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Tiivistelmä
Minäpystyvyyden tuntemukset mahdollistavat yksilön kehittymisen erilaisissa tehtävissä. Olennaista siinä
on jatkuva, tietoinen reflektointi. Koska perinteinen kirjoittamiseen perustuva reflektointi vaatii varsin
vahvaa orientaatiota kirjoitusprosessiin, verbaalisen reflektion rinnalle tarvitaan muitakin menetelmiä,
kuten visuaaliseen ilmaisuun perustuvia keinoja. Valokuva tarjoaa monia etuja, mutta sitä on tutkittu reflektion välineenä verrattain vähän. Tämän tutkimuksen merkitys on vastata haasteeseen miten valokuvaa
voidaan hyödyntää reflektiossa, käyttämällä menetelmänä valokuvapäiväkirjaa.
Tutkimuksessa selvitettiin miten valokuvapäiväkirjan rakentaminen ja ylläpitäminen koetaan reflektion
välineenä. Siinä tutkittiin millaisia mahdollisia yhteyksiä valokuvapäiväkirjatyöskentelyllä on henkilön
minäpystyvyyden uskomuksiin. Valokuvapäiväkirjatyöskentely tässä kontekstissa tarkoittaa säännöllistä ja
toistuvaa, sanallista ja kuvallista reflektointia, jossa painopisteenä on pohdiskelu kuvallisen ilmaisun kautta, valokuvaamalla. Minäpystyvyyteen vaikuttavat mm. onnistumisen kokemukset, sosiaaliset mallit ja
sosiaalinen kannustus sekä positiivinen ajattelu.
Tutkimuksen menetelminä käytettiin etnografiaa ja laadullisen aineiston sisällönanalyysia. Menetelmällisesti hyödynnettiin myös design-tutkimuksen (DBR) lähestymistapaa. Aineistonkeruu toteutettiin kolmessa vaiheessa: kahtena www-kyselynä (alku- ja loppukyselyt, N=26 ja N=21) sekä blogityöskentelynä
(N=22). Osallistujat päivittivät yhteisen blogin kautta valokuvapäiväkirjaa säännöllisesti verkossa vähintään kahden kuukauden ajan.
Tutkimus osoitti, että valokuvapäiväkirja työskentelytapana sai aikaan tässä kontekstissa yhteyksiä erityisesti sellaisiin minäpystyvyyden tuntemuksiin, jotka liittyvät onnistumisen kokemuksiin ja hallinnan tunteeseen (Mastery Experience), sosiaalisiin malleihin (Social Modeling) ja vertaistukeen (Social Persuation). Tutkimuksessa selvisi että valokuvapäiväkirja auttaa prosessoimaan omia tuntemuksia, jäsentämään ja
suuntaamaan ajatuksia uusille urille, erityisesti silloin kun päiväkirjaa toteutetaan säännöllisesti tarkoituksellisin, aktiivisin ottein.
Johtopäätöksenä voidaan todeta, että valokuvapäiväkirjamainen pohdinta soveltuu hyvin reflektion välineeksi ja tukemaan perinteistä sanallista reflektointia. Parhaimmillaan se tuo tekijälleen minäpystyvyyden
osatekijöitä vahvistavia kokemuksia. Yhteisöllisissä oppimisprosesseissa valokuvapäiväkirja näyttäisi
toimivan hyvin tiedonrakentamisessa ja luovassa kollaboraatiossa. Valokuvapäiväkirja soveltuu menetelmänä itsesäätöisyyden tukemiseen esimerkiksi oppimispäiväkirjan tai portfolion osana, työyhteisön kehittämisprojekteissa sekä erilaisissa luovan kollaboraation operaatioissa.
Asiasanat: minäpystyvyys, valokuvapäiväkirja, reflektio
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1 Johdanto	
  
Reflektio on itsesäätöisen ja uudistavan oppimisen tärkeimpiä elementtejä (mm. Mezirow
1995, 7–8), mutta on tilanteita, jolloin verbaalisen reflektion ulottuvuudet eivät riitä. Sen
vuoksi tarvitaan tutkimusta siitä miten reflektiota voi toteuttaa muilla menetelmillä, esimerkiksi visuaalisilla työkaluilla. Tämä tutkimus käsittelee valokuvapäiväkirjatyöskentelyn käyttöä reflektion apuna ja sen yhteyttä henkilön minäpystyvyyteen. Se vastaa osaltaan tähän
haasteeseen.
Perinteisesti reflektointi on kuulunut opiskelussa mm. opiskelupäiväkirjan ja portfolion työstämiseen. Muita menetelmiä tarvitaan myös, koska verbaalinen reflektio vaatii vahvaa orientaatiota kirjoitusprosessiin ja sen ylläpitoon. Esimerkiksi aikuisopiskelijoista ammatillisessa
koulutuksessa varsin monelta tällainen vahva kirjoittamisen orientaatio saattaa puuttua, mm.
koska heillä voi esiintyä pelkoa akateemisen kelpoisuuden saavuttamattomuudesta (vrt. Partanen 2011, 243).
Reflektio liittyy olennaisesti minäpystyvyyden tunteen kehittämiseen. Kirjoittaminen on keskeinen akateeminen taito ja sen prosessin hallitsemisella on vahva yhteys minäpystyvyyden
kokemiseen (Zimmerman 2000, 84). Reflektiivisessä prosessissa (Mezirow 1995, 188–189)
pyritään tietoiseen ymmärtämiseen omien kokemusten selvittämisen kautta. Arkikielessä reflektio mielletään usein verbaalisesti orientoiduksi kognitiiviseksi toiminnaksi. Tärkeä osa
reflektiota on myös affektiivinen ulottuvuus, jossa tunteet merkittävässä roolissa. Visuaalisen
ajattelun liittäminen tähän prosessiin mahdollistaa laajemman tunneperäisen reflektion ja assosiaatioiden hyödyntämisen. Valokuvapäiväkirja on toiminnallinen menetelmä, joka perustuu reflektointiin valokuvaa hyödyntäen. Se ei poissulje sanallista reflektiota mutta tuo kuvan
yhdeksi reflektion elementiksi ja assosiatiiviseksi työkaluksi.
Minäpystyvyys on tärkeä voimaantumisen osa-alue, joka vahvistuessaan mahdollistaa kehittymisen erilaisissa tehtävissä. Minäpystyvyys tarkoittaa henkilön uskomuksia omista kyvyistää selvitä tietyissä tehtävissä ja se on yksi motivaatioon ja suoriutumiseen voimakkaasti vaikuttava tekijä. Se määrittää viime kädessä miten tunnemme, ajattelemme, motivoidumme ja
käyttäydymme (Bandura 1994, 2). Kun minäpystyvyyden tunne on vahva, tekijällä on mahdollisuus yltää merkittävästi parempaan suoritukseen kuin jos tuo tunne on heikko (Zimmerman 2000, 88). Kaiken kaikkiaan käsitys omista kyvyistä näyttelee merkittävää roolia moti-
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vaation muotoutumisessa (Zimmerman 2000, 89). Sillä on selkeä yhteys motivaation moniin
muotoihin, kuten toiminnallisiin valintoihin, haluun yrittää, sitkeyteen ja emotionaalisiin reaktioihin.
Minäpystyvyyteen kuuluu uskomuksia, joita henkilöllä on omista kyvyistään, kiinnostuksistaan, motivaatiostaan, kognitiivisista taidoistaan ja itsesäätelytaidoistaan. Sitä vahvistavat
aikaisemmat onnistumisen kokemukset, mallit toisilta henkilöiltä, sosiaalinen kannustus sekä
positiivinen ajattelu. Vahva minäpystyvyyden tunne visualisoi onnistumisen skenaarioita,
jotka puolestaan tukevat suoriutumista (Bandura 1993, 118).
Kuvallinen ilmaisu verbaalin ilmaisun rinnalla tuo reflektioon uuden elementin ja uuden ulottuvuuden. Valokuva on kirjoittamiseen verrattuna kovin erilainen ajattelun ja havainnoinnin
väline. Sen avulla on mahdollista konkretisoida ja abstrahoida. Valokuvan kieli on symbolinen ja ikoninen, vaikka se onkin todellisuuden analogia (Fiske 1994, 138). Kuva voi tuoda
esiin mielen tiedostamattomia kerroksia (Wheeler teoksessa Loewenthal et al. 2013, 50) ja
sitä kautta rikastaa ja syventää reflektiota. Kuvan avulla voidaan toisaalta konkretisoida mutta
toisaalta myös abstrahoida ajatuksia. Siinä missä verbaali reflektio painottuu kognitioon, on
kuvallisella reflektiolla mahdollisuus tuoda mukanaan enemmän affektioita (Weiser 1988,
249). Valokuvat ovat symboleita, joilla on yhteys muistiin ja tunteisiin. Ne liittävät yhteen
merkityksiä ja luovat uusia. Symbolit voivat olla tiedostettuja ja tiedostamattomia mutta joka
tapauksessa ne edustavat merkityksellisiä asioita, uskomuksia ja suhdetta maailmaan (Halkola
et al. 2009, 177).
Valokuvaa on hyödynnetty menetelmänä myös voimaantumisen konseptissa. Savolaisen
(2008) mukaan voimauttavan valokuvan (Empowering Photography) menetelmässä oleellista
ovat kehollisuus, merkityksellisyys, dialogisuus, osallisuus ja itsen hyväksyminen. Kehollisuus valokuvassa tarkoittaa sitä, että valokuvaa katsotaan tavallaan kaikilla aisteilla (Savolainen teoksessa Halkola et al. 2009). Katsominen herättää mieliin vuosienkin takaiset aistituntemukset, tuoksut, tunnelmat, kosketuksen. Kuvausprosesseissa pyritään tekemään näkyväksi
kuvattavalle merkityksellisiä asioita, joita käsitellään valokuvan keinoin. Kaikki kuvissa
esiintyvä symboliikka ei välttämättä avaudu kuin kuvattavalle itselleen, mutta ei sen tarvitsekaan. Osallisuuden kokemus (The Experience of Participation) merkitsee yksilön liittymistä
maailmaan, yhteisöön. Osallisuudelle vastakohtana on ulkopuolisuus, toiseus.
Valokuvapäiväkirjatyöskentelyssä Photodiary project -tutkimuskontekstissa oli samanlaisia
elementtejä kuin voimauttavan valokuvan menetelmässä. Se erosi kuitenkin siinä, että valo-
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kuvapäiväkirja korostaa dialogisuuden sijaan yksilöllisiä tapoja työstää itselle merkityksellisiä
asioita. Koska dialogisuutta ei projektissa korostettu, ei varsinaisesti pyritty yhteisölliseen
työskentelyyn osallistujien kesken. Vuorovaikutusta kuitenkin syntyi, koska yhteisblogi mahdollisti toisten osallistujien kuvien ja reflektoinnin kommentoinnin sekä joiltakin osin myös
kanssablogaajien tunnistamisen.

Tutkimukseen osallistuneet työstivät valokuvapäiväkirjaa vähintään kahden kuukauden ajan
ja reflektoivat tuntemuksistaan valokuvaamisen ohella myös sanallisesti. Osallistujat päivittivät valokuvapäiväkirjojensa aineistoja blogimuotoisesti, jolloin toimintaan vaikutti osaltaan
myös vertaisryhmä. Aineistoa kerättiin paitsi blogityöskentelystä, myös sitä edeltävästä alkukartoituksesta sekä työskentelyn päättäneestä loppukyselystä. Tavoitteena oli ennen kaikkea
saada selville, onko reflektoinnilla valokuvapäiväkirjan avulla yhteyksiä minäpystyvyyden
(Self-Efficacy) tuntemuksiin. Valokuvapäiväkirjassa pääpaino on valokuvatyöskentelyssä,
mutta siinä käytetään myös sanallista reflektointia.
Valokuvapäiväkirjatyöskentelyä koskeva tutkimus on laadullinen ja se pitää sisällään tekstisisältöjen analysoinnin lisäksi myös visuaalisen aineiston sisällönanalyysia. Tutkimusote on
etnografinen ja olen tutkijana toiminut havainnoivana osallistujana, jossa tutkijan rooli on
ollut tiedossa ja tutkimustavoite julkinen.
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2 Teoreettiset	
  lähtökohdat	
  
2.1 Minäpystyvyyteen liittyvät tekijät
Minäpystyvyys (Self-Efficacy) kuuluu Banduran sosio-kognitiiviseen persoonallisuusteoriaan
(1986). Suomenkielisessä kirjallisuudessa self-efficacy käännetään usealla tavalla: minäpystyvyys, itsepystyvyys ja itsetehokkuus. Tässä tutkimuksessa käytän käsitettä minäpystyvyys.
Banduran sosio-kognitiivisen teorian mukaan inhimillisen toiminnan neljä ydinominaisuutta
ovat (1) tarkoituksellisuus (Intentionality), (2) ennakointi (Forethought), (3) reagointi omaan
toimintaan (Self-Reactiveness) sekä (4) itsereflektio (Self-Reflectiveness). Bandura toteaa,
että ihmiset eivät ole vain oman elämänsä toimijoita vaan myös oman toimintansa tutkijoita.
Reflektiivisen itsetietoisuuden (Reflective Self-Consciousness) kautta yksilö arvioi koko ajan
motivaatiotaan, arvojaan ja elämäntavoitteidensa merkityksellisyyttä. Tehokkuususkomukset
kuuluvat itsereflektion alaisuuteen ja ne ovat keskeisessä roolissa itsesäätöisen motivaation
päämäärahakuisuudessa ja tulosodotuksissa (Bandura 2001, 10).
Fordin (1992) motivoivien järjestelmien teoriassa (MTS) on käsite henkilökohtaiset toimintauskomukset (Personal Agency Beliefs), joka jakaantuu minäpystyvyyttä vastaavaan kykyuskomuksiin (Capability Beliefs) ja kontekstiuskomuksiin (Context Beliefs). Kykyuskomukset tarkoittavat tässä yhteydessä arvioita henkilökohtaisesta taidosta toimia tehokkaasti eli
kokeeko henkilö että hänellä on sellaiset ominaisuudet, jotka tarvitaan tietyn päämäärän saavuttamiseen. Kontekstiuskomukset ovat arvioita ympäristöstä, jotka mahdollistavat tehokkaan
toiminnan tukemisen. MTS:n kykyuskomukset ovat yhdenmukaisia Banduran teorian lisäksi
monien muidenkin tutkijoiden esittämien käsitteiden kanssa. (Siitonen 1999, 113)
Minäpystyvyyden käsityksillä on vaikutuksia henkilön käyttäytymisen valintoihin, sisuun ja
peräänantamattomuuteen, tunnereaktioihin ja ajatusmalleihin. Henkilöt joilla on vahvoja pystyvyyden käsityksiä itsestään, ajattelevat ja toimivat eri tavalla kuin heikot pystyvyyden käsitykset omaavat. Banduran mukaan nämä henkilöt tuottavat aktiivisesti oman tulevaisuutensa
eivätkä vain pyri passiivisesti ennustamaan sitä. (Bandura 1988, 280–284)

Minäpystyvyys liittyy siis olennaisena tekijänä itsesäätöisyyteen (Self-Regulation). Zimmerman (2002, 67) jakaa itsesäätöisyyden kolmeen vaiheeseen: ennakointivaihe (Forethought
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Phase), toimintavaihe (Performance Phase) ja reflektionvaihe (Self-Reflection Phase). Tässä
mallissa minäpystyvyys on ennakointivaiheen aliprosessi kuuluen motivaatiouskomusten sarjaan. Muita motivaatiouskomuksia ovat tulosodotukset, kiinnostuneisuus ja orientaatio oppimistavoitteisiin. Itsesäätöisyyden kolmivaiheinen rakenne toimii syklisesti: ennakointivaiheessa toimivat prosessit, jotka tapahtuvat ennen oppimistapahtumaa. Toimintavaiheessa
käynnistyvät oppimisen aikaiset prosessit ja reflektiovaiheessa sen jälkeiset prosessit (Zimmerman 2002, 67–68).
Minäpystyvyys määritellään uskomuksiksi, joita henkilöllä on omista kyvyistään, kiinnostuksistaan, motivaatiostaan, kognitiivisista taidoistaan ja itsesäätelytaidoistaan. Se tarkoittaa henkilön selviytymisodotuksia tietyissä tilanteissa. Havaitulla minäpystyvyydellä on ratkaiseva
rooli sosio-kognitiivisessa teoriassa, koska tehokkuususkomukset liittyvät moneen muuhun
vaikuttavaan tekijään. Banduran mielestä (2001, 11) nopea vauhti informaation, sosiaalisen ja
teknologisen alan kehityksessä korostaa henkilökohtaisen tehokkuuden osuutta itsen kehittämisessä ja uudistamisessa.
Näiden uskomusten puolestaan on todettu vaikuttavan esimerkiksi motivaatiotasoon, tunteisiin ja toimintaan enemmän kuin mikä objektiivisesti ottaen on totta. Toisin sanoen, kun uskoo vahvasti omiin kykyihinsä (vaikkei sille täysin olisikaan perusteita) on mahdollista saavuttaa enemmän kuin jos uskoisi kykyynsä suoriutua jostain tehtävästä realistisesti.
Havaittu minäpystyvyys tai usko omiin henkilökohtaisiin kykyihin, säätelee Banduran (1997)
mukaan inhimillistä toimintaa monilla eri tavoilla. Kognitiivisesti se vaikuttaa positiivisten
mielikuvien ja ’ääneenajattelun’ (loud thinking) kautta sekä uskaltautumisessa laittaa itsensä
likoon ja luottamisessa siihen että pärjää asettamissaan haasteissa. Motivationaalinen vaikutus
syntyy kun uskotaan omiin kykyihin, asetetaan selkeitä tavoitteita ja mietitään niiden todennäköisiä tuloksia. Mielialan ja tunteen tasolla vaikutus syntyy kun yksilö uskoo voivansa hallita uhkia, alentaa niistä aiheutuvaa stressitasoa ja pystyä kontrolloimaan häiritseviä ajatuksia.
Vahvan minäpystyvyyden tunteen omaavat henkilöt pystyvät myös hyödyntämään toisilta
saamaansa apua ja tukea, joka myös auttaa selviytymään paremmin.
Minäpystyvyydellä on todettu olevan yhteys erityisesti opiskelijan oppimismenetelmien kehittymisessä ja tulosten saavuttamisen ennustettavuudessa, erityisesti sellaisilla opiskelijoilla,
joilla on hyvät itsesäätelytaidot. Sillä on myös on selkeä yhteys motivaation moniin muotoihin, kuten toiminnallisiin valintoihin, haluun yrittää, sitkeyteen ja emotionaalisiin reaktioihin.
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Kaiken kaikkiaan käsitys omista kyvyistä näyttelee merkittävää roolia motivaation muotoutumisessa. (Zimmerman 2000, 89)
Banduran mukaan onnistumisen kokemukset (yhtä hyvin kuin epäonnistumisetkin) vaikuttavat suoriutumiseen jossakin tehtävässä yhdessä tietoisten tavoitteiden (Cognisized Goals) ja
tulosodotusten (Outcome Expectations) kanssa (vrt. kuvio 2). Onnistumiset ja epäonnistumiset saavat aikaan takautuvaa päättelytoimintaa (Retrospective Reasoning) kun tulosodotukset
ja tietoiset tavoitteet puolestaan aiheuttavat ennakointia. Nämä kaikki tekijät muodostavat
ennakoivat kognitiiviset motivaattorit -tekijän (Anticipatory Cognitive Motivators), joka vaikuttaa suoraan suorituskykyyn. Bandura (1993, 130)

Kuvio 2. Kognitiivisen motivaation muodostuminen tavoitteiden, tulosodotusten ja kausaaliattribuutioiden kautta Banduran (1993, 130) mukaan.
Minäpystyvyyden teoriaa kohtaan on kohdistunut myös kritiikkiä. Williams (2010) tuo esiin
ristiriidan, jonka mukaan Banduran teorian mukaan tulosodotuksilla ei merkittävää vaikutusta
minäpystyvyyden käsityksiin. Siinä minäpystyvyyskäsitykset vaikuttavat tulosodotuksiin
mutta ei päinvastoin. Williams toteaa (2010, 417) kuitenkin, että tältä osin teoria on useassa
tutkimuksessa osoitettu paikkansa pitämättömäksi. Hän vaatiikin minäpystyvyyden määrityksiä uudelleen muotoiltaviksi näiltä osin.
Minäpystyvyyden tutntemusten on mahdollista vahvistua neljää kautta:
(1) Onnistumisen kokemukset tai hallinnantunne vaikeuksien voittamisessa (Experience of
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success or mastery): onnistuminen joka tekee henkilön vahvemmaksi kestämään takaiskuja ja
vaikeuksia. Onnistumisen kokemukset ovat tärkein minäpystyvyyttä vahvistava tekijä (Bandura 1994, 2). Pelkkä jatkuva onnistuminen puolestaan heikentää pettymysten sietokykyä.
(2) Sijaiskokemukset ja sosiaaliset mallit (Vicarious Experience, Social Modeling): kun näkee
toisen henkilön onnistuvan, on todennäköisesti helpompaa uskoa omaan kykyyn onnistua
samassa tehtävässä. Muiden epäonnistumisten tarkkailu puolestaan luo epäilyksiä omalle selviytymiselle vastaavassa tehtävässä.
Sijaiskokemus on erityisen hyödyllinen silloin kun henkilö näkee tiettyjä samankaltaisuuksia
ja olettaa että 'mallina' olevan henkilön suorituskyky on verrattavissa hänen omiin kykyihnsä.
Sijaiskokemuksesta kuitenkin hyötyvät myös vahvat osaajat ja korkean minäpystyvyyden
tunteen omaavat. He pystyvät nostamaan pystyvyyden tunnettaan jos heille opetetaan miten
jonkin asia tehdään. (Pajares 2002)
(3) Sosiaalinen kannustaminen (Social persuation): kun yksilö saa kannustusta, hän ponnistelee enemmän ja lisää siten mahdollisuuttaan onnistua. Tehokkaat kannustajat tekevät sen lisäksi muutakin kuin vahvistavat minäpystyvyyttä: hyvä kannustaja pyrkii välttämään kannustettavan asettamista tilanteeseen, jossa hän ei todennäköisesti selviäisi ja pyrkivät myös järjestelemään tilanteita niin että hänen on mahdollista menestyä. Voitaneen puhua siis jonkinlaisesta fasilitoinnista. (Bandura 1994, 3)
(4) Stressin ja masennuksen vähentäminen, fyysisen vahvuuden parantaminen ja omien fyysisten tuntemuksien tuntemisen oppiminen: ihmisen luottavat omiin fyysisiin ja emotionaalisiin tiloihinsa kun he arvioivat omia kykyjään. Jännitys, ahdistus ja masennus tulkitaan henkilökohtaiseksi puutteeksi. Aktiviteeteissa, jotka vaativat voimaa ja kestävyyttä, väsymys ja
kipu tulkitaan matalan fyysisen tehokkuuden indikaattoriksi. Toisin sanoen hyvä fyysinen
kunto on tekijä, joka vaikuttaa minäpystyvyyden tunteeseen. (Bandura 1997, 2)
Peräänantamattomuus yhdistettynä vahvaan minäpystyvyyden tunteeseen johtaa todennäköisimmin lisääntyvään toimintakykyyn ja toisaalta päinvastoin: helposti periksi antava asenne
yhdistettynä vähäiseen minäpystyvyyden tunteeseen huonontaa tuloksia ja alentaa luottamusta
kykyyn pärjätä. Vähäisen minäpystyvyyden tunteen omaava voi uskoa että asiat ovat hankalampia kuin ne todella ovat. Tällainen usko vahvistaa ahdistuneisuuden tunnetta, stressiä, masennusta ja kaventaa ongelmanratkaisun mahdollisuuksia. (Pajares, 2002)
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Valokuvapäiväkirjan konseptissa nousevat esiin onnistumisen ja hallinnan kokemukset, sosiaaliset mallit sekä sosiaalinen kannustus. Valokuvapäiväkirjatyöskentely kytkeytyy parhaimmillaan itsesäätöisyyden kolmivaiheisen prosessirakenteen (Zimmerman 2002, 67) kaikkiin
vaiheisiin. Reflektoinnin välineenä se kuuluu olennaisesti reflektointivaiheeseen, mutta liittyy
myös ennakointivaiheeseen tarjoten minäpystyvyyttä vahvistavia onnistumisen kokemuksia.
Toimintavaiheessa se kytkeytyy itsetarkkailun (Self-Observation) aliprosesseihin. Tässä tutkimuksessa päähuomiona on työskentelyn kytkeytyminen minäpystyvyyteen, kun valokuvapäiväkirjaa käytetään reflektion välineenä.
Valokuvaterapeuttisessa kontekstissa asiakasta kannustetaan kuvaan liittyvään itsetutkiskeluun. Valokuva on kuitenkin vain lähtökohta terapeuttiselle toiminnalle. Sitä tärkeämpiä ovat
ne muistot, tunteet ja ajatukset, jotka kuvatyöskentely herättävät. Weiserin (2010) mukaan
valokuvat ovat kouriintuntuvia symbolisia ja metaforisia (mielen) rakenteita. Ne tarjoavat
sellaisia näkymiä tiedostamattomaan tai vähemmän tietoiseen mieleen kuin mitä sanallisesti
on mahdollista saavuttaa. Omat henkilökohtaisesti merkittävät kuvat vaikuttavat vahvasti
emootioiden tasolla sen lisäksi että ne visuaalisesti esittävät jotakin. Tämä piilevä vaikutus on
läsnä kaikissa henkilökohtaisissa kuvissa (Weiser 2010, 3).
Minäpystyvyyden kannalta valokuvatyöskentely tarjoaa toiminnallisen lähestymistavan, jossa
sen ilmaisullinen osuus mahdollistaa onnistumisen elämyksiä ja merkityksellisiä kokemuksia.
Kuviin kätkeytyvä latentit merkitykset auttavat puolestaan avaamaan tietoisuusmaailman,
johon sanallinen työskentely ei ulotu. Terapeutti auttaa asiakasta valokuvien avulla löytämään
sen mikä on jo tiedossa tiedostamattomasti (Weiser 2010, 9). Hänen tärkein roolinsa on kannustaa asiakasta valokuvallisen itsetutkiskelun kautta saavuttamaan tämän tietoisuuden (Weiser 2010, 5).

