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Lukijalle

Tämä aineisto-opas on osa Tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD3243. Oppaan alus-
sa on tiedot aineiston sisällöstä, aineiston rakenteesta ja keruusta sekä luettelo julkaisuista, jois-
sa aineistoa on käytetty. Opas sisältää myös aineiston keräämisessä käytetyt dokumentit, esi-
merkiksi mahdolliset haastattelukysymykset, kirjoitusohjeet, tutkimuskutsut, litterointiohjeet
tai virikemateriaalit. Tekstiaineistoista mukana on usein lisäksi aineistonäyte, josta selviää esi-
merkiksi käytetty litterointitaso.

Liitteenä olevat aineistoon kuuluvat dokumentit on tarvittaessa anonymisoitu. Kaikki oppaan
sisältämät aineiston keräämisessä käytetyt dokumentit toimitetaan asiakkaalle aineiston latauk-
sen yhteydessä myös erillisinä tiedostoina

Aineistoon ja sen tekijöihin tulee viitata asianmukaisesti kaikissa julkaisuissa ja esityksissä,
joissa aineistoa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluette-
loon sellaisenaan tai sitä voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti. Malliviittaus:

Pienimäki, Mari (Tampereen yliopisto): Nuoret estradille: Valokuvaustyöpajat eri-
tyisnuorisotyössä 2015-2016 [sähköinen tietoaineisto]. Versio 1.0 (2018-08-23).
Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja]. http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD3243

Tietoarkistoon on lähetettävä viitetiedot kaikista julkaisuista, joissa käyttäjä hyödyntää aineis-
toa. Aineiston alkuperäiset tekijät ja tietoarkisto eivät ole vastuussa aineiston jatkokäytössä tuo-
tetuista tuloksista ja tulkinnoista.
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Luku 1

Aineiston kuvailu

1.1 Aineiston otsikot ja datan versio

Aineiston nimi: Nuoret estradille: Valokuvaustyöpajat erityisnuorisotyössä 2015-2016

Aineiston nimi englanniksi: Young People in the Limelight: Photography Workshops 2015-
2016

Aineisto-opas on luotu aineiston versiosta 1.0 (23.8.2018).

1.2 Sisällön kuvaus

Tekijät

Pienimäki, Mari (Tampereen yliopisto. Johtamiskorkeakoulu)

Aineiston tekijänoikeudet

Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.

Aineiston luovuttaja

Pienimäki, Mari (Tampereen yliopisto. Johtamiskorkeakoulu)

Aineisto luovutettu arkistoon

16.3.2018
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1. Aineiston kuvailu

Asiasanat

identiteetti; itseilmaisu; julkisuus; mediakasvatus; medialukutaito; monilukutaito; nuoret; omaeh-
toisuus; osallistuminen; taide; toimijuus; työpajat; valokuvat; valokuvaus; voimaantuminen

Tieteenala / Aihealue

OKM:n tieteenalaluokitus: yhteiskuntatieteet

CESSDAn luokitus: nuoret; tietoyhteiskunta; vapaa-aika, matkailu ja urheilu

Sarjakuvaus

Tämä aineisto kuuluu sarjaan:

Aineistot, jotka eivät kuulu sarjaan

Yksittäiset aineistot, jotka eivät kuulu mihinkään sarjaan.

Sisällön kuvaus

Erityisnuorisotyön valokuvaustyöpajoissa kerätty aineisto sisältää kolme havaintopäiväkirjaa,
yhden ohjaajien ryhmähaastattelun, kaksi ohjaajan yksilöhaastattelua, neljä nuorten vertaishaas-
tattelua, yhden radio-ohjelmana toteutetun nuorten vertaishaastattelun sekä yhdeksän nuorten
yksilöhaastattelua. Työpajoja oli kolme kesällä, syksyllä ja keväällä 2015-2016. Aineisto on
osa Koneen säätiön rahoittamaa Nuoret estradille –hanketta.

Työpajoissa nuoret tekivät erilaisia kuvausretkiä ja -tehtäviä ja tutustuivat media-alaan. Haastat-
teluissa ja havaintopäiväkirjoissa esille nousseita teemoja ovat muun muassa julkisuus ja julkai-
seminen, kanssatutkijuus, nuorten osallistuminen päätöksentekoon, kuvien tulkitseminen, me-
diaosallistuminen, työpajaan sitoutuminen ja sen innostavuus, itsensä ilmaiseminen ja ylipää-
tään valokuvauksesta oppiminen.

