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Tutkimuskutsu 1 

Julkaisupaikka: Facebookin suljettu Jenny ja läskimyytinmurtajat -ryhmä 

Julkaisupvm: 09.11.2017  

Julkaisun tekijä: Kaisu Hynnä 

 

 

Hei kaikki ryhmäläiset, 

 

Nimeni on Kaisu Hynnä ja työskentelen Tohtorikoulutettavana Turun yliopiston Mediatutkimuksen 

laitoksella. Olen jäsenenä tässä ryhmässä, koska olen teini-iästä (tai oikeastaan jo aivan 

lapsuudesta) asti kamppaillut kehonkuvani kanssa. Kaikkien teidän ryhmässä jakamat kuvat ja 

tarinat ovat inspiroineet ja antaneet minulle paljon uutta ajattelemisen aihetta. Kiitos siitä! 

 

Kuluvan vuoden alussa kävi niin onnekkaasti, että sain rahoituksen alkaa kirjoittaa 

mediatutkimukseen väitöskirjaa, jonka aiheena on kehopositiivisuus ja lihavuusaktivismi 

sosiaalisessa mediassa. Tällä hetkellä suunnittelen artikkelia koskien kehopositiivisia selfieitä ja 

niiden ottajia. Haluaisinkin haastatella teitä #lupanäkyä-kuvia ottaneita ryhmäläisiä artikkelia 

varten. Olisi hienoa, jos mahdollisimman moni teistä kiinnostuisi vastaamaan kysymyksiini ja 

tuottamaan tietoa kehopositiivisista selfieistä.  

 

Toivoisin, että lähettäisitte minulle sähköpostitse (osoitteeseen [sähköposti poistettu]) tekstin, jossa 

kommentoitte alla olevia kysymyksiä: 

 

Mitä #lupanäkyä merkitsee sinulle? Entä asiatunnisteen alla jakamasi omakuva? Kerro kuvasta ja 

sen ottamisesta. 

 

Teksti saa olla niin lyhyt tai pitkä kuin itse haluat. Jos selfieesi, tähän ryhmään tai #lupanäkyä-

ilmiöön liittyy jotain muuta, jota haluat kertoa tai tuoda esille, saat mielellään tehdä niin. Kerro 

mielellään myös, jos olet tulevaisuudessa halukas vastaamaan yksityiskohtaisempiin kysymyksiin 

aiheesta kasvokkain tai sähköpostin välityksellä. 

 

Kaikki vastaukset käsitellään anonyymisti! Lisäksi haluan vielä korostaa, että en missään nimessä 

ole käyttämässä ryhmässä jaettuja kuvia tai käytyjä keskusteluja tutkimukseeni ilman asianomaisten 

lupaa! Hyvän tutkimuseettisen käytännön noudattaminen on minulle ensiarvoisen tärkeää.  

 

Vastaan mielelläni kaikkiin lisäkysymyksiin, joita tutkimukseni saattaa herättää. Voit lähettää 

kysymyksesi minulle sähköpostitse tai esittää ne kommenttina tähän postaukseen.  

 

Toivottavasti kuulen pian mahdollisimman monesta teistä!  

 

Yst. Terv. 

Kaisu  

 

P.S. Minulla on ryhmän ylläpidon lupa tämän haastattelukutsun postaamiseen.  

  



Tutkimuskutsu 2 

Julkaisupaikka: Facebookin suljettu Jenny ja läskimyytinmurtajat -ryhmä 

Julkaisupvm: 23.11.2017  

Julkaisun tekijä: Kaisu Hynnä 

 

Hei kaikki, 

 

Huhuilisin edelleen osallistujia #lupanäkyä-kuvia käsittelevään tutkimukseeni. Arvostaisin todella, 

jos ehtisitte vastata, vaikka ihan lyhyestikin. Alla vielä kertaalleen kirjoituspyyntö ja tietoja 

tutkimuksesta: 

 

*** 

 

Nimeni on Kaisu Hynnä ja työskentelen Tohtorikoulutettavana Turun yliopiston Mediatutkimuksen 

laitoksella. Olen jäsenenä tässä ryhmässä, koska olen teini-iästä (tai oikeastaan jo aivan 

lapsuudesta) asti kamppaillut kehonkuvani kanssa. Kaikkien teidän ryhmässä jakamat kuvat ja 

tarinat ovat inspiroineet ja antaneet minulle paljon uutta ajattelemisen aihetta. Kiitos siitä! 

