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Lukijalle

Tämä aineisto-opas on osa Tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD3218. 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:

Kiuru, Inka (Tampereen yliopisto) & Myllynen, Milka (Tampereen yliopisto) &
Pienimäki, Mari (Tampereen yliopisto) & Kotilainen, Sirkku (Tampereen yliopis-
to): Nuoret estradille: Valokuvaustyöpaja nuorisokahvilassa 2015 [sähköinen tie-
toaineisto]. Versio 1.0 (2017-12-15). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja].
http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD3218

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 nuorisokahvilassa 2015

Aineiston nimi englanniksi: Young People in the Limelight: Photography Workshop in a
Youth Cafe 2015

Aineisto-opas on luotu aineiston versiosta 1.0 (15.12.2017).

1.2 Sisällön kuvaus

Tekijät

Kiuru, Inka (Tampereen yliopisto. Viestinnän, median ja teatterin yksikkö)
Myllynen, Milka (Tampereen yliopisto. Viestinnän, median ja teatterin yksikkö)
Pienimäki, Mari (Tampereen yliopisto. Viestinnän, median ja teatterin yksikkö)
Kotilainen, Sirkku (Tampereen yliopisto. Viestinnän, median ja teatterin yksikkö)

Aineiston tekijänoikeudet

Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.

Aineiston luovuttaja

Pienimäki, Mari (Tampereen yliopisto. COMS)

Aineisto luovutettu arkistoon

20.11.2017
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1. Aineiston kuvailu

Asiasanat

itseilmaisu; julkisuus; mediakasvatus; medialukutaito; monikulttuurisuus; monilukutaito; nuo-
ret; osallistuminen; toimijuus; työpajat; valokuvaus; voimaantuminen

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 koostuu Nuoret estradille -tutkimushankeen järjestämässä nuorten monikulttuurisessa
valokuvaustyöpajassa kerättyjen haastattelujen litteraatioista sekä hankkeen tutkijoiden tuotta-
mista havaintopäiväkirjoista. Työpaja toteutettiin eteläsuomalaisen kaupungin kahvilamaisessa
nuorisotilassa. Haastateltavat henkilöt ovat työpajaan osallistuneita nuoria.

Haastattelujen teemoja olivat mm. sosiaalinen media, monikulttuurisuus, vaikuttaminen, oman
äänen kuuluvuus ja julkisuus. Yksittäisissä kysymyksissä kysyttiin nuoren taustatietojen lisäksi
mm. sitä, miksi nuori käy kyseisessä nuorisokahvilassa ja miksi nuori lähti mukaan tutkimus-
projektiin. Lisäksi kysyttiin esimerkiksi sitä, saako nuori mielestään halutessaan oman äänensä
kuuluviin ja onko omaa ääntä joskus yritetty vaimentaa. Nuorilta kysyttiin myös kokeeko hän
kuuluvansa osaksi suomalaista yhteiskuntaa, ja onko monikulttuurinen tausta rikkaus vai heik-
kous. Haastateltavilta kysyttiin myös sosiaalisen median käytöstä ja suhteesta julkisuuteen.

Aineiston sisältämät havaintopäiväkirjat kattavat kahden tutkijan merkinnät koko valokuvaus-
työpajan ajalta. Lisäksi mukana on kolmannen tutkijan havaintopäiväkirja yhdeltä tapaamisker-
ralta. Havaintopäiväkirjat on tehty muistiinpanojen pohjalta.

Haastateltavien taustatietoina on mainittu mm. sukupuoli ja ikä.

1.3 Aineiston rakenne ja keruu

Maa: Suomi

Kohdealue: Suomi

Havainto/aineistoyksikkötyyppi: Henkilö, Ryhmä
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1.4. Aineiston käyttö

Perusjoukko/otos: Nuorisokahvilan valokuvaustyöpajaan osallistuneet, peruskoulun ja toisen
asteen koulutuksen nivelvaiheessa olevat nuoret

Aineistonkeruun ajankohta: 13.8.2015 – 19.11.2015

Kerääjät: Nuoret estradille -hanke

Aineistonkeruun tekniikka: Kasvokkainen haastattelu, Havainnointi

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

Aineiston ajallinen kattavuus: 13.8.2015 – 19.11.2015

Tutkimuksen aikaulottuvuus: Poikkileikkausaineisto

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

Ei-todennäköisyysotanta: harkinnanvarainen poiminta

Toimintaa mainostettiin flyereilla ja julisteilla nuorisokahvilassa, lisäksi henkilökohtaista rek-
rytointia.

Aineiston määrä: 3 kpl haastattelulitteraatioita ja 3 kpl havaintopäiväkirjoja, kaikki txt-muodossa.

