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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]. 


