TIEDOTE TUTKIMUKSESTA
1.6.2022
Tutkimuksen nimi ja rekisterinpitäjä

Väitöskirjatutkielman osatutkimus: ”Musiikin myötä minä”
Rekisterinpitäjä: Heini Siltainsuu (väitöskirjatutkielman tekijä)!
Yhteisrekisterin pitäjä: Eläkelii9o ry, TunneMusiikki-toiminta
Käsiteltäessä tutki8avien henkilö:etoja rekisterinpitäjä on taho, joka on vastuussa tutki8avien henkilö:etojen asiallisesta ja lainmukaisesta käsi8elystä.
Pyyntö osallistua tutkimukseen
Sinua pyydetään mukaan tutkimukseen, jonka tavoi9eena on tutkia, miten musiikkiin lii8yvät muistot, tunteet, elämäntarinat ja iden:tee:t rakentuvat maamme ikääntyneillä, ja miten
ikääntyminen vaiku8aa tähän rakentumiseen. Alustavia tutkimuskysymyksiä, joiden pohjalta
tutkija tarkastelee aineistoa, ovat:
• Millaisiin elämän:lanteisiin musiikkimuistot tai -tuntemukset lii8yvät?
• Missä suhteessa aineistossa näy8äytyvät musiikilliset ja ulkomusiikilliset seikat?
• Miten musiikin ja iden:tee:n muodostumisen suhde näkyy teksteissä?
• Miten ikääntyminen, elämänkokemuksen kar8uminen ja ikääntymiseen lii8yvät toimintakyvyn muutokset (kogni:iviset taidot, ais:t, liikuntakyky) vaiku8avat musiikin
kokemiseen?
• Millaisia tunnesisältöjä musiikkiin lii8yviin muistoihin sisältyy, ja millaisiin :lanteisiin
tai asiain:loihin ne ovat mahdollises: johtaneet (mm. inkluusio/ekskluusio)?
Kerä8yä aineistoa tullaan käy8ämään Heini Siltainsuun väitöskirjatutkielma osa-ar:kkelissa
työnimeltään ”Musiikin myötä minä”. Sinua pyydetään tutkimukseen, koska saatat kuulua
tutkimuksessa etsi8ävään kohderyhmään (50 vuo8a täy8äneet). Tämä :edote kuvaa tutkimusta ja siihen osallistumistasi.

Tätä :edote8a ja osallistumispyyntöä lähetetään useille maamme ikääntyneiden järjestöille ja muille tahoille, joiden kau8a sen on mahdollista tavoi8aa ikääntyneitä. Tiedote on näkyvissä Eläkelii8o ry:n Internet-sivuilla. Eläkelii8o ry/Heini Siltainsuu pyrkii kokoamaan aineistosta tutkimuksen ulkopuolella vapaamuotoisen Musiikin myötä minä -kirjasen, joka kuvaa
ikääntyneiden musiikki-iden:tee:n rakentumista, ja jonka julkaisee Eläkelii8o ry:n TunneMusiikki-toiminta. Kirjan kokoamiseen osallistuminen on vapaaehtoista.
Tutkimukseen osallistujien määrää ei lähtökohtaises: ole raja8u. Yhteys:edot kerätään arvontaan osallistumiseksi sekä mahdollisten tutkimushaasta8elupyyntöjen varalta. Yhteys:etojen jä8äminen on vapaaehtoista.
Osallistuvista henkilöistä ei kerätä Cetoja muista lähteistä. TeksCt kerätään nimimerkkien
suojassa.
Vapaaehtoisuus
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Tähän tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Voit milloin tahansa kieltäytyä osallistumasta tutkimukseen tai keskey8ää osallistumisen. Kieltäytymisestä tai keskey8ämisestä ei
aiheudu sinulle kielteisiä seuraamuksia.
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Tutkimuksen kulku

Tutkimusaineisto koostuu nime8ömistä, vapaamuotoisista teks:katkelmista, joita käsitellään kvalita:ivisin menetelmin, temaaOsta analyysiä hyödyntäen. Lisäksi saatetaan järjestää puolistrukturoituja tutkimushaasta8eluja, jotka toteutetaan syksyn 2022 ja
vuoden 2023 aikana. Haasta8elut tallennetaan äänitallenteiksi, jotka tutkija li8eroi kirjalliseen muotoon. Tämän jälkeen äänitallenteet tuhotaan. Haasta8eluun osallistuminen ei vaadi
erityistä valmistautumista.
Haasta8elut voidaan toteu8aa kasvokkain, puhelimitse tai etänä käy8ämällä Jyväskylän yliopiston Zoom-palvelua.
Tutkimuksesta mahdollisesC aiheutuvat riskit, haitat ja epämukavuudet
Tutkimukseen osallistumisesta ei aiheudu sinulle mitään riskejä, hai8oja tai epämukavuuksia.
Tutkimuksen kustannukset ja rahoitus
Tutkimukseen osallistumisesta ei makseta palkkiota.
Tutkimustuloksista Cedo9aminen ja tutkimustulokset
Tutkimuksesta valmistuu yksi tai useampi vertaisarvioitu ar:kkeli. Väitöskirjaan lii8yvä ar:kkeli julkaistaan osana englanninkielistä väitöskirjaa, joka puolestaan julkaistaan Jyväskylän
yliopiston julkaisuarkistossa: h8ps://jyx.jyu.ﬁ/
Tutki9avien vakuutusturva
Jyväskylän yliopiston henkilökunta ja toiminta on vakuute8u. Vakuutus sisältää po:lasvakuutuksen, toiminnanvastuuvakuutuksen ja vapaaehtoisen tapaturmavakuutuksen.
Tutkimusten koehenkilöt on vakuute8u tutkimuksen ajan ulkoisen syyn aiheu8amien tapaturmien, vahinkojen ja vammojen varalta. Tapaturmavakuutus on voimassa mi8auksissa ja
niihin väli8ömäs: lii8yvillä matkoilla.
LisäCetojen antajan yhteysCedot
Lisä:etoja tutkimuksesta antaa tutkimuksentekijä: Heini Siltainsuu, väitöskirjatutkija, Jyväskylän yliopisto, Musiikin, taiteen ja kul8uurin tutkimuksen laitos; Eläkelii8o ry, TunneMusiikkitoiminnan suunni8elija. heini.m.siltainsuu@student.jyu.fi