1.4 Aineiston käyttö

Aineiston käytössä huomioitavaa

Tietoarkistolle ei toimitettu arkistoitavaksi hankkeessa kerättyjä valokuvia eikä WhatsApp-
viestejä.

Aineisto on hankkeen itsensä anonymisoima.

Julkaisut

Kiuru, Inka (2016) "Hyvin otettu kuva voi kertoa tarinan" Osallistava valokuvaus monikulttuu-
risessa nuorisotyössä. Pro gradu -tutkielma. Viestinnän, median ja teatterin yksikkö, Tampereen
yliopisto.

Koponen, M. & Pienimäki, M. (2020).Towards the transcultural media competencies of migrant
young people [online]. Media and information literacy in critical times: Re-imagining learning
and information environments: MILID Yearbook 2018/2019. Tornero, J. M. P., Orozco, G. &
Hamburger, E. (eds.). Barcelona: UNESCO Chair on Media and Information Literacy for Quali-
ty Journalism Faculty of Communication Sciences, p. 145-154. http://www.gabinetecomunicacionyeducacion.com/
sites/default/files/field/adjuntos/milidyearbook2018_19_.pdf [cited 9.3.2021]

Kotilainen, Sirkku; Pienimäki, Mari (2019). Participation through Public Media : Improving
Media Literacy among Vulnerable Youth. Teoksessa Hobbs, Renee; Mihailidis, Paul (toim.)
The International Encyclopedia of Media Literacy. New Jersey: Wiley-Blackwell.

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

Myllynen, Milka (2016) nuoretestradille kuuleksmua Mediajulkisuus ja monikulttuurisen nuo-
ren identiteetti. Pro gradu -tutkielma. Viestinnän, median ja teatterin yksikkö, Tampereen yli-
opisto.

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.

Pienimäki, Mari (2019). Improving the wellbeing of at-risk youth through media participation.
Media Practice and Education, 1-14.

Pienimäki, Mari (2020). Participatory photography supporting the social inclusion of migrant
youth. Youth Studies. https://doi.org/10.1080/13676261.2020.1814227

Pienimäki, M. & Kotilainen, S., Jan 2021, Media Education for the Inclusion of At-Risk Youth:
Shades of Democracy 2.0 from Finland. (E-pub ahead of print) Education for Democracy 2.0:
Changing Frames of Media Literacy. Hoechsmann, M., Thésée, G. & Carr, P. R. (eds.). Brill, p.
64-82 (Critical Media Literacies Series; vol. 6). https://doi.org/10.1163/9789004448490_005

Ajantasainen julkaisuluettelo aineiston kuvailun yhteydessä osoitteessa

https://services.fsd.uta.fi/catalogue/FSD3218

Liittyvät aineistot

FSD3222 Nuoret estradille: Luovan kirjoittamisen työpaja 2015

FSD3244 Nuoret estradille: Nuorten teatterityöpaja 2016

FSD3293 Nuoret estradille: Valokuvaustyöpaja alaikäisille turvapaikanhakijoille 2015-2016

Aineiston sijainti

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Käyttöoikeudet

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

Haastattelukysymykset
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FSD3218 NUORET ESTRADILLE: VALOKUVAUSTYÖPAJA NUORISOKAHVILASSA 2015

FSD3218 YOUNG PEOPLE IN THE LIMELIGHT: PHOTOGRAPHY WORKSHOP IN A YOUTH

CAFE 2015

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 tutkijat: Inka Kiuru ja Milka Myllynen 

Aineiston muoto: Nuorten yksilöhaastatteluissa käytetty haastattelurunko 

 

Kaikki haastattelut tehtiin tutkimuksen loppuvaiheessa. 

 

Haastattelun teemat olivat  

- nuoren perustiedot 

- nuorisokahvila 

- tämä tutkimusprojekti 

- tutkimusprojektissa käytetyt mediakanavat 

- tutkimusprojektin toiminnallinen sisältö 

- äänen saaminen kuuluviin 

- vaikuttaminen  

- tunne kuulumisesta yhteiskuntaan 

- monikulttuurisuus 

- sosiaalinen media 

- julkisuus 

 

Kysymysten avulla pyrittiin saamaan selville nuoren suhdetta em. asioihin ja hänen kokemuksiaan 

ja mielipiteitään niistä.  

 

Kysymyksiä ei ole numeroitu haastatteluiden litteroinneissa, eikä niitä välttämättä edes esitetty 

samassa järjestyksessä ja täysin samassa muodossa kaikille nuorille. 

