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TIEDOTE TUTKIMUKSESTA  
   
           4.8.2020 
     
Tutkimuksen nimi ja rekisterinpitäjä 
 

Tutkimuksen nimi: Pyhä paikka? Suomalaisen luontosuhteen diskurssit ja paikkaan sidottu 
merkitys. 
 
Rekisterinpitäjä: Jyväskylän yliopisto. 
 

Pyyntö osallistua tutkimukseen 
 

Sinua pyydetään mukaan tutkimukseen, jossa tutkitaan suomalaisten luontosuhdetta 
yhdistämällä tiedettä ja taidetta. Tutkimus on osa laajempaa luontosuhteen moninaisuutta ja 
paikkasidonnaisia merkityksiä tarkastelevaa tutkimushanketta. 
 
Sinua pyydetään tutkimukseen, koska olet osallistunut Laukaan Hitonhaudalla 
toteutettavaan Pyhä paikka? -esitykseen joko esiintyjänä tai yleisönä. Tämä tiedote kuvaa 
tutkimusta ja siihen osallistumista. Liitteessä on kerrottu henkilötietojen käsittelystä. 
 
Tutkimukseen osallistuminen edellyttää, että olet vähintään 18-vuotias. 

 
Esityksen yhteydessä kerättävä suullinen tai kirjallinen palaute on yksi osa tutkimushankkeen 
aineistoa.  Sinulta ei edellytetä osallistumista tutkimuksen toiseen osaan, jossa internetissä 
täytettävällä kyselylomakkeella kerätään yleistettävää tietoa suomalaisten suhtautumisesta 
luontoon. Halutessasi voit kuitenkin osallistua myös kyselytutkimukseen internetissä.  

 
Vapaaehtoisuus 
 

Tähän tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Voit kieltäytyä osallistumasta 
tutkimukseen tai keskeyttää osallistumisen milloin tahansa. 

 
Tutkimuksen kulku 
  

Tutkimuksessa haastatellaan yleisöä esityksen jälkeen. Yleisön jäsenenä Sinua pyydetään 
vastaamaan kysymyksiin esityksestä, luontosuhteestasi ja luontokäsityksestäsi. Lisäksi Sinua 
pyydetään antamaan itsestäsi taustatietoja yleisellä tasolla. Haastattelu annetaan 
nimettömästi eikä haastateltavilta kerätä suoria tunnisteita, kuten nimiä tai 
sähköpostiosoitteita. Haastattelu kestää noin 5-10 minuuttia ja se taltioidaan ääninauhalle. 
 
Esityksen työryhmän jäsenenä Sinua pyydetään kirjoittamaan reflektiopäiväkirja, jossa 
pohdit esitykseen osallistumisen vaikutuksia luontosuhteeseesi. Esitysten jälkeen 
järjestetään mahdollisuuksien mukaan myös yhteinen keskustelu, joka taltioidaan 
ääninauhalle. Lisäksi haastatellaan hankkeen yhteistyötahoja.   
 
Pyhä paikka? -tutkimushanke jatkuu kokonaisuudessaan vuonna 2021. 

  
Tutkimuksen kustannukset  
 

Tutkimukseen osallistumisesta ei makseta palkkiota.  
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Pyhä paikka? -tutkimushanketta rahoittavat Koneen säätiö ja Jyväskylän yliopiston 
Resurssiviisausyhteisö (JYU.Wisdom). 

  
Tutkimustuloksista tiedottaminen ja tutkimustulokset 

 
Tutkimustuloksista tiedotetaan yleisellä tasolla hankkeen internetsivuilla 
www.luonnonpaikka.fi. 
 
Tutkimuksesta valmistuu tieteellisiä julkaisuja ja kongressi- tai seminaariesityksiä. 
 

 
Tutkittavien vakuutusturva 
 

Tutkittavan on hyvä olla tietoinen siitä, että Jyväskylän yliopiston henkilökunta ja toiminta 
on vakuutettu. Vakuutus sisältää potilasvakuutuksen, toiminnanvastuuvakuutuksen ja 
vapaaehtoisen tapaturmavakuutuksen. Tutkimuksissa tutkittavat (koehenkilöt) on 
vakuutettu tutkimuksen ajan ulkoisen syyn aiheuttamien tapaturmien, vahinkojen ja 
vammojen varalta. Tapaturmavakuutus on voimassa mittauksissa ja niihin välittömästi 
liittyvillä matkoilla. Tapaturman lisäksi korvataan vakuutetun erityisen ja yksittäisen 
voimanponnistuksen ja liikkeen välittömästi aiheuttama lihaksen tai jänteen 
venähdysvamma, johon on annettu lääkärinhoitoa 14 vuorokauden kuluessa 
vammautumisesta. Korvausta maksetaan enintään kuuden viikon ajan venähdysvamman 
syntymisestä. Voimanponnistuksen ja liikkeen aiheuttaman venähdysvamman hoitokuluina 
ei korvata magneettitutkimusta eikä leikkaustoimenpiteitä. 

 
 
Lisätietojen antajan yhteystiedot 
 
 Riikka Niemelä 
 Tutkija, Pyhä paikka? -hanke 

p. 044 3141178 
riikka.l.niemela(at)jyu.fi 

 
 Kaisa Raatikainen 

Vastuullinen johtaja, Pyhä paikka? -hanke 
p. 044 083 0906 
kaisa.j.raatikainen(at)jyu.fi 