Yksilöhaastattelut tehtiin sekä syksyllä että keväällä. Lisäksi kesällä ohjaajia haastateltiin ryh-
mässä. Jokaisessa haastattelussa käytettiin omaa haastattelurunkoa. Tutkija myös havainnoi
nuoria työpajojen aikana.

Taustatietoja aineistossa ovat haastateltavan ikä, sukupuoli ja ammatti. Aineistosta on tehty
html-versio, jonka hakemiston avulla haastatteluja on helppo selata.

1.3 Aineiston rakenne ja keruu

Maa: Suomi

Kohdealue: Suomi

Havainto/aineistoyksikkötyyppi: Henkilö, Ryhmä
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1.4. Aineiston käyttö

Perusjoukko/otos: Erityisnuorisotyön valokuvaustyöpajaan osallistuneet nuoret

Aineistonkeruun ajankohta: 23.6.2015 – 4.5.2016

Kerääjät: Pienimäki, Mari (Tampereen yliopisto. Johtamiskorkeakoulu)

Aineistonkeruun tekniikka: Kasvokkainen haastattelu, Havainnointi: kenttähavainnointi: osal-
listuva, Taltiointi

Keruuväline tai -ohje: Haastatteluteemat tai haastattelurunko; Aineistonkeruuohjeistus: ha-
vainnointiohje tai -suunnitelma

Aineiston ajallinen kattavuus: 23.6.2015 – 4.5.2016

Tutkimuksen aikaulottuvuus: Poikkileikkausaineisto

Havainto/aineistoyksiköiden valinta: Ei-todennäköisyysotanta: itsestään muotoutunut näyte

Nuoret ilmottautuivat vapaaehtoisesti valokuvaustyöpajaan, jossa myös tutkimus toteutettiin.
Toimintaa mainostettiin nuorisotilassa ja netissä ja lisäksi nuoriso-ohjaajat houkuttelivat nuoria
henkilökohtaisesti.

Aineiston määrä: 20 odt-muotoista tiedostoa, yhteensä noin 360 sivua. Lisäksi odt-tiedostoista
tuotetut html-tiedostot.

1.4 Aineiston käyttö

Aineiston käytössä huomioitavaa

Aineisto ei sisällä työpajoissa otettuja valokuvia.

Tutkija on anonymisoinut aineiston. Tunnisteita on poistettu niin, ettei yksittäisen haastatelta-
van tunnistaminen ole mahdollista. Tällaisia tunnisteita ovat esimerkiksi haastateltavan nimi,
terveydentila ja muut yksilöivät tiedot. Myös paikkakuntatieto on jätetty pois aineistosta. Tie-
toarkistossa anonymisoitiin muutama tunniste hankkeen anonymisointiperiaatteiden mukaises-
ti. Tietoarkistossa anonymisoidut kohdat on merkitty tekstiin [[tuplahakasulkein]].

Julkaisut

Mari Pienimäki & Sirkku Kotilainen. Youth Participation in Research on Multiliteracies: Ethical
Perspectives, Media Education Journal (MERJ). 2018, 8(1), 115-132.

Pienimäki, Mari (2018) Facilitating Creative Media Production through the Pedagogy of Mul-
tiliteracies: A Case Study with Vulnerable Young People. The International Journal of New
Media, Technology and the Arts, 13:3, 9-20.

