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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? 

 


