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TUTKIMUKSEN TAUSTATIETOLOMAKE
Lämmin kiitos että olet osallistunut Tampereen yliopiston Understanding cultural
disengagement in contemporary Finland -tutkimushankkeeseen!
Tutkimusaineistoa käytetään niin, että yksittäistä vastaajaa ei voi tunnistaa missään
vaiheessa. Tutkimushankkeen päätyttyä tutkimusaineisto luovutetaan nimettömänä eli ilman
mitään tunnistetietoja Yhteiskunnalliseen tietoarkistoon.
Tutkimusta rahoittavat Suomen Akatemia, Koneen Säätiö sekä Helsingin kaupungin
tietokeskus.
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* Hankkeen nopea esittely: Tampereen yliopiston ja Suomen Akatemian hanke
kulttuuriosallistumisesta ja -osallistumattomuudesta; haastattelut nauhoitetaan mutta
haastattelupuhetta käytetään ainoastaan niin että yksittäistä vastaajaa ei voi tunnistaa, kaikki
nimet muutetaan ja muut yksityiskohdat kuten esimerkiksi asuinkaupunki jätetään
paljastamatta jne.
* ALUKSI käydään läpi muutamia taustatietoja, sen jälkeen päästään vapaa-aikaosuuteen.
PERHE, KOTI, YSTÄVÄT
- asunto, sisustus, perheenjäsenet, lemmikit
- naapurit, sosiaaliset kontaktit
- asuinalue, alue?
- lapsuudenkoti
- (jos ei tarvitsisi ajatella rahaa) unelmien koti: missä sijaitsisi, minkä kokoinen, sisustus, jne?
- läheiset ihmiset ja ystävät
KOULUT
- kouluaika
- oma rooli oppilaana
- koulussa opiskeltavat aineet
- sen jälkeen: opintoja, missä ja minkä alan?
TYÖ
- työ ja työpaikka tällä hetkellä: jos opiskelija, onko mitään sivutoimista työtä? jos
työtön/eläkeläinen/hoitamassa lapsia, missä oli ennen tätä töissä?
-työelämä: jos eläkeläinen: millaista työelämä oli? kaipaako töihin? jos opiskelija, millaisia töitä
haluaisi tehdä?
VAPAA-AIKA, HARRASTUKSET, LOMANVIETTO
- vapaa-aika: milIainen tyypillinen vapaapäivä on?

- mitä tekee kaikkein mieluiten vapaa-ajalla? kuinka usein? kenen kanssa, kauanko, miksi, jne?
- onko jotain mitä erityisesti haluaisi tehdä mutta ei jostain syystä pysty?
- onko mitään vakituisia harrastuksia joissa käy säännöllisesti? (järjestetyt tunnit, kansalaisopisto,
kirkko…?) kuinka usein, kenen kanssa, mistä innostus niitä kohtaan tuli?
- mitään muuta vakituista käymistä tai kuulumista: järjestöt, yhdistykset? kuinka usein, kenen
kanssa, mistä innostus niitä kohtaan tuli? onko aktiivinen jäsen?
- harrastukset tai kiinnostuksen kohteet elämän aikana? oliko lapsena jotain muuta? kuka
kannusti? jos jäänyt → miksi?
- (vain niille joilla on lapsia:) oletteko kannustaneet omia lapsia joihinkin harrastuksiin? motiivit?
- (vain työssäkäyviltä:) miten onnistuu työn yhdistäminen vapaa-aikaan ja perheeseen?
- lomat (esim. kesälomat, hiihtolomat jne)? kenen kanssa? kuinka usein? kuka päättää lomista?
- ulkoillu: lenkkeily, urheilu? tuleeko mitään hyötyliikuntaa
- netti/kännykkä? mitä tarkemmin ottaen (yhteydenpito esim. FB:lla, WhatsAppilla / tiedonhaku,
laskujen maksaminen…?)
- mitään muita rentoja/kotoisia lempipuuhia joita ei ole vielä mainittu? käsityöt, sudoku, ristikot,
pelit, kännykkä jne?
KULTTUURINALUEET: MUSIIKKI, LUKEMINEN, TV/ELOKUVA
RUOKA
- lempiruoka?
- mitä esimerkiksi eilen söit lounaaksi? ruokajuoma?
- minkälaista ruokaa lapsuudenkodissa tehtiin?
- kuka kotona laittaa ruokaa/laittaako itse paljon ruokaa
- tarjoilut, jos on vieraita?
- inhokkiruoka?
- käykö koskaan ulkona syömässä? jos, niin lempipaikka?
- millaisessa paikassa ei missään nimessä haluaisi käydä syömässä

MUSIIKKI
- suhde musiikkiin
- lempimusiikki
- konsertit: missä viimeksi kävi? kenen kanssa?
- millaista musiikkia inhoaa? miksi?
- onko musiikkimaku muuttunut elämän varrella?
LUKEMINEN
- suhde lukemiseen: mitä, minkä verran?
- lehdet: mitä, minkä verran, mitä tulee kotiin?
- lempikirjoja, lehtiä?
- inhokkikirjat, lehdet: miksi?
- onko lukemiseen käytetty aika muuttunut elämän varrella?
TV
- suhde televisioon
- millaisia ohjelmia / kanavia
- lempiohjelma? mikä siitä tekee hyvän?
- lempielokuva? mikä siitä tekee hyvän?
- millaisia televisio-ohjelmia tai leffoja inhoaa? miksi?
KUVAESITTELY
- näytetään ERILAISIA KUVIA yksi kerrallaan: onko kuva tuttu, osaako nimetä sen, mitä pitää siitä:
jos ei pidä miksi se tuntuu vastenmieliseltä?
- lopuksi (kuvat annetaan haastateltaville): minkä yhden teoksen valitsisi seinälle, mitä ei?
- oman kodin sisustaminen
”TAPAHTUMISSA KÄYMISET”

- käydään nopeasti läpi, käydäänkö seuraavissa tapahtumissa vai ei
elokuvat
kirpputorit
baari
museo
rockfestivaalit
rallikilpailut
teatteri
kesäteatteri
urheilukilpailut
tori, markkinat
myyjäiset
taidenäyttelyt
erilaiset messut
tanssi, esim. baletti
tanssiravintolat, discot
klassisen konsertit
bingo
ooppera
kahvila
sirkus
kirjasto
”UNELMAPÄIVÄ”
- jos saisi tehdä yhden päivän ajan mitä tahansa, mitä se olisi ja kenen kanssa
TULEEKO MIELEEN MITÄÄN MUUTA TÄRKEÄÄ OMASTA AJANKÄYTÖSTÄ?
LOPUKSI
- kiitokset

