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RAPORTTI VUONNA 2013 MYÖNNETYN APURAHAN KÄYTÖSTÄ
Apurahan saaja: FT Marjo Kamila, Seinäjoki
Apuraha myönnetty: 6.3.2013
Apurahan määrä: 22 000 euroa
Apurahan tarkoitus: Post doc -tutkimus: ”Ulkonäön merkitys terveyteen lasten itsensä kokemana”.
Apurahakausi: 1.1.–31.12.2014
Tutkimuksen suorittaminen: Seinäjoen yliopistokeskuksen tutkijahotelli, Seinäjoki.

Alli Paasikiven Säätiön toiveen mukaan apurahan käytöstä on ilmoitettava vuoden kuluttua
apurahan nostamisesta. Vuoden kestävä apurahakausi on juuri menossa, joten tätä raporttia
voidaan pitää väliraporttina. Loppuraportti Alli Paasikiven Säätiölle toimitetaan, kun apurahakausi on päättynyt vuoden 2014 lopussa.
Päätoimisen palkkatyön johdosta jouduin siirtämään päätoimisen apurahakauden alkua tammikuuhun 2014. Post doc -tutkimus on edennyt seuraavasti:
Joulukuu 2013
Oma-aloitteinen Seinäjoen Sanomien toimittaja
kirjoittaa alkavasta tutkimuksestani. Artikkeli leviää saman lehtikonsernin muihin ilmaisjakelulehtiin mm. Tampereella, Helsingissä ja Turussa. Ensimmäinen julkinen huomio lasten ulkonäkötutkimuksesta saa lukijat kiinnostuneiksi.
Tammi–helmikuu 2014
Tutkimusvalmisteluja: tutkimussuunnitelman tarkentaminen; asiakirjojen laatiminen TaY:n eettisen toimikunnan lausuntopyyntöön; yhteydenotot tutkittavien eteläpohjalaisten koulupaikkakuntien (3 kpl) sivistysjohtajiin, koulujen rehtoreihin ja tutkittavien alakoulujen neljäsluokkalaisten opettajiin; tutkimusinformaatiopäivien
sopiminen koulujen kanssa; tutkimuskirjallisuuden hankkimista ja aiempiin tutkimuksiin perehtymistä.
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Maaliskuu 2014
TaY:n eettisen toimikunnan lausunnossa todetaan,
ettei tutkimukseen liity eettisiä ongelmia. Kenttätutkimus alkaa: tutkimusinformaatiopäiviä
kahdeksalla tutkimukseen osallistuvalla nelosluokalla; lasten vanhempien informoiminen kirjeitse; lasten ja heidän huoltajiensa tutkimuslupien odottaminen; tutkimuskirjallisuuden lukemista.
Huhtikuu 2014
Tutkimusaineiston hankkiminen kaikilla valituilla
kouluilla (aineisto: lasten ainekirjoitukset ja omakuvapiirustukset); aineiston ensimmäinen
analyysivaihe; tutkimuskirjallisuuden lukemista.
Toukokuu 2014
Tutkimusaineiston analyysia; ensimmäisen artikkelin kirjoittaminen alkaa; ensimmäinen luento, joka osin perustuu meneillään olevaan tutkimukseen (luennon tilaaja: Syömishäiriöliitto; aika ja paikka: 6.5, Seinäjoki); tutkimuskirjallisuuden lukemista.
Kesäkuu 2014
lukemista.

Artikkelin

käsikirjoitus;

Heinäkuu 2014

Lomakuukausi

tutkimuskirjallisuuden

Elokuu 2014
Toisen artikkelin kirjoittaminen alkaa uudella tutkimusnäkökulmalla; tutkimuskirjallisuuden lukemista.
Syyskuu–joulukuu 2014
Mahdollisen uuden tutkimusaineiston kerääminen
samasta tutkittavasta aihepiiristä; tutkimuksen raportointiin liittyviä asioita: referee-käytäntöjä
artikkelikäsikirjoituksiin; tutkimuksen raportointi mukana olleille alakouluille ja mahdollisesti
alustuksia vanhempainilloissa; alustus tutkimuksesta Kasvatustieteen päivillä Oulussa; yleisöluentoja tutkimuksesta Etelä-Pohjanmaalla.

Seinäjoella 13.5.2014

Marjo Kamila
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