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Lukijalle

Tämä aineisto-opas on osa Tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD3222. 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:

Puska, Maija (Tampereen yliopisto) & Pienimäki, Mari (Tampereen yliopisto) &
Kotilainen, Sirkku (Tampereen yliopisto): Nuoret estradille: Luovan kirjoittamisen
työpaja 2015 [sähköinen tietoaineisto]. Versio 1.0 (2018-08-09). Yhteiskuntatie-
teellinen tietoarkisto [jakaja]. http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD3222

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: Luovan kirjoittamisen työpaja 2015

Aineiston nimi englanniksi: Young People in the Limelight: Creative Writing Workshop 2015

Aineisto-opas on luotu aineiston versiosta 1.0 (9.8.2018).

1.2 Sisällön kuvaus

Tekijät

Puska, Maija (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

20.12.2017
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1. Aineiston kuvailu

Asiasanat

itseilmaisu; julkisuus; kirjoittaminen; mediakasvatus; medialukutaito; monilukutaito; nuoret;
omaehtoisuus; osallistuminen; toimijuus; työpajat; 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 on kerätty mediakasvatusprojektissa, joka toteutettiin viestintä- ja vuorovaikutuspajas-
sa elo-joulukuussa 2015. Tutkimukseen osallistui 12 työtöntä miestä ja 7 työtöntä nuorta naista
sekä kolme naispuolista pajaohjaajaa. Tutkija haastatteli tutkimusprojektin lopuksi työpajaan
osallistuneita nuoria sekä ohjaajia. Aineisto on osa Koneen Säätiön rahoittamaa Nuoret estra-
dille: toimijaksi monilukutaidolla –tutkimushanketta.

Tutkija havainnoi nuoria työpajan aikana. Haastatteluissa nuorilta kysyttiin muun muassa sitä,
minkälaisina kirjoittajina he itseään pitävät, mitä mieltä he olivat työpajan tehtävistä ja mitä
he oppivat työpajan aikana. Lisäksi nuorilta kysyttiin heidän käyttämistään mediavälineistä se-
kä siitä, ovatko he itse julkaisseet omia tuotoksiaan missään tai osallistuvatko he mihinkään
keskusteluun mediassa.

Ohjaajien haastatteluissa käytettiin omaa haastattelurunkoa, ja heitä pyydettiin esimerkiksi ar-
vioimaan nuorten kirjoittamista ja oppimista työpajan aikana. Ohjaajat pohtivat myös monilu-
kutaidon ja erilaisten mediavälineiden merkitystä.

Aineiston taustatietoja ovat haastateltavan ikä, ammatti ja sukupuoli. Aineistosta on tehty html-
versio, jonka hakemiston avulla haastatteluja on helppo selata.

1.3 Aineiston rakenne ja keruu

Maa: Suomi

Kohdealue: Suomi

Havainto/aineistoyksikkötyyppi: Henkilö, Ryhmä
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1.4. Aineiston käyttö

Perusjoukko/otos: Peruskoulun ja toisen asteen koulutuksen nivelvaiheessa olevat nuoret, jotka
osallistuivat eteläsuomalaisen kaupungin pitkäaikaistyöttömille nuorille järjestämään viestintä
- ja vuorovaikutustyöpajaan

Aineistonkeruun ajankohta: 20.8.2015 – 17.12.2015

Kerääjät: Puska, Maija (Tampereen yliopisto. Viestinnän, median ja teatterin yksikkö)

Aineistonkeruun tekniikka: Kasvokkainen haastattelu, Taltiointi, Havainnointi: kenttähavain-
nointi: osallistuva

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

Aineiston ajallinen kattavuus: 20.8.2015 – 17.12.2015

Tutkimuksen aikaulottuvuus: Poikkileikkausaineisto

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

Tutkimukseen osallistui nuoria, jotka osallistuivat pitkäaikaistyöttömille nuorille tarkoitettuun
työpajaan.

Aineiston määrä: 14 txt-tiedostoa, joista 2 havaintopäiväkirjaa ja 12 haastattelua. Aineiston
pituus yhteensä noin 74 sivua. Lisäksi txt-tiedostoista tuotetut html-tiedostot.

1.4 Aineiston käyttö

Aineiston käytössä huomioitavaa

Aineisto ei sisällä työpajassa tuotettuja valokuvia, tekstejä tai videoita.

Tutkimushanke on anonymisoinut aineiston. Tunnisteita on poistettu niin, ettei yksittäisen haas-
tateltavan tunnistaminen ole mahdollista. Tällaisia tunnisteita ovat esimerkiksi haastateltavan
nimi, tarkka ikä, terveydentila ja muut yksilöivät tiedot. Myös paikkakuntatieto on jätetty pois
aineistosta. Tietoarkistossa anonymisoitiin muutama tunniste hankkeen anonymisointiperiaat-
teiden mukaisesti.Tietoarkistossa anonymisoidut kohdat on merkitty tekstiin [[tuplahakasul-
kein]].

