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Liite 

 

Hei,  

 

Olen Susanna Jokela, kolmannen vuoden sosiologian opiskelija Tampereen yliopiston 

sosiaalitutkimuksen laitokselta. Teen yliassistentti Tarja Aaltosen ohjauksessa kandidaatin 

tutkielmaani, joka käsittelee yhteiskuntaluokkien merkitystä yliopistomaailmassa, ja erityisesti 

minua kiinnostavat opiskelijoiden kokemukset yliopisto-opiskelusta.  

 

Olisin kiitollinen, jos voisit kirjoittaa minulle omista kokemuksistasi! Teksti saa olla hyvin 

vapaamuotoinen ja voit lähettää sen minulle sähköpostitse. Luonnollisesti osallistuminen 

tutkimukseeni on täysin vapaaehtoista sekä myös luottamuksellista. Alkuperäinen aineisto tulee 

vain minun käyttööni. Kandini valmistuttua keväällä 2010 se on luettavissa laitoksemme 

kotisivuilta http://www.uta.fi/laitokset/sostut/kanditutkielmat/. Lopullisesta tutkimusraportista ei 

yksittäisten osallistujien tietoja ole mahdollista tunnistaa.  

 

Haluaisin käyttää aineistoa myös pro gradu -tutkielmani aineistona. Lisäksi aineisto tultaisiin 

säilyttämään tutkimuskäyttöön, tunnistetiedot poistettuna,  tallentamalla se yhteiskuntatieteelliseen 

tietoarkistoon, kerrotko jos sinulla on jotain sitä vastaan. 

 

Kertoisitko tekstissä myös seuraavat taustatiedot itsestäsi: ikä, sukupuoli, yliopisto, pääaine, 

montako vuotta olet opiskellut yliopistossa sekä vanhempiesi ammatit. Minua kiinnostaa myös, 

oletko sukusi ensimmäinen akateemisen tutkinnon suorittaja.  

 

Lisäksi voit käyttää seuraavia kysymyksiä apuna kirjoittaessasi kokemuksistasi, mutta voit olla 

myös tukeutumatta kysymyksiin.  

 

 

 

Apukysymyksiä: 

 Miten luonnehtisit itseäsi? 

 Kertoisitko miten sinusta tuli yliopisto-opiskelija? 
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 Millainen on ollut vaikein, millainen onnistunein entä millainen yllättävin kokemuksesi 

yliopisto-opiskelijana? 

 Mihin yhteiskuntaluokkaan itse määrittelisit kuuluvasi?  

 Koetko yliopistossa opiskelun muuttaneen elämääsi tai arvomaailmaasi?  

 

Toivon saavani kirjoitukset sähköpostitse viimeistään tammikuun 31. päivään mennessä 

osoitteeseen susanna.a.jokela@uta.fi. Jos sinulla on tutkimukseeni liittyvää kysyttävää, vastaan 

mielelläni sähköpostitse. Kandidaatin tutkielmaseminaarini ohjaajaan Tarja Aaltoseen voi 

tarvittaessa myös ottaa yhteyttä esimerkiksi sähköpostitse tarja.aaltonen@uta.fi.  

 

Kiitos osallistumisestasi ja ennen kaikkea ajastasi.  

Rauhallista loppuvuotta sekä energistä uuden vuoden alkua! 

 

Ystävällisin terveisin, 

Susanna Jokela 

Sosiaalitutkimuksen laitos 

Tampereen yliopisto 
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