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Lukijalle

Tämä aineisto-opas on osa Tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2394. Oppaan alus-
sa on tiedot aineiston sisällöstä, aineiston rakenteesta ja keruusta sekä luettelo julkaisuista, jois-
sa aineistoa on käytetty. Opas sisältää myös aineiston keräämisessä käytetyt dokumentit, esi-
merkiksi mahdolliset haastattelukysymykset, kirjoitusohjeet, tutkimuskutsut, litterointiohjeet
tai virikemateriaalit. Tekstiaineistoista mukana on usein lisäksi aineistonäyte, josta selviää esi-
merkiksi käytetty litterointitaso.

Liitteenä olevat aineistoon kuuluvat dokumentit on tarvittaessa anonymisoitu. Kaikki oppaan
sisältämät aineiston keräämisessä käytetyt dokumentit toimitetaan asiakkaalle aineiston latauk-
sen yhteydessä myös erillisinä tiedostoina

Aineistoon ja sen tekijöihin tulee viitata asianmukaisesti kaikissa julkaisuissa ja esityksissä,
joissa aineistoa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluette-
loon sellaisenaan tai sitä voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti. Malliviittaus:

Mäkinen, Arja (Tampereen yliopisto): Puolisottomat ja lapsettomat naiset 2004:
haastattelut opetus- ja tutkimuskäyttöön [sähköinen tietoaineisto]. Versio 1.0 (2008-
11-18). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja]. http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-
FSD2394

Tietoarkistoon on lähetettävä viitetiedot kaikista julkaisuista, joissa käyttäjä hyödyntää aineis-
toa. Aineiston alkuperäiset tekijät ja tietoarkisto eivät ole vastuussa aineiston jatkokäytössä tuo-
tetuista tuloksista ja tulkinnoista.
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Luku 1

Aineiston kuvailu

1.1 Aineiston otsikot ja datan versio

Aineiston nimi: Puolisottomat ja lapsettomat naiset 2004: haastattelut opetus- ja tutkimuskäyt-
töön

Aineiston nimi englanniksi: Women without Spouse and Children 2004: Interviews for Teac-
hing and Research Purposes

Aineisto-opas on luotu aineiston versiosta 1.0 (18.11.2008).

1.2 Sisällön kuvaus

Tekijät

Mäkinen, Arja (Tampereen yliopisto. Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön laitos)

Aineiston tekijänoikeudet

Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.

Aineiston luovuttaja

Mäkinen, Arja (Tampereen yliopisto. Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön laitos)

Aineisto luovutettu arkistoon

3.11.2008
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1. Aineiston kuvailu

Asiasanat

aikuisuus; hyvinvointi; lapsettomuus; naimattomuus; naiseus; seksuaalisuus; sinkut; stereoty-
piat; syrjintä; työelämä

Tieteenala / Aihealue

OKM:n tieteenalaluokitus: Humanistiset tieteet; Yhteiskuntatieteet

Muu luokitus: Perhe-elämä, avioliitto ja sukupolvet; Sosiaalinen käyttäytyminen ja asenteet

Sarjakuvaus

Tämä aineisto kuuluu sarjaan:

Aineistot, jotka eivät kuulu sarjaan

Yksittäiset aineistot, jotka eivät kuulu mihinkään sarjaan.

Sisällön kuvaus

Tutkimuksessa tutkittiin 30-47-vuotiaita naisia, jotka ovat sekä puolisottomia että lapsettomia.
Haastatteluilla kartoitettiin millä tavoin tässä asemassa olevat yksineläjänaiset puhuvat omasta
normaaliudestaan, hyväksyttävyydestään ja aikuisuudestaan. Kysymyksiä esitettiin mm. haas-
tateltujen arjesta, yksineläjänaisen hyvän elämän edellytyksistä, ennakkoluuloista ja ympäristön
suhtautumisesta yksineläjänaisen puolisottomuuteen, lapsettomuuteen ja seksuaalisuuteen.

Tutkimuskohteet tavoitettiin ilmaisjakelulehtiin (Karjalan Heili, Tamperelainen, Suur-Jyväskylän
lehti) laitetun lehti-ilmoituksen avulla jossa heiltä pyydettiin ennakkotietoja. Ennakkotietojen
keruun jälkeen järjestettiin haastattelut. Tutkimukseen osallistui 34 naista, joista neljä kielsi
haastattelujensa jatkokäytön. Tähän osa aineistoon (16 tiedostoa) sisältyvät haastattelut, joita
haastateltavien antaman luvan mukaisesti voi käyttää sekä opiskelussa että tutkimuksessa.