2.2 Merkityksellisyys; merkitysskeemat ja merkitysperspektiivi
Merkityksellisyys voidaan johtaa mm. käsitteestä hyvä elämä, joka yksinkertaistettuna tarkoittaa että elämä koostuu pääasiassa merkityksellisistä, itselle tärkeistä teoista, kokemuksista
ja saavutuksista. Hyvä elämä sallii nautinnon ja mielihyvän, tärkeisiin asioihin vihkiytymisen
ja merkityksen (Csíkszentmihályi 2006, 140).
Csíkszentmihályi (1997) toteaa, että paras tilanne olisi jos pystyisi täyttämään oman elämänsä
asioilla jotka tuovat mielihyvää mutta sopivat silti omaan arvomaailmaan ja ovat hyödyllisiä.
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Ihminen pystyy arvioimaan omaa toimintaansa suhteessa ulkomaailmaan. Meistä on tullut
individuaaleja yksilöitä verrattuna eläinkuntaan. Ihmislajille on kehittynyt itsereflektiivinen
tietoisuus, jota pidetään usein arvokkaimpana saavutuksenamme. (Csíkszentmihályi 2006, 8–
10)
Goffmanin kehysanalyysin (1974, 1–3 ja 562) mukaan subjektiiviset kokemukset ovat yhtä
paikkansapitäviä kuin mitkä tahansa sosiaalisen elämän ilmiöt. Arkisissa vuorovaikutustilanteissa ihminen pyrkii ymmärtämään tapahtumia ja jäsentämään kokemuksiaan (Puustinen et
al. 2011, 39).
Mezirow jakaa merkityksellisyyden kokemisen merkitysskeemoihin (Meaning Schemes) ja
merkitysperspektiiviin (Meaning Perspective) sekä merkitysrakenteeseen (Meaning Structure). Merkitysskeema muodostuu Mezirowin (1990) mukaan yksittäisistä tiedoista, tunteista,
uskomuksista ja arvostuksista jotka vaikuttavat jonkin kokemuksen tulkintaan. Ne ovat totuttujen odotusten kokonaisuuksia.
Merkitysperspektiivi puolestaan koostuu yksilön merkitysskeemoista. Merkitysperspektiivien
kautta määräytyy tapamme kokea hyvää ja pahaa, oikeaa ja väärää. Merkitysperspektiivi on
rakennelma jonka voi oppia tarkoituksellisesti (formaalisti) tai tarkoituksettomasti (informaalisti). Merkitysperspektiivi myös määrittää miten näemme itsemme. Merkitysrakenne on merkitysskeemojen ja merkitysperspektiivien muodostama kokonaisuus. (Mezirow 1995, 18–20)
Valokuvapäiväkirjakonseptissa merkitysskeemoja ovat mm. se millaisia odotuksia osallistujilla on valokuvien ottamisen tilanteista, niiden julkaisemisesta, vuorovaikutuksesta ja blogialustan käyttämisestä. Merkitysperspektiivi on millainen kokemus näistä yksittäisistä olettamuksista kokonaisuudessaan muodostuu ja miten nämä kokemukset vaikuttavat elämään
yleensä.
Valokuvan olennaiseen luonteeseen kuuluu siihen ladatut merkitykset. Ne voivat olla luetteloivia, skannaavia tai arvioivia tapoja katsoa kohdetta. Merkitys liittyy ensisijaisesti valokuvan käyttötarkoitukseen, mutta lisäksi siinä voi olla intertekstuaalisia tai yhteisesti jaettuja
lisä- tai sivumerkityksiä. Lisäksi valokuvan tulkinta herätää aina ennustamattomia henkilökohtaisia mielleyhtymiä. (Hietaharju 2006, 218) Valokuva luo merkityksiä sekä kuvan ottojalle että sen katsojalle.
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2.3 Reflektio
Reflektio määritellään prosessiksi, jossa henkilö tarkastelee ja käsittelee aktiivisesti kokemuksiaan, jotta hän voisi konstruoida uutta tietoa tai uusia näkökulmia aikaisempiin tietoihinsa. Reflektioprosessissa palataan alkuperäiseen kokemukseen, arvioidaan sitä uudelleen ottamalla huomioon sekä myönteiset että estävät tunteet. Näin syntyy uusia näkökulmia ja toimintavalmiuksia. (Mäkinen 2002)
Suuntautumista omaan mieleensä ja tietoisena olemista omista mielensisäisistä toiminnoistaan
ja representaatioistaan kutsutaan refleksiivisyydeksi. Refleksiivisessä tilassa henkilö on itselleen psyykkisesti läsnäoleva ja kysymys on metakognitiivisista prosesseista. Psykoterapioissa,
erityisesti kognitiivis-konstruktivistisessa terapiasuuntauksessa, refleksiivinen tila on tulosten
kannalta merkittävää. (Kähkönen et al. 2008, 479)
Metakognitio on ajattelemisen ajattelemista. Kun kognitio on se varsinainen tietosisältö, metakognitiivinen ajattelu sisältää tietoa miten käsittelen tietoa, mitä mieltä olen tiedosta, miten
hankin ja käytän tuota tietoa. Metakognitio tarkoittaa yksilön kykyä tiedostaa, valvoa ja säädellä ajattelunsa toimintoja. On todettu, että hyvät metakognitiiviset taidot edistävät oppimisprosessia. Metakognitio on erityisen tärkeää oppimisen kannalta, koska se vaikuttaa opitun
hankkimiseen, ymmärtämiseen, säilyttämiseen ja soveltamiseen. Tämän lisäksi se tehostaa
oppimista, kriittistä ajattelua ja ongelmanratkaisua. Metakognitiivinen tietoisuus mahdollistaa
ajattelun ja oppimisprosessin kontrolloinnin ja itsesäätelyn (Bransford & Schwarz 2001, 66).
Refleksiivisyys ja reflektiivisyys tarkoittavat käsitteinä hieman eri asioita. Kun refleksiivinen
toiminta suuntautuu omiin sisäisiin tiloihin (itsereflektio), reflektiivisyydessä ovat mukana
myös vuorovaikutus ja ’toinen’ (Tiuraniemi teoksessa Niemi & Keskinen, 2002, 166). Valokuvapäiväkirjassa voi olla painottuneena kumpi tahansa. Kun kysymyksessä on julkaisematon, vain itseä varten tehty päiväkirja, tarjoaa se ehkä enemmän tilaa itsereflektiolle. Blogimuotoisessa valokuvapäiväkirjassa vuorovaikutus ja yhteys toisiin noussee enemmän esille.
Von Wright (1996) erottaa kaksi reflektiivisen toiminnan tasoa: tietoisen suuntautumisen tavoitteisiin, keinoja arvioivan tason ja minätietoisuuden eli omaa toimintaa tavoitteellisena
subjektina arvioivan tason. Jotta voi reflektoida omaa ajatteluaan, on tultava tietoiseksi omista ajatteluprosesseistaan. Von Wright toteaa kuitenkin, että näiden kahden tason ero on usein
varsin häilyvä. Hän nostaa esille kysymyksen avaako itsereflektio uusia oppimisen mahdollisuuksia ja muuttaako se oppimisen ehtoja, samalla kun se avaa uusia perspektiivejä. Itsere-
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flektion avulla on mahdollista saavuttaa omaa minää koskevaa uutta tietoa. Tiedon suhteellisuuden tajuaminen mahdollistaa kriittisen kyseenalaistamisen. Kun yksilö reflektoi tietoisesti
oman toiminnan perustana olevia tavoitteita, hän voi myös kehittää johdonmukaista ajatteluaan ja minäänsä yhteisöön paremmin sopivaksi.
Kaikki ajattelu tai harkinta ei ole reflektiota, vaan se edellyttää tietoista arviointia. Dewey
(1910, 2-3) määrittelee reflektion, ei vain sarjaksi ideoita, vaan rationaaliseksi päättelyketjuksi, jossa nämä ideat liittyvät toisiinsa. Reflektio ei ole sokeaa toiminta eikä ajatusten sikermää,
vaan tietoista ajatusten jäsentämistä säikeiksi.
Mezirow jakaa reflektion kolmeen kategoriaan. Hän ensinnäkin (1995) määrittää reflektion
(Reflection) omien uskomusten oikeustusten tutkimiseksi, jonka päämääränä on toiminnan
suuntaaminen sekä ongelmanratkaisun tapojen ja strategioiden uudelleen arvioiminen. Kriittinen reflektio (Critical Reflection) puolestaan tarkoittaa omien merkitysperspektiivien taustalla
olevien ennakko-oletusten pätevyyden arviointia. Siinä peilataan myös oletusten lähteitä ja
seuraamuksia. Kriittisessä itsereflektiossa (Critical Self-Reflection) arvioidaan omia merkitysperspektiivejä ja ongelmanasettamistapoja. Uudistava oppiminen (Transformative Learning) pyrkii tukemaan kriittisen reflektion kautta tapahtuvaa oppimisprosessia ja emansipatoriseksi koulutukseksi kutsutaan niitä koulutuksellisia toimia, joilla tuketaan uudistavaa oppimista (Mezirow 1995, 8).
Freire (2005, 107–108) toteaa, että reflektio eli etäisyyden ottaminen omaan toimintaansa,
oman minänsä ja tekojensa arviointi, erottaa ihmisen eläimestä. Ihminen elää niiden tavoitteiden mukaisesti jotka hän on itselleen asettanut. Hänen olemassaolonsa on historiallista ja
eläimen ei-historiallista. Kriittinen reflektio syntyy Freiren mukaan kun ihminen reflektoi
samaan aikaan sekä itseään että maailmaa, hänen havaintoympäristönsä laajenee ja samalla
mahdollistuu aikaisemmin huomaamatta jääneiden seikkojen tarkastelu. Tiuraniemi (2002,
166) määrittää reflektiivisyyden Freiren hengessä ihmisen kykyyn ottaa oma toimintansa ja
oma minuutensa tarkastelun kohteeksi.
Päiväkirja on tyypillinen reflektion menetelmä. Oppimispäiväkirja, ideapäiväkirja, unipäiväkirja ja luentopäiväkirja ovat esimerkkejä päiväkirjoista, joissa reflektio on olennaista. Lukinsky (teoksessa Mezirow et al. 1995) kutsuu päiväkirjamaista prosessia reflektiiviseksi vetäytymiseksi ja sitä seuraavaksi paluuksi. Hän toteaa että päiväkirjan pitäminen auttaa murtamaan tyypillisiä ajattelumalleja ja mahdollistaa elämän suunnan muuttamisen. Huolellisempaa pohdiskelua tarvitaan, koska elämän syvätasoja ei voi muuttaa nopeasti epämääräisen
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mietiskelyn pohjalta. Yhtenä keinona ajattelun ja toiminnan yhdistämisessä on juuri päiväkirja, joka tarjoaa henkilökohtaisen fooruminen tunteiden ilmaisulle, puhdistautumiselle, runoilulle ja sellaisten ajatusten muotoilulle, joilla ei ole muita kanavia. Se antaa myös mahdollisuuden muistojen säilyttämiselle ja niiden uudelleen elämiselle (Lukinsky teoksessa Mezirow
et al. 1995, 233–234).
Rainer (1978) näkee päiväkirjan erityisesti keinona nähdä omat luovat vahvuusalueet (1978,
278). Päiväkirjassa ei ole mitään määrämittaa eikä laatuvaatimuksia ilmaisun suhteen, jonka
vuoksi luovuutta ei rajoita mikään. Päätös siitä, jääkö päiväkirjamerkinnät vain omaan tietoon
on täysin tekijän omassa hallinnassa. Hän (1978, 37) kuitenkin mallintaa päiväkirjan neljäksi
perusvälineeksi katharsiksen (’puhdistumiskokemus’), kuvaamisen, vapaan ja intuitiivisen
kirjoittamisen sekä reflektion. Hän mainitsee päiväkirjan käyttämisen ’aikakoneena’ yhtenä
olennaisena mahdollisuutena. Se tarkoittaa, että tiettyyn ajankohtaan, tunnelmaan ja tietoisuuteen on mahdollista päästä palaamalla siihen päiväkirjan avulla. Tässä on yhtymäkohtia myös
valokuvan kehollisuuteen, jonka Savolainen (mm. teoksessa Halkola et al. 2009) tuo esille
voimauttavan valokuvan menetelmän yhteydessä. Erityisvälineenä on tietoisuuskartta (Map of
Consciousness), joka on tietyn mielentilan vangitseva spontaani piirros. Tietoisuuskartta välineenä näyttäisi olevan lähellä valokuvapäiväkirjan ajatusta, vain tekniikka on erilainen. Tietoisuuskartan avulla työstetään tunteita visuaalisesti. Rainer kuvaa tietoisuuskarttaa tietynlaiseksi meditaatioprosessiksi, joka tekniikkana perustuu vapaaseen piirtämiseen, mutta jonka
pohjana voi käyttää vaikkapa valokuvaa. Muita päiväkirjareflektoinnin erityismenetelmiä neljän perusvälineen lisäksi Rainer luettelee erilaiset listat, kirjalliset henkilömuotokuvat, ohjatut
kuvittelutekniikat, muunnetut näkökulmat, lähettämättömät kirjeet ja kuvitteelliset dialogit.
Näiden tekniikoiden avulla, tietynlaisina etääntymiskeinoina, on mahdollista päästä käsiksi
syvemmälle omaan ajatteluun. Tämän tapaisia sovellettuja tekniikoita oli joillakin valokuvapäiväkirjaprojektin osallistujilla ehkä käytössäkin.
Valokuvapäiväkirjatyöskentely on ennen kaikkea oman ajattelun ja toiminnan reflektointia.
Työskentelyyn liittyy paljon myös metakognitiivista toimintaa, niin kuin reflektointiin ja refleksiiviseen toimintaan yleensäkin, mutta metakognitioiden mittaaminen ja luotettava analysointi on tällä tutkimusasetelmalla mahdotonta. Se saattaisi olla mahdollista videopäiväkirjojen avulla, jolloin mukana olisi ’ääneen ajattelua’ (loud thinking).
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2.4 Aiempia minäpystyvyyden tutkimuksia ja näkökulmia valokuvan
merkityksellistävään hyödyntämiseen
Valokuvapäiväkirjakontekstin pedagogista käytöstä ei löydy yliopistojen tietokantahakujen
perusteella tutkimuksia tai tieteellisiä artikkeleita. Nelli-portaalin tietokantahakujen (haettu
23.3.2013) perusteella yhtään kotimaista tai kansainvälistä tutkimusta hakusanoilla
’photodiary’, ’photo diary’ tai ’valokuvapäiväkirja’. Minäpystyvyydestä on tutkimuksia, mutta sitä ei ole liitetty visuaaliseen ajatteluun tai valokuvapäiväkirjamaiseen työskentelyyn.
Osallistavaa valokuvaa on myös käytetty tutkimuksissa runsaastikin. Tyypillisimmillään sen
käyttö on monitieteisissä tutkimusprojekteissa.
Partanen (2011) soveltaa väitöstutkimuksessaan Banduran teoriaa minäpystyvyysuskomuksista aikuisopiskelijoiden toimintaan. ”`Kyllä minä tästä selviän´. Aikuisopiskelijat koulutustarinansa kertojina ja koulutuksellisen minäpystyvyytensä rakentajina” selvittää miten minäpystyvyys vaikuttaa aikuisopiskelijan opiskelumenestykseen. Hänen mukaansa aikuisopiskelija menestyy, jos hän luottaa kykyihinsä. Myös läheisten tuki, kannustus ja arvostus ovat tärkeitä seikkoja minäpystyvyyden kehittymisen kannalta.
”Minäpystyvyysuskomukset eivät suoraan kerro sitä, mitä aikuisopiskelija uskoo tekevänsä,
vaan mihin hän uskoo kykenevänsä. Jos aikuisopiskelija uskoo, ettei hänellä ole kykyjä tuottaa tiettyjä tuloksia tai toimintoja, hän ei myöskään yritä tavoitella niitä. Sitä vastoin hänen
vahva uskonsa pystyvyyteensä edesauttaa häntä suuntaamaan toimintaansa sinnikkäämmin
päämääriään kohti.” (Partanen 2011, 23)
Myös voimauttavan valokuvan alueelta joitakin tutkimuksia on tehty. Ensimmäisenä on Savolaisen pro gradu -tutkielma Maailman ihanin tyttö – voimauttava valokuva vuodelta 2005,
jonka pohjalta julkaistiin 2008 kirja Maailman ihanin tyttö. Savolainen lanseerasi tuolloin
voimauttavan valokuvan menetelmän, jota hän oli käyttänyt siinä vaiheessa vuosia omassa
sosiaalialan työssään. Savolaisen tutkimuksen teoriapohja nojaa pitkälti Siitosen väitöskirjaan
Voimaantumisteorian perusteiden hahmottelua (1999).
Mäkiranta tutki väitöskirjassaan Kerrotut kuvat (2008) narratiivisin menetelmin omaelämäkerrallisia valokuvia yksilön, yhteisön ja kulttuurin kohtaamispaikkoina. Mäkirannan kontekstina oli myös feministinen tutkimus ja tutkimuksessa kiinnitettiin huomiota erityisesti kulttuuriseen merkityksenantoon ja naiseuden itsemäärittelyyn. Tutkimusaineisto koostui taideopis-
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kelijanaisten omakuvista ja albumikuvista sekä niiden pohjalta tehdyistä syvähaastatteluista.
Savolaisen ja Mäkirannan metodiikasta löytyy yhtäläisyyksiä.
Photovoice-menetelmä, jota kutsutaan myös osallistuvaksi valokuvaukseksi tai vapaaehtoiskuvaukseksi (Participatory Photography) on kehitetty 1990-luvun alussa Michiganin yliopistossa (Wang & Burris, 1994). Sitä käytetään paitsi tutkimusotteena, myös yhteisön kehittämisessä, koulutuksessa ja julkisessa terveydenhuollossa. Menetelmä yhdistää valokuvauksen ja
ruohonjuuritason sosiaalisen toiminnan. Useissa tutkimushankkeissa Photovoice-menetelmää
on käytetty marginaaliryhmien kanssa työskenneltäessä. (Mitchell 2011, 58)
Kolb (2006) on käyttänyt valokuvahaastattelun (Photo Interview) menetelmää mm. islamilaiseen maailmaan sijoittuvassa monitieteisessä HAMMAM-projektissa (2006), jossa tutkimuksen keinoin yhdistettiin tieteellistä tietoa (Scientific Knowledge) ja hiljaista tietoa (Tacit
Knowledge). Valokuvien käyttö yhdistyi osallistavaan toimintaan: osallistujat valokuvasivat
omaa ympäristöään ja keskustelivat kuvista haastatteluissa. Photovoice- ja Photo Interviewkonsepteihin kuuluu olennaisena osana valokuvien julkinen presentoiminen esimerkiksi näyttelynä.
Hernández käytti osallistavaa valokuvamenetelmää Grounded Theory-lähtöisesti tutkiessaan
köyhyyttä Meksikon pohjoisella rajaseudulla (2009). Tutkimuksessa osallistujille annettiin
kertakäyttöiset kamerat, joilla omaa elinympäristöä kuvattiin. Yksi avaintuloksista oli että
köyhissä olosuhteissa elävät kuvasivat nimenomaan omaa elinpiiriään, eivätkä esimerkiksi
haaveitaan, kuten kalliita autoja tai hienoja taloja. Hernándezin (2009, 16–17) mukaan kuvamenetelmän rajoituksena on kuvien ja niihin liittyvien narratiivien tulkinnan monet mahdollisuudet sekä mahdollisuus virhetulkintoihin. Hän arvioi mahdollisen vertaisryhmän olevan
tässä tutkimuskontekstissa tarpeellinen (köyhät vs. hyvin toimeentulevat).
Valokuvapäiväkirjatutkimukseen nämä menetelmät eivät liittyneet niinkään minäpystyvyyden
ja reflektion kontekstien kautta, vaan siinä mielessä, että rajapintana on käsitteellinen hahmottaminen valokuvan muotokielen avulla. Valokuvan todellista tai kuviteltua todistusvoimaa
käytetään yhteisöllisesti ja assosiatiivisesti. Valokuva on näissä kaikissa narratiivinen elementti, osa tarinaa. Myös näissä tutkimuksissa valokuvaaminen toimintana loi merkityksiä
osallistujille. Yleisesti valokuvan merkitys rakentuu kulttuurisissa käytänteissä eikä sillä ole
mitään erityistä perimmäistä olemusta. On vain valokuvia jotka saavat merkityksiä erilaisissa
yhteyksissä (Seppänen 2001, 236). Valokuvapäiväkirja on yksi niistä yhteyksistä.
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3 Menetelmät	
  
Tutkimusta suunniteltaessa ja tutkimuskysymyksiä muodostettaessa lähtökohtana olivat aluksi
voimaantumisteoriaan liittyvät tekijät (Siitonen 1999) ja sen suhteen erityisesti kykyuskomukset. Vaikuttimena oli niin ikään voimauttavan valokuvan (Savolainen) menetelmä. Voimaantumisteoria tuntui kuitenkin lähtökohdiltaan niin laajalta ja moniulotteiselta, että päätin
vuoksi rajata tutkimuksen kykyuskomuksiin ja sen osalta vielä erityisesti minäpystyvyyden
(Self-Efficacy) käsitteeseen. Minäpystyvyys on osa Banduran (1986) sosio-kognitiivista teoriaa. Kykyuskomukset ovat yksi osa voimaantumisteorian osaprosesseista (vrt. Siitonen 1999,
158).
Tutkimuksen työhypoteesina oli, että valokuvapäiväkirjatyöskentelyllä on positiivinen yhteys
osallistujan minäpystyvyyden uskomuksiin. Tästä on vahvoja viitteitä tutkijan oman, vuodesta
2010 lähtien toteutetun valokuvapäiväkirjatyöskentelyn perusteella. Päiväkirjatyö vaatii toteuttajaltaan sitoutumista ja itsesäätöisyyttä. Päiväkirjan henkilökohtainen merkityksellisyys
korostuu juuri sitoutumisessa: jos merkintöjen tekeminen ei ole säännöllistä, huolellista ja
tietyssä mielessä myös järjestelmällistä, päiväkirjan tai valokuvapäiväkirjan pitäminen ei ole
mielekästä. Itse olen sitoutunut päivittäiseen työskentelyyn valokuvapäiväkirjani parissa.
Metsämuurosen (2006a) mukaan hypoteesit suuntaavat tutkimusta antamalla sille testattavan
muodon. Ne auttavat myös lähestymään tutkimuskohdetta objektiivisesti. Toisin sanoen, hypoteesissa esitetään selkeä väite, jonka paikkansapitävyyttä testataan (Metsämuuronen 2006a,
40). Valokuvapäiväkirjatutkimuksen osalta työhypoteesin olisi yhtä hyvin voinut jättää asettamattakin, mutta se toi alusta lähtien tutkimukselle mielenkiintoisen odotusarvon.

3.1 Tutkimuskysymykset
Tutkimuksessa selvitettiin, millaisia yhteyksiä valokuvapäiväkirjatyöskentelyllä on henkilön
minäpystyvyyteen. Tutkimuskysymyksenä on: Miten tutkimukseen osallistujat kokevat valokuvapäiväkirjatyöskentelyn reflektoinnin välineenä minäpystyvyyden näkökulmasta (onnistumisen kokemukset, sijaiskokemukset ja mallit, sosiaalinen kannustus)?
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Alakysymyksinä: Millaisia onnistumisen kokemuksia osallistujat kokevat työstäessään valokuvapäiväkirjojaan? Miltä palaute ja vertaistuki tuntuvat? Kokevatko osallistujat saavansa
malleja toisiltaan työskentelyn aikana?
Banduran sosio-kognitiiviseen persoonallisuusteoriaan kuuluva minäpystyvyyden käsite oli
kontekstiin sopiva, mielenkiintoinen ja ajankohtainen lähestymiskulma, joten päätin ottaa sen
lähtökohdaksi. Minäpystyvyys liittyy kaikkeen suorittamiseen, mutta ennen kaikkea oppimisen prosesseihin. Sillä että uskon tai en usko selviytyväni tietystä tehtävästä, on suuri merkitys tehtävässä menestymiselle, osin jopa riippumatta siitä miten pätevä tai epäpätevä kyseiseen tehtävään olen. Pystyvyyteen ja osaamiseen liittyvää yhteiskunnallista diskurssia on tässä ajassa runsaasti. Lisäksi oman valokuvapäiväkirjatyöskentelyn kautta minulla on vahva
omakohtainen kytkentä aiheeseen. Siksi halusin käsitellä sitä tutkimuksessani.
Tässä tutkimuksessa ei tutkita valokuvan tai valokuvaamisen terapiavaikutusta. Minäpystyvyys vaikuttaa yksilön voimaantumisen tunteeseen mutta on vain yksi osaprosessi siinä muiden tehokkuususkomuksien ja itsesäätelyn mukana (Siitonen J. 1999, 158).

3.2 Osallistujat ja tutkimuksen vaiheet
Tutkimukseen osallistui 26 aikuista henkilöä, joista 19 naista ja 7 miestä. Osallistujien syntymävuodet vaihtelivat vuosien 1952 ja 1987 välillä. Alkukyselyyn (N=26) osallistuja vastasi
siinä vaiheessa kun hän oli aloittamassa varsinaista valokuvapäiväkirjatyöskentelyä (N=22).
Alkukyselyn jälkeen karsiutui viisi henkilöä pois, johtuen todennäköisesti siitä ettei heidän
kohdallaan itse valokuvapäiväkirjatyöskentely ollut aidosti alkanutkaan. Loppukysely (N=21)
tehtiin siinä vaiheessa kun osallistuja oli osallistunut valokuvapäiväkirjatyöskentelyyn noin
kahden kuukauden ajan. Loppukysely lähetettiin siis vain niille osallistujille, jotka aktiivisesti
työskentelivät valokuvapäiväkirjojensa parissa. Kuvio 1 kuvaa tutkimuksen vaiheet vaiheet
yksinkertaistetusti.
Kun idea tutkimuksen käytännön toteuttamisesta alkoi kehittyä ja saavuttaa lopullisen muotonsa (=blogityöskentely ja web-kyselyt), aloin tutkijana lähestyä verkostojani: kerroin tutkimuksesta lähinnä kollegoiden, sosiaalisen median, sähköpostin ja projektitoimijoiden kautta.
Sosiaalisessa mediassa kohteena olivat Facebookin ryhmät liittyen valokuvaterapiaan ja mediakasvatukseen. Sähköpostitse tutkimuksesta kerroin projektitoimijoille (mm. Mobiilistihanke, Valokuvaterapia-yhdistys, Phototherapy association sekä erilaiset sosiaalisen median
ja mediakasvatuksen verkostot) ja kollegoille opetusalalla. Tämän lisäksi perustin projektille
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heti alkuvaiheessa (toukokuu 2012) www-sivut, jossa tutkimuksesta kerrottiin. Kenen tahansa
täysi-ikäisen henkilön oli mahdollista osallistua tutkimukseen, mutta käytännössä siihen valikoitui sellaisia osallistujia jotka ammattinsa puolesta olivat kiinnostuneet menetelmästä. Suurin osa (16) mukana olijoista loppukyselyn (N=21) perusteella oli opetus- ja kasvatusalalta.
Mukana oli lisäksi kaksi terapeuttisella alalla toimijaa, yksi yrittäjä, yksi ICT-asiantuntija ja
yksi työtön henkilö. Alkukartoituksessa (N=26) ei kysytty osallistujan ammattia, ainoastaan
työtilanne. Alkukartoituksessa työssä olevia oli 24 henkilöä, yrittäjänä 1 henkilö ja vapaaehtoistyössä 1 henkilö. Osallistuneista naisia/miehiä oli seuraavasti: alkukartoitus 19/7, valokuvapäiväkirjatyöskentelyvaihe 17/5, loppukysely 17/4. Ikäjakaumaltaan osallistujat vaihtelivat
syntymävuosiltaan vuosien 1952 ja 1987 välillä. Ikävuosien mediaani on 1963, keskiarvo
1966.
Valokuvapäiväkirjatutkimuksen aineistonkeruu toteutettiin kolmessa vaiheessa (ks. kuvio 1).
Ensimmäinen orientaatiovaihe oli kartoittava web-kysely (alkukysely, LIITE 3), toinen vaihe
itse valokuvapäiväkirjatyöskentely ja siihen liittyvä sanallinen reflektio ja kolmas, elaborointivaihe oli web-kysely (loppukysely, LIITE 4).

