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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? 

 


