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Liite 3. Teemahaastattelujen

Haastatteluteemat

- YLEISTÄ: Keskeinen huomio

abduktiivisen päättelyn johtolankoihin

-- Hyvä naapuri vai Suomen itsenäisyyden uhkaaja
-- tavallisen neuvostoihmisen arkielämä (elintaso, harrastukset,
kansalaisoikeudet, tyytyväisyys)
-- Poliittiset aspektit (kiinnostus politiikasta, suhtautuminen sosialismiin,
käsitys Neuvostoliitto:n demokratiasta ja koko poliittisesta järjestelmästä)
-- Kansallinen aspekti (vrt. suhtautumiseen muihin vieraisiin kansoihin.)
Neuvostoliitto suhteessa suomalaisuuteen, isänmaallisuuteen, kansalliseen
identiteettiin
- ALOITUS taustatiedoista (hyvin neutraaleista): ammatti, työn laatu,
harrastukset, kauanko asunut paikkakunnalla, työpaikka yms. kevyttä
jutustelua. Sitten jotenkin luontevasti itse aiheeseen (mahdollisesti kuvan
avulla):
Millä sanoilla lyhyesti kuvaisit Neuvostoliittoa?
Tai: Mitä sinulle ensiksi tulee mieleen, kun kuulet sanan Neuvostoliitto?
Tai: mikä lapsuuden ensimmäinen mielikuva Neuvostoliitosta tai
venäläisistä?
Tai: Oletko käynyt Neuvostoliitossa? Millaiset matkavaikutelmat?
TIEDOTUSVÄLINEIDEN SEURAAMINEN:
- Mitä seuraa ja miten paljon. Miten paljon lukee/katsoo
- Hvan yleinen politiikan ja kansainvälisten tapahtumien seuraaminen
- Hvan käsitys seuraamiensa tiedotusvälineiden luotettavuudesta
HAASTATELTAVAN OMAT KOKEMUKSET Neuvostoliitosta
- Sodat, Neuvostoliiton matkat
- Mielipiteet neuvostoliittolaisista tuotteista
SUHTAUTUMINEN SOSIALISMIIN/ KOMMUNISMIIN. KÄSITYKSET
NEUVOSTOLIITON POLIITTISESTA JA TALOUDELLISESTA JÄRJESTELMÄSTÄ.
SUHTAUTUMINEN NEUVOSTOLIITON ULKOPOLITIIKKAAN/UHKAAN
- Rooli maailmassa: rauhan turvaaja vai sodan uhka? Miten eroaa USA:n
ulkopolitiikasta, vai eroaako?
KÄSITYS TAVALLISEN NEUVOSTOIHMISEN ELÄMÄSTÄ
SUHTAUTUMINEN VENÄLÄISIIN IHMISIIN (+MUIHIN
NEUVOSTOLIITTOLAISIIN)
SUHTAUTUMINEN PERESTROIKAAN
EESTI/VIRO
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SUOMEN JA NEUVOSTOLIITON

SUHTEET, MIELIPIDE YYA:STA

OMAN NEUVOSTOLIITTO-KUVAN MUUTTUMINEN VUOSIKYMMENTEN
KULUESSA
LOPUKSI: Jäikö haastateltavalle mieleen jotain tärkeää, jota vielä haluaisi
sanoa Neuvostoliitosta tai venäläisistä?

Haastattelujen litteroinnin periaatteet ja käytetyt merkinnät
- Haastateltavan puhe on litteroitu murreasussa ja mahdollisimman
sanatarkasti (näytteissä kursiivilla). Haastattelijan puheenvuoroja on jossain
määrin tiivistetty.
- Merkinnät litterointikatkelmissa:
.. lyhyt tauko
... pitempi tauko
(---) jätetty pois sanoja tai lauseita
>>>> lukemisen "apumerkki", joka osoittaa sisällöllisen käänteen hvan
puheessa (käytetty vain joissakin haastatteluissa)
lihavointi (vain joissakin katkelmissa) lukemisen helpottamiseksi, ei siis
haastateltavan korostus tms.
[3] numerokoodi hakasulkeissa on apumerkki, joka helpottaa tekstissä
käsiteltävän kohdan löytymistä katkelmasta