Julkaisut

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.

Puska, Maija (2016) Luova kirjoittaminen ja mediakasvatus. Tarkastelussa työttömien nuorten
mediasuhteet ja kirjoittaminen. Pro gradu -tutkielma, Tampereen yliopisto.

Puska, Maija (2016) Mediakasvatus ja kirjoittaminen: opetus muutoksessa. Teoksessa Teokses-
sa Pekkala, L., Salomaa, S. & Spisák, S. (toim.) Monimuotoinen mediakasvatus, KAVI. Saata-
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1. Aineiston kuvailu

villa: http://www.mediataitokoulu.fi/monimuotoinen_mediakasvatus.pdf

Ajantasainen julkaisuluettelo aineiston kuvailun yhteydessä osoitteessa

https://services.fsd.uta.fi/catalogue/FSD3222

Liittyvät aineistot

FSD3218 Nuoret estradille: Valokuvaustyöpaja nuorisokahvilassa 2015

FSD3244 Nuoret estradille: Nuorten teatterityöpaja 2016

FSD3293 Nuoret estradille: Valokuvaustyöpaja alaikäisille turvapaikanhakijoille 2015-2016

Käytön ja kuvailun oheismateriaalit

Puska, Maija (2016) Luova kirjoittaminen ja mediakasvatus. Tarkastelussa työttömien nuorten
mediasuhteet ja kirjoittaminen. 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 A
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FSD3222 NUORET ESTRADILLE: LUOVAN KIRJOITTAMISEN TYÖPAJA 2015

FSD3222 YOUNG PEOPLE IN THE LIMELIGHT: CREATIVE WRITING WORKSHOP 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/



Aineiston muoto: Ohjaajien yksilöhaastatteluissa käytetty haastattelurunko 

 

Kaikki haastattelut tehtiin tutkimuksen loppuvaiheessa. 

 

Kysymyksiä ei ole numeroitu haastatteluiden litteroinneissa. 

 

***  

1. Mitä kirjoittaminen on mielestäsi? 

2. Miten kuvailisit tutkimusprojektiin osallistuneita nuoria kirjoittajina? 

3. Minkälaisesta kirjoittamisen opiskelusta tutkimukseen osallistuneet nuoret hyötyisivät 

mielestäsi eniten? 

4. Minkälaiset harjoitukset tai opettamisen tyyli mielestäsi innostavat/passivoivat nuoria? 

5. Mitä mediavälineitä nuoret käyttävät vapaa-ajallaan sinun käsityksesi mukaan? 

6. Mitä mediasisältöjä nuoret seuraavat vapaa-ajallaan sinun käsityksesi mukaan? 

7. Osallistuvatko tutkimusprojektin nuoret käsittääksesi julkiseen keskusteluun? 

Esimerkiksi poliittiseen keskusteluun internetissä? 

8. Mitä on monilukutaito oman käsityksesi mukaan? 

9. Miten tutkimusprojekti on mielestäsi tukenut nuorten monilukutaitoa? 

10. Mitä uutta tutkimusprojekti on opettanut sinulle? 

11. Mitä uutta tutkimusprojekti on nähdäksesi opettanut nuorille? 

12. Mitä erityisiä huomioita olet tehnyt tutkimusprojektista?  

13. Minkälaisten mediavälineiden käyttöä pitäisi mielestäsi kehittää tällaisessa 

pajatoiminnassa? 

14. Mitä muuta palautetta haluaisit antaa koskien tutkimusprojektia?  





Liite B

Haastattelukysymykset B
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FSD3222 NUORET ESTRADILLE: LUOVAN KIRJOITTAMISEN TYÖPAJA 2015

FSD3222 YOUNG PEOPLE IN THE LIMELIGHT: CREATIVE WRITING WORKSHOP 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/



Aineiston muoto: Nuorten yksilöhaastatteluissa käytetty haastattelurunko 

 

Kaikki haastattelut tehtiin tutkimuksen loppuvaiheessa. 

 

Kysymyksiä ei ole numeroitu haastatteluiden litteroinneissa. 

 

***  

1. Kerro omin sanoin, minkälainen kirjoittaja olet. 

2. Minkälainen on mielestäsi hyvä kirjoitustehtävä (kirjoittamisaiheisella kurssilla)? 

3. Mitä mieltä olet tutkimusprojektin aikana annetuista ryhmäkirjoitustehtävistä? 

4. Minkälaista kirjoittamisen opetusta sait peruskoulutuksesi aikana (peruskoulussa)? 

Käytettiinkö sen apuna mediavälineitä? Mitä ne olivat? 