Alkukartoitus,	
  päiväkirjavaiheen	
  
alussa:	
  Orientaa6o	
  (N=26)	
  	
  

Valokuvapäiväkirjatyöskentely	
  
blogissa	
  2kk:	
  Kokemuksellisuus	
  (N=22)	
  

Loppukysely,	
  päiväkirjavaiheen	
  
lopussa:	
  Elaboroin6	
  (N=21)	
  
Kuvio 1. Valokuvapäiväkirjatutkimuksen vaiheet.
Elaborointivaiheessa eli loppukyselyssä saadut kokemukset kerättiin yhteen ja osallistujilta
kysyttiin mm. onnistumisen kokemuksista (”Kerro millaisia onnistumisen kokemuksia koit
valokuvapäiväkirjatyöskentelyssä. Oliko jokin tietty asia erityisen merkityksellistä?”), kokemuksista toisten henkilöiden onnistumisista (”Kun teit valokuvapäiväkirjatyöskentelyä, miten
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arvioit että sait vaikutteita muilta tutkimukseen osallistujilta (esim. blogityöskentelyssä tai
keskusteluissa) tai ylipäätään muilta henkilöiltä?”) sekä kannustuksesta (”Saitko kuvistasi
palautetta ja keskustelitko muuten muiden ihmisten kanssa valokuvapäiväkirjastasi työskentelyn aikana? Millaiselta palaute tuntui?”). Myönteistä ajattelua selvitettiin kysymyksillä tuntemuksista (”Kuvaile miltä valokuvapäiväkirjatyöskentely on tuntunut. Miten päiväkirjatyöskentely vaikutti sinuun? Mikä oli kaikkein vaikuttavinta?” ). Myös mahdollisista pettymyksistä työskentelyn aikana kysyttiin (”Entä koitko joitakin pettymyksiä työskentelyssäsi? Jos koit
niin kerro niistä tässä.”).
Osallistumisohjeet ovat tutkimuksen liitteenä (LIITE 2). Alkukysely on LIITE 3 ja loppukysely LIITE 4.
Tutkimus aloitettiin valokuvapäiväkirjatyöskentelyn osalta 1.6.2012 ja viimeiset blogipostaukset tallennettiin 30.9.2012. Neljän kuukauden aikana 22 osallistujaa piti valokuvapäiväkirjaa 2–4 kuukauden työskentelyjakson.
Ensimmäinen vaihe (orientaatio), alkukysely (LIITE 3), sisälsi 16 kysymystä, joista kuusi
kysymystä oli laadullisia, avoimia kysymyksiä. Taustakysymyksiä oli kolme kappaletta (sukupuoli, syntymävuosi, työtilanne) ja loput seitsemän kysymystä olivat määrällisiä. Ensimmäisen vaiheen tavoitteena oli taustatietojen lisäksi saada käsitys osallistujien odotuksista
valokuvapäiväkirjatyöskentelystä ja yleensäkin valokuvan käytöstä luovassa toiminnassa.
Alkukartoitus tehtiin kun osallistuja ilmoittanut halukkuutensa osallistua tutkimukseen ja oli
liittynyt yhteisblogiin.
Alkukartoituksen osallistujamäärä oli 26. Taulukko 1 sisältää osallistujien käsityksiä valokuvasta henkilökohtaisena ilmaisukeinona. Taulukko 2 puolestaan kertoo osallistujien käsityksiä
siitä miten valokuva ja valokuvaaminen tukee omaa ajattelua.
Taulukko 1
Valokuva ilmaisukeinonani (alkukyselyn kysymys nro 4)

N

%

Kuvaan lähinnä albumikuva-tyyppisesti, muistoksi itselleni ja
perheelleni.

18

69 %

Kuvailen silloin tällöin omaksi huvikseni.

12

46 %

Harrastan valokuvausta, mutta en kovin säännöllisesti.

7

27 %

Olen aktiiviharrastaja.

7

27 %

19
Olen valokuvausalan ammattilainen.

2

8%

Käytän valokuvaa dokumentoinnin välineenä työssäni tai
harrastuksessani.

16

62 %

En ole valokuvannut lainkaan tai juuri lainkaan.

1

4%

Valokuvaus ja valokuvaaminen ei kiinnosta minua.

0

0%

Julkaisen kuviani usein tai melko usein (esim. blogissa,
lehdissä tai näyttelyissä).

8

31 %

Kuvaan lähinnä kaveriporukassa.

3

12 %

Muu

7

27 %

Alkukyselyn kysymys nro 4:n vastaukset (N=26). Taustakysymyksessä kysyttiin omaa suhdetta valokuvaan ilmaisukeinoa. Suurin osa määritti suhteensa valokuvaan ei-vakavaksi,
muistojen takia (69 %) ja omaksi huviksi (46 %) tapahtuvaksi aktiviteetiksi. Myös työhön tai
harrastukseen liittyvä dokumentointi (62 %) oli tärkeä toiminta.
Taulukko 2
Miten valokuva mielestäsi tukee ajatteluasi? (alkukyselyn
kysymys nro 9)

N

%

En koe että valokuva ja valokuvaaminen auttaa minua ajattelussani ja hahmottamisessa mitenkään.

0

0%

Kun otan kuvia, se auttaa minua ajattelemaan konkreettisesti
ainakin sitä asiaa jota kuvaan.

8

31 %

Kuvaaminen auttaa jäsentämään ajatuksiani. Kuvattavan asian
ei tarvitse liittyä opittavaan tai muuten käsillä olevaan asiaan.

14

54 %

Saan kuvaamisesta iloa, joka innostaa minua opiskeluun tai
työhöni.

21

81 %

Käytän valokuvaamista muistilehtiön tapaan, kun näen jotakin
mielenkiintoista, otan siitä kuvan jotta pystyn palaamaan asiaan.

18

69 %

Muu

9

35 %

Alkukyselyn kysymys nro 9:n vastaukset (N=26). Taustakysymyksessä kysyttiin osallistujien
käsitystä siitä miten valokuvaaminen tukee omaa ajattelua. Yleisintä on se että kuvaaminen
on positiivinen (81 %) asia, josta saa iloa ja joka inspiroi. Kameran insrumentaalinen käyttö
(69 %), jossa kameraa käytetään muistilehtiön tapaan ja kuvaaminen jäsentämisen apuna koettiin tärkeäksi (54 %).
Toisessa vaiheessa (työskentelyn kokemuksellisuus) tutkimukseen osallistujat pyydettiin
aloittamaan blogimuotoinen valokuvapäiväkirja, jota he ylläpitivät vähintään kahden kuukau-
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den ajan. Jotta työskentelystä muodostui aidosti päiväkirjamainen tuli siihen tehdä merkintöjä
muutamia kertoja viikossa. Tutkija perusti valokuvapäiväkirjatyöskentelyä varten yhteisblogin (http://www.photodiaryblog.com), jonne osallistujat halutessaan liittyivät. Valokuvapäiväkirjan pitämisen käytännön valinnat jätettiin vapaasti osallistujien päätettäväksi: blogia sai
halutessaan pitää missä tahansa, kunhan tutkijalla oli sinne lukuoikeus. Teknisesti osallistujan
valokuvapäiväkirjan ei myöskään tarvinnut olla blogi tai yleensäkään verkkopalvelu. Käytännössä kaikki toteuttivat kuitenkin valokuvapäiväkirjansa saavutettavuussyistä blogin muotoisesti julkisessa verkossa. Kolme osallistujaa toteutti valokuvapäiväkirjan omassa henkilökohtaisessa blogissaan, loput yhteisblogissa. Valokuvapäiväkirjaan ei myöskään asetettu mitään
tiettyä aihetta tai tehtävää. Tarkoituksena oli vain tehdä merkintöjä oman elämän merkityksellisistä tapahtumista päiväkirjajakson aikana. Julkisen tai ’puolijulkisen’ valokuvapäiväkirjan
pitämisen lisäksi työskentely laukaisi julkistamatonta kuvapohdintaa ja reflektointia sekä metakognitiota joihin ei tutkimuksellisin menetelmin päästäne käsiksi. Tästä on tutkimusaineistossa joitakin viitteitä. Blogityöskentelyyn osallistujien määrä oli N=22.
Kolmas vaihe (elaborointi) oli loppukysely, jonka tavoitteena oli saada käsitys niistä tuntemuksista, jotka valokuvapäiväkirjatyöskentely aiheutti. Siinä pyrittiin saamaan myös tietoa
osallistujien ajatuksia työskentelyn vaikuttavuudesta minäpystyvyyden kannalta. Loppukysely
tehtiin kun osallistuja oli valokuvapäiväkirjatyöskentelyn loppuvaiheessa eli 2 kuukauden
työskentelyjakson lopussa. Loppukyselyyn osallistuneiden määrä oli N=21.
Tutkimuksen aloitti siis 26 osallistujaa, joista 22 osallistui itse valokuvapäiväkirjatyöskentelyyn. Loppukyselyyn saatiin vastauksia 21 kappaletta. Tutkimukseen osallistui myös yksi
henkilö Meksikosta. Hän osallistui valokuvapäiväkirjatyöskentelyyn, mutta alku- ja loppukysely jäi hänen kohdaltaan tekemättä, luultavasti sen vuoksi että osallistumisohjeita ja webkyselyitä ei käännetty englanniksi tai espanjaksi. Tiedon projektista hän oli saanut Facebookryhmän kautta.
Osallistujat valikoituivat valokuvapäiväkirjatutkimukseen suurelta osin orientaationsa perusteella. On luonnollisesti itsestään selvää, että tällaiseen tutkimukseen osallistuminen ei ole
mielekästä, jos ei tunne juuri mitään mielenkiintoa valokuvaamista kohtaan. Suurimman osan
(69 %) orientaatiota valokuvaukseen määritteli tyypillinen albumikuvaus, mutta sen lisäksi 62
% käytti valokuvaa dokumentoinnin välineenä, joko työssä tai harrastuksessa. 46 % ilmoitti
kuvaavansa silloin tällöin omaksi huvikseen. Aktiiviharrastajiksi ilmoittautui 7 osallistujaa
(27 %). Mukana oli myös kaksi valokuvausalan ammattilaista. Vaihtoehdot eivät sulkeneet
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pois toisiaan, koska tarkoituksena oli selvittää osallistujien valokuvauksellista orientaatiota
eikä ammatillista statusta.
Alkukyselyn perusteella suurin osa (21 henkilöä, 81 %) ilmoitti saavansa valokuvauksesta
iloa, joka innostaa työhön tai opiskeluun. Valokuvan funktionaalinen käyttö ajattelun tukena
oli mukana 69 %:lla. Yli puolet (14 henkilöä, 54 %) kertoi lisäksi, että kuvaaminen auttaa
jäsentämään ajatuksia. Tässäkin kysymyksessä oli mahdollista valita useampi vaihtoehto.

3.3 Laadullisen tutkimuksen etnografinen ote
Valokuvapäiväkirjaprojektin tutkimus perustuu työskentelyvaiheen osalta empiiriseen eli havainnoivaan tutkimukseen. Toteutin tutkimuksen laadullisena, koska halusin ymmärtää syvällisemmin niitä yhteyksiä, joita valokuvapäiväkirjan pitämisellä on. Aineisto perustui kahteen
pääosin laadulliseen web-kyselyyn ja itse valokuvapäiväkirjojen sisältöihin eli ns. postauksiin
valokuvineen ja reflektioineen.
Valokuvapäiväkirjatutkimuksen metodiikka on ottanut vaikutteita tiedonkeräämismenetelmien osalta eniten etnografisesta tutkimuksesta. Etnografia on tutkimusmenetelmä, jossa tutkitaan erilaisia yhteisöjen kulttuurisia järjestelmiä (Vuorinen 2005, 63), jollaiseksi valokuvapäiväkirjan osallistujayhteisöä yhteisblogeineen voisi luonnehtia. Tutkija oli mukana havainnoivana osallistujana, jotka tarkoittaa sitä että hän on osallistuu itse toimintaan, jonka lisäksi
tutkijan rooli ja tavoitteet ovat julkisia. Valokuvapäiväkirjan osalta on nimenomaan ollut
olennaista se että on toimittu läpinäkyvästi, ikään kuin akvaariossa. Alusta lähtien projektista
on tiedotettu aktiivisesti: projekti itse asiassa alkoi juuri siitä kun tutkimukselle tehtiin oma
sivusto ja julkinen blogi. Mikäli tutkija osallistuisi tutkimukseen ns. täydellisenä osallistujana,
tällöin hänen roolinsa ja tutkimustavoitteensa olisivat salaisia. Siinä tapauksessa tutkimusasetelmaan liittyisi tietynlaisia, vakaviakin eettisiä ongelmia. Etnografisessa tutkimusperinteessa
osallistujista käytetään nimitystä informantti (Informant). Itse käytän kuitenkin tässä tutkimuksessa ’osallistuja’ -sanaa. Gilmoren mukaan (2002, 32) etnografisessa tutkimuksessa pidetään yleensä mielenkiintoisina omintakeisia ja erikoislaatuisiakin osallistujia, siitäkin huolimatta että heidän kauttaan ei välttämättä saada aina yleistettävintä tietoa. Etnografiaa käytetäänkin usein käytettävyystutkimuksen välineenä, jossa olennaisena tutkimuskohteena on
yleisen logiikan lisäksi erikoistapaukset.
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Tutkimuksen käytännön toteutustapa on saanut vaikutteita myös design-tutkimuksesta. Tämä
johtunee siitä että alun perin oli tarkoitus toteuttaa tutkimus nimenomaan design-tutkimuksen
kontekstissa. DBR-tutkimuksen (Design Based Research) lähestymistavassa ilmiötä tutkitaan
mm. asettamalla erilaisia design-prototyyppejä (esim. kokeiltava oppimisympäristö) käytännön tilanteisiin (Joseph 2004, 236). Siinä lähdetään siitä että koska oppiminen on kontekstiin
sidottua, niin sitä pitää tutkiakin aidoissa konteksteissa. Design-tutkimukselle tyypillistä on
että siinä esiintyy iteraation vaiheita kuten orientaatio (vrt. alkukysely), työskentelyn kokemuksellisuus (vrt. valokuvapäiväkirjatyöskentely) ja elaborointi eli yksityiskohtaisempi aiheen työstäminen (vrt. loppukysely). Hyvönen kuvaa väitöstutkimuksessaan tämänkaltaisen
vaiheistuksen soveltaen sitä leikillisen oppimisen prosessiin (PLP) (Hyvönen 2008, 85).
Valokuvapäiväkirjatutkimuksessa etnografiseen tutkimusotteeseen kuuluva kenttätyö (field
work) on ollut osallistujien, informanttien suorittama valokuvapäiväkirjatyöskentely eli osallistuminen kuvablogin pitämiseen. Strukturoitua tiedonhankintaa käytettiin alku- ja loppukyselyissä.
Etnografisen tutkimuksen luotettavuuteen vaikuttavat tutkijan ja tutkittavien väliset suhteet,
ryhmän parissa käytettävä aika. Monipuolisten tutkimusmenetelmien käyttö lisää yleisesti
etnografisen tutkimuksen luotettavuutta. Merkittävä seikka on niin ikään tutkittavien äänten
kuuluminen. Tutkijan havainnot tulee kuvata tiheästi. (Rantala 2006, 271)
Tässä tutkimuksessa vietin kenttävaiheessa päivittäin aikaa blogissa postaamalla omaa aineistoa, lukemalla ja kommentoimalla muiden postauksia sekä tekemällä muistiinpanoja havainnoistani. Osa osallistujista oli ammatillisesti tuttuja kollegoita, osaan puolestaan tutustuin vasta blogityöskentelyn aikana. Tiedonhankintamenetelmiä monipuolistin siten että kenttätyön
alussa ja lopussa oli strukturoidut kyselyt. Osallistujien haastatteluja ei ollut, vaikka siihenkin
olin varautunut. Aineiston rikkaus kuitenkin vapautti tämänkaltaisen triangulaation tarpeesta.

”Valokuvapäiväkirja on tekijänsä henkilökohtainen agenda tai projekti, jossa
hän jollain tavalla säännöllisesti tuottaa itselleen merkityksellisiä valokuvia.
Valokuvapäiväkirja auttaa hahmottamaan maailmaa, toimii muistin tukena palauttaen mieleen tilanteita, ajatuksia, tunteita. Valokuvan luonne on nimenomaan kehollisuus, jolloin kuvan ottamisen tilanne palautuu helposti mieleen
kaikkien aistien kautta. Valokuvapäiväkirjan ehkä tärkein puoli on se, että sen
avulla kuvaaja käy jatkuvasti jonkinlaista dialogia itsensä kanssa. Dialogin tar-
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koitus on tuottaa merkityksiä omaan elämään. Päiväkirja voi olla julkinen tai
yksityinen ja sen muoto on tietenkin täysin vapaa. Se voi olla henkilökohtainen
blogi, perinteinen verkkosivu, valokuva-albumi, kenkälaatikollinen kuvia, negatiiviarkisto, kuva-arkisto kovalevyllä, osa jotakin laajempaa verkkopalvelua.
Reflektointi eli oman toiminnan, ajattelun ja omien tuntemuksien pohdinta on
tärkeää. Valokuvapäiväkirjasta tulee helposti vain mekaaninen suoritus, laukaisimen painallus, ellei toimintaan yhdistä ajattelua.”
(www.photodiaryblog.com)
Photodiaryblog-konseptissa valokuvapäiväkirja on nimenomaan verkkopäiväkirja eli blogi
(weblog). Blogin julkisuusasetuksia voi helposti muuttaa, jolloin blogaaja voi itse päättää
millainen näkyvyys kullakin postauksella on. Yhteisblogi toteutettiin Wordpress-alustalle,
johon on saatavissa myös mobiilisovellus. Sen avulla kuvapäiväkirjaa voi pitää ajasta ja paikasta riippumatta. Henkilökohtaiseen, verkossa toimivaan kuvapäiväkirjaan soveltuisivat
myös erilaiset mikroblogipalvelut, joista tunnetuin on Twitter.

Sanastoa

•

Päiväkirja: yleensä henkilökohtainen kokoelma muistiinpanoja, esim. kirjan tai vihkon
muodossa. Erilaiset ammattiryhmät pitävät päiväkirjoja, jotka voivat perustua säädöksiin, esim. merenkulkijoiden lokikirja.

•

Blogi eli weblog: verkossa toimiva henkilökohtainen tai jonkin ryhmän yhteinen päiväkirjamuotoinen julkaisu.

•

Mikroblogi: blogi, jonka postausten merkkimäärä on rajoitettu esimerkiksi 140 merkkiin. Tämä vaikuttaa siihen lähetettävien viestien ilmaisuun.

•

Postaus: artikkelin lisäämistä blogiin kutsutaan postaamiseksi.

•

Tviittaus: postauksen eli artikkelin lisäämistä mikroblogiin kutsutaan puolestaan tviittaamiseksi.
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3.4 Aineiston sisällönanalyysit
Kuvat olivat tässä kontekstissa olennaisia, joten tein valokuvapäiväkirjojen kuville visuaalisen
aineiston sisällönanalyysin. Halusin saada selville millaista valokuvallista aineistoa tutkimukseen osallistujat olivat tuottaneet, mm. oliko jotain kuvallisia elementtejä jotka selkeästi liittyisivät minäpystyvyyden uskomuksiin. Visuaalisen aineiston sisällönanalyysi pyrkii selvittämään visuaalisen järjestyksen luonnetta ja sen vuoksi aineisto (kuvat, tekstit) muunnetaan
järjestelmällisesti numeroiksi ts. aineisto kvantifioidaan. Se kohdistuu aina isompaan aineistoon, ei yleensä yksittäisiin representaatioihin. Yksittäisten representaatioiden analyysi ei kuitenkaan ole poissuljettu. (Seppänen 2005, 142–143)
Visuaalisen aineiston lisäksi analysoin web-kyselyiden vastaukset ja blogipostauksien tekstejä. Teknisesti sisällönanalyysi eteni siten, että luin ensin koko aineiston läpi ja merkitsin siinä
esiintyvät ilmiöt alustavaan käsitekarttaan. Sen jälkeen koodasin aineiston NVivoohjelmistolla, jolloin alkoi muodostua luokkia ja alaluokkia. Samalla kun koko aineisto oli
koodattu, minulle alkoi muodostua vaikutelmatietoon perustuen mitä kaikkea aineisto pitää
sisällään. Osoittautui, että aineiston laajuuden ja rikkauden vuoksi koodausyksikön määrittelystä tuli vaikeaa. Yksi blogipostaus saattoi sisältää useita koodausyksikköjä. Päädyin yksinkertaistamaan asetelmaa ja pitäydyin alkuperäisissä havaintoyksiköissä sekä toisaalta visuaalisen sisällönanalyysin suhteen koodausyksiköksi muodostui postauksen valokuva. Tämä oli
toisaalta luonnollistakin, koska kysymyksessä oli nimenomaan valokuvapäiväkirja. Toisaalta,
joissakin loppukyselyn vastauksissa kävi ilmi, että kirjoittaminen ja sen oppiminen prosessissa olikin tärkeintä. Tämä on mielenkiintoinen ilmiö: valokuva ei itse asiassa ollutkaan aina
pääosassa, vaan se aikaansai toisen luovan prosessin eli kirjoittamisen. Tutkimuksen kannalta
oli kuitenkin hyödyllistä tehdä tarkka koodaus, sillä sen avulla aineisto tuli varsin tutuksi.
Myös mahdollisen jatkotutkimuksen kannalta sieltä oli mahdollista löytää uusia mahdollisia
tutkimusjuonteita.
Sen jälkeen rajasin aineistosta tutkimuskysymysten kannalta olennaisen datan: 3 kpl laadullista ja 1 kpl määrällistä kysymystä alkukyselystä, 9 kpl laadullista ja 1 kpl määrällistä kysymystä loppukyselystä sekä osallistujien merkityksellisinä pitämät omat postauksensa (N=57, perustui loppukyselyn kysymykseen). Näille postauksille pyrin löytämään visuaalisen järjestyksen tulkinnan. Tämän lisäksi analysoin määrällisesti samoilla luokitteluilla omat neljän kuukauden aikana syntyneet valokuvapäiväkirjan kuvani. Vertailin osallistujaryhmän merkityksellisiä kuvapostauksia omiin kuvapostauksiini. Tutkimuksen pääasiallinen struktuuri muo-
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dostui lopulta loppukyselyn laadullisten kysymysten vastauksista eli niistä kokemuksista, joita
osallistujat olivat kokeneet työskentelyssään.
Päädyin tutkimuksessani analysoimaan kuvien osalta osallistujien itsensä merkityksellisinä
pitämiä valokuvapäiväkirjan postauksia. Tutkimuksen loppukyselyssä pyydettiin osallistujia
nimeämään kolme päiväkirjatyöskentelyn aikana syntynyttä valokuvallista merkintää. Osallistujat arvioivat itse miksi juuri nämä valokuvapäiväkirjamerkinnät olivat erityisen merkityksellisiä.
”11. Esimerkkejä merkityksellisistä kuvista valokuvapäiväkirjatyöskentelyn
aikana *
Mainitse kolme merkityksellistä ottamaasi valokuvaa valokuvapäiväkirjatyöskentelyssäsi. Kerro niistä: kuvan ideasta ja ideoinnista, ottamistilanteesta, aiheesta, niissä mahdollisesti esiintyvistä henkilöistä ja siitä miksi koit nämä kuvat
erityisen merkityksellisiksi. Mikäli mahdollista nimeä nämä kuvat blogissa esiintyvillä nimillä ja/tai kopioi niiden linkit tähän. (Älä kuitenkaan siirry pois tästä
vastaussivulta!).”
Kontekstina on valokuvapäiväkirjatyöskentelyn avulla tapahtuva reflektointi ja sen yhteydet
minäpystyvyyteen. Koska valmista viitekehystä ei ollut ja pääpaino on nimenomaan ollut aineistossa, kyseessä on induktiivinen, aineistolähtöinen sisällönanalyysi (Metsämuuronen
2006b, 218). Havaintoja tein kuitenkin erityisesti minäpystyvyyden näkökulmasta, koska tutkimuskysymyksessä halusin nimenomaan tarkastella tätä kykyuskomuksiin kuuluvaa ilmiötä.
Niinpä etnografinen tutkimusote yhdistettynä laadulliseen sisällönanalyysiin osoittautui sopivaksi yhdistelmäksi.
Seppänen (2005) yhdistää aiemmassa kirjallisuudessa esiintyvän (Tuomi & Sarajärvi 2002,
107–108) sisällön erittelyn ja sisällönanalyysin, koska käytännön tutkimuksen kannalta käsitteillä ei ole eroa. Erittelystä puhutaan kirjallisuudessa kun käytetään sisältöjen kvantitatiivista
kuvausta ja sisällönanalyysistä kun tuloksia pyritään raportoimaan kvalitatiivisesti. Kuten
Seppänenkin toteaa, harvat tutkimukset käyttävät nykypäivänä vain jompaa kumpaa menetelmää sisällön kuvauksessa.
Näin on myös valokuvapäiväkirjaprojektissa. On perusteltua tarkastella aineistoa määrällisen
esiintyvyyden perusteella pyrkien löytämään joitakin yleistyksiä mutta vähintään yhtä tärkeää
on kuvata rikasta aineistoa pyrkien laadullisesti tulkitsemaan sitä.
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Koska aineisto muodostui kahdesta web-kyselystä (alkukysely ja loppukysely) ja blogiartikkeleista, tutkimuksen havaintoyksiköt olivat yksiselitteisen selviä: web-kyselyiden osalta yksittäiset kysymysten vastaukset ja blogityöskentelyn osalta yksittäisen postaukset. Valokuvapäiväkirjojen kuvien osalta rajattiin vielä havaintoyksiköksi blogipostauksen kuva, koska haluttiin selvittää aineiston visuaalista järjestystä (Seppänen 2005, 142). Tässä kontekstissa kuitenkin tekstin ja kuvan yhteys oli kuitenkin olennainen tekijä, joten myös visuaalisen järjestyksen tutkimisessa jouduttiin huomioimaan tulkinnassa tekstiäkin.
Representaatio-käsite kuuluu kuvan tulkinnan viitekehykseen ja on siksi metodologisesti tärkeä. Tässä tutkimuksessa keskeisiä representaatioita eli esityksiä ovat valokuvapäiväkirjojen
postaukset (kuvat + tekstit) sekä pelkät valokuvat. Visuaalisen aineiston sisällönanalyysissä
muunnetaan aineisto esiintyvyyden perusteella numeromuotoon ja etsitään sitä kautta yleisiä
muotoja. Kuvallisuuden ymmärtäminen on erilaista, jos representaatio ymmärretään todellisuuden heijastumana vai todellisuuden rakentajana. (Seppänen 2005, 77)
Representaation avulla on mahdollista pohtia millä tavoin erilaiset mediat esittävät ja tuottavat todellisuutta, kenen näkökulmasta ja millaisin välinein (Seppänen 2005, 20). Representaation on merkitysten tuottamista mielessämme olevien käsitteiden avulla. Niitä tuotetaan ja
käytetään eri tavoin eri tarkoituksiin. Se on aina tulkinnallinen prosessi, jossa objektit (aistihavainnot, esineet, kuvat), mielikuvat ja merkkijärjestelmät kohtaavat (Seppänen 2005, 36).
Representaatio tarkoittaa siis sitä, miten jokin asia esitetään ja miten se mielletään.
Ulottuvuuksina representaatiolla on 1) Refleksiivinen (heijastusteoreettinen), 2) Intentionaalinen ja 3) Konstruktivistinen. Refleksiivinen ulottuvuus tutkii vastaako representaatio todellisuutta ja miten. Intentionaalinen ulottuvuus puolestaan asettaa tekijän fokukseen, eli mitä hän
haluaa sanoa. Kolmas ulottuvuus on siis konstruktivistinen, joka puolestaan tutkii sitä, millaisen todellisuuden mediaesitys tuottaa ja millaisilla keinoilla. (Seppänen 2005, 62)
Seppäsen mukaan visuaaliset ja kirjoitetut aineistot ovat erilaisia, ja niiden väliset erot palautuvat kuvallisen ja verbaalisen välisiin semioottisiin eroihin (Seppänen 2005, 149). Kuvaa
analysoitaessa sitä katsotaan kokonaisuutena tai siitä painotetaan jotakin tiettyä osaa. Tekstiä
luetaan lineaarisesti. Analysoinnin kannalta tällä ei kuitenkaan ole suurta merkitystä, koska
kummassakin tapauksessa havainnoitavasta representaatiosta haetaan merkityksellisiä yksityiskohtia.
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Kuvan tehtävänä koetaan yleensä tallentaa ja esittää todellisuutta niin kuin se meille näyttäytyy. Kuva toimii todellisuuden sijaisena. Tätä tehtävää nimitetään representaatioksi ja se on
usein edelleen ihmisten mielissä kuvia katsoessa. Valokuvauksen erityispiirteenä on se, että se
ei milloinkaan ole täysin riippuvainen kuvan tekijästä. Mekaaninen prosessi on aina jollakin
tavalla läsnä ja tämä luo uuden suhteen kuvan ja todellisuuden välille (Sontag 1984, 146).
Digitaalisella kaudella mekaaninen prosessi korostuu entisestään. Representaation kannalta
juuri tämä on ydinkysymys.
Kuvan analyysissä tärkeää on havainnoida paitsi mitä kuvassa on, niin myös se mitä kuvasta
mahdollisesti puuttuu. Se että jokin on läsnä (Presence) pitää sisällään myös sen että jokin
puuttuu (Absence). Valokuva on aina jossain määrin todellisuuden tulkinta, vaikka juuri se
hetki joka kameran avulla on tallennettu on myös todellisuutta. Kaikessa sisällössä on kysymys siitä että jotakin on rajattu sisällön ulkopuolelle. Valokuvalle on erityisesti ominaista se
että kuvalle merkityksiä luo myös se joka ei näy kuvassa (Weiser 2010, 3). Valokuvapäiväkirjaprojektissa tämä näyttäytyi esimerkiksi siinä mitä yksittäinen blogaaja valitsi kuvattavaksi,
minkä kuvan hän valitsi ottamistaan kuvista, miten hän oli rajannut kuvan ja myös siinä millainen oli kuvan ja tekstin suhde, miten ne kytkeytyivät toisiinsa. Kuvalla ja tekstillä ei välttämättä ollut näkyvää ja varsinkaan alleviivattua yhteyttä toisiinsa. Niiden välillä oli kuitenkin
’näkymätön napanuora’, joka muodosti niiden välisen yhteyden. Kuva ja teksti muodostaa
yhdessä kokonaisuuden, jonka painoarvo oli enemmän kuin kuvan tai tekstin yhteenlaskettu
vaikutus.
”Valokuvien satunnaisuus vahvistaa käsityksen kaiken katoavaisuudesta; valokuvatun todistusaineiston mielivaltaisuus osoittaa, että todellisuutta on pohjimmiltaan mahdoton luokitella. Todellisuus tiivistyy satunnaisten osien joukoksi loputtoman kiehtova ja äärimmäisen rajoittava tapa käsitellä maailmaa. Valokuvaajan inttämä käsitys, että kaikki on todellista, toisaalta kuvastaa surrealisteja yhdistävää, osaksi ihastelevaa, osaksi alentuvaa suhdetta todellisuuteen,
toisaalta myös viittaa siihen että todellisuus ei ole tarpeeksi.”
(Sontag, Valokuvauksesta 1984, 80)
Seppäsen mukaan visuaaliset ja kirjoitetut aineistot ovat erilaisia, ja niiden väliset erot palautuvat kuvallisen ja verbaalisen välisiin semioottisiin eroihin (Seppänen 2005, 149). Kuvaa
analysoitaessa sitä katsotaan kokonaisuutena tai siitä painotetaan jotakin tiettyä osaa. Tekstiä
luetaan lineaarisesti. Analysoinnin kannalta tällä ei kuitenkaan ole suurta merkitystä, koska
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kummassakin tapauksessa havainnoitavasta representaatiosta haetaan merkityksellisiä yksityiskohtia.
Valokuvapäiväkirjan konseptista ja sen pedagogisesta hyödyntämisestä ei löydy yliopistojen
Nelli-portaalin tietokantahakujen (haettu 23.3.2013) perusteella yhtään kotimaista tai kansainvälistä tutkimusta hakusanoilla ’photodiary’, ’photo diary’ tai ’valokuvapäiväkirja’. Koska mallinnettua dokumentaatiota ei ole, joten tämä tutkimus luo osaltaan myös menetelmällistä pohjaa valokuvapäiväkirjan tutkimuskäytölle.
Tässä käyttökonseptissa on rajattu pois valokuvapäiväkirjatyöskentelyn mahdollinen käyttö
terapian osana. Tutkimuksen osalta keskitytään tässä vaiheessa sen mahdollisiin vaikutuksiin
ainoastaan minäpystyvyyden vahvistajana. Valokuvapäiväkirjatyöskentelyllä on mahdollisia
ja todennäköisiäkin vaikutuksia myös laajemmin itsesäätöiseen oppimiseen, metakognitiiviseen toimintaan, motivaatioon ja voimaantumiseen, mutta ne kuuluvat mahdollisen jatkotutkimuksen teemoihin.

