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Recruitment materials 
 
Below you will find the invitations that were utilized in the recruitment. The materials are in Finnish. 
 
 

 
Maailmankuvatutkimuksen rekrytointimateriaalit 

 
 

Alta löytyvät tiedettä arvostavia maailmankuvia kartoittaneen tutkimuksen rekrytointiin käytetyt viestit. 
Viestit pohjautuivat alla olevaan malleihin. Osaa viesteistä kuitenkin kustomoitiin kohdeyleisölle 
(esimerkiksi ”Hei sosiaalitieteilijä”). 
 
 
Rekrytointi sähköpostilistoilla (11.12.2019–14.2.2020): 
 

 
Otsikko:  
Tervetuloa mukaan tiedearvostusta kartoittavaan tutkimukseen 

 
Viesti:  

 
Hei, 
 
Kiinnostaako sinua osallistua tiedearvostusta kartoittavaan tutkimukseen? 
 
Etsimme osallistujia tutkimukseen tiedettä arvostavista maailmankuvista. Tutkimus kartoittaa, 
millaisia käsityksiä maailmasta tieteen arvostamiseen liittyy. Keräämme tietoa siitä, miten tiedettä 
arvostavat ihmiset vastaavat ns. perimmäisiin kysymyksiin. Pyrimme tavoittamaan suomalaisten 
maailmankuvien kirjon eri tutkimusaloilta ja oppiaineista. 
 
Kyselyn täyttäminen vie noin 30 minuuttia, joten vastaamiseen kannattaa varata rauhallinen 
hetki. Osallistujien kesken arvotaan yksi Amazon-lahjakortti (arvo 60 euroa). Halutessasi saat raportin 
tutkimuksen tuloksista. 
 
Jos kiinnostuit, voit osallistua tutkimukseen täällä: 
https://worldviews.limequery.com/989831?lang=fi 
 
Annan mielelläni lisätietoja tutkimuksesta sähköpostitse   
 
 
Parhain terveisin, 
  
Roosa Haimila 
FM, tohtorikoulutettava 
Kulttuurien osasto 
Helsingin yliopisto 

 
 

 

[yhteystiedot poistettu]

[yhteystiedot poistettu]

https://worldviews.limequery.com/989831?lang=fi


Rekrytointi sosiaalisessa mediassa (12.–14.2.2020) 

 

Twitter: 

 

 

Facebook-ryhmät/sivut:  

 

Hei, 

Etsimme osallistujia tutkimukseen tiedettä arvostavista maailmankuvista. Tutkimus kartoittaa, 
millaisia käsityksiä maailmasta tieteen arvostamiseen liittyy. Keräämme tietoa siitä, miten tiedettä 
arvostavat ihmiset vastaavat ns. perimmäisiin kysymyksiin. 

Kyselyn täyttäminen vie noin 30 minuuttia, joten vastaamiseen kannattaa varata rauhallinen hetki. 
Osallistujien kesken arvotaan yksi Amazon-lahjakortti (arvo 60 euroa). Halutessasi saat raportin 
tutkimuksen tuloksista. 

Jos kiinnostuit, voit osallistua tutkimukseen täällä: http://bit.ly/maailmankuvatutkimus 

Annan mielelläni lisätietoja tutkimuksesta  

Kiitos jo etukäteen, jos vastaat tutkimukseeni. 

Parhain terveisin, 

[yhteystiedot poistettu]

[yhteystiedot poistettu]

https://bit.ly/maailmankuvatutkimus?fbclid=IwAR0Q_D5kbO9EUaivhetImeohVM9Xvo3llvJSSx32-YaAlz_0lPz8cRoNd18


Roosa Haimila 
FM, tohtorikoulutettava 
Kulttuurien osasto 
Helsingin yliopisto 

 

 

 

 

 

Tiede-lehden keskustelupalsta: 

 

Otsikko:  

Tervetuloa tiedearvostusta kartoittavaan tutkimukseen 

 

Viesti: 

Hei, 

Etsimme osallistujia tutkimukseen tiedettä arvostavista maailmankuvista. Tutkimus kartoittaa, 

millaisia käsityksiä maailmasta tieteen arvostamiseen liittyy. Keräämme tietoa siitä, miten tiedettä 

arvostavat ihmiset vastaavat ns. perimmäisiin kysymyksiin. 

Kyselyn täyttäminen vie noin 30 minuuttia, joten vastaamiseen kannattaa varata rauhallinen hetki. 

Osallistujien kesken arvotaan yksi Amazon-lahjakortti (arvo 60 euroa). Halutessasi saat raportin 

tutkimuksen tuloksista. 

Jos kiinnostuit, voit osallistua tutkimukseen täällä: http://bit.ly/maailmankuvatutkimus 

Annan mielelläni lisätietoja tutkimuksesta  

Parhain terveisin, 

[yhteystiedot poistettu]

[yhteystiedot poistettu]

http://bit.ly/maailmankuvatutkimus


Roosa Haimila 

FM, tohtorikoulutettava 

Kulttuurien osasto 

Helsingin yliopisto 

 

 

 

 

[yhteystiedot poistettu]


