudella ole ylä- tai alarajaa. Osallistuminen on 

vapaaehtoista. Antamiasi tietoja käsitellään henkilötietolain mukaisesti. 

Käytän keruussa saamiani vastauksia kandidaatintutkielmani (Helsingin Yliopisto, Kansatieteen oppiaine) 

tekemiseen. Saamiani vastauksia käsittelen muistitiedon tutkimuksen ja asenteiden muodostumisen 

näkökulmista. Tutkielmani aiheesta valmistuu kevään 2015 aikana. Tutkielmaani varten toivon saavani 

vastauksesi mahdollisimman pian, mutta otan mielelläni kirjoituksesi vastaan vielä myöhemminkin kevään 

kuluessa.  

Liitä kirjoitukseesi nimesi, asuinkuntasi, ikäsi ja ammattisi tai entinen ammattisi. Halutessasi voit lähettää 

kirjoituksesi nimimerkillä, mutta myös nimimerkillä kirjoittaessasi laita alkuun tiedot iästä, sukupuolesta, 

asuinkunnasta ja ammatista tai entisestä ammatista. Voit myös palauttaa kirjoituksesi omalla nimelläsi ja 

pyytää sen arkistointia nimettömänä. Kirjoituksista ei makseta palkkiota, eikä niitä palauteta takaisin 

kirjoittajille. 

Tutkimustulosten yhteydessä kirjoituksista julkaistaan esimerkkiotteita. Julkaistavista otteista poistetaan tai 

muutetaan henkilönimet ja muut välittömän tunnistamisen mahdollistavat nimet (kuten koulut, työpaikat 

jne.) toisiksi. Julkaistavien otteiden yhteydessä mainitaan kirjoittajan sukupuoli, ikä, ammatti ja nimimerkki. 

Kirjoittajan oikeaa nimeä ei mainita, ellei kirjoittaja sitä edellytä. 

Tutkimuksen valmistuttua kirjoitukset arkistoidaan Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon myöhempää 

tutkimus- opetus-, ja opiskelukäyttöä varten. Arkistoituja kirjoituksia tutkimusaineistonaan käyttäviltä 

edellytetään aineiston käyttöä koskeva kirjallinen käyttöehtositoumus. Mikäli et halua, että kirjoituksesi 

arkistoidaan tutkimuksen päätyttyä, kerro se selvästi heti kirjoituksesi alussa. Tällöin kirjoituksesi hävitetään 

yllä mainitun tutkimuksen valmistuttua. Ohessa liitteenä esite Yhteiskuntatieteellisestä tietoarkistosta. 

Mikäli sinulla on jotain kysyttävää tutkimukseen tai keruuseen liittyen, voit olla yhteydessä minuun 

puhelimitse tai sähköpostilla. Alla yhteystietoni. 

Suvi Lamminmäki 



 

 Helsinki 

 

 

puh.  

Kiitokset mielenkiinnostasi ja osallistumisestasi!  



Mahdollisia kirjoituksen aiheita. 

 

Mitä tulee mieleesi sanoista säteily, radioaktiivisuus tai ydinturvallisuus? 

 

Kerro muistojasi radioaktiivisuudesta, ydinturvallisuudesta, ydinaseista, ydinvoimasta, säteilystä tai muusta 

aihealueeseen liittyvästä.  

Mitkä ovat varhaisimmat muistikuvasi radioaktiivisuuteen liittyvistä ilmiöistä? 

Miten perheessäsi suhtauduttiin radioaktiivisuuteen liittyviin ilmiöihin? 

Onko sinulla muistikuvia ydinasekokeiden uutisoinnista? 

 

Onko sinulla itselläsi kokemuksia esimerkiksi ydinvoima-alalta tai radioaktiivisten aineiden käytöstä? 

Mitä tiedät ydinvoimasta ja radioaktiivisuudesta? Kuinka hyvin koet tuntevasi aihealueen? 

Mistä olet oppinut tietosi radioaktiivisuuteen liittyvistä ilmiöistä? 

Kerrottiinko sinulle koulussa radioaktiivisuuteen ja ydinfysiikkaan liittyvistä ilmiöistä; esimerkiksi 

ydinvoimasta, luonnon radioaktiivisuudesta, radioaktiivisuuden lääketieteellisestä käytöstä tai ydinaseista?  

 

Koetko ydinturvallisuuteen liittyvät kysymykset tärkeiksi? Millainen merkitys ydinturvallisuuteen liittyvillä 

kysymyksillä on elämässäsi? 

Koetko ydinenergiaan liittyvät kysymykset tärkeiksi? 

Mietitkö usein radioaktiivisuuteen tai ydinturvallisuuteen liittyviä kysymyksiä? 

Onko suhtautumisesi ydinturvallisuuteen muuttunut? 

 

Kerro ajatuksiasi ydinvoimasta ja/tai siihen liittyvästä uutisoinnista. 

Kerro ajatuksiasi suomalaisesta ydinvoimasta ja ydinvoima-alasta. 

Millaisena näet ydinvoiman tulevaisuuden? 

Kerro ajatuksiasi ja muistojasi Tšernobylin, Fukushiman, tai muiden ydinvoimaan liittyvien laitosten 

onnettomuuksista sekä niihin liittyneestä uutisoinnista. 

  



Nimi/nimimerkki  

 

Alleviivaa kumpi on kyseessä; nimi vai nimimerkki. 

 

Asuinkunta  

Ikä  

Ammatti  

Sukupuoli  

 

Miten tekstiisi tulee viitata tutkimusjulkaisuissa? Sama valinta pätee myös kirjoituksesi arkistointitapaan, 

mikäli sallit arkistoinnin. (Rastita haluamasi vaihtoehto.) 

 

 Omalla nimellä 

 Nimimerkillä tai nimettömänä 

 

Annatteko luvan siihen, että keruuseen kirjoittamanne kirjoitus voidaan arkistoida Yhteiskuntatieteelliseen 

tietoarkistoon myöhempää tutkimus- opetus-, ja opiskelukäyttöä varten? (Rastita haluamasi vaihtoehto.) 

 

 Kyllä /  Ei 

 