3.5 Oma valokuvapäiväkirjaprosessini
Alusta lähtien oli selvää että osallistun itsekin tutkijan roolin ohessa valokuvapäiväkirjatutkimukseeni aktiivisesti. Olen käyttänyt valokuvapäiväkirjamaista työskentelytapaa säännöllisesti päivittäin vuoden 2010 alusta lähtien. Myös sitä ennen olen kuvannut järjestelmällisesti ja
tavallaan päiväkirjamaisesti, mutta ilman päivittäistä kuvaustyöskentelyä. Havaitsin kuvapäiväkirjatyöskentelyssäni, että ’vapaaehtoinen pakko’ tuottaa jotakin materiaalia päivittäin harjoittaa tehokkaasti visuaalista luovuuttani. Valokuvassa luovuus perustuu luovaan havainnointiin (White teoksessa Lintunen 1983, 102) ja sen ylläpitäminen on mahdollista juuri valokuvapäiväkirjan avulla. Sen lisäksi päivittäinen valokuvaaminen on omiaan parantamaan teknisiä rutiineja, jotka puolestaan omalta osaltaan lisäävät laatua.

Kokonaan toinen asia, ja mahdollisesti vielä merkittävämpi, on että valokuvatyöskentelyn
avulla on mahdollista kiinnittää huomiota asioihin, jotka askarruttavat oman mielen sisällä.
Valokuva pelkistää, tuo asioita näkyväksi, herättää muistoja. Terapeuttisessa mielessä valokuvaa on käytetty erilaisissa menetelmissä jo pitkään. Valokuvaaminen ja valokuvat toimi-
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vatkin ikään kuin siltana menneisyyteen ja mahdollistavat eläytymisen kautta terapeuttisen
prosessin (Halkola et al. 2008, 13).
Tutkimuksen kannalta olennaista omassa osallistumisessani valokuvapäiväkirjatutkimukseen
aktiivisena toimijana on nimenomaan etnografiseen tutkimusperinteeseen kuuluva osallistuvan observoinnin menetelmä. Olen tehnyt havaintoja valokuvapäiväkirjatyöskentelyn luonteesta koko aineistonkeruun aikana, ei vain sen jälkeen. Samalla on muodostunut käsitys siitä,
mitkä ominaisuudet tässä reflektion erityismenetelmässä toimivat ja mitkä eivät.
Omassa valokuvapäiväkirjatyöskentelyssä olen usein pohdiskellut sitä, välineellistyykö elämän kokeminen jollain lailla, varsinkin jos päivän pääfokuksena on ’hyvien’ valokuvaotosten
aikaansaaminen. Joskus tuntui että tekemisen dokumentoinnista eli valokuvapäiväkirjaan kuvien ja tekstien postaamisesta tuli tärkeämpää kuin konsanaan tekemisen kohteesta. Myös
tutkimuksessani oli muiden kokemuksissa tämänkaltaisesta välineellistymisestä havaintoja.
”Joskus tuntui, kun oli pitkä väli, että olisi pakko jakaa jotain. Ja kuitenkin tuntui, ettei ollut mitään hyvää jaettavaa.” ID17
Sontag kritisoi (1984) valokuvan kykyä esittää todellisuuden luonne aidosti.
”Huolimatta harhakuvitelmasta, että näkeminen valokuvien avulla tuo ymmärrystä, se tosiasiassa ruokkii omistushaluista suhdetta maailmaan, joka hellii esteettistä tietoisuutta ja edistää emotionaalista loitontumista.(…)Päinvastoin
kuin mitä valokuvauksen puolesta esitetyt humanistiset väitteet antavat ymmärtää, kameran kyky muuttaa todellisuus kauniiksi juontuu sen suhteellisesta kyvyttömyydestä välittää totuutta.” Sontag (1984, 108)
Toisaalta tällainen aktiivinen työstäminen on juuri sitä ajattelutyötä, joka edesauttaa onnistumisten kautta minäpystyvyyden vahvistumisessa. Kamerasta tulee kokemisen väline, ikään
kuin televisioruutu, jonka kautta maailmaa tarkastellaan. Nyt kun itse olen käyttänyt erilaisia
laitteita kuvien tuottamiseen, tuntuu siltä että kännykkäkamera vastaa lähinnä sitä arkikokemusta, joka kuvaushetkellä vallitsee. Itse tekniikka ei vie liikaa huomiota, vaan niillä tehty
kuvavirta sisältää runsaasti snapshotteja, pikaisesti tilanteen mukaan otettuja muistokuvia. Se
palauttaa mieleen asioita, ajatuksia, tunnelmia. Oikeastaan tämä vastaa valokuvan perimmäistä olemusta todellisuuden mekaanisessa jäljentämisessä.
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Huomasin että muutkin osallistujat pyrkivät löytämään omaa persoonallista tyyliään niin teksteissä kuin kuvissakin. Selvästi huomasi myös sen että yhteismallintaminen toimi: käytettiin
samoja teemoja ja postaukset tuntuivat välillä keskustelevan keskenään. Kannustuksenomaiset ‘tykkäykset’ toivat myös selvästi hyviä tuntemuksia.
”En tiedä onko valokuvapäiväkirja eheyttänyt minua ihmisenä sen enempää
kuin mikään muukaan, mutta ainakin haluan uskoa niin. Toki valokuva tuo esiin
myös kipeitä muistoja, mutta sekin kai kuuluu asiaan.” ID1
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4 Tulokset
Tutkimuksen tulokset olivat selkeät. Kaikki päiväkirjatyöskentelyyn osallistuneet (N=21)
kokivat jonkin asteisia onnistumisen kokemuksia. Lähes kaikki (18 kpl, 86 %) kokivat, että
työskentely oli merkityksellistä. 11 henkilöä (52 %) koki hyötyneensä malleista, joita he saivat toisilta osallistujilta ja tässä osallistumisen intensiteetillä oli vaikutusta. Kannustusta koki
saaneensa 13 osallistujaa (62 %). Julkisen blogin pitämisen koki pääosin positiiviseksi 12
osallistujaa (57 %), kielteisenä julkista valokukuvapäiväkirjaa piti 3 osallistujaa (14 %). 11
osallistujaa (52 %) koki työskentelytapojensa jollakin lailla muuttuneen valokuvapäiväkirjajakson aikana. Pettymykset kohdistuivat pääosin omaan toimintaan. Taulukossa 3 on kuvattu
minäpystyvyyden kannalta keskeiset kysymykset.

Taulukko 3
Koetut	
  yhteydet	
  minäpystyvyyden	
  osatekijöihin	
  
Minäpystyvyyteen	
  
liittyvä	
  tekijä	
  

Web-kyselyiden	
  tätä	
  vastaava	
   Ote	
  esimerkkivastauk-
kysymys	
  
sesta	
  

Onnistumisen	
  koke-
mukset	
  ja	
  hallinnan	
  
tunne	
  
(Mastery	
  Experience)	
  
	
  
Onnistumisen	
  koke-‐
muksen	
  yleensä	
  valo-‐
kuvauksessa	
  ja	
  valoku-‐
vassa.	
  
	
  

Alkukysely	
  N=26	
  (kysymys	
  12)	
  
Valokuvaan	
  ja	
  valokuvaamiseen	
  
liittyvät	
  onnistumisen	
  elämykset	
  
*	
  
Kerro	
  millaisia	
  onnistumisen	
  ko-‐
kemuksia	
  ja	
  muistoja	
  sinulla	
  liittyy	
  
valokuvaan	
  ja	
  valokuvaamiseen.	
  Jos	
  
muistat,	
  kerro	
  jokin	
  asiaan	
  liittyvä	
  
tarina.	
  Muisto	
  voi	
  olla	
  esim.	
  sellai-‐
nen	
  että	
  se	
  liittyy	
  itse	
  valokuvaami-‐
seen	
  ('Otinpa	
  hyvän	
  kuvan!")	
  tai	
  
sellainen	
  että	
  valokuva	
  on	
  ollut	
  
yhtenä	
  osana	
  kokemusta	
  ('Olen	
  
onnistunut	
  niin	
  hyvin	
  että	
  haluan	
  
dokumentoida	
  onnistumiseni').	
  
Loppukysely	
  N=21	
  (kysymys	
  5):	
  
Onnistumisen	
  kokemukset	
  *	
  
Kerro	
  millaisia	
  onnistumisen	
  ko-‐
kemuksia	
  koit	
  valokuva-‐
päiväkirjatyöskentelyssä.	
  Oliko	
  
jokin	
  tietty	
  asia	
  erityisen	
  merkityk-‐
sellistä?	
  

Onnistumisen	
  koke-
mukset	
  ja	
  hallinnan	
  
tunne	
  
(Mastery	
  Experience)	
  
	
  
Onnistumisen	
  koke-‐
muksen	
  valokuvapäivä-‐
kirjatyöskentelyssä.	
  
	
  

Luokittelu	
  ja	
  
tulokset	
  

”Omien	
  lasten	
  valokuvaami-‐
nen	
  ja	
  onnellisten	
  hetkien	
  
dokumentointi	
  on	
  minulle	
  
tärkeää.	
  Onnellisuuden	
  tal-‐
lentaminen	
  kuvaan	
  on	
  voi-‐
mauttavaa.	
  Tunnetilaan	
  ja	
  
koettuun	
  hetkeen	
  voi	
  valo-‐
kuvaa	
  katsoessaan	
  palata.	
  
Näiden	
  kuvien	
  ei	
  tarvitse	
  olla	
  
onnistuneita,	
  ne	
  ovat	
  minulle	
  
’tilanteita’,	
  jotka	
  muistan	
  
kuvien	
  kautta.”	
  

Luokittelu	
  
-‐Positiivinen	
  (24)	
  
-‐Neutraali	
  (1)	
  
-‐Negatiivinen	
  (1)	
  
	
  
	
  
Keskeinen	
  tulos:	
  
Suurin	
  osa	
  (92	
  %)	
  
muisti	
  kokeneensa	
  
onnistumisen	
  elä-‐
myksiä	
  valokuvauk-‐
sessa.	
  	
  

"Olin	
  tyytyväinen	
  siihen,	
  että	
  
sain	
  pidettyä	
  päiväkirjaa	
  ja	
  
että	
  useampina	
  päivinä	
  oli	
  
useita	
  eri	
  aiheita/kuvia	
  joista	
  
pystyi	
  valitsemaan	
  mielei-‐
simmän.	
  Projekti	
  muistutti	
  
mielyttävällä	
  tavalla	
  elämän	
  
positiivisista	
  asioista."	
  

Luokittelu:	
  
-‐Positiivinen	
  (21)	
  
-‐Neutraali	
  (0)	
  
-‐Negatiivinen	
  (0)	
  
	
  
Keskeinen	
  tulos:	
  
Kaikki	
  (100	
  %)	
  
kokivat	
  onnistumi-‐
sen	
  kokemuksia	
  
(N=21)	
  työskente-‐
lysssä.	
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Sosiaalinen	
  kannustus	
  
(Social	
  Persuation)	
  

Loppukysely	
  N=21	
  (kysymys	
  12):	
  
Kuvista	
  saamasi	
  palaute	
  ja	
  mah-
dollinen	
  vertaistuki	
  *	
  
Saitko	
  kuvistasi	
  palautetta	
  ja	
  kes-‐
kustelitko	
  muuten	
  muiden	
  ihmis-‐
ten	
  kanssa	
  valokuvapäiväkirjastasi	
  
työskentelyn	
  aikana?	
  Millaiselta	
  
palaute	
  tuntui?	
  

"Harvakseltaan,	
  mutta	
  tyk-‐
kääminen	
  tuntuu	
  aina	
  kivalta	
  
ja	
  tuntuu	
  myös	
  kivalta	
  tykätä	
  
ja	
  kommentoida	
  toisten	
  
kuvia.	
  Se	
  tuntuu	
  palkitseval-‐
ta,	
  lämpöiseltä,	
  yhteisöllisel-‐
tä	
  ja	
  välittävältä."	
  

Mallioppiminen	
  
(Social	
  Modeling,	
  	
  
Vicarious	
  Experience)	
  

Loppukysely	
  N=21	
  (kysymys	
  13):	
  
Vaikutteet	
  ja	
  mallit	
  muiden	
  hen-
kilöiden	
  valokuvista	
  ja	
  
työskentelystä	
  *	
  
Kun	
  teit	
  valokuva-‐
päiväkirjatyöskentelyä,	
  miten	
  ar-‐
vioit	
  että	
  sait	
  vaikutteita	
  muilta	
  
tutkimukseen	
  osallistujilta	
  (esim.	
  
blogityöskentelyssä	
  tai	
  keskuste-‐
luissa)	
  tai	
  ylipäätään	
  muilta	
  henki-‐
löiltä?	
  Auttoiko	
  työskentelyäsi	
  se	
  
että	
  valokuvapäiväkirjaa	
  pidettiin	
  
yhteisessä	
  blogissa?	
  Saitko	
  uusia	
  
ideoita	
  kuvaamisen	
  suhteen	
  tai	
  
reflektoinnin	
  suhteen?	
  Muuttuiko	
  
kuvaamisesi	
  tai	
  kirjoittamisesi	
  
tyyli?	
  

"Sain	
  paljon	
  vaikutteita	
  muil-‐
ta.	
  Heti	
  alussa	
  vaikutuin	
  
joidenkin	
  muiden	
  osallistuji-‐
en	
  avoimuudesta	
  ja	
  se	
  kan-‐
nusti	
  minuakin	
  avoimem-‐
maksi.	
  Oli	
  myös	
  mukavaa	
  
katsella	
  hienoja	
  kuvia	
  ja	
  
ottaa	
  niistä	
  vinkkejä	
  omiin	
  
kuvauskohteisiin	
  ja	
  -‐
tapoihin.	
  Työskentelyä	
  auttoi	
  
ehdottomasti	
  yhteinen	
  blogi.	
  
En	
  ehkä	
  olisi	
  jaksanut	
  viedä	
  
tätä	
  loppuun,	
  ellei	
  olisi	
  ollut	
  
vertaistukea."	
  	
  

Luokittelu:	
  
-‐Positiivinen	
  (13)	
  
-‐Neutraali	
  (6)	
  
-‐Negatiivinen	
  (2)	
  
	
  
Keskeinen	
  tulos:	
  
Kannustusta	
  koet-‐
tiin	
  saadun	
  	
  osallis-‐
tujilta	
  ja	
  muilta	
  
ihmisiltä	
  62	
  %	
  
(N=13).	
  Neutraalit	
  
29	
  %.	
  
	
  
Luokittelu:	
  
-‐Positiivinen	
  (11)	
  
-‐Neutraali	
  (3)	
  
-‐Negatiivinen	
  (7)	
  
	
  
Keskeinen	
  tulos:	
  
Malleja	
  omaan	
  toi-‐
mintaan	
  koettiin	
  
saadun	
  toisilta	
  
osallistujilta	
  52	
  %	
  
(N=11),	
  vrt	
  ei	
  malle-‐
ja	
  saaneet	
  33	
  %	
  
(N=7).	
  Tässä	
  yhteys	
  
työskentelyn	
  inten-‐
siteettiin.	
  

Taulukossa on esitetty koetut yhteydet minäpystyvyyden osatekijöihin.
Tutkimusaineisto on verrattain laaja. Alkukyselyssä (N=26) oli 16 kysymystä, loppukyselyssä
(N=21) samoin. Blogipostauksia 22 valokuvapäiväkirjatyöskentelyyn osallistuneelta oli yhteensä 658 kappaletta, niihin liittyviä kommentteja oli yhteisblogissa 219.
Sen vuoksi poimin aineistosta tietyt, tutkimuskysymykseen olennaisimmin liittyvät kohdat.
Tutkimuksessa päädyin rajaamaan käsiteltäväksi aineistoksi Alkukyselystä (LIITE 3) määrällinen kysymys 4 ja laadulliset kysymykset 10 ja 12. Loppukyselystä (LIITE 4) otettiin analysoitaviksi laadulliset kysymykset 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14. Loppukyselyssä (kysymys 11)
pyydettiin osallistujia myös nostamaan esille itselleen kolme merkityksellistä kuvaa. Näistä
valitsin lähempään tarkasteluun yhden kuvan jokaiselta. Koska valokuvapäiväkirjaprojekti oli
julkisesti esillä verkossa, työskentelyyn osallistui myös yksi meksikolainen henkilö. Tämä
henkilö ei kuitenkaan osallistunut tutkimukseen kyselyiden osalta, joten tutkimusaineistossa
ei ollut häneen liittyvää dataa. Hän osallistui kuitenkin aktiivisesti itse blogityöskentelyyn
tuoden mukaan ripauksen kansainvälistä väriä.
Alku- ja loppukyselyiden vastaukset olivat anonyymejä, eikä niitä ollut mahdollista eikä tarkoituksenmukaista yhdistää. Alkukyselyn jälkeen tutkimuksesta putosi pois viisi henkilöä,
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joten alkukyselyn aineisto on siltä osin laajempi kuin loppukyselyn. Oheisessa taulukossa
(Taulukko 4) on havainnollistettu koodein ja värikoodein tutkimuksen keskeiset tulokset.
Valokuvapäiväkirjaprojektin konseptissa olivat minäpystyvyyden vaikuttajina merkittävässä
roolissa kolme tekijää: onnistumisen kokemukset ja hallinnan tunne (Mastery Experience),
sosiaaliset mallit (Social Modeling, Vicarious Experience) ja sosiaalinen kannustus (Social
Persuation). Onnistumisen kokemuksia tuli osallistujille oman valokuvaamisen ja oman kirjallisen reflektoinnin kautta. Reflektio ja visuaalinen toiminta laukaisi ajatusprosesseja, joka
toi esiin muistoja, ideoita ja omaan elämään liittyvää jäsentämistä. Projektin blogimuoto
mahdollisti muiden osallistujien päiväkirjojen tarkkailun, jolloin sosiaalinen malli sai aikaan
uskoa omiin kykyihin. Sosiaalinen kannustaminen näyttäytyi mahdollisuutena ’tykätä’ ja
kommentoida muiden osallistujien postauksia.
Taulukko 4
A : Tunte-

Vastaus

mukset
valokuvapäiväkirjatyöskente-

D : Vaikutteet
B : Onnistumisen kokemukset

C : Kuvista saama-

ja mallit mui-

si palaute ja

den henkilöi-

mahdollinen

den valokuvis-

vertaistuki

ta ja työsken-

lystä

H : MahE : Kuvien ja

F : Kuvien

reflektoinnin

ottamisen

julkisuus

säännöllisyys

G : Työskentelytapasi muutokset

dolliset
pettymykset työskentelyssä

telystä

V01

POS

POS

POS

POS

NEG

0

POS

POS

V02

POS

POS

0

POS

POS

0

NEG

POS

V03

POS

POS

POS

POS

POS

0

POS

POS

V04

POS
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POS

POS

POS

POS

POS

0

V05

0

POS

0

POS

0

POS
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V06

POS
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NEG

0
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NEG

0

V07
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POS

NEG

0
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V08
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0
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V09
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V10
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0

NEG
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POS

0

POS

V11
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NEG
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0
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0
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0
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NEG

0
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V14
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0

0
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0
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0

0
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V16
V17
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NEG
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NEG
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POS

POS

POS
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0
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0

2

0

6

3

6

4

2

4

NEG

1

0

2

7

3

0
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Taulukossa on esitetty loppukyselyn laadullisten kysymysten koodaus koontitaulukkona.
Taulukossa ’POS’ tarkoittaa myönteistä suhtautumista kysymyksen teemaan, ’NEG’ kielteistä. Kohdassa Mahdolliset pettymykset työskentelyssä ’POS’ tarkoittaa kriittisyyttä omaa
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työskentelyä kohtaan, ’NEG’ kriittisyyttä muiden osallistujien toimintaa kohtaan. ’0’ tarkoittaa neutraalia kantaa, ei positiivisia tai negatiivisia tuntemuksia.

