”Lasten ja nuorten vapaa-ajan liikuntaharrastukset, perhe ja yhteiskuntaluokka”
Raportti vuonna 2012 myönnetyn Alli Paasikiven Säätiön apurahan (21 000 euroa)
käytöstä Päivi Bergin väitöksen jälkeisessä tutkimuksessa ”Lasten ja nuorten vapaaajan liikuntaharrastukset, perhe ja yhteiskuntaluokka”.
Minulle myönnettiin toukokuussa 2012 Alli Paasikiven Säätiön 21 000 euron apuraha
post doc- tutkimukseeni ”Lasten ja nuorten vapaa-ajan liikuntaharrastukset, perhe ja
yhteiskuntaluokka”. Säätiön asiamiehen (Heikki Hiilamo) kanssa sovittiin, että käytän
apurahan aikavälillä toukokuusta 2012 - joulukuuhun 2013, koska työskentelen
samanaikaisesti osa-aikaisesti Nuorisotutkimusverkostossa tutkijana. Tämä sopimus
toimitettiin myös Melaan ja apurahansaajan eläkevakuutus maksetaan niin ikään
välillä 1.5.2012–31.12.2013. Apuraha on käytetty ja tullaan käyttämään vuoden 2013
loppuun asti sovitusti tutkimuksen jatkamiseen. Apurahakauden aikana on kirjoitettu
julkaisuja seuraavasti:
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Julkaisut 4 ja 5 liittyvät tutkijan muuhun työhön ja ne on tehty muulla rahoituksella,
mutta ne ovat erittäin relevantteja myös tutkijan oman tutkimuksen kannalta.

Helsingin osa-aineisto on analysoitu ja siitä on raportoitu tuloksia etenkin julkaisuissa
1, 6 ja 7. Syksyllä 2013 on selvitetty ja selvitetään edelleen Kainuun aineistonkeruun
kannalta rekrytoitavia tahoja ja kenttätyöjakson ajankohtaa. Käytännössä
aineistonkeruuta ei saada loppuun Alli Paasikiven Säätiön apurahalla, koska apuraha
ei kata matkakustannuksia etnografian tekemiseksi Kainuussa. Niinpä syksyn aikana
haetaan lisärahoitusta Suomen Akatemiasta, OKM:n liikuntatieteen projekteista sekä
säätiöistä. Tulevissa julkaisuissa tulen mainitsemaan Alli Paasikiven Säätiön
tutkimuksen yhtenä rahoittajana myös Kainuun aineistonkeruun osalta.
Kiitän lämpimästi Alli Paasikiven Säätiötä minulle myönnetystä apurahasta, joka on
mahdollistanut tutkimukseni jatkamisen ja tähänastisten tulosten raportoinnin.

