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Lukijalle

Tämä aineisto-opas on osa Tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD3293. 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) & Kotilainen, Sirkku (Tampereen yliopis-
to) & Kalfayan, Aline (Tampereen yliopisto) & Grönholm, Pauliina (Tampereen
yliopisto): Nuoret estradille: Valokuvaustyöpaja alaikäisille turvapaikanhakijoille
2015-2016 [sähköinen tietoaineisto]. Versio 1.0 (2018-10-19). Yhteiskuntatieteel-
linen tietoarkisto [jakaja]. http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD3293

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: Valokuvaustyöpaja alaikäisille turvapaikanhakijoille 2015-
2016

Aineiston nimi englanniksi: Young People in the Limelight: Photography Workshop for Un-
derage Asylum Seekers 2015-2016

Aineisto-opas on luotu aineiston versiosta 1.0 (19.10.2018).

1.2 Sisällön kuvaus

Tekijät

Pienimäki, Mari (Tampereen yliopisto. Viestinnän, median ja teatterin yksikkö)
Kotilainen, Sirkku (Tampereen yliopisto. Viestinnän, median ja teatterin yksikkö)
Kalfayan, Aline (Tampereen yliopisto. Viestinnän, median ja teatterin yksikkö)
Grönholm, Pauliina (Tampereen yliopisto. Viestinnän, median ja teatterin yksikkö)

Aineiston tekijänoikeudet

Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.

Aineiston luovuttaja

Pienimäki, Mari (Tampereen yliopisto. Johtamiskorkeakoulu)

Aineisto luovutettu arkistoon

2.10.2018
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1. Aineiston kuvailu

Asiasanat

itseilmaisu; julkisuus; mediakasvatus; medialukutaito; monilukutaito; nuoret; omaehtoisuus;
osallistuminen; toimijuus; turvapaikanhakijat; valokuvailmaisu; valokuvat; valokuvaus; voimaan-
tuminen

Tieteenala / Aihealue

OKM:n tieteenalaluokitus: yhteiskuntatieteet

CESSDAn luokitus: nuoret; tietoyhteiskunta

Sarjakuvaus

Tämä aineisto kuuluu sarjaan:

Aineistot, jotka eivät kuulu sarjaan

Yksittäiset aineistot, jotka eivät kuulu mihinkään sarjaan.

Sisällön kuvaus

Aineisto on osa Koneen säätiön rahoittamaa Nuoret estradille -hanketta. Tutkijat järjestivät maa-
han yksin tulleille alaikäisille turvapaikanhakijapojille valokuvaustyöpajan heidän asuntolas-
saan eteläsuomalaisessa kaupungissa.

Työpajat sisälsivät toiminnallisia harjoituksia, kuten tekniikkaan orientoitumista, sisällöllisiä
tehtäviä ja yhteistoiminnallisia tehtäviä. Nuoret kuvasivat omaa arkeaan työpajatapaamisten vä-
lillä. Aineisto sisältää kolme havaintopäiväkirjaa ja kuusi nuorten haastattelua.

Nuorilta kysyttiin heidän median ja medialaitteiden käytöstään, ovatko he ottaneet kuvia aikai-
semmin ja mitä he pitivät työpajan tehtävistä. Heitä pyydettiin kertomaan, mitkä kuvaustehtävät
olivat mieluisia ja mitkä hankalia ja miksi. Nuoret myös kertoivat, mitä he olivat oppineet va-
lokuvaustyöpajan aikana. Nuorilta kysyttiin myös siitä, ovatko he saaneet vaikuttaa työpajan
sisältöön ja osallistua päätöksentekoon. Haastatteluissa puhuttiin myös oman mielipiteen kerto-
misesta ryhmässä. Lopuksi nuorilta kysyttiin, onko kuvaaminen muuttanut heidän käsityksiään
tulevaisuudesta.

Aineistosta on tehty html-versio, jonka hakemiston avulla haastatteluja on helppo selata.