1.3 Aineiston rakenne ja keruu

Maa: Suomi

Kohdealue: Suomi

Havainto/aineistoyksikkötyyppi: Henkilö

Perusjoukko/otos: 30-47-vuotiaat, puolisottomat ja lapsettomat naiset.

Aineistonkeruun ajankohta: 16.4.2004 – 29.8.2004

Kerääjät: Mäkinen, Arja (Tampereen yliopisto. Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön laitos)

Aineistonkeruun tekniikka: Haastattelu

2



1.4. Aineiston käyttö

Keruuväline tai -ohje: Haastatteluteemat tai haastattelurunko; Aineistonkeruuohjeistus: kirjoi-
tusohje

Tutkimuksen aikaulottuvuus: Poikkileikkausaineisto

Havainto/aineistoyksiköiden valinta: Ei-todennäköisyysotanta: itsestään muotoutunut näyte

Tutkimukseen osallistuneet valikoituivat lehti-ilmoitukseen vastaamisen perusteella.

Aineiston määrä: 16 rtf-tiedostoa, noin 200 sivua.

1.4 Aineiston käyttö

Aineiston käytössä huomioitavaa

Aineisto sisältää 16 haastattelua, joita haastateltavien antaman luvan mukaisesti voi käyttää se-
kä opiskelussa että tutkimuksessa. FSD2395 sisältää kaikki tutkimuskäyttöön tarkoitetut haas-
tattelut (30 haastattelua). Arkistoituihin aineistoihin ei sisälly alkuperäisen tutkimuksen neljä
haastattelua, joille tutkittavat eivät antaneet jatkokäyttölupaa.

Haastattelutiedostot on anonymisoitu. Litteraatiomerkinnät: — -merkintä kertoo haastatellun
jättäneen lauseen kesken. [teksti] hakasuluissa olevat sanat ovat tutkijan lisäämiä. ( ) tutkija
on poistanut tekstistä jotakin. Pois jätetty teksti on joko yksityiskohtainen kuvaus terveydenti-
lasta/työtehtävistä tai sisältää tunnistamista oleellisesti helpottavia tietoja, jotka haastateltu on
pyytänyt poistaman litteroinnin yhteydessä. Muilta osin haastattelut on litteroitu kokonaan. Al-
leviivatut kohdat haastateltu on sanonut erityisen painokkaasti. Kaksi kenoviivaa ilmaisee pu-
heen päällekkäisyyden. Litteraatio sisältää myös huokaukset, naurahdukset ja muut vastaavat
äännähdykset sekä haastattelijan (tutkija itse) esittämät kysymykset ja kommentit. Litteraatio ei
sisällä merkintöjä tauoista sanojen tai lauseiden välillä.

Julkaisut

Kinnunen, Anne (2015). Yksinasuva, perheetön - yksinäinen? Tutkielma yksinelävien 30-47-
vuotiaiden suomalaisten naisten yksinäisyyden kokemuksista. Kokkola: Jyväskylän yliopisto.
Kokkolan yliopistokeskus Chydenius. Avoin yliopisto. Sosiaalityön kandidaatin tutkielma.

Mäkinen, Arja (2006). Epäilyttävä naishenkilö: mielikuvia yksineläjien seksuaalisuudesta. Elo-
re 13(2).

Mäkinen, Arja (2007). Perheettäkin voi elää onnellisena. Teoksessa Viia Hatara ja Harri Wes-
termarck (toim.) Rakkauden evoluutio. Helsinki: Helsingin vapaan sivistystyön toimikunta.

Mäkinen, Arja (2008). Oikeesti aikuiset. Puheenvuoroja yksineläjänaisen normaaliudesta, hy-
väksyttävyydestä ja aikuisuudesta. Tampere. Tampere University Press.

Mäkinen, Arja (2008). Vanhojapiikoja ja vapaita naisia. Helsinki: Kirjapaja.

Vihavainen, Mimi (2019) Äitiyden ja naiseuden kokemukset lapsettomuuden kontekstissa: fenomenologis-
hermeneuttinen analyysi lapsettomien naisten haastatteluista. Kandidaatintutkielma, Jyväskylän
yliopisto.