4.1 Suhde valokuvaan ja valokuvaamiseen
Alkukartoituksen (N=26) laadullinen kysymys numero 10 kartoitti osallistujan suhdetta valokuvaan:
”Suhteesi valokuvaan ja valokuvaamiseen * Luonnehdi vapaasti millainen
suhde sinulla on valokuvaan ja valokuvaamiseen. Millaisissa tilanteissa yleensä
kuvaat, miten käytät valokuvaa, onko valokuvaaminen enemmän sosiaalinen tapahtuma vai sinun ’oma juttusi’, leikitteletkö kuvalla, kokeiletko uusia ilmaisutapoja, oletko pitänyt aikaisemmin kuvapäiväkirjaa jne?”
24 osallistujaa (92 %) kuvaili suhdettaan valokuvaan ja valokuvaukseen jokseenkin innostuneeksi ja kokeilevaksi, kaksi osallistujaa (8 %) luonnehtivat omaa suhdettaan varovaisemmin
ja pidättyväisemmin. Tutkimukseen oli selkeästi valikoitunut sellaisia osallistujia, joille valokuvaaminen oli kiinnostuvaa ja yhtenä motivaation antajana olikin ehkä valokuvailmaisun
oppiminen tekemisen kautta. Toisaalta omia valokuvaustaitoja saatettiin myös vähätellä.
Osallistuminen tutkimukseen nähtiin haasteena kehittää omaa ilmaisua ja teknisiä taitoja.
”Kuvaan tosi vähän; se on selkeästi oma juttuni. Olen aina ajatellut, etten osaa
kuvata, eikä minulla ole mitään kuvasilmää…” ID14
”En ole milloinkaan pitänyt valokuva- enkä muutakaan päiväkirjaa. Olen joskus
kokeillut vähän kaikenlaista ja varmaan tulevaisuudessa haluan myös kokeilla
jotain, mitä, en tiedä vielä. Juuri nyt ei tunnu kokeilunhaluiselta. En välttämättä
edes halua näyttää kuviani kenellekään, nyt ne ovat ihan vain mua varten.”
ID21
Leikillisyys ja kokeilunhalu tuli esille monissa vastauksissa. Itse blogityöskentelyssä oli myös
havaittavissa kuvilla ja sanoilla leikittelyä sekä jopa tietynlaista roolileikinomaista irrottelua.
Alkukysely tehtiin siinä vaiheessa kun osallistuja oli juuri aloittanut tai aloittamassa valokuvapäiväkirjatyöskentelyn. Odotukset olivat yleisesti senkin takia varsin korkealla.
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”Kuvaan hetken mielijohteesta ja tilanteissa, joista haluan saada muistoja talteen. Kokeilen joskus myös leikkisästi erilaisia kuvakulmia ja valotusta.” ID26
Jotkut vastaukset kertoivat siitä, että valokuvaamisen kokemus on vuosien varrella muuttunut
perinteisestä sosiaalisesta taltioinnista luovaan kokeilemiseen ja havaintojen tekemiseen. Valokuvauksesta on tullut enemmän harrastus.
”Nautin kuvaamisesta, varsinkin sellaisesta kokeilevasta ja leikittelevästä. En
ole tehnyt sellaista paljoa ja koen olevani epävarma. Aiemmin kuvaaminen liittyi pelkästään sosiaalisiin tilanteisiin ja kuvissa oli lähinnä ihmisiä. Nykyisin
haluan kuvata kaikkea kiinnostavaa, oli se sitten vaikka varjo tai kukka tai maisema tai ihminen. En ole aiemmin pitänyt kuvapäiväkirjaa ja tämä on kiinnostava kokemus.” ID15
Valokuvallisen havainnoinnin orientaatiosta kertovat monet vastaukset oman kuvaamisen
lähtökohdista. Kamera on aina mukana, se ei selvästi enää ole väline joka on tarkoitettu vain
tiettyihin tilanteisiin. Valokuvaaminen on tullut mukaan ihmisten arkeen.
”Minulla on pikku kamerani mukana lähes aina. Kuvaan kaikkea mielenkiintoista mitä eteeni sattuu.... kaunista, outoa, hassua, kamalaa, rumaa tai pysäyttävää
noin muuten. (…) Kuvatessa se hetki on useimmiten ihan oma juttu. Olen saanut
lapseni ja ystäväni innostumaan kuvaamisesta ja usein saatamme käydä kuvaamassa ystäväni kanssa ihan hassuttelu mielessä toisiamme yhteisillä retkillä.”
ID19
Kuvaaminen itsessään luovan toiminnan aktina tuottaa onnistumisen kokemuksia. Narratiivinen työstäminen vie toiminnan yksittäisten kuvien tasolta toiseen ulottuvuuteen. Se on yksi
valokuvapäiväkirjakonseptin (kuva + sana) olennaisia tekijöitä.
”Kuvaaminen tuottaa mielihyvää itselleni, vaikka niitä ei tulisikaan julkaistua.
Nykyisin julkaisen kuitenkin enemmän tarinallista kuvaa, kun aiemmin kuvani
olivat enimmäkseen luonto- ja ’taidekuvia’.” ID17
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4.2 Valokuvaan ja valokuvaukseen liittyvät onnistumisen kokemukset
Tutkimuksen alkukartoituskyselyssä kysyttiin osallistujien onnistumisen kokemuksia yleensä
valokuvasta ja valokuvaamisesta. Nämä kokemukset liittyivät siis osallistujien aiemmin kokemiin onnistumisiin valokuvaamisen piirissä.
Alkukyselyn kysymys numero 12:
”Valokuvaan ja valokuvaamiseen liittyvät onnistumisen elämykset * Kerro
millaisia onnistumisen kokemuksia ja muistoja sinulla liittyy valokuvaan ja valokuvaamiseen. Jos muistat, kerro jokin asiaan liittyvä tarina. Muisto voi olla
esim. sellainen että se liittyy itse valokuvaamiseen ('Otinpa hyvän kuvan!") tai
sellainen että valokuva on ollut yhtenä osana kokemusta ('Olen onnistunut niin
hyvin että haluan dokumentoida onnistumiseni').”
Muistoja valokuvaan tai valokuvaukseen liittyvistä onnistumisen kokemuksista kuvasivat 24
henkilöä (92 %). Yhdellä henkilöllä (4 %) ei ollut mielessään lainkaan tähän asiaan liittyviä
onnistumisen kokemuksia. Yksi henkilö (4 %) ei osannut nimetä yhtään varsinaista onnistumisen kokemusta, tai hän piti niitä ’laimeina’ mutta muista vastauksista kävi kuitenkin ilmi
että valokuvallista työstämistä tapahtuu. Hänet koodattiin luokkaan neutraalit.
”En kai ole kokenut kovin suuria onnistumisia, kun mitään erityistä ei tule heti
mieleen.” ID26
”Sellaisia hetkiä että olipa hyvä kuva on minulla vasta vähän. Pokkarilla kuvien
laadulla ei juurikaan ollut merkitystä, koska kuvat olivat paljolti samanlaisia...
Järkkärin myötä valokuvaukseen on tullut tutustuttua laajemmin ja sitä myöten
erilaset kokeilut ovat yleistyneet. Onnistumisen kokemuksia ehkä vielä laimentaa
se etten vieläkään osaa kameran näytöltä sanoa oliko kuva hyvä vai ei, koska
asetusten hallinta ei ole vielä automaatio. Koneella sitten huomaa että oliko
esimerkiksi jokin ilme erityisen onnistunut.” ID25
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4.3 Tuntemukset valokuvapäiväkirjatyöskentelystä
Osallistujia pyydettiin kuvaamaan omia tuntemuksiaan valokuvapäiväkirjatyöskentelystä.
Tässä vaiheessa takana oli vähintään kaksi kuukautta valokuvapäiväkirjatyöskentelyä.
Loppukyselyn kysymys nro 4 (N=21):
"Tuntemukset valokuvapäiväkirjatyöskentelystä * Kuvaile miltä valokuvapäiväkirjatyöskentely on tuntunut. Miten päiväkirjatyöskentely vaikutti sinuun?
Mikä oli kaikkein vaikuttavinta? Entä jos kamera ei ollutkaan mukana kun tuli
sopiva aihe tai inspiraatio? Kuvaile tuntemuksiasi niin monesta näkökulmasta
kuin koet tarpeelliseksi."
Osallistujista (N=21) 18 henkilöä (86 %) koki valokuvapäiväkirjatyöskentelyn pääosin positiiviseksi, mielekkääksi ja jopa inspiroivaksi kokemukseksi. Kaksi henkilöä (10 %) koki työskentelyn vaikutukset varsin neutraaleina, joskin eri syistä. Toisella näistä osallistujista oli
runsaasti aikaisempaa kokemusta valokuvapäiväkirjatyöskentelyn tyyppisestä toiminnasta,
eikä tämä työskentely ehkä tuonut uutta aikaisemmin koettuun. Toisella puolestaan ei ollut
aikaisempaa kokemusta tämäntyyppisestä työskentelystä ja osallistuminen jäi melko kevyeksi. Yksi osallistuja koki osallistumisen jossain määrin ahdistavaksi, joka saattoi johtua suorituspaineista ja siitä että päiväkirjatyöskentely oli julkista.
Valokuvan käyttäminen omien ajatusten tutkimiseen tuntui olevan tärkeää: oli tavallaan ’lupa’
keskittyä kuvauksessa omaan henkilökohtaiseen maailmaan.
”Päiväkirjatyöskentely aktivoi minua huomaamaan päivän aikana näkyviä ja
tapahtuvia asioita sekä omia merkityksellisiksi kokemiani asioita. Kuvaaminen
itsessään oli oman oloista. Pidän kameraa mukanani ja tulen yleensäkin ottaneeksi mielenkiintoisista asioista kuvia. Työskentely systemaattisesti oli mielenkiintoista myös tehtäväksi annon vuoksi, joka keskittyi itseen, eikä ympäristöön.” ID5
Aktiivinen osallistuminen oman kuvapäiväkirjan työstämiseen käynnisti monella osallistujalla
erilaisia luovia prosesseja. Luova prosessi ei välttämättä johtanut konkreettiseen valokuvalliseen tekoon eli kuvan ottamiseen, vaan saattoi jäädä valokuvallisen havainnoinnin kokemukseksi.
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”Työskentely ylitti odotukset positiivisella tavalla. Innostuin valokuvauksesta
aivan valtavasti ja huomasin työskentelyn edetessä uskaltavani paljastaa ja kirjoittaa paljon henkilökohtaisemmin kuin alussa. Muiden kuvien katselu ja erityisesti reflektioiden lukeminen oli vaikuttavaa. Sitä eli myös muiden tarinoissa
mukana. Vaikuttavinta oli omien tunteiden jakaminen muille. Monta kertaa kävi
niin, ettei kameraa sattunut olemaan mukana, kun olisi ollut hieno paikka kuvata. Silloin yritin painaa kohteen tai tunnelman mieleeni mahdollisimman tarkasti. Mentaalinen valokuva siis.” ID4
Tuntui olevan myös niin, että päätös valokuvapäiväkirjan pitämisestä ohjasi joillakin osallistujille ajattelua toiminnalliseen suuntaan ja vaikutti jopa päivärytmiin. Valokuvapäiväkirja oli
jatkuvasti taustalla ja siitä muodostui parhaimmillaan säännöllinen tapa.
”Osallistuminen käynnisti jatkuvan prosessoinnin seuraavasta päiväkirjamerkinnästä. Idea saattoi lähteä epämääräisestä ajatuksesta valokuvan ottamishetkellä ja jalostui vasta kirjoitusvaiheessa. Kuva toimi innoittajana ja auttoi palauttamaan muistikuvan tietystä hetkestä. Kirjoittamalla ajatukset selkiintyvät ja
jäsentyvät selkeäksi miniartikkeliksi tai jopa runoksi. Kännykkäkamera kulkee
aina mukana.” ID6
Itsetutkiskelu oli tärkeä osa osallistujien henkilökohtaista agendaa. Oma persoona saattoi
näyttäytyä reflektoidessa erilaiselta kuin mihin oli tottunut. Usealla osallistujalla kesäloma ja
sen mukanaan tuoma erilainen rytmi teki mahdolliseksi tehdä tutkimusmatkoja oman mielen
sisälle.
”Vaikuttavinta oli matka omaan sen hetkiseen olotilaan, mieleen ja ajatuksiin.
Säikähdin sitä miten väsynyt olinkaan ja miten harmaalta kuvat + ajatukset siinä vaiheessa lukuvuotta (kesäloma) tuntuivat.” ID7
Eräästä vastauksesta tuli ilmi että yhteisblogin muoto hämmensi. Erityisesti se, että kuvaajien
kuvat eivät olleet esillä omissa osastoissaan, vaan olivat kronologisesti peräkkäin, tuntui pohdittavan. Tämä puolestaan olisi tarjonnut liittymäpinnan yhteisölliseen työskentelyyn, mutta
koska yhteisöllisyyttä ei tutkimuksessa erityisesti tutkittu, tätä ominaisuutta ei myöskään korostettu blogin muodossa tai osallistujien ohjeissa.

39
”Olen aiemminkin pitänyt useita valokuvapäiväkirjoja. Tällä kerralla aluksi oli
vähän omituista, että kuvat sekoittuivat muiden kuvien joukkoon, tunne omasta
valokuvapäiväkirjasta katosi. Merkitsin omilla nimikirjaimilla omat kuvani, jotta sain ne jollakin tavoin samaan näkymään. Outoa oli myös se, ettei kovin suurta osallistujien keskinäistä kommentointia syntynyt. (..) Olisi toisaalta ollut mukavampi kuvata ikiomaan valokuvapäiväkirjaan, jossa olisi voinut muokata
myös kuvien julkaisuympäristöä mieleiseksi ja laittaa kuvat kavereiden saataville.” ID20
Osallistujat kokivat valokuvapäiväkirjatyöskentelyn pääosin positiivisena ja vahvistavana
toimintana. Minäpystyvyyden osatekijöissä positiiviset tuntemukset liittyvät hallinnan tunteeseen ja onnistumisen kokemuksiin.
Pettymykset
Valokuvapäiväkirjan pitäminen on monella tavoin tunteita herättävää, sen vuoksi pintaan
nousevat sekä tyytyväisyys että pettymykset. Mahdolliset päiväkirjatyöskentelyn aiheuttamat
pettymyksen tunteet haluttiin saada selville.
Loppukyselyn kysymys numero 7 pyrki selvittämään tätä:
”Mahdolliset pettymykset työskentelyssä Entä koitko joitakin pettymyksiä
työskentelyssäsi? Jos koit niin kerro niistä tässä”.
Vastausten perusteella (N=21) pettymykset luokiteltiin kolmeen luokkaan: a) pettymykset,
jotka kohdistuivat omaan toimintaan, b) pettymykset, jotka kohdistuivat toisten toimintaan tai
ulkopuolisiin olosuhteisiin ja c) niihin, joilla ei ollut varsinaisia pettymyksiä työskentelystä
lainkaan. Pettymyksen tunteet kohdistuivat pääosin omaan työskentelyyn ja itselle annettujen
lupausten pitävyyteen. Myös muita osallistujia kohtaan esitettiin hieman kritiikkiä, joka johtui
ehkä siitä että odotukset yhteisölliseen työskentelyyn olivat vahvoja.
Kysymyksen (ja siis koko loppukyselyn) ulkopuolelle jäivät luonnollisesti ne henkilöt, jotka
eivät onnistuneet teknisistä, aikataulullisista tai muista syistä aloittamaan valokuvapäiväkirjaa. Omaan itseen ja omaan toimintaan kohdistuvia, jonkinasteisia pettymyksiä koki työskentelyssä 14 henkilöä (66 %), muihin kohdistuvia pettymyksiä kolme henkilöä (14 %). Neljä
osallistujaa (19 %) ei kokenut työskentelyn aikana minkäänlaisia pettymyksen tunteita.

40

Omaan itseen kohdistuneet pettymykset tuntuivat kumpuavan siitä mitä oli luvattu itselle ja
mitä toisille. Tyytymättömyys ja huono omatunto siitä että ettei kuvapäiväkirja ollutkaan toteutunut sillä intensiteetillä, mitä alun perin oli ajateltu, tuntui painavan mieltä.
”Välillä kuvien vienti verkkoon ja tekstin tuottaminen alkoi tuntua työltä. Silloin
oli tärkeätä, että oli muitakin, jotka tekivät samaa projektia.” ID21
Vaikka valokuvapäiväkirjaprojektiin ei liittynyt mitään tiettyä aikataulutusta, vaan jokainen
sai toteuttaa kuvapäiväkirjaansa omaan tahtiinsa, saattoi pyyntö osallistumisesta loppukyselyyn tulla yllätyksenä. Lähetin loppukyselypyynnön kun noin kaksi kuukautta osallistujan
ensimmäisestä postauksesta oli kulunut. Kerroin kuitenkin että työskentely oman valokuvapäiväkirjan parissa voi jatkua tämän jälkeenkin.
”Projektin "virallinen" lopetus oli itselleni pettymys. Projekti jäi yksinkertaisesti
uuden arjen alle syksyllä. Olisin mieluummin hoitanut tämän "kunnialla" ja aikataulussa loppuun. Virallinen lopettaminen tuntui kuitenkin hankalalta, kun
kuvia tuli otettua samaan aikaan, vaikka ei liitettyä projektin sivuille.” ID19
Julkisuus valokuvapäiväkirjatyöskentelyssä sai aikaan suorituspaineita, jotka saattoivat purkautua siten, että ei uskallettukaan julkaista kaikkea sitä jota halusi:
”Ihmettelin itsessäni sitä, että postaaminen päiväkirjaan tuntui niin vaikealta.
En ole huono kirjoittamaan ja joka kuvasta herää monta ajatusta. Petyin julkaisulukkooni...” ID18
”Omalta osaltani olin pettynyt siitä, etten voinut tarpeeksi keskittyä prosessiin.
Olisin halunnut keskittyä enemmän ja tuottaa valokuvapäiväkirjaan enemmän
materiaalia.” ID12
Odotukset valokuvapäiväkirjatyöskentelyn yhteisöllisyyden suhteen olivat myös korkealla.
Vuorovaikutukselta odotettiin ehkä enemmän mitä projektissa alun perin oli tarkoituskaan.
Yhteisblogin yksi olennainen tekijä on toki yhteisöllisyys, mutta blogin toteutuksessa en tutkijana halunnut korostaa sitä puolta liikaa, mahdollisten tietosuojakysymysten kustannuksella.
Blogipostaukset eivät olleet yhteisblogin etusivulla, vaan ne jätettiin tarkoituksella linkiksi
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käyttöliittymän oikeaan yläreunaan, ja vielä siten että vain 20 viimeisimmän kirjoituksen linkit ovat näkyvissä. Mitkä tahansa julkisesti esillä olleet blogipostaukset olivat löydettävissä,
mutta se vaati jonkin verran etsimistä. Mahdollisuus ’tykätä’ ja kommentoida toisten postauksia jätettiin yhteisöllisyyttä tukevaksi toiminnaksi. Kommentteja yhteisblogiin syntyi työskentelyjakson aikana 219 kappaletta.
Eräs osallistuja puki pettymyksen vuorovaikutuksen puutteesta seuraavasti:
”Odotin enemmän vuorovaikutusta ja muiden osallistujien osalta syvällisempää
osallistumista.” ID6

4.4 Onnistumisen kokemukset valokuvapäiväkirjatyöskentelyssä
Minäpystyvyyden uskomusten kannalta onnistumisen kokemukset ovat ensiarvoisen tärkeitä.
Positiiviset onnistumisen kokemukset vahvistavat minäpystyvyyttä ja negatiiviset heikentävät.
Osallistujilta kysyttiin onnistumisista loppukyselyssä.
Loppukyselyn kysymys nro 5 (N=21):
"Onnistumisen kokemukset * Kerro millaisia onnistumisen kokemuksia koit
valokuvapäiväkirjatyöskentelyssä. Oliko jokin tietty asia erityisen merkityksellistä?"
Kaikki osallistujat (N=21) kokivat jollain lailla onnistuneensa valokuvapäiväkirjatyöskentelyssään. Valokuvan ottamisesta ja valokuvan liittymisestä omaan kokemuspiiriin tuli merkityksellistä.
”Pysähtymisen lupaus oli minulle tärkeä kokemus. Asioiden, ajatusten ja tunteiden konkretisoituminen. Ihan kuin selittäisi kuvaa jollekin, ei vain itselleen.”
ID3
Kun tiettyä toimintamallia, tässä tapauksessa säännöllistä kuvapäiväkirjan koostamista, toistaa järjestelmällisesti, tulostakin alkaa syntyä. Päätös osallistumisesta ja sen huomaaminen
että päätös pitää tuntui olevan voiman tunnetta tuova kokemus.
”Yllätyin siitä, miten hienoja kuvia onnistuin joskus ottamaan. Ja siitä, miten
helppoa niitä oli alkukankeuden jälkeen reflektoida. Oli myös mukava lukea
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muiden kommentteja omista kuvista. Epäilin alussa, pystynkö pitämään säännöllisesti tällaista päiväkirjaa. Siitä kuitenkin muodostui yksi kesäloman tärkeimpiä
asioita. Ilman pitkää lomaa tuskin olisin pystynyt samalla tavalla heittäytymään
valokuvien imuun.” ID4
Arjen kokemuksista tuli yllättäen tärkeitä ja niiden havaitseminen saattoi tuoda hetkittäisiä
onnellisuuden tuntemuksia.
”Oman mielen harmauden ja väsymyksen rinnalla löysin itselleni voimaannuttavia valon hetkiä hyvin arkisistakin jutuista. SE yllätti. Vanhan ompelukoneen
esille ottaminen ja ompelu, pihasaunan lämpiämisen odottelu...loma ja valon
tunne voi lopulta tulla tosi tosi pienistä jutuista!” ID7
Valokuvapäiväkirjatyöskentely näyttäisi aikaansaavan onnistumisen kokemuksia tässä kontekstissa ja sillä näyttäisi olevan yhteys osallistujaryhmän minäpystyvyyden uskomuksiin.
Tulokset viittaavat onnistumisen ja hallinnan tunteen (Mastery Experience) kokemuksiin.

4.5 Kuvista saatu palaute ja vertaistuki
Palautteesta ja saadusta vertaistuesta kysyttiin loppukyselyssä (N=21, kysymys 12 )seuraavasti:
”Kuvista saamasi palaute ja mahdollinen vertaistuki * Saitko kuvistasi palautetta ja keskustelitko muuten muiden ihmisten kanssa valokuvapäiväkirjastasi
työskentelyn aikana? Millaiselta palaute tuntui?”
Ne osallistujat, jotka osallistuivat aktiivisimmin valokuvapäiväkirjatyöskentelyyn, kokivat
myös saavansa palautetta ja pitivät sitä myönteisenä. Palautteen saaminen riippui myös siitä,
osallistuiko itse toisten kuvien kommentointiin. Jotkut kokivat tällaisen vertaistuen jopa välttämättömyydeksi. Positiiviseksi palautteen ja vertaistuen kokivat 13 osallistujaa (62 %), kaksi
osallistujaa (10 %) ei kokenut saaneensa lainkaan palautetta. Neutraalisti palautteeseen ja vertaistukeen suhtautuivat kuusi osallistujaa (29 %). Suhtautuminen tuntui olevan melko riippumatonta siitä miten intensiivistä (=postausten määrä kuvapäiväkirjatyöskentelyssä) työskentely oli. Palaute, siltä osin kuin sitä osallistujat saivat, koettiin tärkeäksi.
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”Sain paljon vaikutteita muilta. Heti alussa vaikutuin joidenkin muiden osallistujien avoimuudesta ja se kannusti minuakin avoimemmaksi. Oli myös mukavaa
katsella hienoja kuvia ja ottaa niistä vinkkejä omiin kuvauskohteisiin ja tapoihin. Työskentelyä auttoi ehdottomasti yhteinen blogi. En ehkä olisi jaksanut
viedä tätä loppuun, ellei olisi ollut vertaistukea.” ID4
Yhteisöllinen työskentely helpotti julkaisua ja antoi ideoita oman työskentelyn pohjaksi. Postaukset tuntuivat välillä käyvän näkymätöntä dialogia toistensa kanssa.
”Joidenkin kirjoitukset antoivat kuvausideoita tai pikemmin kirjoitettavaa. Muuten olin omapäinen.” ID9
”Yhteisellä blogilla oli mielestäni omien kuvien ja tekstien julkaisukynnystä madaltava tekijä. Toisten tekstien lukeminen ja kuvien katsominen avasi uusia ajattelutapoja ja ajankohtaiset uutisaiheet näkyvät myös postauksissa.” ID12
Toisaalta tässä kontekstissa käytetty yhteinen blogi saattoi myös hämmentää joidenkin itsenäiseen työskentelyyn tottuneiden blogaajien ajatuksia. Ristiriita on ymmärrettävä, koska toisaalta valokuvapäiväkirja on henkilökohtainen ja intiimikin. Toisaalta kuitenkin yhteisblogin
muoto pakotti kaikkien kuvat samaan julkiseen osastoon.
”Yhteinen blogi jossain määrin sekoitti ajatuksia ja sitä miten halusin/olin mukana.” ID7

4.6 Vaikutteet ja mallit muiden työskentelystä
Toisten postauksista monet osallistujat saivat malleja omaan toimintaan ja ideoita omiin kuvauksiin. Osa oli jopa sitä mieltä, että valokuvapäiväkirja ei toimisi ilman vertaistukea ja yhteyttä toisiin osallistujiin.
Loppukyselyn kysymyksenä 13 oli seuraava (N=21):

”Vaikutteet ja mallit muiden henkilöiden valokuvista ja työskentelystä *
Kun teit valokuvapäiväkirjatyöskentelyä, miten arvioit että sait vaikutteita muilta tutkimukseen osallistujilta (esim. blogityöskentelyssä tai keskusteluissa) tai
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ylipäätään muilta henkilöiltä? Auttoiko työskentelyäsi se että valokuvapäiväkirjaa pidettiin yhteisessä blogissa? Saitko uusia ideoita kuvaamisen suhteen tai
reflektoinnin suhteen? Muuttuiko kuvaamisesi tai kirjoittamisesi tyyli?”

11 osallistujaa (52 %) kertoi saaneensa vaikutteita toisten työskentelystä, seitsemän osallistujaa (33 %) puolestaan ei kokenut saaneensa vaikutteita. Kolme osallistujaa (14 %) suhtautui
neutraalisti, vaikutteita ei koettu kovin selkeästi saadun.

”Sain paljon vaikutteita muilta. Heti alussa vaikutuin joidenkin muiden osallistujien avoimuudesta ja se kannusti minuakin avoimemmaksi.” ID4
”Huomasin pitäväni erityisesti joidenkin henkilöiden kuvista. Sain niihin jonkin
(omassa mielessäni olevan) yhteyden. En lähtisi pitämään yksin blogia, joten
yhteisöllisyys oli itselleni todella tärkeää. Huomasin vertaavani joidenkin tapaa
kuvata omaani ja reflektoivani itsekseni mm. värien ja muotojen käyttöä. Joistain kuvista tuli myös itselleni ideoita kuvaamiseen, mutta myös ihan kokemuksiin liittyen.” ID5
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Osallistumisen intensiteetin vaikutus. Taulukosta ilmenee selkeästi, että mitä pienempi työskentelyn intensiteetti (=postausten määrä), sitä vähemmän on koettu saadun vaikutteita tai
malleja (Social Modeling, Vicarious Experience) muilta osallistujilta tai muilta henkilöiltä
ylipäätään. Ja puolestaan mitä intensiivisempää työskentely on ollut, sitä enemmän osallistujat
ovat kokeneet saaneensa vaikutteita toisiltaan. Taulukossa merkintä ’NEG’ tarkoittaa, että
vaikutteita ei ole koettu, ’0’ -merkintä puolestaan tarkoittaa neutraalia ei osaa sanoa -kantaa.
Merkintä ’POS’ tarkoittaa että vaikutteita on haettu ja saatu. Raja näyttäisi kulkevan noin 20
postauksen kohdalla, mutta tässäkään ei pidä vetää liian selkeitä johtopäätöksiä. Työskentelyn
intensiteetti ei toisaalta ole kiinni pelkästään postausten määrästä.
Muiden muuttujien osalta vaikutus ei ole näin selvä. Näyttäisi siltä, että työskentelyn intensiteetti ei vaikuttaisi tässä osallistujajoukossa kokemuksiin julkisuudesta sekä vaikutuksesta
omaan työskentelytapaan. Kokemuksessa vertaistuesta ja palautteesta on sen sijaan lievä korrelaatio: mitä intensiivisempää blogityöskentelyä, sitä positiivisemmin koetaan saatu vertaistuki ja palaute.

4.7 Työskentelytavan muutokset
Valokuvapäiväkirjatyöskentelyn vaikutukset omaan tapaan työskennellä, jakoi osallistujat
suurin piirtein kahtia.
Loppukyselyn kysymys nro 14 oli seuraava:
"Työskentelytapasi muutokset * Muuttuiko tapasi dokumentoida (valokuvaaminen, kirjoittaminen/reflektointi) jollakin tavalla päiväkirjatyöskentelyn vaikutuksesta? Kuvaile millaisia muutoksia työskentelyssäsi tapahtui."
11 henkilöä (52 %) oli sitä mieltä että työskentelyllä oli vähintään jonkinasteisia vaikutuksia,
8 henkilöä (38 %) ei löytänyt vaikutuksia lainkaan ja kaksi henkilöä (10 %) oli neutraalilla
kannalla.
”Reflektioni muuttui selkeästi työskentelyn edetessä. Alussa se oli suppeampaa
ja varovaisempaa, mutta loppua kohden olin rohkeampi.” ID4
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Yllättäen valokuvapäiväkirjasta tuli joillekin nimenomaan kirjoittamisen väline. Valokuva
kenties auttoi konkretisoimaan ajatuksia, jolloin ne oli helpompi kirjoittaa ylös.