Ajantasainen julkaisuluettelo aineiston kuvailun yhteydessä osoitteessa

https://services.fsd.uta.fi/catalogue/FSD3243
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1. Aineiston kuvailu

Aineiston sijainti

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Käyttöoikeudet

Aineisto on jatkokäytettävissä vasta määräajan jälkeen tietystä päivämäärästä alkaen.
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Liite A

Haastattelukysymykset A
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FSD3243 NUORET ESTRADILLE: VALOKUVAUSTYÖPAJAT ERITYISNUORISOTYÖSSÄ 2015-
2016

FSD3243 YOUNG PEOPLE IN THE LIMELIGHT: PHOTOGRAPHY WORKSHOPS 2015-2016

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/



Osatutkimushankkeen tutkija: Mari Pienimäki 

Aineiston muoto: Nuorten yksilöhaastatteluissa käytetty haastattelurunko, kevätkauden loppu 2016 

 

LOPPUHAASTATTELU NUORILLE, KEVÄT 2016 (osin ”photo eliciation” -menetelmä) 

 

 PÄÄKYSYMYS 

1. Millaisista asioista olet kiinnostunut elämässä? 

2. Oletko osallistunut muihin ryhmiin täällä?  

3. Miten paljon olet saanut olla mukana päättämässä esim. millaisia ryhmiä täällä järjestetään?  

Entä muita asioita (mitä ostetaan, miten toimitaan)? 

Millaisia asioita olet voinut olla päättämässä? 

4.   Mikä sua kiinnostaa valokuvauksessa? 

5. Mitä odotit valokuvaajat-ryhmältä?  

Miksi ilmoittauduit? 

6. (Katsellaan nuoren työpajassa tekemiä valokuvia) 

Kerro valokuviesi ottamisesta/tekemisestä.  

7. Opitko jotakin taiteen tekemisestä? Valokuvaamisesta? Sommittelusta? 

Miten merkityksiä syntyy valokuvissa? 

8. Opitko jotakin studiokäynnin aikana? Mitä? 

Entä esitelmästä? 

9. Opitko jotakin siitä, miten toiset ihmiset näkevät valokuvia?  

Ryhmän aikana? Avajaisissa? Muualla? 

10. Miltä tuntui laittaa omia valokuvia kaikkien nähtäville (julkisesti esille) taidenäyttelyyn?  

Oletko laittanut kuviasi nettiin? Miten vertaisit kokemuksena? 

Miltä tuntui avajaisissa kaikkien kuullen kuulla kommentteja töistäsi? 

11. Olit tosi aktiivisesti mukana keväällä. Mikä sai sinut tulemaan ryhmään (lähes) joka kerta? 

12. Millä tavalla syksyn ja kevään valokuvaajat-ryhmät erosivat?  

13. Tutkimuksessa on siis tarkoitus keksiä, millainen valokuvaryhmä innostaisi nuoria ja joka 
auttaisi oppimaan medioista. 

Mikä oli innostavinta? Missä kohdin opit eniten? 

Miten kehittäisit valokuvaryhmää? 

14. Haluaisitko sanoa vielä jotakin muuta? 

 





Liite B

Haastattelukysymykset B
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FSD3243 NUORET ESTRADILLE: VALOKUVAUSTYÖPAJAT ERITYISNUORISOTYÖSSÄ 2015-
2016

FSD3243 YOUNG PEOPLE IN THE LIMELIGHT: PHOTOGRAPHY WORKSHOPS 2015-2016

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/



Osatutkimushankkeen tutkija: Mari Pienimäki 

Aineiston muoto: Nuorten yksilöhaastatteluissa käytetty haastattelurunko, syyskauden loppu 2015 

 

LOPPUHAASTATTELU NUORILLE, SYKSY 2015 (osin ”photo eliciation” -menetelmä) 

 

 PÄÄKYSYMYS 

1. Millaisista asioista olet kiinnostunut elämässä? 

2. Millaista on viettää aikaa täällä? 

3. Oletko aiemmin osallistunut ryhmiin täällä?  

4.  Miten paljon voit olla mukana päättämässä siitä, millaista toimintaa täällä järjestetään?  

Kerrotaanko, miksi asiat tehdään tietyllä tavalla täällä? 

5.   Mikä valokuvauksessa kiinnostaa sinua? 

6. Miksi ilmoittauduit Valokuvaajat-ryhmään?  

Mitä odotit ryhmältä? 

7. (Katsellaan nuoren työpajassa ottamia valokuvia + muiden nuorten kuvia + kollaasi 
esimerkkikuvista) 

Kerro valokuvaustilanteesta.  

Oivalsitko jotakin kuvausretken aikana tai ennen/jälkeen? 

8 Katselimme ja keskustelimme valokuvista yhdessä. 

Kerro jotain niistä tilanteista. 