 

***  

 

1. Taustatietoja: Kuka olet? Kuinka vanha olet? Mistä (maasta) tulet? 

2. Oletko tämän nuorisokahvilan vakiokävijä? 

3. Miksi ylipäätään käyt tässä nuorisokahvilassa? 

4. Miksi lähdit mukaan tähän tutkimusprojektiin? 

5. Onko sinulla ollut vaikeuksia sitoutua tutkimusprojektiin?  

6. Mitä mieltä olet tutkimuksessa käytetyn WhatsApp-sovelluksen sopivuudesta 

ryhmäviestintään? 



7. Mitä mieltä olet nuorisokahvilan sopivuudesta tämän tutkimusprojektin paikaksi? 

8. Oletko ollut tyytyväinen tutkimusprojektin sisältöön, vai oletko kaivannut jotain muuta? 

9. Saatko äänesi kuuluviin niin halutessasi? 

10. Onko ääntäsi yritetty joskus vaimentaa? Miksi? 

11. Saavatko jotkut nuoret mielestäsi äänensä paremmin kuuluviin kuin toiset? Miksi? 

Riippuuko se mielestäsi etnisestä taustasta? 

12. Onko sinulla tarvetta saada äänesi kuuluviin?  

13. Koetko olevasi osa suomalaista yhteiskuntaa? Onko joku tai jokin estänyt sitä? 

14. Onko monikulttuurinen taustasi rikkaus vai heikkous? 

15. Haluaisitko vaikuttaa suomalaiseen yhteiskuntaan vai lähtömaasi yhteiskuntaan? 

16. Mitä sosiaalisen median kanavia käytät? Mihin tarkoituksiin? 

17. Voiko esimerkiksi Instagramin kautta vaikuttaa? Miten? 

18. Voiko yksittäinen nuori mielestäsi vaikuttaa sosiaalisen median tai muun median kautta? 

19. Onko siinä eroa, pyrkiikö vaikuttamaan lähiympäristön asioihin vai laajemman yhteisön 

asioihin? 

20. Mitkä ovat niitä asioita, joihin haluaisit vaikuttaa? 

21. Mitä hyötyä julkisuudesta on tai voisi olla sinulle? 

22. Minkä lasket julkisuudeksi? Onko esimerkiksi Instagram-tilin kautta toimiminen 

julkisuudessa toimimista? 

23. Koitko saaneesi julkisuutta tässä tutkimusprojektissa? 

24. Mitä tehokkuus- tai muuta eroa mielestäsi on niillä eri julkisuuden kanavilla, joita tässä 

tutkimusprojektissa käytettiin? Käytössä olivat Instagram, nuortenlehti ja valokuvanäyttely 

nuorisokahvilassa. 

25. Jos saat julkisuudessa tunnustusta, kasvattaako se tunnettasi siitä, että olet tullut kuulluksi? 

 



Liite B

Aineistonäyte A
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FSD3218 NUORET ESTRADILLE: VALOKUVAUSTYÖPAJA NUORISOKAHVILASSA 2015

FSD3218 YOUNG PEOPLE IN THE LIMELIGHT: PHOTOGRAPHY WORKSHOP IN A YOUTH

CAFE 2015

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/



MYLLYNEN: Ihan sama… No ooks sä sitä mieltä, tai tiedäks sä mitä oman äänen 
kuuluviin saaminen tarkottaa? Osaaks sä sanoa mulle, mitä se tarkottaa? 
 
[HAMZA]: Sano vielä kerran? 
 
MYLLYNEN: Oman äänen kuuluviin saaminen, että joku… Jos mä sanon tai kysyn sulta, 
että saatko sä sun oman äänen kuuluviin, niin mitä mä kysyn sulta? 
 
[HAMZA]: No vähän niinku että…. että julkaseks mä jotain, missä kuuluu mun oma ääni. 
 
MYLLYNEN: Tai sitten kanssa, että huomaako joku sitä sun mielipidettä. Mut jos sä haluat 
muuttaa sun elämässä jotain tai kertoo mielipiteen. Niin tuntuuko susta, että saat sun omassa 
elämässä sun äänen kuuluviin? Joko Instagramissa, Facebookissa tai täällä [nuorisokahvilassa]. Et 
sua kuunnellaan? 
 
[HAMZA]: Joo. 
 
MYLLYNEN: No onks sulla joskus sellanen tarve, että sä haluaisit? Vai onks se okei, että 
muut tekee ne päätökset? 
 
[HAMZA]: No jos mun mielipide ois sellanen, mikä kannattaa ja josta olis hyötyä niin sitten joo. 
 
MYLLYNEN: Millanen on mielipide, josta on hyötyä? 
 