”Työskentely oli hyvää kirjoittamisen harjoittelua. Kirjoittamiseni on ajattelua,
jossa tajunnanvirta jäsentyy ja siten epämääräinen ajatus jalostuu mielipiteeksi
tai ajatelmaksi. Valokuva antoi kirjoittamiseen uuden ulottuvuuden, joka herätti
uudenlaisia mielikuvia ja mielleyhtymiä.” ID6
”Valokuvapäiväkirjalla oli vaikutusta minun osaltani erityisesti kuviin liittyvän
reflektion osalta. Kirjoittaminen ja omien ajatusten purkaminen ja auki kirjoittaminen oli osin yllättävääkin.” ID12
Valokuvapäiväkirja mahdollisti luovan ja rennon otteen kuvan ja tekstin tuottamisessa. Osallistuja saattoi antaa itselleen luvan erilaisiin kokeiluihin eikä kuvien teknisiin yksityiskohtiin
tarvinnut kiinnittää liikaa huomiota.
”Luulen, että työskentelytapani pysyi kohtalaisen samana. Ehkä alun lyhyiden
osin pinnallisempien juttujen jälkeen aloin kirjoittaa sekä runo-, kuva-, ääni- ja
muiden yhdistelmien jälkeen sekaisin sekä kepeänpinnallisia että syvintä totta
olevia postauksia. Ja kaikki ne ovat minulle silti totta. Välillä annoin luvan
kuvien olla huonompia kuin olisin halunnut. Muutokset tapahtuivat ulkoisten
olosuhteiden muututtua, ajankäytön takia. Aina en löytänyt haluamaani tai etsimääni runoa.” ID13

4.8 Valokuvapäiväkirjan julkisuus
Julkisuus asetti joillekin suorituspaineita. Mahdollisuus siihen että blogipostauksen perusteella osallistuja saatettiin tunnistaa sai miettimään omaa julkista minää. Tutkimuksen kannalta
tämä oli tärkeä havainto. Toisaalta julkinen ja osin yhteisöllinenkin esiintyminen sai aikaan
voiman tunteita, mutta toisaalta julkisuus saattoi estää joidenkin syvimpien tuntojen julkituomista. Julkisuuden koki pääosin positiiviseksi 12 osallistujaa (57 %), kuusi osallistujaa (28 %)
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edusti jokseenkin neutraalia kantaa. Kolmella osallistujalla (14 %) oli julkisuudesta kielteisiä
tuntemuksia.
”Päiväkirja tuntui lopulta enemmän taakalta kuin vapautukselta. Siksi haluaisin
yrittää jatkaa sitä. Otan nimittäin joka päivä kuvia, enemmän kuin yhden kuvan
päivittäin. Joka kuvalle on oma syynsä mutta ihmeekseni huomasinkin, että sitä
olikin jollain tavalla alitajuisesti epämiellyttävää alkaa analysoida tai paljastaa
koko maailmalle. Yleensä jaan kuvia ilman selitystä ja katson, mitä muut sanovat niistä. Kenties olen sellainen muutenkin, näytän itsestäni asioita harkitusti,
enkä helposti analysoi kaikkea avoimesti.” ID18
Omien päiväkirjamerkintöjen julkisuus oli odotetusti asia, joka sai aikaan pohdiskelua. Periaatteessa tutkimukseen osallistuminen oli mahdollista myös täysin privaatisti, siten että vain
tutkijalla olisi ollut mahdollisuus lukea päiväkirjamerkintöjä. Tätä mahdollisuutta ei kuitenkaan kukaan käyttänyt. Osa osallistujista toteutti päiväkirjaansa ’puolijulkisesti’ nimimerkin
turvin.
”Luulenpa, että tässä se hankaluus piili. Olin valokuvapäiväkirjassa omalla nimelläni, omalla tililläni ja osallistujia oli aika paljon, osa vielä puolituttujakin.
Alkoi tuntua, etten halua kertoa niin paljon itsestäni ja toisaalta sitten rajanveto
alkoi tuntua vaikeammalta koko ajan. Olen muutenkin aika julkinen sosiaalisessa mediassa, touhuan työminällä monessa paikassa. Huomasin, että haluan tässä kohtaa säilyttääkin yksityisyyteni. Minun olisi kenties pitänyt tehdä oma salainen kuvapäiväkirja, johon vain tutkijalla olisi pääsy. Mutta se ei tainnut olla
tutkimuksen tavoitteiden mukainen idea.” ID18
Verrattuna tässä tutkimuksessa kokeiltua PhotoDiary-menetelmää yhteisölliseen Photovoicemenetelmään, jossa julkinen presentoiminen on selkeästi yksi osa kuvaprosessia (Mitchell
2011, 64), osallistavuus on jäänyt, osin tarkoituksellisestikin tutkimusasetelman vuoksi,
enemmän taka-alalle. Myös tässä on mielenkiintoisia ulottuvuuksia jatkotutkimusta ajatellen.
”En ajatellut koko asiaa, kunnes aloin saamaan muiden kommentteja. Ne tuntuivat ihan hyviltä, mutta itse en uskaltanut kommentoida muita vai ajatuksia
toistenkin kuvat herättivät. Toisten kuvien kommentointi tuntui tunkeilevalta.”
ID3
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Koska valokuvapäiväkirjatyöskentelyn yhteydessä ei ollut mitään varsinaista agendaa tai yhteistä suoritettavaa tehtävää, vaan kaikki toiminta liittyi omaan henkilökohtaiseen pohdiskeluun, tästä syystä blogiin alkoi kertyä melko henkilökohtaista ja osin intiimiäkin aineistoa.
Omien ajatusten paljastaminen vaati uskallusta ja heittäytymistä.

”Tiesin asian projektiin ryhtyessäni, joten asia ei ollut minulle ongelma. Suojasin omaa asiakastyötäni nimimerkin avulla. Joskin ystäväni tunnistivat minut
kuvieni kautta. Se oli minulle itse asiassa ihan myönteinen kokemus. En ole kirjoittanut tai osallistunut minkäänlaiseen blogiin aikaisemmin, joten osallistuminen oli jopa innostava. Julkinen kuvaaminen ja kommentointi (asiallinen) tuntui
hyvältä.” ID5
Julkisuuden myötä koettiin myös yhteisöllisyyden tuntemuksia. Näiltä osin julkisuus nähtiin
voimavarana.
”Sosiaalisuus oli minulle tärkeää kirjoittamisessa. Yksin ilman yleisöä en olisi
jaksanut kirjoittaa. Tieto että monet lukee tekstejä ja katsoo kuvia oli innostavaa.” ID11

”Avoimuus on harvoin ollut muussa sisällöntuottamisessa itselleni suuri kynnys,
mutta tässä ajoitus teki niin eli jo edellä mainitsemani perheaika ja se, etten halua jakaa perheasioita avoimeen verkkoon.” ID20
Blogijulkisuus aiheutti osallistujissa tarvetta ellei peräti sensuroida, niin ainakin miettiä hieman tarkemmin mitä julkaista tai mitä ei. Läheisten suojaaminen nousi tärkeäksi agendaksi.
Tästä syystä tutkimuksen kuva-aineistossa ei ollut runsaasti kuvia sosiaalisista tilanteista.

”Yhden kuvan sensuroin julkisuuden takia, sillä siinä näkyi mielestäni liikaa ’lihaa’.” ID19
”Kuvien ja reflektoinnin julkisuus oli kahtalainen juttu: mukavaa, että muutama
tuttu tiesi valokuvapäiväkirjasta, mutta se myös esti kirjoittamasta todellisena
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nimettömänä ihan kaikesta. Myös halu suojella läheisiä ja itseä rajoitti joidenkin osuvien kuvien ja juttujen jakamista. Työasioiden jakamisessa taas helposti
rikkoisi lojaliteettivelvoitetta, niistä pidättäydyin tyystin.” ID13
Osallistujat joutuivat kohdallaan pohtimaan eettisyyttä ja omaa toimintalinjaansa julkisuuden
suhteen. Tasapainon löytäminen ei-julkisen ja julkisen välillä saattoi viedä hieman aikaa.
”Blogijulkisuus pakotti keskittymään omaan ajatteluun ja siihen, että kaikki mitä kirjoitan ja kuvaan voikin ja saakin olla julkista. Syvimmin yksityinen on kuitenkin usein muiden jaettavissa ja tunnistettavissa kenelle vaan todeksi.” ID13

4.9 Merkitykselliset kuvat
Osallistujien nostamat merkitykselliset kuvat ovat tutkimuksen kannalta parasta todistusaineistoa valokuvapäiväkirjatyöskentelyn menetelmällisestä toimivuudesta. Tutkimuksen loppukyselyssä osallistujia pyydettiin nimeämään kolme työskentelyn aikana syntynyttä merkityksellistä kuvaa.
Kysymys oli kyselyssä muotoiltu seuraavasti:
”Esimerkkejä merkityksellisistä kuvista valokuvapäiväkirjatyöskentelyn aikana * Mainitse kolme merkityksellistä ottamaasi valokuvaa valokuvapäiväkirjatyöskentelyssäsi. Kerro niistä: kuvan ideasta ja ideoinnista, ottamistilanteesta,
aiheesta, niissä mahdollisesti esiintyvistä henkilöistä ja siitä miksi koit nämä kuvat erityisen merkityksellisiksi. Mikäli mahdollista nimeä nämä kuvat blogissa
esiintyvillä nimillä ja/tai kopioi niiden linkit tähän. (Älä kuitenkaan siirry pois
tästä vastaussivulta!)"
Merkityksellisiä kuvia nimesivät 19 osallistujaa (90 %), kaksi osallistujaa ei kyennyt nimeämään kuvajoukostaan kuvia jotka olisivat olleet muita merkityksellisempiä.
Kun tarkastelee valittujen kuvien muotokieltä ei voi olla kiinnittämättä huomiota niiden abstraktiin ja symboliseen luonteeseen ja siihen että luonto on kaikissa kuvissa jollain lailla läsnä.
Se että kuvissa ei juurikaan esiinny henkilöitä, johtunee osin valokuvapäiväkirjatyöskentelyn
julkisuudesta, osin ehkä siitä että työskentely koettiin muutenkin henkilökohtaiseksi. Mikäli
valokuvapäiväkirjat olisivat vain kuvaajiensa nähtävillä, aiheiden kirjo olisi varmaankin laajempi. Itse konteksti todennäköisesti ohjasi osallistujia jonkinlaiseen filosofiseen pohdiskelun,
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johon välttämättä arkipäiväisissä kuvausrutiineissa ei tulisi ryhdyttyä. Taulukko 6 kuvaa osallistujien ilmoittamat kuvaamisen aihepiirit.
Taulukko 6
Valokuvapäiväkirjatyöskentelyyn osallistuneiden kuva-aiheiden jakautuminen osallistujien
itsensä kertoman mukaan. Valokuvapäiväkirjaprojektin loppukysely (N=21). Tärkeimmiksi
aiheiksi valokuvapäiväkirjatyöskentelyssä nousivat luontoaiheet ja yksityiskohdat (86 %),
maisemat (76 %) ja symbolikuvat (48 %).

Valokuvapäiväkirjatyöskentelyssä kuvatut aihepiirit (N=21)
Aihepiiri

Prosenttiosuus

Perheenjäsenet

24 %

Lemmikkieläimet

29 %

Työtilanteet (kokoukset, palaverit, työyhteisö, työkaverit, jne)

10 %

Opiskelutilanteet (luennot, harjoitukset, opiskelukaverit, ryhmätyöt jne)

5%

Luontoaiheet ja yksityiskohdat

86 %

Maisemat

76 %

Urbaanit aiheet (liikenne, katunäkymät, rakennukset)
Agrikulttuuriset aiheet (maatalous ja siihen liittyvät kuvat, viljely, karjatalous
yms)

38 %

Erilaiset prosessien tai työvaiheiden kuvaamiset

24 %
5%

Ruoka ja kokkaaminen

38 %

Retket ja matkat

38 %

Minä itse (omakuvat, minä osana ympäristöä, minä ryhmässä)

38 %

Uskonnolliset, maailmankatsomukselliset tai filosofiset kuvat

10 %

Ystäväkuvat, kuvat työtovereista, opiskelutovereista

14 %

Symbolikuvat

48 %

Muut

14 %

4.10 Merkityksellisten kuvien analyysi
Koko valokuvapäiväkirjojen aineistoista otin analysoitavaksi ne 57 kuvaa, jotka osallistujat
nostivat itse kyselyn perusteella merkityksellisimmiksi. Menetelmänä käytin visuaalisen aineiston sisällönanalyysiä (SA), joka kuuluu mediatutkimuksen metodeihin. Sisällönanalyysi
on aineiston järjestelmällistä muuttamista määrällisiksi piirteiksi (Seppänen 2005, 142). Tässä
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aineistossa luokittelin postaukset niissä esiintyvien kuvien perusteella erilaisiin edustaviin,
aineistosta esiin nouseviin luokkiin.
Merkityksellisten kuvien jakautuminen on kuvattu taulukoissa 7 ja 8.

Taulukko 7
Merkityksellisten kuvien jakautuminen

N

%

Minäkuva

6

11 %

Sosiaalinen kuva

13

23 %

Symbolinen luontokuva

18

32 %

Tärkeä asia -kuva

13

23 %

Kuvailmaisullinen kuva

4

7%

Funktionaalinen kuva

3

5%

57

100 %

Yhteensä

Merkityksellisten valokuvapäiväkirjakuvien jakautuminen aineiston (N=57) kuva-analyysin
luokittelun perusteella. Yleisin luokka oli symbolinen luontokuva (32 %).
Osallistujille kolmen kuvan nostaminen päiväkirjakuvien joukosta, jossa kaikki kuvat olivat
enemmän tai vähemmän tärkeitä, oli vaikeaa. Kaksi henkilöä (N=21) ei osannut lainkaan arvottaa kuviaan tällä tavalla, vaan todennäköisesti itse päiväkirjaprosessi oli sinällään tärkeintä. Joku nosti merkityksellisiksi vain yhden kuvan, joku toinen puolestaan useampiakin kuvia.
57 kuvan analyysissa muodostettiin niissä esiintyvien aiheiden perusteella kuusi luokkaa: minäkuva, sosiaalinen kuva, symbolinen luontokuva, tärkeä asia -kuva, kuvailmaisullinen kuva
ja funktionaalinen kuva.

Minäkuva tarkoittaa valokuvaa, jossa valokuvapäiväkirjan pitäjä esiintyy jollakin tavalla itse.
Hän on siis fyysisesti kokonaan tai osittain näkyvissä kuva-alalla. Minäkuvia luokiteltiin kuusi kappaletta.
Sosiaalinen kuva tarkoittaa kuvaa, joka on otettu sosiaalisessa tilanteessa ja kuvassa on mukana jokin toinen henkilö tai useampia henkilöitä. Myös kuvan ottaja voi itse olla mukana
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kuvassa ja kuvat saattoivat perustua tietynlaiseen roolileikittelyyn. Sosiaalisia kuvia oli 13
kappaletta.
Symbolinen luontokuva on kuva, jossa aiheena on luontoaihe, mutta joka reflektion tai muun
vihjeen (otsikointi, avainsana yms.) perusteella on jollain lailla symbolinen. Osallistujille oma
luontosuhde ja sen kuvaaminen oli selvästi merkityksellinen asia. Näitä kuvia oli eniten, 18
kappaletta.
Tärkeä asia -kuva on sellainen, jossa on kuvattu jotakin kuvapäiväkirjan pitäjälle tärkeää
asiaa. Se voi olla rakas esine, lemmikki, harrastukseen liittyvä asia, paikka, muisto. Tällainen
kuva on verrattain pintapuolinen ja kuvaa juuri sitä asiaa, joka kuvassa näkyy. Se voi kuitenkin olla myös jossain määrin symbolinen. Selittävä teksti eli kuvaajan reflektio määräsi lopulta tähän luokkaan kuulumisen. Näitä kuvia oli 13 kappaletta.
Kuvailmaisullinen kuva tarkoittaa sellaista kuva, jossa tärkeintä on valokuvallinen ilmaisu.
Siinä on lähdetty liikkeelle kuvallisten kokeilujen ja abstrahointien kautta. Näitä kuvia löytyi
neljä kappaletta.
Funktionaalinen kuva tarkoittaa sellaista kuvaa, jonka tarkoituksena on dokumentoida jotakin asiantilaa tai prosessia. Sen tarkoituksenakaan ei ole olla erityisen syvällinen tai pohdiskeleva. Näitä kuvia oli kolme kappaletta.
Suurimmaksi luokaksi osoittautui luokka Symbolinen luontokuva, joka puolestaan jakaantui
neljään alaluokkaan: Luonnonmaisema, Urbaani maisema, Luonnon yksityiskohta ja Kulttuurinen maisema.
Luonnonmaisema tarkoittaa kategoriaa, jossa ei ole näkyvissä ihmisen käden jälkeä. Urbaani luonnonmaisema puolestaan on maisema, jossa luontoelementti on olennainen, mutta jossa näkyy ihmisen vaikutus (esim. puisto). Luonnon yksityiskohta on sellainen kuva jossa
näkyy jonkin luonnon yksityiskohta (esim. kasvin oksa). Kulttuurinen maisema tarkoittaa
maisemaa, jossa mukana on jotakin ihmisen rakentamaa, mutta ei voida kuitenkaan puhua
urbaanista maisemasta (esim. maalaistalon pihapiiri).
Taulukko 8
Kuvan aihe

N

%

Luonnonmaisema

5

28 %
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Urbaani (luonnon)maisema

9

50 %

Luonnon yksityiskohta

3

17 %

Kulttuurinen maisema

1

6%

18

100 %

Yhteensä

Symbolinen luontokuva -luokan jakaantuminen aiheiksi. Yleisin luokka oli urbaani maisema
(50 %).
Tällainen kuvien luokittelu ja kvantifiointi on melkein aina jossain määrin kaavamaista. Monet kuvat ovat sellaisia, että ne pitäisi luokitella useaan eri luokkaan. Tässä luokittelussa pyrittiin kuitenkin luokittelemaan kuvat ensisijaisen luokkansa perusteella. Sisällönanalyysin perusteella oli kuitenkin mahdollista löytää postauksissa toistuvia elementtejä ja muita samankaltaisuuksia. Tämä johdatti aineistossa puolestaan muutamaan case-tapaukseen ja varmisti
että tapaukset eivät olleet sattumanvaraisesti valittuja.
Minäkuvien ja sosiaalisten kuvien vähäisempi esiintyvyys aineistossa johtuu mitä todennäköisimmin suurimmalta osaltaan siitä että valokuvapäiväkirjaprojektin yhteisblogi oli julkinen.
Oli suuri kynnys tuoda julkiseen palveluun omia tai läheisten kuvia.
”Suuri osa ajasta osui kesään, joka on intiimiä aikaa, vietän heinäkuun pojanpojan kanssa enkä laita lapsia nettiin, paitsi jotain pientä ja sellaista, mistä ei
voi juuri tunnistaa. Päivät lapsen kanssa ovat tiiviitä, eikä senkään puolesta tule
niin paljoa kuvattua. Olisi toisaalta ollut mukavampi kuvata ikiomaan valokuvapäiväkirjaan, jossa olisi voinut muokata myös kuvien julkaisuympäristöä mieleiseksi ja laittaa kuvat kavereiden saataville.” ID 19
Tämä selittänee osaltaan myös sen että symbolistisia luontokuvia, maisemia, luonnon yksityiskohtia jne. oli eniten. Toki myös tutkimuksen ajankohta, kesä ja alkusyksy, rohkaisi myös

luontoelämyksille altistumiseen. Toisaalta tämäntyyppinen kuva kuvaa myös hyvin kokijansa
mielentilaa, kuten eräs osallistuja merkittävän kuvansa nimesi: ’Sielun maisema’.

Oman valokuvapäiväkirjatyöskentelyn kuva-aineiston analyysi
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Kun vertaan tutkijana osallistujien itse esiin nostamia merkityksellisiä kuvia omaan valokuvapäiväkirjajaksooni, nousee esille joitakin eroja. Tämä jakaantuminen on kuvattu taulukoissa
9 ja 10. Oma valokuvapäiväkirjatyöskentelyni yhteisblogissa käsitti työskentelyä 1.6.2012 –
30.9.2012 eli neljä kuukautta, joka on pidempi aika kuin suurimmalla osalla tutkimukseen
osallistuneista. Vaatimus sitoutumisesta tutkimukseen oli vähintään kahden kuukauden ajanjakso, joka oli toisaalta kohtuullinen mutta toisaalta myös riittävän pitkä, jotta jotakin vaikuttavuutta oli mahdollista saada esille. Oma työskentelyni oli myös intensiivisempää kuin
useimmilla mukana olleilla, joka tarkoitti sitä että postasin päivittäin vähintään yhden postauksen eli kuvan reflektointeineen.
Taulukko 9
Aihe

N=124

%

23

19 %

6

5%

68

55 %

Tärkeä asia -kuva

7

6%

Kuvailmaisullinen kuva

7

6%

13

10 %

124

100 %

Minäkuva
Sosiaalinen kuva
Symbolinen luontokuva

Funktionaalinen kuva
Yhteensä

Tutkijan oman kuvapäiväkirjan aiheiden jakautuminen sisällönanalyysin perusteella. Yleisin
luokka oli symbolinen luontokuva (55 %).
Selkeimmät erot näiden kahden kuvaryhmän (N=57 ja N=124) välillä on, että Symbolisten
luontokuvien osuus osallistujaryhmässä oli 32 % kun puolestaan omassa kuva-aineistossani se
oli 55 %. Niin ikään Minäkuvien osuus oli osallistujaryhmässä 11 % ja tutkijan kuvaaineistossa 19 %. Sosiaalisten kuvien osuus oli tutkijan aineistossa ainoastaan 5% ja osallistujaryhmässä 23 %. Myös Tärkeä asia -kuvat edustivat tutkijalla 6 % osuutta ja osallistujaryhmällä 23 %. Johtopäätöksenä tästä voi vetää, että tutkijan oma kuvausprosessi on painottunut
muuta ryhmää enemmän Symbolisten luontokuvien kategoriaan. Tällä saattaa puolestaan olla
tekemistä tutkijan luontovalokuvaus-orientaation kanssa. Lisäksi päiväkirjajakson pidempi
kesto ja intensiivisempi ote saattaa vaikuttaa.
Taulukko 10

55
Symboliset luontokuvat
Luonnonmaisema

N=68

%

19

28 %

8

12 %

Luonnon yksityiskohta

21

31 %

Kulttuurinen maisema

20

29 %

Yhteensä

68

100 %

Urbaani (luonnon)maisema

Tutkijan oman kuvapäiväkirjan Symboliset luontokuvat -luokittelun aiheiden jakaantuminen.
Yleisin luokka oli luonnon yksityiskohta (31 %).
Luokan Symboliset luontokuvat vertailussa (N=68 ja N=18) tutkijan omassa kuva-aineistossa
painottuivat muuta ryhmää enemmän Luonnon yksityiskohdat (31%/17%) ja Kulttuuriset
maisemat (29%/6%). Urbaanit luonnonmaisemat puolestaan painottuivat osallistujaryhmän
kuva-aineistossa (50%/12%). Nämäkin johtunevat osaltaan erilaisista orientaatioista kuvaamisessa. Huomattavaa on, että tutkijan merkitykselliset kuvat (N=3) ovat olleet mukana osallistujaryhmän aineistossa. Nämä kuvat jakaantuivat kuitenkin eri luokkiin (Minäkuva, Sosiaalinen kuva ja Symbolinen luontokuva), joten sillä seikalla ei ole ollut käytännössä merkitsevää
vaikutusta vertailuun.
Tällaisen kevyen kvantitatiivisen sisällönanalyysin merkitys tällä tutkimukselle on ollut se,
että sen kautta olen voinut perustellusti ottaa tarkasteltavaksi joitakin CASE-tapauksia. Tämän lyhyen CASE-esittelyn ohessa lisään tutkimuksen liitteeksi valikoituja postauksia sekä
osallistujaryhmän (LIITE 6) että oman valokuvapäiväkirjatyöskentelyni (LIITE 7) aineistosta.

4.11 CASE-tapaukset
CASE-tapauksiksi valitsin viisi kuvaa, jotka edustivat valokuvapäiväkirjaprojektille tyypillisintä kuvakerrontaa ja sanallista pohdiskelua.
Sielunmaisema (ID3)
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Kuva 1.
Kuvaaja halusi ottaa tämän kuvan esimerkiksi merkityksellisistä kuvista, vaikka sanookin että
kaikki kuvat olivat tärkeitä. Kuvaajalle proseduraalinen työskentely valokuvapäiväkirjan parissa onkin sen perusteella mitä ilmeisemmin ollut merkityksellisin kokemus. Tämä tuttua
maisemaa kuvaava 'Sielunmaisema' -kuva (Kuva 1) pitää sisällään muistoja pitkältä ajalta.
Vahva kehollisuuden kokemus ja onnistumisen elämys onnistuneesta kuvaustilanteesta. Vaikka postauksen tekstin perusvire on hieman melankolinen, siitä on tulkittavissa onnelliset
muistot pitkältä ajanjaksolta. Minäpystyvyyden kokemuksena postauksessa lomittuvat useat
eri potentiaaliset tekijät, jotka eivät ole varsinkaan ulkopuolisen nähtävissä vain kuvan perusteella: onnistuminen ’sielunmaiseman’ ikuistamisessa (Mastery Experience), monimuotoiset
sosiaaliset tilanteet (Social Persuation), positiivinen ajattelu ja ilo, luontosuhde.

57
Postauksen alkuperäinen teksti:
”Miksen osaa varauksetta nauttia tästä hetkestä? Miksi suren jo nyt ikävääni?
Vaikka olen tallentanut nämä polut, vedet, puut, värit, tuulet, äänet – tämän kaiken – jo vuosia sieluuni, minut valtaa suunnaton haikeus jo nyt siitä, että parin
päivän kuluttua en enää ole täällä. Pakahdun!”
Kuvaajan perustelu merkityksellisen kuvan valinnalle:
”Kuvien priorisointiin en pysty. Kokeilin sitä viikko sitten, kun lähetin ystävälleni linkkejä kuviin hänen halutessaan lukea niitä. Jälkeenpäin ajateltuna kaikki
ovat kovin tärkeitä. Ehkä yhden nostan "sielunmaisema" kuvan, koska maisema
on minulle niin tärkeä. Näen sen kerran vuodessa ja siihen sisältyy 15 vuoden
historia itkuineen ja nauruineen – sen halusin ehdottomasti kuvata.”
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Kohti avantouintia (ID18)

Kuva 2.
Kuvapari (Kuva 2) syksyisen näköisestä rannasta. Molemmat kuvat otettu ilmeisesti samasta
paikasta eri aikoina. Kuva näyttää paikan jossa henkilö aikoo käydä tästä eteenpäin avantouinnilla. Tärkeä henkilökohtainen, harkittu päätös, johon sisältyy minäpystyn-asenne. Onnistumisen tunne jo tähän asti tehdystä vilpouinnista. Henkilö kirjoittaa kuvailussaan (loppukysely), että juuri tämä kuvaustilanne saattaa olla virike valokuvapäiväkirjan jatkamiseen
omassa blogissa. Kyseessä on aikomus, joka on saanut voimansa ensimmäisistä onnistumisen
kokemuksista (Mastery Experience) avantouinnin parissa. Kuvaan liittynee myös vahva kehollisuuden kokemus (tunne kylmästä vedestä iholla jne), joka syntyy kuvaajalle kun hän katselee itse ottamaansa kuvaa.
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Postauksen alkuperäinen teksti:
”Otin tänään toisen askeleeni kohti avantouintia. Olemme ystävän kanssa päättäneet selättää palelemisen syöksymällä sen kimppuun ovelasti ja vähitellen pitkin syksyä.
Olo on uskomaton jo nyt. Kahlaamme sunnuntaina iltahämärässä veteen ja nauramme kuin pikkulapset. Kymmenen vetoa ja pois. Koko illan kädet, varpaat ja
posket kuumottavat.
Aion ottaa kuvan merestä joka käynnillä. Näin näen vuodenajan muutoksen ja
muistan itseni voittamisen askelet. Olen todellinen vilukissa… Tässä kuvassa jo
kaksi askelta.”
Kuvaajan perustelu merkityksellisen kuvan valinnalle:
”Suuri päätös aloittaa talvi- ja avantouinti. Kun teen päätöksen, yleensä pysyn
siinä. Joku ihmeellinen sukuvika varmaankin. Välillä voisi ottaa rennommin.
Mutta uinti, se rentouttaa kaikessa karmeudessaan ja juuri siinä. Oi, tämän kuvan takia haluaisin ja taidankin aikoa vielä jatkaa valokuvablogia omassa blogissani. Se tuntuikin siellä helpommalta kuin tuolla täysin julkisella, vaikka täysin julkisessa ei nimeäni näkynytkään muuta kuin blogaajille.”
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Lummelampi minussa (ID5)
	
  

	
  
Kuva 3.