 

Kuluvan vuoden alussa kävi niin onnekkaasti, että sain rahoituksen alkaa kirjoittaa 

mediatutkimukseen väitöskirjaa, jonka aiheena on kehopositiivisuus ja lihavuusaktivismi 

sosiaalisessa mediassa. Tällä hetkellä suunnittelen artikkelia koskien kehopositiivisia selfieitä ja 

niiden ottajia. Haluaisinkin haastatella teitä #lupanäkyä-kuvia ottaneita ryhmäläisiä artikkelia 

varten. Olisi hienoa, jos mahdollisimman moni teistä kiinnostuisi vastaamaan kysymyksiini ja 

tuottamaan tietoa kehopositiivisista selfieistä. 

 

Toivoisin, että lähettäisitte minulle sähköpostitse (osoitteeseen [sähköposti poistettu]) tekstin, jossa 

kommentoitte alla olevia kysymyksiä: 

 

Mitä #lupanäkyä merkitsee sinulle? Entä asiatunnisteen alla jakamasi omakuva? Kerro kuvasta ja 

sen ottamisesta. 

 

Teksti saa olla niin lyhyt tai pitkä kuin itse haluat. Jos selfieesi, tähän ryhmään tai #lupanäkyä-

ilmiöön liittyy jotain muuta, jota haluat kertoa tai tuoda esille, saat mielellään tehdä niin. Kerro 

mielellään myös, jos olet tulevaisuudessa halukas vastaamaan yksityiskohtaisempiin kysymyksiin 

aiheesta kasvokkain tai sähköpostin välityksellä. 

 

Kaikki vastaukset käsitellään anonyymisti! Lisäksi haluan vielä korostaa, että en missään nimessä 

ole käyttämässä ryhmässä jaettuja kuvia tai käytyjä keskusteluja tutkimukseeni ilman asianomaisten 

lupaa! Hyvän tutkimuseettisen käytännön noudattaminen on minulle ensiarvoisen tärkeää. 

 

Vastaan mielelläni kaikkiin lisäkysymyksiin, joita tutkimukseni saattaa herättää. Voit lähettää 

kysymyksesi minulle sähköpostitse tai esittää ne kommenttina tähän postaukseen. 

 

Toivottavasti kuulen pian mahdollisimman monesta teistä! 

 

Yst. Terv. 

 

Kaisu 

 

P.S. Minulla on ryhmän ylläpidon lupa tämän haastattelukutsun postaamiseen. 



 

Sähköpostiviesti haastateltaville 

Vastaanottaja: #lupanäkyä-kuvan ottaneet haastattelupyyntöön vastanneet 

Lähettäjä: Kaisu Hynnä 

Lähetyspvm: 19.02.2018 

 

 

 

Hei X, 

 

Vastasit marraskuussa Läskimyytinmurtajat-Facebook-ryhmässä postaamaani kirjoituskutsuun, 

jossa pyysin sinua kertomaan #lupanäkyä-kuvan ottamisestasi ja suhteestasi kuvaan. Kiitos vielä 

paljon vastauksestasi, joka on auttanut minua ajattelemaan tutkimustani eteenpäin! Kerroin 

loppuvuodesta, että saattaisin ottaa sinuun vielä uudelleen yhteyttä ja ehdottaa kasvokkaista 

haastattelua. Nyt olisi sen aika, jos vain olet halukas osallistumaan. 

 

Kirjoitan siis #lupanäkyä-kuvista artikkelia, joka tulee olemaan osa kehopositiivisuutta laajemmin 

käsittelevää väitöskirjaani. Teen väitöskirjaa Turun yliopiston Mediatutkimuksen oppiaineeseen. 

Mediatutkimus antaa suurelta osin suunnan myös sille, minkä tyyppisiä kysymyksiä sinulle esitän: 

olen kiinnostunut ennen kaikkea siitä, millainen tilanne #lupanäkyä-kuvan ottaminen on kannaltasi 

ollut. Minua kiinnostaa myös, miten paljon yleensä otat ja julkaiset selfieitä. Kerron tutkimuksesta 

vielä lisää, jos haluat tulla mukaan. Voit myös esittää minulle suoria kysymyksiä, jos jokin 

askarruttaa. 