Ajantasainen julkaisuluettelo aineiston kuvailun yhteydessä osoitteessa
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1. Aineiston kuvailu

https://services.fsd.uta.fi/catalogue/FSD2394

Aineiston sijainti

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Käyttöoikeudet

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.
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Liite A

Haastattelukysymykset
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FSD2394 PUOLISOTTOMAT JA LAPSETTOMAT NAISET 2004: HAASTATTELUT OPETUS- JA

TUTKIMUSKÄYTTÖÖN

FSD2394 WOMEN WITHOUT SPOUSE AND CHILDREN 2004: INTERVIEWS FOR TEACHING

AND RESEARCH PURPOSES

Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tut-
kimusaineistoa.

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.

Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

This document forms a part of the above mentioned dataset, archived at the Finnish Social
Science Data Archive.

If the document is used or referred to in any way, the source must be acknowledged by means
of an appropriate bibliographic citation.

More information: http://www.fsd.uta.fi/

Detta dokument utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhälls-
vetenskapliga dataarkiv.

Om dokument är utnyttjat eller refererat till måste källan anges i form av bibliografisk referens.

Mer information: http://www.fsd.uta.fi/



 

 

Haastattelukysymykset liitteineen     

 

Haastattelun aluksi  

 1.  Kerro, mitä teet tavallisen arkipäivän kuluessa.  

 2.  Ketkä ovat Sinulle tärkeitä ihmisiä? 

 3.  Kuvaile itseäsi muutamalla sanalla.  

 4.  Oletko Sinä tyypillinen puolisoton ja lapseton nainen? Millä perusteella? 

 

Puolisosuhde ja äitiys   

5. Oletko joutunut selittelemään sitä, miksi Sinulla ei ole puolisoa? Onko Sinulla jokin  

     vakiovastaus? Mikä? 

6. Millaisilla naisilla yleensä on puoliso?    

7. Onko Sinussa samoja ominaisuuksia kuin niissä naisissa, joita äsken kuvailit? Mitä   

    ominaisuuksia?  

 8.  Minkälaisia naisia äidit yleensä ovat?     

 9.  Onko Sinussa äideille tyypillisiä ominaisuuksia? Mitä ominaisuuksia? 

10. Oletko joutunut selittelemään, miksi Sinulla ei ole lapsia? Onko Sinulla jokin vakiovastaus?   

      Mikä? 

11. Haaveiletko Sinä omasta lapsesta? Miksi haaveilet/et haaveile? 

12. Haaveiletko Sinä siitä, että olisit jonkun puoliso? Tarkoitan tällä sitä, että asuisit puolison  

      kanssa. Miksi haaveilet/et haaveile? 

13. Onko naisen mielestäsi vaikeampaa olla puolisoton kuin miehen? Miksi on/ei ole? 

14. Entä onko naisen mielestäsi vaikeampaa olla lapseton kuin miehen? Miksi on/ei ole? 

  

Aikuisuus 

15. Mitä ihmisen on oltava, jotta häntä voi pitää aikuisena?  

16. Mikä tekee naisesta aikuisen? 

17. Mitä mieltä olet väitteestä ”avioliitto kasvattaa kypsään aikuisuuteen”? 

18. Mitä mieltä olet väitteestä ”lapsi tekee naisesta aikuisen? 

19. Millä perustein Sinä itse olet aikuinen? 

20. Minkälaisissa tilanteissa Sinä tunnet olevasi tasa-arvoinen aikuinen nainen? 

 

 

 



 

 

Arvostus  

21. Minkälaisia naisia yleensä arvostetaan?  

22. Mitä ominaisuuksia Sinä itse arvostat itsessäsi? 

23. Mitä Sinun ominaisuuksiasi erityisesti naiset ovat arvostaneet?      

24. Entä mitä Sinun ominaisuuksiasi erityisesti miehet ovat arvostaneet?    

25. Mitä mieltä olet väitteestä ”aikuinen nainen tarvitsee seksiä”?   

26. Mitä haluaisit sanoa puolisottomista naisista ja seksuaalisuudesta?  

 

Ennakkoluulot 

27. Kohdistuuko Sinun mielestäsi naisiin, joilla ei ole puolisoa eikä lapsia jonkinlaisia    

      ennakkoluuloja? Kertoisitko jonkun ennakkoluulon, joka tuli mieleesi. Pitääkö tuo     

      ennakkoluulo paikkansa?    

 Annetaan yksitellen luettavaksi neljä stereotypiaa puolisottomista ja lapsettomista 

 naisista. Kun haastateltava on lukenut, kysytään kunkin kuvauksen kohdalta 

 erikseen…  

28. (a, b, c, d) Ajatellaanko naisista, joilla ei ole puolisoa eikä lapsia tällä tavalla? Vastaako   

       tämä kuvaus todellisuutta? Ketkä ajattelevat tämän kuvauksen mukaisesti?         