9. Oivalsitko jotakin valokuvauksesta hullunkurinen ryhmä -valokuvaustehtävän aikana?  

(Ryhmäkuvat esillä) 

10. Tajusitko jotakin medioiden tuotannosta tai taiteen tekemisestä työpajan aikana? (Kuvia 
esillä) 

11. Miltä tuntui laittaa omia valokuvia kaikkien nähtäville (julkisesti esille) taidenäyttelyssä ja 
Instagramissa?  

12. Miltä valokuvien laittaminen näyttelyä tuntui verrattuna kuvien julkaisemiseen 
Instagramissa? 

13. Mikä sai sinut tulemaan ryhmään yhä uudestaan? 

14. Tutkimukseni tarkoitus on siis keksiä sellaista media/valokuvapajatyöskentelyä, joka 
innostaisi nuoria ja joka auttaisi oppimaan medioista. 

Miten kehittäisit valokuvaryhmää? 

15. Haluaisitko sanoa vielä jotakin muuta? 

 





Liite C

Haastattelukysymykset C

13



FSD3243 NUORET ESTRADILLE: VALOKUVAUSTYÖPAJAT ERITYISNUORISOTYÖSSÄ 2015-
2016

FSD3243 YOUNG PEOPLE IN THE LIMELIGHT: PHOTOGRAPHY WORKSHOPS 2015-2016

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/



Osatutkimushankkeen tutkija: Mari Pienimäki 

Aineiston muoto: Ohjaajien yksilöhaastatteluissa käytetty haastattelurunko, kevätkauden loppu 2016 

LOPPUHAASTATTELU OHJAAJALLE, Kevät 2016 

 PÄÄKYSYMYS 

1. Mitä jäi päällimmäiseksi mieleen kevään ryhmästä? 

2. Oliko jotakin, mikä yllätti sinut keväällä? 

3. Osa nuorista kävi ahkerasti. Oliko jotain mikä sai nuoret sitoutumaan ryhmään?  

4. Mitkä olivat nuorten keskeisimpiä haasteita osallistumisessa… 

- ryhmäkeskusteluihin ja toimintaan? 

- päätöksentekoon 

Entä haasteet ryhmään kuulumisen tunteen syntymisessä? 

5. Millaiset asiat kannustivat osallistumaan?  

- keskusteluihin 
- toimintaan 
- päätöksentekoon 

6. Tekivätkö nuoret jotakin täysin omaehtoisesti?  

7.   Vahvistiko ryhmän toiminta nuorten identiteettiä jollakin tavalla?       Jos kyllä, miten? 

8. Millaisia mahdollisuuksia itsensä ilmaisemiseen ryhmä tarjosi nuorille? 

9. Miten nuoret suhtautuivat yhden ison projektin tuottamiseen?  

10. Mitkä olivat ison projektin toteutuksen suurimmat haasteet nuorisotyöntekijän näkökulmasta? 

11.  Entä mitä positiivista oli ison projektin toteutuksessa nuorisotyöntekijän näkökulmasta? 

12. Miten nuoret suhtautuivat taidenäyttelyyn? 

13. Kuvaile studiovierailua. Millainen kokemus se oli sinulle? Mitä opit siellä? 

14. Entä millainen kokemus se mielestäsi oli nuorille?  

15. Ovatko nuoret kertoneet sinulle jotakin, mitä he oppivat studiovierailulla? 

16. Oliko valokuvausryhmässä jokin tilanne, jossa olisimme voineet antaa nuorille enemmän tilaa 
tehdä asioita omalla tavallaan? 

17. Oliko valokuvausryhmässä jokin tilanne, jossa olisimme voineet ottaa heitä vielä enemmän 
mukaan päätöksentekoon? 

18. 3 valokuvatyöpajakokemuksen jälkeen, millainen valokuvausryhmä olisi toimivin? 

