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kimusaineistoa.
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ARVOISA VASTAANOTTAJA

Helsingin yliopiston Maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskuksessa Mikkelissä on aloitettu
maaseudun naisten, työtä ja elämää koskeva laaja tutkimus. Tutkimusta rahoittaa
Maaseutupolitiikan neuvottelukunta. Tutkimukseen osallistujat on valittu väestörekisteristä
satunnaisotantamenetelmällä siten, että eri tyyppiset maaseutualueet ovat edustettuina. Tämän
vuoksi onkin tärkeätä, että juuri Te vastaisitte.

Tutkimuksessa on kaksi osaa: kyselylomake ja päiväkirja. Toivommekin, että voisitte ensin
vastata oheisen lomakkeen kysymyksiin mahdollisimman pian. Lisäksi toivomme, että
pitäisitte oheisten ohjeiden mukaan viikon ajan päiväkirjaa toimistanne maanantaista alkaen.
Lomakkeen ja päiväkirjan voitte palauttaa ilman postimerkkiä mukana olevassa kuoressa.

Kaikkia vastauksia käsitellään nimettöminä ja täysin luottamuksellisesti. Tuloksia
tarkastellaan siten, että kenenkään henkilöllisyys ei tule missään vaiheessa ilmi.
Tarkoituksenamme on kuitenkin muistuttaa uudella kirjeellä niitä, jotka eivät ote vastanneet
määräaikaan mennessä. Palautuskuoret on numeroitu, jotta tietäisimme, ketkä ovat jo
palauttaneet lomakkeet.

Tutkimuksen tuloksista julkaistaan tutkimusraportti, ja niistä kerrotaan myös muilla tavoin.
Näin saatte halutessanne tietää, mitä tuloksia vastauksistanne on saatu esiin. Toivomme, että
tuloksia voidaan myös käyttää apuna maaseudun kehittämistyössä niin, että maaseudun
naisten asema tulee paremmin otetuksi huomioon.

Kiitokseksi lähetämme kaikille päiväkirjan (ja sen mukana kyselylomakkeen) palauttaneille
pienen lahjakortin, joka käy kaikkiin K-kauppoihin.

Riitta Högbacka vastaa mielellään tutkimusta koskeviin tiedusteluihin, puh.(xxx) xxxx xxx tai
(xxx) xxx xxxx.

Avustanne lämpimästi kiittäen

Pirjo Siiskonen Riitta Högbacka
VTT, johtaja VTK, tutkija
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PÄIVÄKIRJAN PITO-OHJEET

Päiväkirjan avulla pyrimme ymmärtämään maaseudun naisten töitä, elämää ja arkea
paremmin. Palautteessanne päiväkirjan vaikutatte tärkeällä tavalla tutkimuksen
onnistumiseen. Kiitos teille jo etukäteen.

Pyydämme teitä aloittamaan päiväkirjan pitämisen maanantaina. Päiväkirjaa pidetään yhden
viikon ajan. Muistakaa palauttaa päiväkirja ja kyselylomake heti päiväkirjan pitämisen
jälkeen.

Voitte kirjoittaa päiväkirjaa käsin oheisille valmiiksi monistetuille sivuille. Oikeinkirjoitus- ja
kielioppiseikoilla ei ole merkitystä. Jos sivut eivät riitä, voitte hyvin jatkaa lisäpaperille.

Aloittakaa päiväkirja kertomalla, mihin aikaan heräsitte kunakin aamuna. Kertokaa sen
jälkeen omin sanoin, mitä teitte päivän aikana ja miten päivänne sujui. Päättäkää päiväkirja
nukkumaanmenoaikaanne. On tärkeätä, että päiväkirjaa pidetään päivittäin, jotta mitään
toimia tai tapahtumia ei jää pois.

Kiinnittäkää päiväkirjaa kirjoittaessanne huomiota seuraaviin seikkoihin:

1.  Kuvatkaa päiväkirjaan päivänne kulku: kaikki mitä teitte päivän aikana. Mainitkaa
myös, teittäkö jotain asioita samanaikaisesti. Tekemisellä tarkoitetaan kaikenlaista
toimintaa, esimerkiksi lepäilyä, television katselua, lukemista, harrastuksia,
ruoanlaittoa, lasten hoitoa, kotitöitä, naapureiden auttamista, vierailuilla käyntejä,
maatilan töitä, lisäansioiden hankkimista jne.,  jotka  tapahtuvat  kotona  tai  muualla.
Jos  olette  säännöllisessä palkkatyössä tai yrittäjänä kodin/tilan ulkopuolella, riittää,
kun kerrotte siltä osin vain ammattinne ja päivittäisen työssäoloajan, sekä onko
kyseessä pää- vai sivutyö.

2. Kertokaa, tapahtuiko kuvaamanne toiminta kotona vai jossain muualla ja keiden
kanssa.

3. Kuvailkaa päivän muitakin tapahtumia ja omia tuntemuksianne, esimerkiksi milloin
olitte väsynyt, milloin taas pirteällä mielellä ja miksi. Mitkä asiat ilahduttivat teitä,
mitkä taas ärsyttivät?


