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MARI PIENIMÄKI: Kuinka pitkään sä oot käyny täällä nuorisotalolla? 

 

[JUSTIINA]: Mä en oikeestaan ennen sitä valokuvausryhmää ollu käyny täällä. Mä tulin lähinnä sen ryhmän takia.  

 

MARI PIENIMÄKI: Mites sä löysit sen sitten? 

 

[JUSTIINA]: Mä löysin sen netistä.  

 

MARI PIENIMÄKI: Niin sä etsit valokuvausryhmää.. 

 

[JUSTIINA]: Joo. 

 

MARI PIENIMÄKI: ..ihan vai oliks se taideryhmää ylipäätään vai? 

 

[JUSTIINA]: Taideryhmää joo ja sitten, jotenkin muistu tää nuorisotalo, et olin mä joskus kuullu tästä talosta mutta, 

katoin et mitä täällä on tarjolla. 

 

MARI PIENIMÄKI: Ooks sä käyny sit samaan aikaan jossaki muussa ryhmässä vai oliks se vaan pelkästään tää 

valokuvausryhmä jonka takia sä tulit tänne? 

 

[JUSTIINA]: En mä oo oikeestaan käyny että, mä oisin. 

 

MARI PIENIMÄKI: Ooks sä innostunu samaan aikaan sitten täällä muuten viettään aikaa vai? 

 

[JUSTIINA]: En mä oikeestaan että, mä oon nyt käyny vaan tässä ryhmässä. 

 

MARI PIENIMÄKI: Ja mikä sua valokuvauksessa innostaa niin paljon että, sä haluat sitä tulla ryhmässäki tekemään? 

 

[JUSTIINA]: Mä halusin kokeilla et miltä se tuntuu, että oisko se sellanen keino miten, ku se on kuitenki niin helppo, 

siinä mielessä, jos nyt ei mikään ammattivalokuvaaja halua olla mut, ku se kameran, kännykkä nyt kuitenki on sitte 

aina mukana ni, on niin helppo ottaa kuva jos tulee joku mieleen. 

 