19. Miten nuoret suhtautuivat mielestäsi siihen, että ryhmä oli myös osa tutkimustani?  

20. Opitko jotakin valokuvauksesta? Mitä? 

21. Millaiseksi ohjaajaksi kuvailisit itseäsi? Mitkä ovat vahvuutesi ja kehitettävät puolet+ 

22. Haluatko sanoa jotakin muuta? 

 





Liite D

Haastattelukysymykset D
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FSD3243 NUORET ESTRADILLE: VALOKUVAUSTYÖPAJAT ERITYISNUORISOTYÖSSÄ 2015-
2016

FSD3243 YOUNG PEOPLE IN THE LIMELIGHT: PHOTOGRAPHY WORKSHOPS 2015-2016

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/



 

Osatutkimushankkeen tutkija: Mari Pienimäki 

Aineiston muoto: Ohjaajien yksilöhaastatteluissa käytetty haastattelurunko, syyskauden loppu 2015 

 

LOPPUHAASTATTELU OHJAAJALLE, SYKSY 2015 

 PÄÄKYSYMYS 

1. Millaista täällä on tehdä töitä? 

Kuinka pitkään olet ollut täällä? 

2. Yllättikö jokin ryhmän toiminnassa tai järjestelyissä? 

3. Millaisia haasteita nuorilla oli osallistumisessa [valokuvaus]ryhmään? 

4. Millaiset asiat (tai olosuhteet) tukivat tai kannustivat osallistumaan ryhmään? 

5. Oliko ryhmän toiminnassa jotakin, mikä rohkaisi nuoria ilmaisemaan itseä? 

6.   Vahvistiko ryhmä tai sen toiminta jotenkin nuorten identiteettiä?       Jos kyllä, miten? 

7. Tekivätkö nuoret omaehtoisesti jotakin? Nostivatko he oma-aloitteisesti jotakin keskusteluun? 

8. Millaisia nuoret oli toimijoina? 

9. Miten nuoret suhtautuivat valokuvien julkaisemiseen Instagramissa ja taidenäyttelyssä? 

Millaisia he olivat julkisina toimijoina? 

10. Vahvistiko ryhmän toiminta jotenkin nuoria julkisina toimijoina? Jos kyllä, miten? 

11. Oliko valokuvien julkaisemisella ja julkisella esiintymisellä merkitystä nuorten identiteetille? 

12. Puhuttelin nuoria usein taiteilijoina. Millaisia ajatuksia se herätti sinussa? 

13. Oppivatko nuoret jotakin valokuvailmaisusta tai ylipäätään median kielestä?  

Jos kyllä, mitä? Oliko heillä vaikeuksissa jossakin kohdin? 

14. Oppivatko nuoret jotakin valokuvista representaatioina? Jos kyllä, mitä?  

Oliko heillä vaikeuksia ymmärtää valokuvia representaatioina? 

15. Oppivatko nuoret jotakin valokuvien katsojista, siis yleisöistä? Jos kyllä, mitä? 

Oliko heillä vaikeuksia ymmärtää erilaisia yleisöjä? 

16. Oppivatko nuoret jotakin mediateosten tuotannosta?  

17. Miten nuoret suhtautuivat siihen, että työpaja on osa tutkimustani? 

Miten nuoret suhtautuivat rooliinsa tutkijoina? 

18. Mitkä olivat tässä ryhmässä, sen suunnittelussa tai toiminnassa haasteellisimmat asiat tai 
tilanteet? Mitä tekisit nyt toisin?  

  Miten kehittäisit [valokuvaus]ryhmää? 



19. Monilukutaitoon liittyy näkemys, että kun nuorilla on vapaus tehdä asioita omalla tavallaan ja 
vaihtoehtoisille tavoilla, se voi tukea heitä toimijoina ja jopa voimaannuttaa nuoria. 

Oliko [valokuvaus]ryhmässä jokin kohta, jossa olisimme voineet antaa nuorille enemmän tilaa 
tehdä asioita omalla tai vaihtoehtoisilla tavoilla? 

20. Haluatko sanoa jotakin muuta ryhmästä tai sen suunnittelusta tai toteutuksesta? 

 



Liite E

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

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.
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MARI PIENIMÄKI: Kuinka pitkään sä oot käyny täällä nuorisotalolla? 

 

[JUSTIINA]: Mä en oikeestaan ennen sitä valokuvausryhmää ollu käyny täällä. Mä tulin lähinnä sen ryhmän takia.  

 

MARI PIENIMÄKI: Mites sä löysit sen sitten? 

 

[JUSTIINA]: Mä löysin sen netistä.  

