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23. TOIMITTAJA
Usein kuvittelemme tuntevamme maailman ja 
tietävämme, mikä on totta ja mikä ei. Mielipiteitä 
on kuitenkin monia ja ennakkoasenteet saatta-
vat estää ymmärtämästä asioita tai niiden välisiä 
suhteita. Tässä menetelmässä lähdetään ulos 
ja mennään puhumaan muille ihmisille. Heille 
esitetään kysymyksiä tai tehdään pidempiä 
haastatteluja, joiden avulla pyritään kokoamaan 
tietoa, näkemyksiä, innoitusta ja uusia näkökul-
mia; päästämään irti ennakkoluuloista. 

Tarvittavat materiaalit: muistikirja, kynä, kame-
ra ja nauhuri tai älypuhelin, jolla pystyy tallen-
tamaan ääntä sekä kuvia. 

Tarvittava aika: esivalmistelut koti-/ennakkoteh-
tävänä ja 30–45 minuuttia itse haastattelun 
tekemiseen.

Miten toimitaan?
1) Aloittakaa keskustelemalla, mitä haluatte 
oppia haastattelusta ja mitä aiotte tehdä: 
a) Kenen ja kuinka monen kanssa haluatte 
puhua? Yksilö-, ryhmä- vai parihaastattelu 

(esim. lapsi ja aikuinen, mies ja nainen, nuori ja 
vanha)? b) Missä haluatte haastatella? Kadul-
la? Haastateltavan kotona? Lounastauolla? 
Muodollisesti vai rennosti? c) Haastattelun 
kesto? Nopea “katuhaastattelu” vai syvällisempi 
haastattelu? d) Tekeekö haastateltava jotakin 
haastattelun aikana?  Suorittaako hän jonkin 
tehtävän? Esitteleekö hän jotakin (työtään, har-
rastustaan, kotiaan)? e) Esitättekö tosiasioihin 
ja määrään liittyviä kysymyksiä: Miten, milloin ja 
missä? Vai käytättekö pehmeämpiä, laadullisia 
kysymyksiä: Miksi? 

2) Harjoitelkaa haastattelua etukäteen ja testat-
kaa kysymyksiä. Tehkää harjoituksesta muistiin-
panoja.

3) Merkitkää haastattelun aikana avainsanoja 
muistiin tai äänittäkää haastattelu älypuhelimelle 
(jos saatte luvan haastatettavalta).

4) Muistakaa lähetä haastatteluihin avoimesti, 
ilman ennakkoluuloja!



liittää siihen henkilökohtaisia kokemuksia. Tari-
nat, esineet ja asiat ryhmän jäsenten elämästä 
tarjoavat hyviä lähtökohtia projekteihin. Esimer-
kiksi historian opetusta voidaan rikastaa oppi-
laiden ja heidän lähipiirinsä tarinoilla.

Tarvittavat materiaalit: tehtävään liittyvien tari-
noiden, asioiden ja esineiden etsiminen.  

Tarvittava aika: Tehtävänä (esim. ennakko-/
kotitehtävänä) etsiä, tutkia ja kerätä annettuun 
aiheeseen liittyviä tarinoita, asioita ja esineitä. 
Luokassa noin 45 minuuttia siihen, että kaikki 
esittelevät omat tarinansa.

ta ja tuomaan ne mukanaan sovittuna aikana.

2) Suunnitelkaa tarinatuokio, jonka aikana jokai-
sella on aikaa omien tarinoiden kertomiseen ja/
tai esineiden esittelyyn.

3) Muut ryhmän jäsenet voivat esittää tarinoista 
kysymyksiä ja tehdä vastauksista muistiinpano-
ja.

4) Tarkastelkaa nouseeko tarinoista esiin 
mielenkiintoisia yhteisiä teemoja tai ajatuskuvioi-
ta? Kirjatkaa ne muistiin ja/tai ottakaa valokuvia 
esineistä.
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