5. Mitä mediavälineitä käytit eilisen päivän aikana? Mitä mediapalveluita tai -sovelluksia 

käytit? 

6. Oletko julkaissut itse tekemiäsi mediateoksia? Mitä ja missä? 

7. Haluatko vaikuttaa johonkin? Mitä muuttaisit maailmassa? 

8. Mitä mieltä olet kirjoittamisen tunneista (tehtävistä, opetuksesta) tutkimusprojektin 

aikana? 

9. Mikä tutkimusprojektin aikana tehty tehtävä on jäänyt mieleesi kiinnostavana/ei-

kiinnostavana? 

10. Mitä uutta opit tutkimusprojektin aikana? 

Haastattelun päätteeksi tutkija antoi kullekin nuorelle positiivista ja rohkaisevaa palautetta 

koskien tämän tekemiä tehtäviä, yhteistyötä muiden kanssa ja henkilökohtaisia vahvuuksia. 





Liite C

Aineistonäyte A
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FSD3222 NUORET ESTRADILLE: LUOVAN KIRJOITTAMISEN TYÖPAJA 2015

FSD3222 YOUNG PEOPLE IN THE LIMELIGHT: CREATIVE WRITING WORKSHOP 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/



MAIJA PUSKA: Nii, mikä on hyvä. Kerro vielä omin sanoin lyhyesti että minkälainen kirjottaja sä ite oot.  

 

[ALPO]: En mä nyt tiiä. Mä tykkään silleen kirjottaa ihan omissa oloissani, mut en hirveesti tykkää näyttää omii 

kirjottamii tekstei muille tai silleen.  

 

MAIJA PUSKA: Tietsä mistä se johtuu? Osaatsä sanoo?  

 

[ALPO]: En mä tiiä. Se on varmaan silleen et tuntuu siltä et ne kaikki ideat ei oo ihan loppuun asti vietyjä. Siks 

pidän ne ittelläni.  

 

MAIJA PUSKA: Ootsä vähän semmonen perfektionistiluonne?  

 

[ALPO]: Ehkä vähän.  

 

MAIJA PUSKA: Mut kirjotatsä vapaa-ajalla jotain tekstei? Teetsä semmost?  

 

[ALPO]: Harvemmin. Lähinnä se menee just piirtämiseen. Ja sit joskus kirjotan niitä tarinoita joilleki hahmoille mitä 

on suunnitellu.  

 

MAIJA PUSKA: Jos sä aattelet tällast kirjottamisen opetusta, ni minkälainen on sust hyvä tehtävä, mikä toimii 

sulle?  

 

[ALPO]: Kirjottamisen opettamises.  

 

MAIJA PUSKA: Nii. Jos sulle annetaan joku kirjotustehtävä, ni minkälainen on hyvä? 

 

[ALPO]: Sellanen mikä asettaa jotain rajotteita siihen, koska yleensä on tosi vaikee lähtee tekeen mitään jos sul on 

ihan tyhjä alusta ja ei oo mitään rajotteita. Sanotaan vaan et kirjota jotain. Se et jos siin on jotain rajotteita, ni sit 

siit saa ehkä helpommin jotain kiinnostavaa aikaseks.  

 





Liite D

Aineistonäyte B
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FSD3222 NUORET ESTRADILLE: LUOVAN KIRJOITTAMISEN TYÖPAJA 2015

FSD3222 YOUNG PEOPLE IN THE LIMELIGHT: CREATIVE WRITING WORKSHOP 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/



Päiväkirja on kirjoitettu tavallisesta poiketen teemoittain (esim. teema Monilukutaito) eikä kronologisesti. Teeman 
alle on kerrytetty merkintöjä eri päiviltä, ja ne ovat keskenään aikajärjestyksessä.  

 

***  

 

Monilukutaito 

 

 

3.9.2015 

 

Tällä tapaamiskerralla käytimme mm. sähköpostia. Vain yksi nuori kahdestatoista tarvitsi apua liitetiedoston 

lähettämisessä. Sen sijaan nuorten tavat kirjoittaa sähköpostiviestejä vaihtelivat. Sain viestejä, jotka oli otsikoitu 

esim. ”jou”, ”[HelmoElmon] stoori” ja ” Teksti Word tehtävä 3.9.2015”. Selvästi otsikoista löytyi kuitenkin yritystä 

ja huumoriakin. Lisäksi sain viestejä, jotka olivat otsikoitu perinteisemmin, esim. ”[Ilkkasen] teksti” ja ”[Lisbetin] 

tarina”. 

 

Myös tekstien sisällöt vaihtelivat paljon. Useat eivät kirjoittaneet viestiin mitään. Ja sain myös kysymyksiä, kuten: 

”Pitääks tähän sähköpostiin kirjoittaa jotain?” 

 