[HAMZA]: Antaa hyviä neuvoja. 
 
MYLLYNEN: Mm. Se on totta. Vaikuttaaks siihen, että sä saat sun äänen kuuluviin, et ootko sä 
koulussa tai [nuorisokahvilassa] tai perheen sisällä? 
 
[HAMZA]: En tiedä. 
 
MYLLYNEN: Miten mä muotoilisin tän uudestaan… Jos koulussa on joku, esim kouluruoka 
ja haluaisit erilaista kouluruokaa ja sit toisaalta, et [nuorisokahvilassa] olis erilaisia juttuja myynnissä 
tossa 
tiskillä. Kumpaan olis helpompi vaikuttaa? 
 
[HAMZA]: Ehkä [nuorisokahvilaan]. 





Liite C

Aineistonäyte B
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FSD3218 NUORET ESTRADILLE: VALOKUVAUSTYÖPAJA NUORISOKAHVILASSA 2015

FSD3218 YOUNG PEOPLE IN THE LIMELIGHT: PHOTOGRAPHY WORKSHOP IN A YOUTH

CAFE 2015

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/



Saavuin [nuorisokahvilaan] jo kuuden maissa, koska tulin sinne suoraan töistä. Jäin jutustelemaan 
[nuorisokahvilassa] työskentelevän [vastaavan nuoriso-ohjaajan] kanssa, koska päätin mennä 
nuorten kanssa aiheeseen vasta Milkan saavuttua paikalle. Juttelin [nuorisokahvilassa] 
työskentelevän [vastaavan nuoriso-ohjaajan] kanssa [nuorisokahvilan] arjesta ja siitä kuinka juuri 
maahan tulleet turvapaikanhakijat, [Lähi-idästä] kotoisin olevat nuoret pojat, ovat löytäneet tiensä 
[nuorisokahvilaan] vain viikon Suomessa olon jälkeen. Pojat ovat löytäneet [nuorisokahvilan] ystävän 
kautta. [Nuorisokahvilassa] oli jo kuuden jälkeen muutama kymmenkunta nuorta, joista 
silmämääräisesti kaikki muutamaa lukuunottamatta ovat taustaltaan jostain muualta kuin Suomesta.  

 

[Nuorisokahvilassa] työskentelevä [vastaava nuoriso-ohjaaja] istuu kahvilassa kutomassa samalla 
kuin juttelee minulle. Hänen sanoin, että olisi paljon muutakin työtehtävää, mutta nyt juuri käsillä 
tekeminen on juuri sitä mitä tarvitsee tehdä. Itse olen myös tehnyt joskus aiemmin nuorisotalotyötä 
ja ymmärrän ajatuksen täysin. Työ on välillä niin henkisesti kuin fyysisestikin raskasta. Ei siinä 
mielessä, että talolla tarvitsee nostella painavia esineitä tai juosta ympyrää. Fyysinen raskaus tulee 
iltapainotteisesta työajasta ja ajoittaisessa korvia huumaavasta metelistä. Työ syö paljon sosiaalista 
elämää ja tilanteet ja ajatukset siirtyvät vielä yöaikaankin mieleen. Ymmärrän siis ihan hyvin, että 
nuoriso-ohjaaja istuu hetken kutomassa villasukkaa ja juttelee ajatuksiaan kanssani. Mietin kuinka 
pystyn ravistelemaan nuoriso-ohjaajan itsestäni pois ja tarvitseeko minun edes sitä tehdä?  

 

Biljardia pelaavat pojat sammuttavat hetkeksi koko talosta valot pois. [Nuorisokahvilassa] 
työskentelevä [vastaava nuoriso-ohjaaja] huokaa ja on melkein nousemasta tuolista ylös. Minä 
pyydän häntä istumaan paikalla ja sanon meneväni juttelemaan pojille. Käyn pyytämässä 
ystävälliseen sävyyn pojilta valoja takaisin päälle. Kerron myös samalla, että työskentelen 
[kaupungilla] nuoriso-ohjaajana, mutta tänään olen [nuorisokahvilassa] ihan vain kyläilemässä. 
Pojatkin kertovat olevansa kyläilemässä [nuorisokahvilassa]. Minua hymyilyttää ja kaikki valot ovat 
taas päällä. Joku poika saapuu taloon ja käy tuttavallisesti tervehtimässä kaikki ohjaajat läpi kädestä 
pitäen. Poika kättelee minutkin. Jään katsomaan tutun näköisiä kasvoja kunnes muistan, että poika 
on ollut joskus nuorten tapahtumassa esiintymässä [musiikin saralla]. 




