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15.9. - 1. tapaaminen 

Ohjelmana oli:   

Klo 17.30-17.45  Työpajan esittely, fiiliskierros([Iitu]) (Mari tuo postikortit)  

Klo17.45-18.15  Tutkimussuostumusten ja taustatietokyselyn täyttäminen (Mari selittää)  

Klo 18.15-18.30  Ryhmäyttämisleikki ([Iitu])  

Klo 18.30-18.45  Mitä toiveita nuorilla on syksyn avoimeen valokuvaryhmään? (Mari + [Iitu])  

 Käydäänkö [maakuntalehdessä] (kuvajournalismi/lehtivalokuvaus)?  

 Missä julkaistaan valokuvia? Instagramissa? Näyttely?   

 Mitä nuoret haluaisivat tehdä? Mitä toiveita?  

Klo 18.45-18.55  Katsotaan [nuortenlehdessä] julkaistavat valokuvat (Mari)  

Klo 18.55-19.00  Fiiliskierros   

  

 Kyseessä on avoin ryhmä, johon voi tulla ilmoittamatta ja siellä voi olla läsnä silloin kun haluaa. 

Tästä huolimatta [Iitu] oli tietämättäni kerännyt ilmoittautumisia. On vaikea sanoa, missä määrin 

se vaikutti siihen, että osallistujamäärä oli poikkeuksellisen suuri (11 hlöä + [Meeri] kävi 

kääntymässä ja lupasi tulla seuraavalla kerralla + yksi joka keskeytti tai ei saanut suostumusta 

kotoa). Kuulemma normaalisti ryhmiin osallistuu 4-8 henkeä. Suurin osa ryhmistä on suljettuja 

eli ryhmään ei voi tulla kesken lukukauden. 

--- 

 Aikataulutus onnistui hyvin. Nuoret täyttivät lomakkeet kiltisti. 

 Työpajatoiveina nuoret esittivät lähinnä teknisiä juttuja (esim. ihmis-, yökuvauksen asetukset, 

liikkuvan kohteen kuvaus). Varsinkin [Aamira] esittää teknisiä toiveita. Yksi nuori toivoi, että 

saisimme tutustua ammattikuvaajan toimintaan. Keskustelimme mahdollisuudesta käydä 

[maakuntalehdessä]. Äänestimme vierailusta ja kaikki olivat kiinnostuneita vierailuista.  

 [Iitun] kanssa kerroimme mahdollisuudesta osallistua [näyttelyyn]. Äänestimme tähän 

osallistumisesta ja kaikki olivat innokkaita osallistumaan. 

 


