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SIRKKU KOTILAINEN: ..Tavallaan että..
SATU OLKKONEN: No niin sä voit äänestää ihan tollakin, äänittää, joo.
SIRKKU KOTILAINEN: Nii, joo. Niin tavallaan jos, uudestaan otetaan tää että mikä muaki kiinnostaa että, kun sä
siinä tossa tekstissä sä viittaat jossain ihan lyhyesti tai sit mä luen sen rivien välistä, että mikä motivoi niitä nuoria
tulemaan hankkeeseen että, se ei oo se että sä tunnet niitä ennestään tai oot tehny niitten kans ennestään
yhteistyötä, vaan että se olis jotenkin linkitettynä tähän että se kutsut ne tutkimushankkeeseen.
SATU OLKKONEN: Kyllä, semmonen nyt ihan vasta ihan juuri ymmärtänyt että, me oltiin tutkijayhteisö, et me
oltiin, sisäisesti tutkijayhteisö jossa jo ikään ku siinä me juteltiin, niin mä en ollu se joka, määrittelee et mitä
lähetään kertomaan vaan että siinä on näkökulmia, ei se et meil on yksi näkökulma jonka minä olen valinnut ja,
sillä tavalla se lähtökohtaha oli vähän huomaamattaki heitä arvostava ja, sillon he eivät tulleet tavallaan jos
ajattelee sitä teatteriesitetyksessä katseena, ni he eivät tulleet katseen kohteeksi vaan he tu- he olivat ne jotka
tulee sinne (rampin) (0:01:35)..
SIRKKU KOTILAINEN: ..Antamaan.
SATU OLKKONEN: ..Antamaan ja tavallaan, must se informantti on tässä meiän tutkijayhteisössä siis siinä, mä
tarkotan nyt tutkijayhteisöö jonka muodostaa minä ja nää esiintyjät, ni aika tärkeä sana koska heitä ei tultu
tirkistelemään eikä pitämään kohteina vaikka tietysti siinä esittämistilanteessa helposti voi kokea olevansa kohde,
mut se lähtökohta oli jo aika voimakas että.. he eivät tulleet sellaseen jonkun puutteen vuoksi, heillä on joku puute
joku vaje, vaan että se oli tavallaan voimavaraistava se lähtökohta että tuu kertoon sun koulupolku, jollon se
lähtökohta on se et siin ei oo mitään vikaa.