 

Käytännössä voitaisiin toimia niin, että tulisin tapaamaan sinua X-kaupunkiin jonain kummallekin 

sopivana ajankohtana. Lähetän sinulle jo ennalta sähköpostilla muutamia kysymyksiä, jotta voit 

varautua haastatteluun. Pidetään kuitenkin haastattelu suhteellisen vapaana ja avoimena: annetaan 

keskustelujen kulkea sinne suuntaan, minne ne tuntuvat lähtevän.  

 

Haastattelupaikkana voisi toimia esim. jokin rauhallinen kahvila tai muu sinulle sopiva ympäristö. 

Haastattelu kestää noin 30–45 minuuttia. Haastattelu nauhoitetaan ääninauhalle, jonka jälkeen 

kirjoitan haastattelun tekstitiedostoksi. Henkilötietoja sisältävää aineistoa ei luovuteta ulkopuolisille 

tutkimuksen missään vaiheessa. Tarkoituksena olisi kuitenkin luovuttaa anonymisoidut 

tekstitiedostot tutkimuksen päätyttyä Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon Tampereelle. Sinulla 

on kuitenkin myös mahdollisuus kieltäytyä arkistoinnista, jos haluat. 

(Alla vielä joitain lisätietoja haastateltujen oikeuksista tutkimukseen liittyen.) 

 

Miltä kuulostaa? Luuletko, että voisit antaa minulle haastattelun #lupanäkyä-kuviin liittyen? 

Arvostaisin todella, jos tulisit mukaan. 

 

Yst. terv. 

 

Kaisu 

 

*** 

Haastatteluun osallistuminen on vapaaehtoista. Haastateltavalla on oikeus milloin vain keskeyttää 

osallistuminen tutkimukseen tai kieltäytyä vastaamasta hänelle esitettyyn kysymykseen. 

 

Haastattelu kirjataan tekstitiedostoksi. Haastateltavan ja haastattelussa esille tulevien muiden 

henkilöiden nimet poistetaan tai muutetaan peitenimiksi. Tarvittaessa muutetaan tai poistetaan myös 



paikkatietoja ja muita erisnimiä (työpaikkojen tms. nimet), jotta aineistoon sisältyvien henkilöiden 

tunnistaminen ei ole enää mahdollista. 

 

Ääninauha tuhotaan sen jälkeen, kun haastattelu on kirjoitettu tekstitiedostoksi. 

Haastattelussa esille tulleet asiat raportoidaan tutkimusjulkaisuissa tavalla, jossa tutkittavia tai muita 

haastattelussa mainittuja yksittäisiä henkilöitä ei voida tunnistaa. 

 

Tutkimusjulkaisuihin voidaan sisällyttää suoria otteita haastatteluista. Niiden yhteydessä mainitaan 

haastateltavan sukupuoli ja ikä. 

 

Tutkimuksen päätyttyä ääninauhoista tehdyt tekstitiedostot luovutetaan pysyvästi säilytettäväksi 

Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon myöhempään tutkimuskäyttöön TAI tutkimus-, opetus- ja 

opiskelukäyttöön. Tarvittaessa tekstitiedostoista poistetaan ja muokataan lisää tunnisteita 

arkistoinnin yhteydessä (anonymisointi). 

  



Sähköpostiviesti haastateltaville 

Vastaanottajat: haastattelupyyntöön vastanneet, jotka eivät ottaneet #lupanäkyä-kuvaa 

Lähettäjä: Kaisu Hynnä 

Lähetyspvm: 19.02.2018 

 

 

Hei X, 

 

Vastasit marraskuussa Läskimyytinmurtajat-Facebook-ryhmässä postaamaani kirjoituskutsuun, 

jossa pyysin sinua kertomaan #lupanäkyä-kuvan ottamisesta ja suhteestasi kuviin. Kiitos vielä 

paljon vastauksestasi, joka on auttanut minua ajattelemaan tutkimustani eteenpäin! Kerroin 

loppuvuodesta, että saattaisin ottaa sinuun vielä uudelleen yhteyttä ja ehdottaa kasvokkaista 

haastattelua. Nyt olisi sen aika, jos vain olet halukas osallistumaan. 