1.3 Aineiston rakenne ja keruu

Maa: Suomi

Kohdealue: Suomi, Kaupunki Etelä-Suomessa

Havainto/aineistoyksikkötyyppi: Henkilö
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1.4. Aineiston käyttö

Perusjoukko/otos: 16-17-vuotiaat yksin maahan tulleet turvapaikanhakijapojat

Aineistonkeruun ajankohta: 19.12.2015 – 23.6.2016

Kerääjät: Kalfayan, Aline (Tampereen yliopisto. Viestinnän, median ja teatterin yksikkö);
Grönholm, Pauliina (Tampereen yliopisto. Viestinnän, median ja teatterin yksikkö)

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

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

Aineiston ajallinen kattavuus: 19.12.2015 – 23.6.2016

Tutkimuksen aikaulottuvuus: Poikkileikkausaineisto

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

Toiminta nivottiin osaksi yksin maahan tulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asuntolan
palveluja ja organisaatiotoimintaa. Kyseinen asuntola valittiin, koska asuntolaa ylläpitävällä or-
ganisaatiolla avautui uusi yksikkö, jossa oli suuri tarve organisoida nuorille jotakin valoku-
vaustyöpajan tyyppistä vapaa-ajan toimintaa. Osallistuminen työpajaan oli asuntolassa asuville
nuorille vapaaehtoista.

Aineiston määrä: Yhdeksän odt-tiedostoa, yhteensä noin 50 sivua. Lisäksi odt-tiedostoista tuo-
tetut html-tiedostot.

1.4 Aineiston käyttö

Aineiston käytössä huomioitavaa

Tietoarkistolle ei toimitettu arkistoitavaksi hankkeessa otettuja valokuvia.

Hanke on anonymisoinut aineiston. Aineisto ei sisällä mitään suoria tai epäsuoria tunnisteita,
joista yksittäisen nuoren voisi tunnistaa. Esimerkiksi paikkakuntatieto on karkeistettu aineistos-
sa.

Julkaisut

Grönholm, Pauliina (2018) Arki nuorten turvapaikanhakijoiden silmin: Ylirajaista mediaosalli-
suutta kehittämässä. Pro gradu -tutkielma, Tampereen yliopisto.

Mari Pienimäki & Sirkku Kotilainen. Youth Participation in Research on Multiliteracies: Ethical
Perspectives, Media Education Research 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/FSD3293

3



1. Aineiston kuvailu

Liittyvät aineistot

FSD3218 Nuoret estradille: Valokuvaustyöpaja nuorisokahvilassa 2015

FSD3222 Nuoret estradille: Luovan kirjoittamisen työpaja 2015

FSD3244 Nuoret estradille: Nuorten teatterityöpaja 2016

Käytön ja kuvailun oheismateriaalit

Grönholm, Pauliina (2018) Arki nuorten turvapaikanhakijoiden silmin: Ylirajaista mediaosalli-
suutta kehittämässä. Pro gradu -tutkielma, Tampereen yliopisto.

Aineiston sijainti

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Käyttöoikeudet

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.
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Liite A

Haastattelukysymykset
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FSD3293 NUORET ESTRADILLE: VALOKUVAUSTYÖPAJA ALAIKÄISILLE TURVAPAIKAN-
HAKIJOILLE 2015-2016

FSD3293 YOUNG PEOPLE IN THE LIMELIGHT: PHOTOGRAPHY WORKSHOP FOR UNDE-
RAGE ASYLUM SEEKERS 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/



 

 

Aineiston muoto: Haastattelurunko 

Kysymysten laatijat: Pauliina Grönholm & Aline Kalfayan 

Paikalla: kysyjänä Grönholm, apuna tulkki ja muutoin läsnä Kalfayan 

Haastattelut tehtiin tulkin välityksellä 

 

Haastattelurunko 1 

 

I Background of skill level and media use 

1) Literacy: What languages do you speak, read and write fluently? 

2) Media literacy: Usage of media before: Can you tell me what kinds of media devices did 

you use before? 

3) Media production: what internet sites do you visit when surfing the net and what media 

platforms do you use in your free time? 

4) Have you taken photos before? With what? How? Describe what you usually photograph. 

 

II Workshops activities? 

5) If you were to choose your favorite activity, which would you choose? Why? 

6) What, in your opinion, is the least favorite activity so far? Why? 