 

MARI PIENIMÄKI: Niin sä etsit valokuvausryhmää.. 

 

[JUSTIINA]: Joo. 

 

MARI PIENIMÄKI: ..ihan vai oliks se taideryhmää ylipäätään vai? 

 

[JUSTIINA]: Taideryhmää joo ja sitten, jotenkin muistu tää nuorisotalo, et olin mä joskus kuullu tästä talosta mutta, 

katoin et mitä täällä on tarjolla. 

 

MARI PIENIMÄKI: Ooks sä käyny sit samaan aikaan jossaki muussa ryhmässä vai oliks se vaan pelkästään tää 

valokuvausryhmä jonka takia sä tulit tänne? 

 

[JUSTIINA]: En mä oo oikeestaan käyny että, mä oisin. 

 

MARI PIENIMÄKI: Ooks sä innostunu samaan aikaan sitten täällä muuten viettään aikaa vai? 

 

[JUSTIINA]: En mä oikeestaan että, mä oon nyt käyny vaan tässä ryhmässä. 

 

MARI PIENIMÄKI: Ja mikä sua valokuvauksessa innostaa niin paljon että, sä haluat sitä tulla ryhmässäki tekemään? 

 

[JUSTIINA]: Mä halusin kokeilla et miltä se tuntuu, että oisko se sellanen keino miten, ku se on kuitenki niin helppo, 

siinä mielessä, jos nyt ei mikään ammattivalokuvaaja halua olla mut, ku se kameran, kännykkä nyt kuitenki on sitte 

aina mukana ni, on niin helppo ottaa kuva jos tulee joku mieleen. 
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15.9. - 1. tapaaminen 

Ohjelmana oli:   

Klo 17.30-17.45  Työpajan esittely, fiiliskierros([Iitu]) (Mari tuo postikortit)  

Klo17.45-18.15  Tutkimussuostumusten ja taustatietokyselyn täyttäminen (Mari selittää)  

Klo 18.15-18.30  Ryhmäyttämisleikki ([Iitu])  

Klo 18.30-18.45  Mitä toiveita nuorilla on syksyn avoimeen valokuvaryhmään? (Mari + [Iitu])  

 Käydäänkö [maakuntalehdessä] (kuvajournalismi/lehtivalokuvaus)?  

 Missä julkaistaan valokuvia? Instagramissa? Näyttely?   

 Mitä nuoret haluaisivat tehdä? Mitä toiveita?  

Klo 18.45-18.55  Katsotaan [nuortenlehdessä] julkaistavat valokuvat (Mari)  

Klo 18.55-19.00  Fiiliskierros   

  

 Kyseessä on avoin ryhmä, johon voi tulla ilmoittamatta ja siellä voi olla läsnä silloin kun haluaa. 

Tästä huolimatta [Iitu] oli tietämättäni kerännyt ilmoittautumisia. On vaikea sanoa, missä määrin 

se vaikutti siihen, että osallistujamäärä oli poikkeuksellisen suuri (11 hlöä + [Meeri] kävi 

kääntymässä ja lupasi tulla seuraavalla kerralla + yksi joka keskeytti tai ei saanut suostumusta 

kotoa). Kuulemma normaalisti ryhmiin osallistuu 4-8 henkeä. Suurin osa ryhmistä on suljettuja 

eli ryhmään ei voi tulla kesken lukukauden. 

--- 

 Aikataulutus onnistui hyvin. Nuoret täyttivät lomakkeet kiltisti. 

 Työpajatoiveina nuoret esittivät lähinnä teknisiä juttuja (esim. ihmis-, yökuvauksen asetukset, 

liikkuvan kohteen kuvaus). Varsinkin [Aamira] esittää teknisiä toiveita. Yksi nuori toivoi, että 

saisimme tutustua ammattikuvaajan toimintaan. Keskustelimme mahdollisuudesta käydä 

[maakuntalehdessä]. Äänestimme vierailusta ja kaikki olivat kiinnostuneita vierailuista.  

 [Iitun] kanssa kerroimme mahdollisuudesta osallistua [näyttelyyn]. Äänestimme tähän 

osallistumisesta ja kaikki olivat innokkaita osallistumaan. 

 




