
FSD2639 KOKEMUKSIA MYRSKY-TAIDEHANKKEESEEN OSALLISTUMISESTA: HAASTAT-
TELUT 2008-2010

FSD2639 EXPERIENCES OF PARTICIPATION IN THE YOUTH ARTS PROGRAMME "MYRS-
KY": INTERVIEWS 2008-2010

Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tut-
kimusaineistoa.

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.

Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

This document forms a part of the above mentioned dataset, archived at the Finnish Social
Science Data Archive.

If the document is used or referred to in any way, the source must be acknowledged by means
of an appropriate bibliographic citation.

More information: http://www.fsd.uta.fi/

Detta dokument utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhälls-
vetenskapliga dataarkiv.

Om dokument är utnyttjat eller refererat till måste källan anges i form av bibliografisk referens.

Mer information: http://www.fsd.uta.fi/



Siivonen, Katriina & Kotilainen, Sirkku:  Kokemuksia Myrsky‐taidehankkeeseen osallistumisesta: haastattelut 2008‐
2010 [elektroninen aineisto]. FSD2639. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja], 2011. iqF2639.pdf 
 
Nuorten haastattelut 
 
Nuoria on haastateltu yksin tai ryhmissä. Haastattelun kulku on ohjannut kysymysten järjestystä, ja 
haastatteluissa on tartuttu asioihin, jotka ovat tulleet nuorilta esille, vaikka niistä ei olisi kysymystä. 
 
A. Taustat: 
 
- ikä ja etunimet 
- asuuko kaukana keskustasta  
- opiskelutietoja (miten paljon kulttuuria ja taidetta, miten muuten viihtyy koulussa) 
- käykö muuten vapaa-aikana itse teatterissa ym.: miksi  
- harrastaako kulttuuria/ taidetta – tai jotain muuta: miksi 
- ryhmissä: ovatko muutenkin kavereita keskenään 
- koko hankkeen kesto harjoituksineen 
- roolit esityksessä 
 
B. Taidehankkeen prosessi: 
 

- miten tuli mukaan hankkeeseen  
- onko omat odotukset täyttyneet – millainen mieli nyt esityksen jälkeen 
- tyytyväisyys omaan suoritukseen esityksessä 
- onko yleensä miten tyytyväinen vai tyytymätön itseensä 
- millaista palautetta on tullut, myös tekovaiheessa muilta (perhe, kaverit) 
- miten kuvaisi esityksen tekoa: harjoituksia ym. 
- mitä kaikkea on tehnyt siinä itse 
- mikä on ollut mieleenpainuvinta / harmittavinta 
- keitä oli ohjaamassa 
- millaista tukea ovat antaneet 
- miten perhe tai kaverit ovat tukeneet esityksen teon aikana 
- millainen rooli ohjaajilla ollut verrattuna vaikka opettajaan 
- mikä ollut paras keskustelu tms. tilanne ohjaajan kanssa 

 
C. Hankkeen yhteisö: 
 

- onko nuorten kesken olleet samanlaiset roolit kuin koulussa (esim. kiusaus) 
- miten kuvaisi omaa roolia hankkeessa 
- entä muualla, esim. koulussa onko ollut tämän esityksen ’yhteisö’ 
- entä netissä 
- millainen merkitys on yhdessä olemisella   

 
D. Nuoren oma kokemus: 
 

- mikä tämän esityksen teon aikana on tuottanut eniten iloa 
- mikä yleensä elämässä tuottaa iloa  
- tunteeko itsensä yleensä iloiseksi vai surulliseksi: miksi 
- mikä merkitys esityksen teolla ollut itseen (jännitys, ahdistus, muu)? 
- onko ehkä miten kehittänyt omaa osaamista? 
- mikä merkitys ollut muuhun elämään: ystäviin, omiin harrastuksiin, perheeseen? 
- entä omalla paikkakunnalla? 
- miten suhtaudut nyt taiteeseen ja kulttuuriin (onko muutosta)? 
- mitä toivot tulevaisuudelta (yleisesti)?  