29. Onko Sinuun joskus suhtauduttu jotain näistä tavoista? Mitä Sinä siitä ajattelit (/ajattelisit, jos 

suhtauduttaisiin)?   

 

Hyvä elämä 

30. Et ole puoliso etkä äiti. Onko jotain sellaista, joka tämän elämäntilanteesi takia on Sinulle    

       tavallista tärkeämpää. Mitä ja miksi?   

31. Mikä on puolisottomana ja lapsettomana naisena kaikkein parasta?    

32. Puuttuiko haastattelusta jokin kysymys, jonka oletit kysyttävän? Mikä kysymys? Mikä on     

      Sinun vastauksesi tähän kysymykseesi?  

33. Haluaisitko sanoa haastattelun lopuksi vielä jotakin? 



 

 

Liite a    
Perinteinen vanhapiika 

 

Perinteinen vanhapiika elää selibaatissa. Hänellä ei ole seksisuhteita miesten kanssa 

eikä mitä todennäköisimmin tule jatkossakaan olemaan. Tämä ei ole mikään ihme, 

perinteisessä vanhassapiiassa on jokin ulkoinen tai sisäinen vika tai puute, joka 

suorastaan karkottaa miehet hänen ympäriltään. Yksikään normaali mies ei ole 

kiinnostunut parisuhteesta perinteisen vanhanpiian kanssa.  

 

Perinteisen vanhanpiian elämän keskeisin tavoite on ollut ja on edelleen avioliitto. 

Koska tämä tavoite ei ole toteutunut, on hänestä tullut kateellinen, katkera ja kärttyisä 

ikäneito, jonka kanssa kaikkien on hyvin hankala tulla toimeen. Perinteinen 

vanhapiika ei ole kenenkään mielestä mukava ihminen. Häneen verrattuina 

perheelliset naiset ovat ilman muuta paljon mukavampia.  

 

Kärttyisyytensä lisäksi perinteiset vanhatpiiat ovat tunnetusti miehenkipeitä. He 

haluavat itselleen puolison keinolla millä hyvänsä. Miehenkipeydessään perinteinen 

vanhapiika saattaa olla suorastaan huvittava, sillä läheskään aina hän ei itse käsitä, 

miten tuhoontuomittuja hänen yrityksensä löytää puoliso todellakin ovat. Vanhapiika 

on ja pysyy vanhanapiikana jatkossakin tekipä hän mitä tahansa.  

 

Vanhanpiian luonteenlaatu ja miehettömyys ovat oivia leikinlaskun kohteita, joista 

kenenkään ei ole syytä suuttua. Onhan vanhoistapiioista on laskettu leikkiä jo 

aikapäiviä ennen omaa aikaamme! Vakavasti ottaen, vanhanpiian kohtalo on kuitenkin 

surkea, sillä ovathan vanhatpiiat aviotumistahdostaan huolimatta joutuneet jäämään 

vaille äitiyden iloa ja aikuiselle naiselle kuuluvaa asemaa miehensä puolisona.  

 

 

Liite b 

City-sinkkunainen 

 

City-sinkkunainen on nykyaikainen, kunnianhimoinen, aktiivinen ja mahdollisesti 

myös pitkälle koulutettu. Työ ja ammatti ovat saaneet citysinkkunaisen mielessä aivan 

liian korostuneen merkityksen. Niinpä hänestä on tullut materialistisia arvoja 

korostava työhullu, jolle oma etu on kaikki kaikessa. Yksinelävänä ja hyvin 

toimeentulevana city-sinkkunaisella ei ole koskaan minkäänlaisia taloudellisia huolia.  

 

City-sinkkunainen antaa ymmärtää kelpuuttavansa puolisokseen vain itsensä herra 

Täydellisyyden. Täydellistä miestä ei ole olemassa, joten citysinkulle ei kelpaa 

kukaan. Tosiasiassa citysinkun vaativuudessa ei kuitenkaan ole kyse miehen 

täydellisyydestä, vaan siitä, että city-sinkkunaista itseään riivaa täysin kyltymätön ja 

itsekäs vapaudenkaipuu, joka estää häntä solmimasta pysyvää parisuhdetta kenenkään 

kanssa.  

