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Sähköpostiviesti eri yksiköihin ja ammattilaisille: 

Etsimme haastateltavia psykologeja pro gradu-tutkielmaan 

 

Hei 

 

Löytyisikö teidän yksiköstänne halukkaita osallistujia opinnäytetyöhömme? Kyseessä 

haastattelututkimus psykologeille (peruskoulutus PsM). Vain pari vastaajaa riittää. Ohessa 

kutsukirje, jossa tarkempia tietoja ja jonka toivomme teidän lähettävän potentiaalisille 

osallistujille.  

Kiitos vaivannäöstänne! 

 

Yt. Joel Alho & Katja Mankinen 

 

Hei, 

Olemme 4. vuoden psykologian opiskelijoita Jyväskylän yliopistolta ja etsimme 

haastateltavia pro gradu-tutkielmaamme “Mental health professionals’ and psychology 

students’ attitudes and opinions about gaming”.  

 

Haemme edelleen tutkimukseen mielenterveyden parissa työskenteleviä ammattilaisia 

monipuolisesti eri työnkuvista, erityisesti kliiniseltä puolelta. Toivoisimme, että osallistujilla 

olisi vähän tai ei ollenkaan pelaamiseen liittyvää kokemusta. Et tarvitse etukäteistietämystä 

pelaamisesta, haluamme vain kuulla sinun mielipiteesi aiheen äärellä. 

 

Jokainen tutkittava osallistuu noin 30-40 minuuttia kestävään etäyhteyden avulla 

toteutettuun yksilöhaastatteluun. Haastattelussa kartoitetaan asenteita ja näkemyksiä 

liittyen pelaamiseen ja digipelihäiriöön. Haastatteluun osallistuvien kesken sovitaan 

henkilökohtaiset haastatteluajat mahdollisimman pian toteutettaviksi. Aikataulumme ovat 

sen verran joustavat, että voimme sopia haastatteluajan melkein mille ajankohdalle vain. 

Voit ehdottaa meille suoraan sinulle sopivaa aikaa! 

 

Mikäli kiinnostuit tutkimukseen osallistumisesta, kaipaat lisätietoja tai haluat “ilmiantaa” 

kuvaukseen sopivan kollegasi meille haastateltavaksi, voit ottaa meihin yhteyttä 

sähköpostitse [[sähköpostiosoitteet poistettu]]. 

 

Mukavaa kevään jatkoa! 

Katja Mankinen & Joel Alho 

 

 

 

 

 

 



Facebook-ilmoitus Psyliforum-ryhmässä (julkaistu 10.3.2021): 

EDIT [12.3.2021]: Etsintämme on tullut päätökseensä. Kiitos kaikille viestiä laittaneille, teitä 

oli runsaasti! 

Hei, 

Olemme 4. vuoden psykologian opiskelijoita Jyväskylän yliopistolta ja etsimme 

haastateltavia pro gradu-tutkielmaamme “Mental health professionals’ and psychology 

students’ attitudes and opinions about gaming”.  

Haemme tutkimukseen mielenterveyden parissa työskenteleviä ammattilaisia monipuolisesti 

eri työnkuvista, erityisesti kliiniseltä puolelta. Toivoisimme, että osallistujilla olisi vähän tai ei 

ollenkaan pelaamiseen liittyvää kokemusta. Et tarvitse etukäteistietämystä pelaamisesta, 

haluamme vain kuulla sinun mielipiteesi aiheen äärellä. 

Jokainen tutkittava osallistuu noin 30-40 minuuttia kestävään etäyhteyden avulla 

toteutettuun yksilöhaastatteluun. Haastattelussa kartoitetaan asenteita ja näkemyksiä liittyen 

pelaamiseen ja digipelihäiriöön. Haastatteluun osallistuvien kesken sovitaan henkilökohtaiset 

haastatteluajat mahdollisimman pian toteutettaviksi. Aikataulumme ovat sen verran 

joustavat, että voimme sopia haastatteluajan melkein mille ajankohdalle vain. Voit ehdottaa 

meille suoraan sinulle sopivaa aikaa! 

Mikäli kiinnostuit tutkimukseen osallistumisesta, kaipaat lisätietoja tai haluat “ilmiantaa” 

kuvaukseen sopivan kollegasi meille haastateltavaksi, voit ottaa meihin yhteyttä 

sähköpostitse [[sähköpostiosoitteet poistettu]]. 

Mukavaa kevään jatkoa!      

Katja Mankinen & Joel Alho 

 