Kaunis kuva (Kuva 3) lummelammen pinnasta. Kuvaaja käyttää lampea metaforana omaan
sisäiseen näkymäänsä. Hän kertoo että kauneus merkitsee paljon sen vastakohtana että työssä
joutuu näkemään 'rumaa' ja erityisesti tämän tyyppiset kuvat ovat olleet hänelle voimaannuttavia. Postaus pitää sisällään valokuvallisen havainnoinnin kehittymisen tunteen. Kultturellinen viittaus Claude Monétin maalauksiin. Tässäkin postauksessa tekstin perusvire on hieman
haikea, mutta taustalla on onnistumisen kokemus (Mastery Experience) kauniin maiseman
yksityiskohdan kuvaamisesta. Kuvaa liittyy myös kuvaajan agenda siitä että kauneus korvaa
rumuuden.
Postauksen alkuperäinen teksti:
”Monet´in erilaiset lummelampi kuvat ovat olleet elämänkaareni eri vaiheissa
tärkeitä ja kauneudessaan voimauttavia. Haluan nähdä kauneutta ympärilläni ja
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siinä on ollut yksi syy, miksi olen alkanut kuvata enemmän ja alkanut yleensäkin
kiinnittää huomiota ympäristööni.
Kauneutta itsessä ei olekaan niin helppoa nähdä. Sitä on kasvanut monien
kommenttien myötä kovin kriittiseksi itseä kohtaan. Vaikka kannustaakin päivittäin muita näkemään hyvän itsessään … sitä ei ole helppoa nähdä itse itsessään… on jopa ajoitellen helppoa unohtaa itsensä.
Toivoisin niin oppivani näkemään hienoista kauneutta myös itsessäni. Haltioidun katsellessani kaunista maisemaa… toivon voivani oppia katsomaan itseänikin… armollisesti, mutta hellästi.”
Kuvaajan perustelu merkityksellisen kuvan valinnalle:
”Omakuvani ei ole ehkä vahvin... toivon oppivani näkemään itseni kauniina , tai
edes jotenkin kauniina. Olen nähnyt niin paljon "rumaa" että haluan vahvistaa
kykyäni nähdä kaunista ja herkkää.”
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Hyvä olla (ID16)

Kuva 4.
Kuva (Kuva 4) esittää automaata Golanin kukkuloilla Israelissa, jossa kuvaaja on ollut vapaaehtoistyöntekijänä. Reflektiossa kuvaaja kertoo juurtumisen tunteesta eli siitä että uusi, joskin
ilmeisen väliaikainen paikka alkaa tuntua kodilta. Autiomaan näkymät inspiroivat kuvaajaa.
Myös sosiaaliset suhteet tuntuvat tärkeiltä ja elämä on muutenkin kohdallaan. Postaus kertoo
innostumisesta ja välillisesti onnistumisen (Mastery Experience) ja hallinnan tunteesta.
Valokuvapäiväkirjassa postauksen alkuperäinen teksti kuului näin:
”Istun bussissa nyt. Matkalla Golanilta Tel Aviviin. Matkaa jäljellä enää 88 km.
Tien vieressä pellolla kasvaa puuvillaa. Tel Avivissa majoitun yhdeksi yöksi sotilaiden taloon. Ilmainen majoitus ja ruoka on tervetullut vaihtoehto. Huomenna
sunnuntaina taas vapaaehtoistyöhön varuskuntaan Negevin autiomaahan.
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Täällä, koko maassa, tuntuu kodilta. Kaikki on paremmin kuin hyvin. Mieli ja
ruumis on stressitön. Erityisen kotoista on Negevissä. Autiomaassa näkyy kauas
ja se on aina erilainen, vähän pelottavakin, kutsuva.
Nyt olen kotona. Täytyykö lähteä pois joskus? En halua. Nyt en ole vailla yhtään
mitään. Mulla on kaikkea: työtä ja vapaata, kavereita ja mielenrauhaa. Haluaisin jakaa tämän kaikkien kanssa.”
Kuvaajan perustelu merkityksellisen kuvan valinnalle:
”21.7. jolloin oli Hyvä olla, on merkityksellinen kuva. Rakastan Negevin autiomaata ja kuva on sieltä. Maisema on tuttu ja kotoisa, rauhoittava ja kiinnostusta herättävä, innostava myös. Hymy on aina huulilla kun näen Negevin.
Juu-u, lähes pelkkää hiekkaa :)”
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Märkä uni (ID 6)

Kuva 5.
Luonnossa otettu omakuva (Kuva 5), jonka toteuttamisessa on käytetty erityistekniikkaa.
Taustalla tähtitaivas. Kuvan symboliikka eikä sen yhteydessä oleva runo ei paljasta kaikkea,
mutta niiden perusteella voisi olettaa, että kuvaustilanteeseen liittyy suuri määrä tunnetta ja
muistoja. Nämä teemat tulevat esiin osallistujan muussa työskentelyssä. Tilanteen merkityksellisyys korostuu vaativan kuvaustilanteen (idean kehittely, tekninen toteutus, oman mielen
maiseman hallinta) onnistumisen kautta, jolla on puolestaan yhteys minäpystyvyyden tunteeseen.
Postauksen alkuperäinen teksti:
”Tähän voisi nukahtaa,
lämpimän elokuun taivaan alle,
kasteiselle niitylle.
Ja näkisin unta tähdistä, ketusta ja prinssistä.
Kunnes Päivänpaiste hiljaa ja hellästi
herättäisi uuteen päivään.”
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Kuvaajan perustelut merkityksellisen kuvan valinnalle:
”Kuva, jossa katson tähtitaivasta oli kokeilun kautta syntynyt innovaatio. Apuna
käytin taskulampun epäsuoraa valoa. Tunnelma oli juuri sellainen, jonka myöhemmin sain taipumaan runoksi.”
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5 Johtopäätökset	
  
Tutkimuksen tärkeimpänä johtopäätöksenä toteaisin, että valokuvapäiväkirjalla näyttäisi olevan selkeä yhteys minäpystyvyyden elementteihin. Työskentely valokuvapäiväkirjan kontekstissa luo hallinnan tunnetta ja mahdollistaa onnistumisen elämyksiä (Mastery Experience),
joka on tärkein minäpystyvyyden tekijä (Bandura 1994, 72). Valokuvapäiväkirjaprojektin
kontekstissa työskentelyyn kuului myös sanallinen reflektointi, jolloin kuva ja sana olivat
vuorovaikutuksessa keskenään. Tällöin merkitykselliseen kokemukseen saattoi vaikuttaa molemmat elementit yhdessä kokonaisuutena, molemmat erikseen tai jompikumpi erikseen, joka
oli omiaan lisäämään onnistumisen elämyksien mahdollisuuksia. Mikäli valokuvapäiväkirjatyöskentelyä tehdään yhdessä vertaisryhmän kanssa, nousevat vahvoiksi yhteyksiksi myös
mallioppiminen (Social Modeling) ja sosiaalinen kannustus (Social Persuation).
Kukaan tutkimukseen osallistujista ei kokenut missään osa-alueessa täydellistä epäonnistumista. Sen sijaan lähes kaikki (86 %) kokivat työskentelyn merkitykselliseksi. Kaikki tutkimukseen osallistujat (100 %) kokivat vähintään joitakin onnistumisen elämyksiä valokuvapäiväkirjatyöskentelyssä.
Työhypoteesi siitä että valokuvapäiväkirjan pitämisen ja minäpystyvyyden tuntemusten välillä on yhteys, näyttäisi siis pitävän paikkansa. Tutkimus osoittaa, että tietoinen, reflektoiva
valokuvapäiväkirjatyöskentely tuotti osallistujaryhmälle merkityksellisiä kokemuksia. Jo pelkästään se, että tutkimus ja samalla menetelmän testaaminen toteutettiin tavallaan ’laboratorio-olosuhteissa’, tuotti näin runsaasti aineistoa on osoitus jonkinlaisesta vaikuttavuudesta.
Valokuvan käyttäminen pohdinnan tukena selkeyttää ja konkretisoi reflektioprosessia. Kuvalla on mahdollisuus tuoda esiin jotain tiedostamattomasta mielestä (Weiser 2008, 1). Kun kuva
ja teksti tukevat toisiaan, niiden laukaisemat assosiaatiot mahdollistavat syvällisemmän pohdiskelun. Tässä kontekstissa näytti siltä, että sanallinen pohdinta oli painottunut kognitiiviseen
prosessiin ja kuvallinen pohdinta affektiiviseen.
Valokuvapäiväkirja toimii laukaisevana tekijänä itsetutkiskelussa. Valokuvallisen ajattelun
prosessi on merkityksellisten valintojen tekemistä, luovuutta havainnoinnin kautta (White
teoksessa Lintunen 1982, 102). Uudenlaisen työskentelytavan opettelu ja itselle annettu 'lupaus henkilökohtaiseen pohdiskeluun' oli todennäköisesti jo sinänsä voimantunnetta lisäävää.
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Rainer (1977, 136) toteaa että kun päiväkirja peilaa oman ajattelua, havainnointia ja tapaa
kohdata erilaisia tapahtumia, se samalla mahdollistaa näiden toimintojen kehittämisen. Sen
avulla voidaan tietoisesti etsiä ja kirjata positiivisia, luovia, herkkiä ja elämänlaatua parantavia kokemuksia.
Mitä intensiivisempää oma valokuvapäiväkirjatyöskentely on, sitä tärkeämmäksi koetaan vertaisryhmän tuki. Yhteisöllisyys ja luova kollaboraatio näyttäisi vahvistavan merkityksellisyyden kokemista.
Tämä tutkimus toi uutena lähestymiskulmana valokuvatyöskentelyn liittämisen reflektioon
minäpystyvyyden näkökulmasta. Huomio kiinnitettiin nyt siihen, onko valokuvapäiväkirjatyöskentelyn kokemuksilla yhteyttä minäpystyvyyden tuntemuksiin. Se vahvistaa aiempia
tutkimuksia mm. siinä, että oman elinpiirin kuvaaminen tuottaa merkityksellisiä kokemuksia
(vrt. mm. Hernández 2009, Kolb 2006, Savolainen 2008 ja Halkola 2009). Valokuvallinen
työskentely ja pohdinta on erilaista kuin sanallinen ja tuo mukaan sellaisia mielen rakenteita,
jotka nousevat tiedostamattomasta mielestä (vrt. Weiser 2010).
Yhteinen valokuvapäiväkirjaprojektin blogi oli alunperin tarkoitettu helpottamaan käytännön
työskentelyä ja aineiston keräämistä, jonka tehtävän se toki mainiosti toteuttikin. Asetelma
paljasti kuitenkin mielenkiintoisia säikeitä luovan kollaboraation näkökulmasta: vaikka valokuvapäiväkirja on hyvin intiimi ja henkilökohtainen asia, sen kautta saatuja kokemuksia näytti
vahvistavan juuri yhteisöllinen työskentely. Toisaalta julkinen päiväkirja saattoi aiheuttaa
osallistujalle joiltakin osin itsesensuuria. Yksi jatkotutkimuksen aihe voisi olla kollaboratiivisen valokuvapäiväkirjan ja täysin henkilökohtaisen valokuvapäiväkirjan kokemuksen
vertailu.
Yhteenvetona tutkimuksen tuloksista voidaan todeta että kaikki (100 %) osallistujat kokivat
valokuvapäiväkirjatyöskentelyssä onnistumisen kokemuksia (N=21). 18 osallistujaa (86 %)
koki positiivisia tuntemuksia työskentelyssä. Myös pettymyksiä koettiin, mutta suurimmaksi
osaksi ne kohdistuivat oman työskentelyn laatuun tai intensiteettiin. Malleja omaan toimintaan sai 11 osallistujaa (52 %) ja kannustusta koki saaneensa 13 osallistujaa (62 %). Julkisuuden koki myönteiseksi 12 osallistujaa (57 %), kielteiseksi 3 osallistujaa (14 %). Arvioita omien työskentelytapojen muutoksissa ilmeni 11 osallistujalla (11 %).
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Valokuvapäiväkirjaa ei ole tutkimuksen yhteydessä käytetty formaalin oppimisprosessin osana. Jokainen tutkimukseen osallistunut on käyttänyt menetelmää haluamallaan tavalla, lähinnä
itsetutkiskelun ja pohdiskelun välineenä. Informaalia oppimista on päiväkirjajakson aikana
sen sijaan mitä todennäköisimmin tapahtunut. Mitä on opittu ja miten tällainen oppiminen on
tapahtunut ei kuitenkaan kuulunut tämän tutkimuksen piiriin. Voi kuvitella, että osallistujat
ovat oppineet jotain luovuuden mekanismeista, reflektoinnin mahdollisuuksista, valokuvailmaisusta, yhteisöllisyydestä ja blogin pitämisestä sekä ennen kaikkea jotain olennaista itsestään.
Valokuvan ulkoisen ilmiasun perusteella arvioituna on hyvin vaikeaa päätellä onko jokin tietty valokuva erityisen merkityksellinen ja onko siihen liittyvä tilanne mahdollisesti vaikuttanut
henkilön kykyuskomuksiin ja erityisesti minäpystyvyyden tunteeseen ja sitä kautta mahdollisesti voimaantumisen kokemukseen. Lähtökohtaisesti valokuvallisen havainnoinnin ja aiheen
valinnan prosessi on kuitenkin aina jossain määrin merkityksellinen. Sellainen kuva, joka ei
ole kontekstiltaan merkityksellinen kuvaajalleen jää yleensä ottamatta, on vahingonlaukaus tai
otettu pelkästään mekaanisen jäljentämisen tarkoituksessa. Sellaista kuvaa ei kuitenkaan ole
mielekästä julkaista omassa valokuvapäiväkirjassaan. Näin ollen oletuksena on pidettävä sitä,
että kaikki osallistujien valokuvapäiväkirjojen postaukset ovat olleet merkityksellisiä. Merkityksellinen kokemus ei ole välttämättä myönteinen, mutta myös negatiivisten asioiden työstäminen voi olla lopuksi voimauttavaa. Kuvat voivat auttaa jäsentämään vaikeaa tapahtumaa
tai hahmottamaan kokonaistilannetta (Poijula 2007, 216).
Kohderyhmän tutkimusaineisto osoitti, että reflektoivan valokuvapäiväkirjan pitämisellä näyttäisi olevan yhteys minäpystyvyyden osa-alueisiin (vrt. Zimmerman 2000), erityisesti onnistumisen kokemuksiin (Mastery Experience), mallien ottamiseen toisilta henkilöiltä (Vicarious
Experience) sekä sosiaaliseen kannustamiseen (Social Persuation). Kaikki osallistujat kokivat
onnistumisen elämyksiä valokuvapäiväkirjatyöskentelyssään, lisäksi suurin osa koki valokuvapäiväkirjatyöskentelyn yleiset tuntemukset pääosin positiivisiksi.
Kahden seikan kohdalla oli lisäksi selkeä syy-yhteys: valokuvapäiväkirjatyöskentelyn intensiteetti ja toisilta saadut vaikutteet. Mitä aktiivisempaa valokuvapäiväkirjatyöskentely oli, sitä
enemmän koettiin saadun vaikutteita ja malleja muilta.
Tutkimukseen oli valikoitunut henkilöitä (mm. kasvatusala, terapia-ala), jotka orientaatioltaan
olivat kiinnostuneita tämänkaltaisesta reflektiosta sekä valokuvaamisesta. Sen vuoksi on syytä
pidättäytyä liian pitkälle menevistä ja yleistävistä johtopäätöksistä vaikuttavuudesta,
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erityisesti minäpystyvyyden uskomusten osalta, vaikka se tämän osallistujaryhmän kohdalla
näytti pitävän paikkansa.
Kun valokuvapäiväkirjatyöskentelyyn on liittynyt narratiiveja, kertomuksia, tarinoita ja reflektointia blogipostaamisen muodossa, se avaa mahdollisuuksia tulkita niitä myös tutkimuskysymyksen kannalta. 22 osallistujan blogipostausten määrä oli aikavälillä 1.6.2012 –
30.9.2012 oli 658 kappaletta, joista osallistujat itse valitsivat loppukyselyssä merkityksellisimmät kuvat. Näitä representaatioita valikoitui 57 kappaletta (N=57) ja niille tehtiin yksinkertainen visuaalisen aineiston sisällönanalyysi. Analyysin perusteella representaatiot jakautuivat kuuteen pääluokkaan, joista puolestaan yleisin oli luokka ’Symbolinen luontokuva’
(N=18). Tämä luokka jaettiin vielä kuva-aiheiden esiintyvyyden perusteella neljään alaluokkaan, jolloin luokka ’Urbaani luonnonmaisema’ osoittautui yleisimmäksi (N=9). Näistä representaatioista valitsin neljä tyypillistä case-tapausta, jotka analysoin sanallisesti tarkemmin.
Sisällönanalyysin lisäksi aineistona oli tutkimuksen alku- ja loppukyselyn kysymykset. Tutkimuksen pääaineistoksi valitsin loppukyselyn avoimet kysymykset, koska niiden struktuuri
vastasi parhaiten tutkimuskysymyksiä. Alkukysely antoi taustainformaatiota ja itse päiväkirjatyöskentely toimi ikään kuin laboratorio-olosuhteena, jossa menetelmää testattiin. Jotta loppukyselyn strukturoituihin kysymyksiin pystyi vastaamaan, osallistuja tarvitsi henkilökohtaisen kokemuksen valokuvapäiväkirjan menetelmästä.
Tutkimusaineisto ja sen analyysi osoitti, että työhypoteesi valokuvapäiväkirjatyöskentelyn
lisäävästä vaikutuksesta henkilön minäpystyvyyden uskomuksiin näyttäisi pitävän paikkansa.
Työhypoteesi perustui tutkijan omaan päivittäiseen valokuvapäiväkirjatyöskentelyyn vuodesta
2010 alkaen. Tutkimuksen valossa näyttäisi olevan niin, että sanallinen reflektointi ja pohdiskelu valokuvatyöskentelyn ohella parhaimmillaan vahvistaa ja syventää merkityksellistä kokemusta. Mahdollisessa jatkotutkimuksessa tätä vaikuttavuutta olisi mielenkiintoista verrata
vertailuryhmään.
Blogimuotoinen ja julkinen valokuvapäiväkirja on toisaalta yhteisöllisyyttä korostava ja parhaimmillaan muiden henkilöiden kannustus (Social Persuation) voi lisätä minäpystyvyyden
kokemusta. Julkisuus voi kuitenkin olla myös este syvälliselle itsepohdiskelulle. Kun valokuvapäiväkirjan pitäjä tietää, että muilla henkilöillä on mahdollista lukea omia pohdintoja ja
katsella omia valokuvapostauksia, on mahdollista että päiväkirjan syvällinen ja henkilökohtai-
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sin ulottuvuus jää kokematta. Tutkimuksessa oli viitteitä myös tästä. Teknisesti valokuvapäiväkirjan pitäminen oli mahdollista niin, että halutut blogipostaukset oli mahdollista jättää
yksityisiksi. Tätä mahdollisuutta ei kuitenkaan syystä tai toisesta käytetty hyväksi. Yhtenä
syynä saattoi olla se ettei ollut tietoa miten yksityinen postaus tehdään, vaikka se oli teknisesti
helppoa. Toisena syynä oli ehkä se, että osallistujat kokivat työskentelyn jossain määrin yhteisölliseksi, jolloin haluttiinkin että postaukset ovat julkisia.
Valokuvapäiväkirjatyöskentely ei ole tässä kontekstissa terapiamuoto, mutta parhaimmillaan
sillä on selvästi myös terapeuttisia vaikutuksia ja nuo vaikutukset liittyvät minäpystyvyyteen
ja voimaantumisen kokemuksiin. Kuten päiväkirja yleensäkin, myös valokuvapäiväkirja on
luonteeltaan hyvin intiimi ja yksityinen. Käytettäessä sitä menetelmänä itsepohdiskelussa ja
kriittisen reflektion apuna, on syytä strukturoida ja ohjeistaa tarkkaan ne mahdollisuudet ja
uhat jotka työskentelyssä ovat olemassa. Valokuvapäiväkirjamainen yhteisöblogi voisi toimia
erinomaisesti erilaisissa luovan kollaboraation tapauksissa. Tämän tutkimuksen valokuvapäiväkirjatyöskentelyssä oli pääpaino yksilötyöskentelyssä eikä niinkään yhteisöllisyydessä.
Koska sosiaalinen kannustaminen on kuitenkin yksi merkittävä osa minäpystyvyyden kokemista, ei blogityöskentelyllä haluttu myöskään rajoittaa yhteisöllisyyttä. Yhteisöllisyys lähti
kehittymään spontaanisti ja pakottamatta, mutta jos siihen olisi liittynyt järjestelmällistä pedagogista skriptausta, olisi yhteisöllisyyden kokemukset olleet varmaankin merkittävästi vahvempia. Tässä on selkeä mahdollisuus jatkotutkimukselle.
Tutkimusaineiston hankinnan kannalta tämäntyyppinen työskentely on ollut hyödyllistä. Erityyppistä aineistoa on saatu kolmesta eri lähteestä, joiden kaikkien perusteella on voitu vetää
johtopäätöksenä että valokuvapäiväkirjatyöskentely on ollut vaikuttavaa henkilön onnistumisen kokemusten kannalta. Yleisen minäpystyvyyden (General Self-Efficacy) kannalta tutkimuksen tulokset eivät sen sijaan antaneet vastauksia, koska niitä ei varsinaisesti siinä mielessä
mitattukaan. Tutkimusasetelma on ollut tehokas ja samalla on tavallaan pilotoitu valokuvapäiväkirjatyöskentelyä itsensä kehittämisen menetelmänä. Tämäntyyppistä tutkimustapaa on
mahdollista soveltaa moneen muuhunkin vastaavaan tilanteeseen. Koska tässä tutkimuksessa
ovat olennaisena aineistona valokuvat, niiden osalta tutkimusmenetelmänä on sovellettu sisällönanalyysia (SA) visuaalisen aineiston ja mediatutkimuksen näkökulmasta.
Menetelmällisesti tutkimuksessa oli uutta se, että siinä yhdistettiin design-tutkimuksen ja etnografisen tutkimuksen lähestymistapoja yhdistäen ne sosiaalisen median käytänteihin. Aineiston kerääminen verkkopalvelun avulla teki prosessista läpinäkyvän mutta samalla sykli-
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sen ja assosiatiivisen. Vaikka tutkimuksessa ei tutkittukaan ilmiötä valokuvaterapeuttiselta
kannalta on valokuvapäiväkirjamenetelmälle käyttöä tulevaisuudessa myös tässä mielessä.
Tämän tutkimuksen tärkein merkitys on siinä että valokuvapäiväkirjan ja minäpystyvyyden
uskomusten välillä osoittautui olevan yhteys. Tätä ei ole aiemmin tässä muodossa ja tällaisessa kontekstissa tutkittu. Tutkimuksen käytännön toteutus osoittautui tehokkaaksi aineistonkeruumenetelmäksi. Samalla se osoitti potentiaalinsa käyttää menetelmää pedagogisessa tai
psykoedukatiivisessa yhteydessä.
Jatkotutkimuksessa olisi mielenkiintoista mennä hieman syvemmälle minäpystyvyyden tai
voimaantumisen eri osa-alueiden sisään. Erityisesti mallioppimisen, sosiaalisen kannustamisen, luovan kollaboraation ja sosiokulttuurisen innostamisen teemat voisivat olla hedelmällisiä jatkotutkimuksen aiheita. Nämä sopisivat tämän ajan kollaboratiivisen diskurssin henkeen.
Myös pedagogisen skriptauksen vaikutus valokuvapäiväkirjatyöskentelyyn olisi selkeä jatkotutkimuksen aihe blogimaisessa valokuvapäiväkirjatyöskentelyssä. Sen lisäksi valokuvapäiväkirjan konseptin käyttäminen valokuvaterapeuttisessa yhteydessä olisi haastava aihe.
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6 Pohdintaa	
  ja	
  tutkimuksen	
  arviointia	
  