 

Ylipaisuneen vapaudenkaipuunsa vuoksi city-sinkku suorastaan välttelee avioliittoa ja 

kieltäytyy asettumasta aloilleen. Hän ei normaalin aikuisen naisen tavoin ota vastuuta 

elämästään ja ihmissuhteistaan. Erakkona citysinkku ei silti elä. Hän tapailee lukuisia 

miehiä ja viettää heidän kanssaan hyvin värikästä seksielämää tippaakaan toimintansa 

moraalisista seurauksista piittaamatta. Ilman muuta on selvää, etteivät 



 

 

citysinkkunaisen seksisuhteet johda äitiyteen. Omista eduistaan kiinni pitävä 

citysinkkunainen ei anna lasten tulla sotkemaan vapaata elämäänsä.  

 

City-sinkkunainen pääsee muihin naisiin verraten kohtuuttoman helpolla elämässään, 

koska hänen ei tarvitse olla aikuisen naisen tavoin vastuussa kenestäkään. Hyvin city-

sinkkunaisen asiat eivät silti ole, sillä kaikessa vauhdikkuudessaan hänen elämänsä on 

kuitenkin surkuteltavan tyhjää. Itsekkyytensä ja urakeskeisyytensä vuoksi city-

sinkkunainen jää vaille kaikkea sitä hyvää, mitä vain parisuhde ja äitiys voisivat 

hänelle antaa.  

 

 

Liite c 

Pelästynyt reppana 

  

Pelästynyt reppana pitää lapsista ja arvostaa perhettä kuten muutkin naiset tekevät. 

Itseasiassa hän suorastaan valtavasti ikävöi omaa perhettä ympärilleen. Suuresta 

perheenkaipuustaan huolimatta pelästynyt reppana joutuu kuitenkin elämään yksin, 

koska hän ei kykene selviytymään puolison ja äidin vaativista tehtävistä normaalien 

naisten tavoin. Pelästyneestä reppanasta ei ole äidiksi eikä puolisoksi.  

 

Pelästyneen reppanan surullinen kohtalo johtuu siitä, että hänelle on tapahtunut 

jotakin todella pahaa menneisyydessään. Tapahtuma voi olla mikä tahansa, kunhan se 

vain on riittävän merkittävä. Usein pelästynyttä reppanaa kohdannut tragedia itsessään 

jää arvailujen varaan, sillä hän saattaa käyttäytyä aivan kuin mitään erityistä ei olisi 

tapahtunut. Päällisin puolin hänen elämänsä voi näyttää olevan aivan kunnossa. Jotain 

hyvin synkkää hänen taustassaan täytyy kuitenkin olla, sillä muutenhan hänen 

kaltaisensa nainen olisi jo naimisissa.  

 

Osa pelästyneistä reppanoista kieltäytyy seurustelusuhteista, koska he ymmärtävät 

kelpaamattomuutensa parisuhteeseen ja perhe-elämään. Tässä pelästyneet reppanat 

osoittavat suurta urheutta, sillä he luopuvat perheellisyydestä vapaaehtoisesti, jotta 

eivät saattaisi puolisoaan kohtuuttoman vaikeaan tilanteeseen eivätkä siirtäisi omia 

traumojaan uuden sukupolven kannettaviksi. Kaikki pelästyneet reppanat eivät 

kuitenkaan käsitä näin hyvin omaa onnetonta tilaansa. He yrittävät seurustella, mutta 

kuten luonnollista on, ei heidän seurustelusuhteistaan voi tulla pysyviä. Vähän ajan 

kuluessa suhde kariutuu ja pelästynyt reppana on jälleen surullisella tavalla yksinään. 

Onnellista perhe-elämää pelästynyt reppana ei voi saavuttaa.  

 

 

Liite d 

Potentiaalinen lesbo
1
 

 

Potentiaalisessa lesbossa ei näy mitään varsinaista vikaa. Hän on nainen, jonka luulisi 

jo ajat sitten löytäneen itselleen miehen ja synnyttäneen miehelleen lapsia. Näin ei 

kuitenkaan ole käynyt. Potentiaalinen lesbo on yhä edelleen miehetön ja lapseton.  

 

Puhuttaessa aiemmista tai nykyisistä miessuhteista potentiaalinen lesbo mieluiten 

vaikenee. Hänen vaikenemisensa ei ole mikään ihme. Onhan yleisesti tiedossa, ettei 

                                                 
1
 ”Potentiaalinen lesbo” selitettiin haastattelutilanteessa sanoilla ”kukaties lesbo”, mitä nimitystä käytettiin myös 

aineistosta tehdyssä tutkimuksessa tähän stereotypiaan viitattaessa.   