7) Talk about some difficulties you faced during the workshops. Why were they difficult? 

8) Talk about what you have learned so far from the workshops. 

 

Comment on following themes: 

1. Pilot: Choosing photos 

2. Framing 

3. Colors 

4. Distances 

5. Visit to museum 

6. Storytelling, with cartoons and pics 

7. Visual symbols 

8. Portrait 

9. Photo dialogue and feelings 

10. Editing 

11. Outdoor shooting / Photowalk 

 



 

 

9) Could you talk about the individual shootings: Challenges you faced? How did you feel 

about them? 

10) Do you feel like you can decide how to carry out the activities? / How much do you 

participate in the decision making of what activities to do and how? 

11) If you were to take these workshops again, what would you change/add/suggest or what would 

you like to learn about? 

 

III Sharing and participating with others 

12) Can you tell us how it felt when you shared compliments with others for the first time? 

13) How did it feel to receive feedback? 

14) Do you feel that you can state your opinions/views and comments about the activities? 

Do you feel that your peers can do so as well? 

15) Can you express yourself freely? 

16) Do you feel that you hold back your views sometimes? When and why? 

17) What do you think about the comments you receive when you express your views? 

How do they make you feel? 

18) Have your wishes been taken into consideration? 

 

IV Process 

19) How would you like to proceed with project? 

20) What, according to you, should be done differently? 

21) How do you feel about having an exhibition to showcase your pictures? 

22) What is the difference between taking photos for the workshop and photographing for fun – 

taking selfies for example? 

23) Has photographing helped you understand Finland better? How? 

24) What are some things that you learned about Finland while taking photographs? 

 

 

Haastattelurunko 2 

 

1) How have these workshops changed 

a) You as a person? 

b) The way you see things around you? 

c) The way you see photographs? 



 

 

2) Pick one or few photographs from the exhibition that mean something to you? Why you 

picked these ones? What is the story behind the picture? 

3) How do you feel seeing the photographs exhibited? What it means to you? 

4) Is it important that other people can see them? Why? 

What do you hope these pics tell about you and others to the public? 

5) How do these photos make you feel about the future? 

6) What hopes or dreams do you have for the future? 

7) Does this project has any impact on those? 

8) Has participating this project changed your attitude towards the future somehow? How? 

9) Looking back, how do you feel about the project? 

10) What has it meant to you? 

11) What have you achieved or learned? 

12) Are you going to continue taking photographs? How? 

13) Since this exhibition is about the life of a refugee in a year, which picture(s) you think tell the 

audience something about your life in Finland during the time you were here? 

- What does/do it/they tell? 

- What would want people attending the exhibition to know? 





Liite B

Esite tutkittaville
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FSD3293 NUORET ESTRADILLE: VALOKUVAUSTYÖPAJA ALAIKÄISILLE TURVAPAIKAN-
HAKIJOILLE 2015-2016

FSD3293 YOUNG PEOPLE IN THE LIMELIGHT: PHOTOGRAPHY WORKSHOP FOR UNDE-
RAGE ASYLUM SEEKERS 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/



Tiedote tutkimushankkeesta 
 
TIETOA TUTKIMUSHANKKEESTA 
 
Pauliina opiskelee mediakasvatusta Tampereen yliopistossa ja tekee 
työpajoistamme lopputyönsä Tampereen yliopiston Nuoret estradille -
tutkimukseen. Tutkimuksessa järjestetään nuorille suunnattuja mediatyöpajoja eri 
puolilla Suomea.  
 
Työpajan aikana Pauliina kirjoittaa päiväkirjaa ja haastattelee osallistujia. Hän 
käyttää tutkimusaineistona myös työpajan myötä syntyneitä mediateoksia, kuten 
valokuvia ja videoita. Osallistujista kerrotaan tutkimuksessa aina tavalla, että 
heitä ei voi tunnistaa tutkimuksesta. 
 
Tutkimusaineistoa käytetään tieteellisissä ja yleistajuisissa teksteissä, 
oppimateriaaleissa ja opetuksessa. Aineistoa voivat käyttää kaikki Nuoret 
estradilla -hankkeen tutkijat ja yhteistyökumppanit.  
 