 

Kirjoitan siis #lupanäkyä-kuvista artikkelia, joka tulee olemaan osa kehopositiivisuutta laajemmin 

käsittelevää väitöskirjaani. Teen väitöskirjaa Turun yliopiston Mediatutkimuksen oppiaineeseen. 

Mediatutkimus antaa suurelta osin suunnan myös sille, minkä tyyppisiä kysymyksiä sinulle esitän: 

olen kiinnostunut ennen kaikkea siitä, miten yleensä suhtaudut selfieihen ja oletko ottanut selfieitä, 

vaikka et nyt päätynytkään jakamaan omaa #lupanäkyä-kuvaa. Kerron tutkimuksesta vielä lisää, jos 

haluat tulla mukaan. Voit myös esittää minulle suoria kysymyksiä, jos jokin askarruttaa. 

 

Käytännössä voitaisiin toimia niin, että tulisin tapaamaan sinua X-kaupunkiin jonain kummallekin 

sopivana ajankohtana. Lähetän sinulle jo ennalta sähköpostilla muutamia kysymyksiä, jotta voit 

varautua haastatteluun. Pidetään kuitenkin haastattelu suhteellisen vapaana ja avoimena: annetaan 

keskustelujen kulkea sinne suuntaan, minne ne tuntuvat lähtevän. 

 

Haastattelupaikkana voisi toimia esim. jokin rauhallinen kahvila tai muu sinulle sopiva ympäristö. 

Haastattelu kestää noin 30–45 minuuttia. Haastattelu nauhoitetaan ääninauhalle, jonka jälkeen 

kirjoitan haastattelun tekstitiedostoksi. Henkilötietoja sisältävää aineistoa ei luovuteta ulkopuolisille 

tutkimuksen missään vaiheessa. Tarkoituksena olisi kuitenkin luovuttaa anonymisoidut 

tekstitiedostot tutkimuksen päätyttyä Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon Tampereelle. Sinulla 

on kuitenkin myös mahdollisuus kieltäytyä arkistoinnista, jos haluat. 

 

Alla vielä lisätietoja haastateltujen oikeuksista tutkimukseen liittyen. 

 

Miltä kuulostaa? Luuletko, että voisit antaa minulle haastattelun #lupanäkyä-kuviin liittyen? 

arvostaisin todella, jos tulisit mukaan. 

 

Yst. terv. 

Kaisu 

 

*** 

Haastatteluun osallistuminen on vapaaehtoista. Haastateltavalla on oikeus milloin vain keskeyttää 

osallistuminen tutkimukseen tai kieltäytyä vastaamasta hänelle esitettyyn kysymykseen. 

 

Haastattelu kirjataan tekstitiedostoksi. Haastateltavan ja haastattelussa esille tulevien muiden 

henkilöiden nimet poistetaan tai muutetaan peitenimiksi. Tarvittaessa muutetaan tai poistetaan myös 

paikkatietoja ja muita erisnimiä (työpaikkojen tms. nimet), jotta aineistoon sisältyvien henkilöiden 

tunnistaminen ei ole enää mahdollista. 

 



Ääninauha tuhotaan sen jälkeen, kun haastattelu on kirjoitettu tekstitiedostoksi. 

 

Haastattelussa esille tulleet asiat raportoidaan tutkimusjulkaisuissa tavalla, jossa tutkittavia tai muita 

haastattelussa mainittuja yksittäisiä henkilöitä ei voida tunnistaa. 

 

Tutkimusjulkaisuihin voidaan sisällyttää suoria otteita haastatteluista. Niiden yhteydessä mainitaan 

haastateltavan sukupuoli ja ikä. 

 

Tutkimuksen päätyttyä ääninauhoista tehdyt tekstitiedostot luovutetaan pysyvästi säilytettäväksi 

Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon myöhempään tutkimuskäyttöön TAI tutkimus-, opetus- ja 

opiskelukäyttöön. Tarvittaessa tekstitiedostoista poistetaan ja muokataan lisää tunnisteita 

arkistoinnin yhteydessä (anonymisointi). 

 
 