 

 

hänellä ole ainakaan viime vuosina ollut seurustelusuhdetta yhdenkään miehen kanssa. 

Miesseuraa hänen kaltaiselleen naiselle olisi varmasti ollut tarjolla. Jostain syystä 

potentiaalinen lesbo ei kuitenkaan käytä energiaansa ”sen oikean” etsimiseen vaan 

näyttää olevan enemmän kiinnostunut muista asioista.  

 

Potentiaalinen lesbo ei pukeudu naisellisuuttaan erityisesti korostaen eikä ylipäätään 

kiinnitä ulkoiseen olemukseensa yhtä paljon huomiota kuin monet muut hänen 

ikäisensä naiset tekevät. Korostelun naisellista käyttäytymistä, mikä viehättäisi 

vastakkaista sukupuolta, potentiaalinen lesbo taitaa suorastaan karttaa.  

 

Kotonaan potentiaalinen lesbo tekee miehelle kuuluvat työt tavallisesti itse. Hän ei 

juuri koskaan pyydä miestä avukseen. Vaikuttaa siltä, ettei hänen tuttavapiirissään ei 

ole montaakaan miestä. Potentiaalinen lesbo selvästikin viettää kaiken vapaa-aikansa 

enimmäkseen naisten kanssa.  

 

Tarkemmin ajatellen potentiaalisessa lesbossa on paljon sellaista, mikä saa 

epäilemään, mistä on oikeastaan kysymys. Onkohan niinkään varmaa, että tämä 

lesboksi epäilty nainen ylipäätään pitää miehistä? Entäpä, jos hän aivan oikeasti on 

lesbo eikä siten lainkaan kuulu heteronaisten joukkoon?  
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FSD2394 PUOLISOTTOMAT JA LAPSETTOMAT NAISET 2004: HAASTATTELUT OPETUS- JA

TUTKIMUSKÄYTTÖÖN

FSD2394 WOMEN WITHOUT SPOUSE AND CHILDREN 2004: INTERVIEWS FOR TEACHING

AND RESEARCH PURPOSES

Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tut-
kimusaineistoa.

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.

Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

This document forms a part of the above mentioned dataset, archived at the Finnish Social
Science Data Archive.

If the document is used or referred to in any way, the source must be acknowledged by means
of an appropriate bibliographic citation.

More information: http://www.fsd.uta.fi/

Detta dokument utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhälls-
vetenskapliga dataarkiv.

Om dokument är utnyttjat eller refererat till måste källan anges i form av bibliografisk referens.

Mer information: http://www.fsd.uta.fi/



 

 

Haastateltujen etsimiseen käytetty lehti-ilmoitus 
Sanomalehti Tamperelaisessa julkaistu versio (julkaisupäivä 19.6.04) 

 

 

 

 

Sinkkuna perheellisten joukossa? 

 

Oletko puolisoton ja lapseton noin 35−45-vuotias nainen? Jos olet, millainen on 

asemasi perheellisten naisten joukossa? Mitä ajattelet itsestäsi? Mitä muut ajattelevat 

Sinusta? 

 

Teen tutkimusta puolisottomista ja lapsettomista naisista. Jos kuulut etsimieni naisten 

joukkoon ja haluat kertoa kokemuksistasi, ota yhteyttä 29.6.04 mennessä viestillä, 

jossa lukee yhteystietosi (nimi, puh.numero, osoite ja sähköp.osoite), ikäsi, ammattisi 

ja lyhyt kuvaus tilanteestasi (esim. seurusteletko miehen/naisen kanssa, oletko eronnut 

äskettäin) ja tieto siitä, mistä lehdestä näit ilmoitukseni.  

 

Tutkimuksessa ei kerrota asioita, joista Sinut voitaisiin tunnistaa. Yhteystietosi ovat 

tarpeen, jotta tavoitan Sinut mahdollista haastattelua varten. Haastatteleminen 

tapahtuu Tampereella heinäkuun alkupuolella.  

 

Arja Mäkinen 

yhteiskuntatieteiden jatko-opiskelija/Tampereen yliopisto 

(sähköpostiosoite) 

(kotiosoite)   

 

 

 

Muissa lehdissä julkaistut ilmoitukset ovat samanlaisia haastattelupaikkakuntaa ja yhteydenoton 

takarajaksi asetettua päivämäärää lukuun ottamatta.  

 