Kun tutkimus on päättynyt, aineisto arkistoidaan riittävän tietoturvan tason 
tarjoavaan valtakunnalliseen arkistoon myöhempää tutkimus-, opetus- ja 
opiskelukäyttöä varten. Tällaisia arkistoja ovat Suomessa esimerkiksi Kielipankki 
ja Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto. 
 
Miksi pitää allekirjoittaa lupa? 
Suomessa ketään ei voi tutkia ilman tämän lupaa ja suostumusta. Työpajaan ja 
haastatteluihin osallistuminen on vapaaehtoista. Ne tehdään nimettöminä niin, 
että ketään voi vastauksista tunnistaa. Lisäksi kuvien käyttöön ja julkaisuun 
tarvitaan lupa. 
 
Mitä haastatteluissa kysytään? 
Haastatteluissa kysytään ajatuksiasi työpajoista ja niihin osallistumisesta. 
Haastattelussa ei kysytä mitään turvapaikan hakemiseen liittyvää. 
 
Entä jos en halua antaa haastattelua? 
Haastattelu on vapaaehtoista, eikä se vaikuta työpajoihin osallistumiseen tai 
näyttelyyn osallistumiseen.  
 





Liite C

Aineistonäyte A
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FSD3293 NUORET ESTRADILLE: VALOKUVAUSTYÖPAJA ALAIKÄISILLE TURVAPAIKAN-
HAKIJOILLE 2015-2016

FSD3293 YOUNG PEOPLE IN THE LIMELIGHT: PHOTOGRAPHY WORKSHOP FOR UNDE-
RAGE ASYLUM SEEKERS 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.
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Mer information: http://www.fsd.uta.fi/



II Työpajat 

GRÖNHOLM: Mikä on meidän työajoista ollut sun suosikki? 

[G]: Museovierailu.  

GRÖNHOLM: Miksi 

[G]: Se oli ensimmäinen kerta, käveltiin yhdessä sinne ja mentiin retkelle 

GRÖNHOLM: Entä tehtävistä? 

[G]: Väriteema 

GRÖNHOLM: Miksi? 

[G]: Se on jäänyt mieleen. 

GRÖNHOLM: Oletko kokenut jonkun tehtävän vaikeaksi? 

[G]: Voi olla, että on ollut vähän vaikeita tehtäviä 

GRÖNHOLM: Esimerkiksi? 

[G]: Siitä että kertoo kaikista kehukierros 

GRÖNHOLM: Miksi se on vaikeaa 

[G]: Vaikeaa sanoa jollekulle, koska koska ei tunne kaikkia niin hyvin. Varsinkin ekalla keralla 

se tuntui vaikealta siksi. 

 





Liite D

Aineistonäyte B
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Pilottityöpaja 19.12. 
 

Kyseessä oli ensimmäinen pilottityöpaja, jossa me esittäydyimme itse ja projektia esiteltiin 

pojille. Etukäteen työpajana oli ilmoittautunut kaikki 40 poikaa. Paikalle tuli lopulta 36, josta 34 

jäi. Työpajat päätettiin tilan puuteen vuoksi pitää kahdessa erässä 13-14.30 ja 14.30-16. Olimme 

etukäteen olleet yhteydessä vastuuohjaajan sähköpostitse ja hän ja toinen ohjaaja olivat meitä 

vastassa. [Alan organisaation] käytäntö on, että vapaaehtoiset eivät työskentele yksin suoraan 

nuoren kanssa.  

 

Pojilla ei ole vielä juuri muuta vapaa-ajantoimintaa. Jatkossa muutakin vapaa-ajan toimintaa 

järjestetään vapaaehtoisvoimin, jolloin voi olla, että pajaan jäävät ne, joita erityisesti valokuvaus 

kiinnostaa. Nyt kaikki tulivat ainakin katsomaan. Osallistuminen on vapaaehtoista ja työntekijät 

olivat kannustaneet nuoria tulemaan ainakin katsomaan. Tila oli vähän ahdas tämänkaltaiseen 

työskentelyyn. Oli melko vaikea saada osallistujat ympyrään siten, että kaikki osallistujat 

näkisivät toisensa.  

 

 