Tutkimusaineisto oli hyvin rikasta ja sen pohjalta oli mahdollista vetää johtopäätökseksi että
henkilökohtaisen valokuvapäiväkirjan pitämisellä näyttäisi olevan yhteys henkilön minäpystyvyyteen. Aineiston laajuuden vuoksi tässä tutkimuksessa oli jonkin verran rajausongelmia,
mutta loppujen lopuksi siitä löytyi varsin helposti vastaukset tutkimuskysymyksiin. Aineistoa
kertyi odotettua enemmän, jolloin pro gradu -työn aineistoksi olisi riittänyt jokin tutkimuksen
osa-alue (alkukartoitus, valokuvapäiväkirjatyöskentely, loppukysely). Tutkimus antoi kuitenkin hyvän pohjan jatkotutkimusta ajatellen. Luonnollinen laajenemissuunta tälle tutkimukselle
on varmaankin ottaa mukaan kyky- ja kontekstiuskomukset laajemmin, samoin kuin mahdollisesti liittää valokuvapäiväkirjatyötä myös voimaantumisen käsitteeseen. Voimauttava valokuva on kuitenkin oma menetelmänsä ja tämä valokuvapäiväkirjamenetelmä eroaa siitä monessakin suhteessa. Myös valokuvaterapeuttisen metodiikan tutkiminen tarkemmin voisi olla
kiinnostava jatkotutkimuksen aihepiiri.
Se, että valokuvapäiväkirjan pitäminen on tekijänsä yksityinen prosessi, altistaa myös helpommin epäonnistumisen mahdollisuudelle. Säännöllinen päiväkirjatyö vaatii kohtuullisen
paljon itsesäätöisyyttä erityisesti siinä vaiheessa kun työskentely ei ole vielä vakiintunut.
Toiminta voi alkaa tuntua tarkoituksettomalta tai kuvapäiväkirjan pitäminen voi jopa ahdistaa.
Tämän vuoksi jonkinlainen yhteisöllinen prosessi on hyödyllinen mekanismi, mikäli menetelmää käytetään terapian tai pedagogisen aktiviteetin osana. Valokuvapäiväkirja on ennen
kaikkea itsetutkiskelun ja pohdiskelun sekä luovan assosioinnin menetelmä. Sen vuoksi epäilen menetelmän toimivuutta silloin kun sitä sovelletaan mekaanisesti formaaleissa oppimistilanteissa: päiväkirjaa on vaikeaa pakottaa tiettyyn muotoon ja tiettyjä luovan ajattelun mahdollisuuksia voidaan siinä tapauksessa menettää.
Voisi ehkä todeta, että koska ’blogaaminen’ eli blogin ylläpitäminen vaatii omatoimista työskentelyä ja pohdiskelua, on valokuvapäiväkirjatyöskentely hyödyllisimmillään henkilöille,
joilla on hyvät itsesäätöisen oppimisen ja työskentelyn valmiudet. Sanallinen reflektointi puolestaan vaati jossain määrin verbaalista orientaatiota. Edellä mainituista ominaisuuksista
kumpikin vaatii aikaresurssien lisäksi valokuvapäiväkirjan pitäjältä paljon. Näiden seikkojen
vuoksi jotkut projektiin ilmoittautuneet eivät ehkä tulleet aloittaneeksi itse
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työskentelyvaihetta. Teknistä ohjausta oli kyllä (rajoitetusti) saatavissa, mutta tarve ja tarjonta
eivät aina kohdanneet.
Tässä tutkimuksessa käytetty yhteisblogi on yksi malli yhteisölliseen valokuvapäiväkirjatyöskentelyyn. Toinen mahdollisuus on jokaisen osallistujan oma henkilökohtainen kuvablogi,
jossa omien tuotoksien näkyvyyttä on ehkä luontevampaa säännellä. Tämä vaatii kuitenkin
jossain määrin enemmän ohjausta ja pedagogista skriptausta kuin yhteinen blogityöskentely.
Erityisesti sosiaalisten skriptien osuus olisi tärkeää. Niiden tarkoituksena on pyrkiä helpottamaan osallistujien kollaboraatiota. Epistemologiset skriptit puolestaan luovat toiminnalle
struktuurin, mutta eivät välttämättä toimi tehokkaasti ilman sosiaalisia skriptejä (Erhardt et al.
2012, 7). Kontekstina yhteisöllinen valokuvapäiväkirjatyöskentely muistuttaa tietokoneohjattua kollaboratiivista oppimista (Computer Supported Collaborative Learning CSCL).
Parhaiten toiminnallisesti reflektion tukena saattaisi toimia sellainen valokuvapäiväkirjan
muoto, jossa on yhdistyneenä sekä yhteisöllinen blogityöskentely, että täysin yksityinen ’privaattiosasto’, jossa voi julkaista myös sellaisia ajatuksia tai kuvia jotka eivät ole tarkoitettu
muille. Yhteisöllinen työskentely on kuitenkin tärkeää, koska se auttaa ylläpitämään omaa
päiväkirjaa tuoden sosiaalista tukea ja kannustusta sekä oman ajattelun ulkopuolelta tulevia
toisia näkökulmia.
Tutkimusasetelman reliabiliteettia tarkasteltaessa voidaan todeta että tutkimus on toistettavissa. Etnografisen tutkimuksissa on kritisoitu (mm. Syrjäläinen 1991, 41) yleistettävyyttä, joka
on jossain määrin ongelma kaikissa kvalitatiivisissa tutkimuksissa. Tässä tutkimuksessa yleistettävyyttä parantaa se, että aineistonkeruu sisälsi kolme vaihetta, jotka kaikki toivat osaltaan
relevanttia todistusaineistoa valokuvapäiväkirjatyöskentelyn vaikuttavuudesta. Tutkimukseen
osallistujat oli valittu ositetun otannan ja lumipallo-otannan (vrt. Metsämuuronen 2006a, 47)
välimuodolla. Ositettu otanta toteutui sitä kautta että tutkimukseen osallistumista tarjottiin
erilaisten pedagogisten alojen verkostojen kautta. Lumipallo-otanta puolestaan toteutui siinä
mielessä, että mukaan tuli joitakin henkilöitä, jotka suosittelivat osallistumista myös omissa
verkostoissaan.
Tutkimuksen luotettavuutta alentavana tekijänä voidaan ehkä nähdä valokuvapäiväkirjatyöskentelyn julkisuus, joka on saattanut vaikuttaa osallistujien orientaatioon ja päiväkirjojen sisältöön jollakin tavalla. Alku- ja loppukyselyissä tämä ei kuitenkaan ole tullut selkeästi ilmi,
paitsi sen suhteen että joissakin tilanteissa osittain julkinen reflektointi on koettu vaikeaksi,
koska sitä kautta on tullut suorituspaineita. Päiväkirjatyöskentely on kuitenkin lähtökohtaises-
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ti ollut henkilökohtaista ja henkilökohtaisuuteen on vahvasti kannustettu. Lisäksi on tarjottu
osallistujille mahdollisuutta pitää valokuvapäiväkirjaa täysin yksityisesti, siten että vain tutkijalla olisi ollut pääsy päiväkirjaan. Koska aineistojen valossa näyttäisi siltä, että julkisuus ei
ole vaikuttanut olennaisesti päiväkirjojen sisältöön, spekulaatio siitä, että osallistujien julkinen reflektio olisi alentanut tutkimuksen luotettavuutta, on syytä hylätä.
Se mitä aineiston analyysissä ei loppujen lopuksi hyödynnetty oli blogipostausten tekstiosuudet. Kaikki 658 blogipostausta kyllä koodattiin NVivolla noodeiksi ja niistä muodostettiin
luokkia ja alaluokkia. Tästä oli hyötyä nimen omaan siinä mielessä, että aineiston luonne tuli
hyvin tutuksi. Vastaukset tutkimuskysymyksiin löytyivät sen sijaan suoraan tutkimuksen loppukyselystä, joten perusteellisemmalle narratiiviselle analyysille ei ollut enää tarvetta ja blogipostaukset erilaisine luovine ilmaisuineen jäivät taustalle tutkimusta tukevaksi aineistoksi.
Kuva-aineiston visuaalisen järjestyksen selvittäminen puolestaan oli tarpeellinen sen vuoksi,
että saatiin selville valokuvapäiväkirjan tyypillinen visuaalinen muoto tässä kontekstissa.
Etnografinen tutkimusote on aina jossain määrin subjektiivinen. Tässä tutkimuksessakin subjektiivisuus on vahvasti mukana, koska itse osallistuin aktiivisesti valokuvapäiväkirjatyöskentelyyn tuottamalla omaan valokuvapäiväkirjaani kuvia ja reflektioita. Tästä syntyi myös vuorovaikutusta muiden osallistujien kanssa. Koen subjektiivisuuden pikemminkin tämän tutkimuksen vahvuutena, koska pääsin näin paremmin sisälle itse toiminnan luonteeseen. Tiedostin myös tutkijan roolini ja se oli pääasiallinen fokukseni valokuvapäiväkirjan tekemisessä.
Tutkimuksessa haluttiin saada selville, onko valokuvapäiväkirjan pitämisellä vaikutusta osallistujan minäpystyvyyden tuntemuksiin. Tämä selvitettiin siten, että kahden eri kyselyn avulla
osallistujalta kysyttiin minäpystyvyyden vahvistamisen osa-alueisiin (mm. onnistumisen kokemukset, sosiaaliset mallit, sosiaalinen kannustaminen) liittyviä kysymyksiä. Vastaukset
koodattiin kolmeen eri luokkaan. Vastausten perusteella on mahdollista arvioida minäpystyvyyden osatekijöiden vaikuttavuutta tutkimuskysymyksen kannalta.
Tutkimuksen eettisyys on toteutunut siten, että kaikki tutkittavat ovat osallistuneet tutkimukseen anonyymeina henkilöinä, vaikka valokuvapäiväkirjan alusta onkin ollut julkinen.
Valokuvapäiväkirjatyöskentelyn mahdollisesta julkisen osuuden luonnetta on tähdennetty
osallistujille ja myös tarjottu mahdollisuutta toimia täysin yksityisesti samalla alustalla. Lumipallo-otannan ja valokuvapäiväkirjan julkisuuden takia jotkut osallistujat ovat ehkä tunnistaneet toistensa valokuvapäiväkirjoja, mutta myös tämä mahdollisuus on ollut osallistujilla
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tiedossa. Tutkimukseen osallistujien henkilöllisyyttä ei ole paljastettu missään vaiheessa. Tutkittavilta on pyydetty suostumus (LIITE 1) tutkimukseen. Tutkimusasetelma on tässä yhteydessä selostettu. Tutkimuksesta on kerrottu avoimesti Valokuvapäiväkirjaprojektin wwwsivuilla osoitteessa http://www.photodiaryblog.com.
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Tutkimuslupa
1(1)

Valokuvapäiväkirja minäpystyvyyden vaikuttajana
– Photodiary as an agent of one’s self-efficacy
Hyvä tutkimukseen osallistuva,

Tutkin pro gradu-tutkimuksessani valokuvapäiväkirjatyöskentelyn vaikutusta minäpystyvyyteen.
Tutkimus toteutetaan omatoimisena valokuvapäiväkirjatyöskentelynä verkkopalvelussa, jonka osoite
on http://photodiaryblog.com. Verkkopalvelu on luonteeltaan yhteisblogi. Osallistuja voi toteuttaa
kuvapäiväkirjan myös omatoimisesti mihin tahansa verkkopalveluun, kunhan tutkimuksen tekijällä on
pääsy aineistoihin.
Tutkimusaineistona käytetään osallistujien valokuvapäiväkirjojen sanallista reflektointia. Tämän
lisäksi osallistujille tehdään alussa ja lopussa laadullinen web-kysely. Tutkimuksessa saatetaan käyttää
myös henkilökohtaista haastattelua.
Tutkimuksen tavoitteena on selvittää millainen merkitys valokuvapäiväkirjatyöskentelyllä on henkilön
kykyuskomuksiin, erityisesti minäpystyvyyteen (self-efficacy), joka on mm. voimaantumisteorian
yksi osatekijä.
Avainsanat: minäpystyvyys, voimaantuminen, valokuvapäiväkirja
Yhteystiedot
Mikäli sinulla on kysyttävää tai haluat lisätietoa tutkimuksesta, ota yhteyttä minuun:
Ari Rapo
ari.rapo@gmail.com
(044) 033 0333

Suostumus tutkimusaineiston käyttöön
Päivämäärä:________________________________________________
Osallistujan nimi:_____________________________________________
Allekirjoitus:_________________________________________________

OPPIMISEN JA KOULUTUSTEKNOLOGIAN
TUTKIMUSYKSIKKÖ

PL 2000
90014 OULUN YLIOPISTO

Puh. (08) 553 3657
Faksi: (08) 553 3744
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1	
  

”Valokuvapäiväkirja	
  minäpystyvyyden	
  vaikuttajana	
  –	
  
Photodiary	
  as	
  an	
  agent	
  of	
  one’s	
  self-‐efficacy”	
  
	
  
	
  

Näin osallistut (pikaohjeet)
1) Ota kuvia sinulle tärkeistä, mielenkiintoisista ja merkityksellisistä asioista.
2) Julkaise kuvat (tai itse valitsemiasi otteita päiväkirjastasi)
http://photodiaryblog.com -blogissa.
3) Kiinnitä huomiota niihin ajatuksiin, tunteisiin ja onnistumisen kokemuksiin,
jotka kuvapäiväkirjan pitäminen sinussa herättää. Kirjaa niitä ylös blogiin eli
reflektoi.
4) Pidä valokuvapäiväkirjaa kahden kuukauden ajan. Tee kuvapäiväkirjaa
säännöllisesti päivittäin, viikoittain. Huomaat että samalla
valokuvailmaisusikin kehittyy.
5) Itse kameran tekniikalla ei ole merkitystä. Kuvaa vaikkapa kamerakännykällä
tai järjestelmäkameralla. Voit siis käyttää juuri sinulle ominaista kalustoa.

Pyri löytämään kuvatessasi esimerkiksi asioita, jotka
• kuvaavat sinun tapaasi ajatella, toimia ja selviytyä
• ovat sinulle merkityksellisiä ja kiinnostavia
• tuovat mieleesi onnistumisen kokemuksia
• tuovat mieleesi uusia ideoita
• saavat sinut pohdiskelemaan tapaasi oppia uusia asioita
• saavat sinut uskomaan, että kykenet tekemään haastaviakin asioita
nykyisessä tehtävässäsi, työssä tai opiskelussa
• suuntaavat ajatuksesi tulevaisuuteen
• vahvistavat sinua
• voisivat auttaa sinua ylittämän itsesi
Tämä ei tarkoita, että kaiken pitää olla yltiöpositiivista. Elämä ja arki ei ole aina
helppoa mutta vaikeatkin asiat vahvistavat sinua jos asennoidut niihin oikein.
Valokuvaaminen auttaa usein omien ajatusten selkeyttämisessä.
Huomaat pitäessäsi kuvapäiväkirjaa, että tavallisetkin asiat nousevat tärkeiksi kun
osaat ja saat kohdistaa niihin huomiosi. Valokuvaaminen on havainnoinnin
taidetta. Nykypäivän kiireisessä yhteiskunnassa ei välttämättä tule pohdiskelleeksi
pieniä mutta tärkeitä asioita. Kun otat itsellesi hiukan aikaa, lähdet kävelylle
lähimaastoon ja otat kameran mukaan, huomaat että tekemäsi pikku havainnot
ovat mielenkiintoisia vaikka et olisi niihin aikaisemmin kiinnittänyt huomiota.
Kun teet tätä havainnointia säännöllisesti, huomaat että kykysi havainnoida
luovasti kehittyy.
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Valokuvapäiväkirjaprojekti	
  
Photo	
  diary	
  project	
  
Osallistujan	
  ohjeita	
  	
  	
   	
  
	
  
	
  
Valokuvaaminen auttaa sinua orientoitumaan ja hahmottamaan ongelmia eri
tavalla kuin normaalisti. Kun visualisoit ajatuksiasi, vaikka ne olisivat vielä
keskeneräisiäkin, ne alkavat konkretisoitumaan. Kun liität tähän vielä sanallista
pohdiskelua, ajatus on jo ehkä saattanut kasvaa kokonaiseksi.
	
  
	
  
	
  

Mitä	
  sinulta	
  odotetaan	
  osallistuessasi	
  Valokuvakuvapäiväkirja-
tutkimusprojektiin?	
  

	
  
1)	
  Valmius	
  pitää	
  valokuvapäiväkirjaa	
  	
  kahden	
  kuukauden	
  ajan	
  	
  
Sinulla	
  pitää	
  olla	
  halu	
  ja	
  valmius	
  pitää	
  valokuvapäiväkirjaa	
  	
  kahden	
  kuukauden	
  
ajan.	
  Se	
  miten	
  oman	
  päiväkirjasi	
  kuvaamisen	
  järjestät,	
  on	
  täysin	
  oma	
  asiasi.	
  Toki	
  
saat	
  ohjeita	
  ja	
  vinkkejä	
  tutkimuksen	
  tekijältä.	
  
Jotta	
  kyseessä	
  olisi	
  aito	
  valokuvapäiväkirja	
  edellyttää	
  että	
  kuvaat	
  
tarkoituksellisesti	
  ja	
  säännöllisesti	
  itsellesi	
  merkityksellisiä	
  asioita.	
  
Säännöllisyys	
  tarkoittaa	
  että	
  kuvaat	
  ainakin	
  muutamia	
  kertoja	
  viikossa.	
  Joku	
  
kuvaa	
  'mediataationomaisesti'	
  joka	
  päivä,	
  joku	
  toinen	
  puolestaan	
  kuvaa	
  joitakin	
  
kertoja	
  viikossa.	
  Tahti	
  on	
  vapaa,	
  mutta	
  valokuvapäiväkirjan	
  tärkeää	
  jatkumoa	
  ei	
  
tee	
  se	
  	
  että	
  esimerkiksi	
  olisit	
  kuvannut	
  vain	
  muutaman	
  kerran	
  koko	
  kahden	
  
kuukauden	
  jakson	
  aikana.	
  
	
  
2)	
  Omien	
  kuvien	
  reflektointi	
  (=kommentointi	
  ja	
  pohdiskelu)	
  
Sinulla	
  tulisi	
  olla	
  halu	
  kommentoida	
  ja	
  reflektoida	
  	
  omia	
  kuviasi.	
  Omien	
  kuviesi	
  
reflektointia	
  käytetään	
  osana	
  tutkimusmateriaalia	
  mutta	
  tietenkin	
  täysin	
  
luottamuksellisesti	
  ja	
  anonyymisti.	
  
Varaudu	
  myös	
  siihen	
  että	
  muut	
  projektissa	
  mukana	
  olijat	
  voivat	
  kommentoida	
  
postauksiasi.	
  Kommentointi	
  on	
  mahdollista	
  vain	
  palvelussa	
  mukana	
  oleville.	
  
	
  
3)	
  Osallistuminen	
  blogityöskentelyyn	
  
Osallistujat	
  kutsutaan	
  blogipalveluun	
  (http://photodiaryblog.com),	
  jonne	
  he	
  
luovat	
  oman	
  tilinsä.	
  Tili	
  on	
  henkilökohtainen	
  ja	
  se	
  mahdollistaa	
  omien	
  kuvien	
  
lataamisen	
  palveluun.	
  Osallistuja	
  voi	
  myös	
  säätää	
  yksittäisten	
  blogipostausten	
  
julkisuutta	
  (julkinen/salasanasuojattu/yksityinen).	
  Jos	
  haluat	
  jatkaa	
  
valokuvapäiväkirjan	
  ylläpitoa	
  tutkimuksen	
  jälkeen,	
  niin	
  sekin	
  sopii	
  mainiosti.	
  
Jos	
  sinulla	
  on	
  valokuvapäiväkirja	
  jo	
  olemassa	
  jossain	
  muussa	
  verkkopalvelussa,	
  
ei	
  tietenkään	
  tarvitse	
  ladata	
  samoja	
  kuvia	
  uudelleen.	
  Rekisteröidy	
  silti	
  
Photodiaryblog.comiin,	
  jotta	
  yhteys	
  tutkimuksen	
  tekijään	
  säilyy.	
  Tämän	
  lisäksi	
  
toivotaan,	
  että	
  julkaisisit	
  vähintään	
  joitakin	
  kuvia	
  ja	
  reflektioita	
  blogissa.	
  	
  
	
  
4)	
  Joidenkin	
  kuvien	
  julkaiseminen	
  blogissa	
  
Sinulla	
  pitää	
  olla	
  valmius	
  julkaista	
  joitakin	
  merkityksellisesti	
  pitämiäsi	
  kuvia.	
  
Kuvan	
  julkaiseminen	
  verkossa	
  vaatii	
  rohkeutta	
  mutta	
  voi	
  olla	
  samalla	
  
voimauttava	
  kokemus.	
  Sinulta	
  ei	
  odoteta	
  että	
  kaikki	
  valokuvapäiväkirjan	
  kuvasi	
  
ovat	
  julkisia.	
  Päätät	
  itse	
  mitkä	
  haluat	
  julkistaa	
  ja	
  mitkä	
  et.	
  
	
  

Ari	
  Rapo	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
LIITE	
  	
   	
  
	
  
	
  
3	
  
Valokuvapäiväkirjaprojekti	
  
Photo	
  diary	
  project	
  
Osallistujan	
  ohjeita	
  	
  	
   	
  
	
  
	
  
5)	
  Osallistuminen	
  web-kyselyyn	
  
Osallistujille	
  lähetetään	
  alkuvaiheessa	
  kutsu	
  web-‐kyselyyn,	
  jossa	
  selvitetään	
  
käsityksiäsi	
  luovuudesta,	
  valokuvaamisesta	
  ja	
  valokuvapäiväkirjan	
  pitämisestä.	
  
Kyselyyn	
  vastaaminen	
  vie	
  aikaa	
  arviolta	
  15-‐30	
  minuuttia.	
  Kyselyitä	
  on	
  projektin	
  
aikana	
  1-‐2	
  kappaletta.	
  
	
  
Tämän	
  lisäksi	
  valokuvapäiväkirjatyöskentelyjakson	
  jälkeen	
  osallistujilta	
  
saatetaan	
  pyytää	
  mahdollisuus	
  henkilökohtaiseen	
  haastatteluun	
  (kesto	
  noin	
  2	
  
tuntia).	
  
	
  
	
  
	
  

Tutkimuslupa	
  ja	
  tutkimuksen	
  luottamuksellisuus	
  

	
  
Pro	
  gradu	
  -‐tutkimus	
  toteutetaan	
  anonyymisti	
  ja	
  tutkittavien	
  henkilöllisyys	
  ei	
  tule	
  
selville	
  missään	
  vaiheessa.	
  Valokuvapäiväkirjatyö	
  on	
  osittain	
  julkista	
  
blogityöskentelyä,	
  mutta	
  osallistuja	
  voi	
  halutessaan	
  käyttää	
  nimimerkkiä.	
  
Tutkimuksen	
  toteuttamista	
  varten	
  osallistujilta	
  kerätään	
  joitakin	
  taustatietoja.	
  
Sinulta	
  pyydetään	
  ennen	
  tutkimukseen	
  osallistumista	
  allekirjoitettu	
  
tutkimuslupa.	
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Valokuvapäiväkirjaprojektin alkukartoitus
Tämän lomakkeen tarkoituksena on kartoittaa taustatietoja ja käsityksiäsi valokuvaamisesta
valokuvapäiväkirjatyöskentelyyn liittyen. Kerään tietoja yhtenä osana Oulun yliopiston
kasvatustieteelliseen tiedekuntaan tekemääni pro gradu-työtä 'Valokuvapäiväkirja minäpystyvyyden
vaikuttajana – Photodiary as an agent of one’s self-efficacy'. Tällä lomakkeella kysellään
tutkimukseen liittyvää esitietoa eli tämä kysely on ensimmäinen osa tutkimusta. Kaikki vastaukset
käsitellään nimettöminä ja ehdottoman luottamuksellisesti. Jos sinulla on kysymyksiä tutkimuksen
toteuttamisesta, voit ottaa yhteyttä Ari Rapoon p. 044 033 0333, sähköposti ari.rapo@gmail.com.
*Pakollinen
1. Sukupuoli *
Nainen
Mies

2. Syntymävuosi *
Kerro syntymävuotesi (VVVV).

3. Työtilanne *
Valitse se vaihtoehto, joka lähinnä kuvaa itseäsi.
Työssä palkansaajana
Työssä yrittäjänä
Opiskelijana
Työttömänä
Eläkkeellä
Muu:

4. Valokuva ilmaisukeinonani *
Kerro miten olet käyttänyt valokuvaa omana ilmaisukeinonasi tähän asti. Voit valita useamman kuin
yhden vaihtoehdon.
Kuvaan lähinnä albumikuva-tyyppisesti, muistoksi itselleni ja perheelleni.
Kuvailen silloin tällöin omaksi huvikseni.
Harrastan valokuvausta, mutta en kovin säännöllisesti.
Olen aktiiviharrastaja.
Olen valokuvausalan ammattilainen.
Käytän valokuvaa dokumentoinnin välineenä työssäni tai harrastuksessani.
En ole valokuvannut lainkaan tai juuri lainkaan.
Valokuvaus ja valokuvaaminen ei kiinnosta minua.
Julkaisen kuviani usein tai melko usein (esim. blogissa, lehdissä tai näyttelyissä).
Kuvaan lähinnä kaveriporukassa.
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Muu:

5. Millaisella valokuvauskalustolla kuvaat? *
Kerro millaisia kuvausvälineitä pääasiassa kuvaamisessasi käytät? Voit valita useamman
vaihtoehdon.
Kompaktikamera (ns. digipokkari)
Digijärjestelmäkamera
Filmikamera (kompakti)
Filmikamera (järjestelmä tai vastaava)
Kännykkäkamera
Muu mobiililaite (tablettipc/iPad/iPod tms)
Muu:

6. Kuvien käsittely ja jatkojalostus *
Miten käsittelet kuviasi? Voit valita useamman vaihtoehdon.
Käsittelen ottamiani kuvia tietokoneessa kuvankäsittelyohjelmalla (esim. Photoshop, GIMP)
Käsittelen kuvia verkkopalvelussa (esim. Sumopaint, Photoshop Express jne)
Käsittelen kuvia sovelluksella suoraan kuvauslaitteessa (esim. Hipstamatic, Photoshop Express,
Photogenic yms)
En käsittele kuvia vaan katselen ja käytän niitä sellaisenaan.
En käsittele kuvia vaan lähetän ne mahdollisimman nopeasti haluamaani verkkopalveluun
sellaisenaan (esim. Flickr, Facebook, Google+, Picasa).
Muu:

7. Missä medioissa julkaiset kuviasi *
Kerro missä kaikissa medioissa olet julkaissut kuviasi.
Omassa blogissani
Kuvapalveluissa (esim. Flickr, Picasa, Blipfoto, Google+)
Facebookissa
Sanoma- tai aikakauslehdissa
Verkkojulkaisuissa (foorumit, portaalit)
Kuvapankissa
En ole aikaisemmin julkaissut kuviani missään mediassa.
Muu:

8. Miten säilytät kuviasi? *
Kerro miten säilytät ja arkistoit kuviasi. Voit valita useamman vaihtoehdon.
Kuvani ovat tallessa tietokoneeni kovalevyllä
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Koska kuvaan filmille, minulla on negatiiviarkisto
Teetän tai tulostan kuvistani vedokset valokuva-albumiin
Tulostan digikuvani ja sen jälkeen poistan ne kovalevyltä
Säilytän kuviani ulkoisella kiintolevyllä
Säilytän kuviani verkkopalvelussa (esim. iCloud, Picasa, Flickr, Smugmug jne)
En yleensä säästä kuviani
Kuvani ovat järjestämättöminä 'kenkälaatikossa'
Joku muu säilyttää kuvani puolestani (puolisoni, äitini, jälkikasvuni)
Säilytän kuvia kamerani tai älypuhelimeni muistissa
Valitsen digikuvista parhaimmat ja hävitän kaikki muut
Haluan säilyttää kaikki kuvani, myös ne jotka tuntuvat tällä hetkellä epäonnistuneilta
Muu:

9. Miten valokuva mielestäsi tukee ajatteluasi? *
Toimiiko valokuva mielestäsi ajattelun apuna? Valitse ne väittämät jotka lähinnä tukevat käsityksiäsi.
En koe että valokuva ja valokuvaaminen auttaa minua ajattelussani ja hahmottamisessa
mitenkään.
Kun otan kuvia, se auttaa minua ajattelemaan konkreettisesti ainakin sitä asiaa jota kuvaan.
Kuvaaminen auttaa jäsentämään ajatuksiani. Kuvattavan asian ei tarvitse liittyä opittavaan tai
muuten käsillä olevaan asiaan.
Saan kuvaamisesta iloa, joka innostaa minua opiskeluun tai työhöni.
Käytän valokuvaamista muistilehtiön tapaan, kun näen jotakin mielenkiintoista, otan siitä kuvan
jotta pystyn palaamaan asiaan.
Muu:

10. Suhteesi valokuvaan ja valokuvaamiseen *
Luonnehdi vapaasti millainen suhde sinulla on valokuvaan ja valokuvaamiseen. Millaisissa tilanteissa
yleensä kuvaat, miten käytät valokuvaa, onko valokuvaaminen enemmän sosiaalinen tapahtuma vai
sinun "oma juttusi'', leikitteletkö kuvalla, kokeiletko uusia ilmaisutapoja, oletko pitänyt aikaisemmin
kuvapäiväkirjaa jne?

11. Millaisia aiheita kuvaat mieluiten? *
Kerro millaisia aiheita mieluiten kuvaat? Miksi? Millaiset asiat tai tunteet laukaisevat kuvaamisen
tarpeet?
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12. Valokuvaan ja valokuvaamiseen liittyvät onnistumisen elämykset *
Kerro millaisia onnistumisen kokemuksia ja muistoja sinulla liittyy valokuvaan ja valokuvaamiseen.
Jos muistat, kerro jokin asiaan liittyvä tarina. Muisto voi olla esim. sellainen että se liittyy itse
valokuvaamiseen ('Otinpa hyvän kuvan!") tai sellainen että valokuva on ollut yhtenä osana kokemusta
('Olen onnistunut niin hyvin että haluan dokumentoida onnistumiseni').

13. Valokuvan työkäyttö (tai käyttö opiskelussa)
Jos käytät valokuvaa, erityisesti itse kuvaamiasi kuvia, työssäsi tai opiskelussasi, kerro esimerkkejä
MITEN. Kerro myös miltä omien kuvien käyttäminen tällaisessa yhteydessä tuntuu.

14. Valokuvaan ja valokuvaamiseen liittyviä väittämiä *
Ohessa on joitakin valokuvaan, valokuvaamiseen, oppimiseen ja ajatteluun liittyviä väittämiä.
Asteikon luku 1 kuvaa että olet TÄYSIN ERI MIELTÄ väittämän kanssa ja luku 4 että olet TÄYSIN
SAMAA MIELTÄ väittämän kanssa. 0 tarkoittaa ettet osaa sanoa. Valitse se vaihtoehto joka lähiten
kuvaa tämänhetkistä mielipidettäsi.
3
2
1 Täysin eri
Jokseenkin
Jokseenkin
mieltä
samaa
eri mieltä
mieltä

4 Täysin
samaa
mieltä

0 EN OSAA
SANOA

Valokuvan katsominen
herättää minussa
useimmiten tunteita.
Valokuvaaminen on
toimintaa, joka aktivoi
ajatteluni.
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3
2
1 Täysin eri
Jokseenkin
Jokseenkin
mieltä
samaa
eri mieltä
mieltä

4 Täysin
samaa
mieltä

0 EN OSAA
SANOA

Valokuvaaminen on
luovaa toimintaa.
Valokuvaaminen on
napin painamista eikä
se vaadi kovin suurta
ajattelua.
Kun keskityn
valokuvaamaan jotain
asiaa, ajatukseni
lähtevät käyntiin.
Mielestäni
valokuvaaminen on
vain mekaaninen tapa
toistaa todellisuutta.
Kamera ottaa kuvan ja
ihminen vain painaa
nappia.
Olen huomannut että
kuvatessani ajatukseni
siirtyvät
pohdiskelemaan
oppimaani.
Kun julkaisen kuvan
blogissani tai
vastaavassa, tunnen
ylpeyttä itsessäni.
Minulle on tärkeää että
muut ihmiset näkevät
kuvieni kautta tapaani
ajatella.
Minulle on helpompaa
ilmaista ajatuksiani
valokuvan avulla kuin
kirjoittamalla.
Valokuvaaminen ei ole
minulle erityisen
tärkeää.
Maailma on täynnä
kuvia ja haluan olla
osa yhteistä kuvavirtaa
omien kuvieni kautta.
Valokuvaan asioita
jotta näen miltä ne
näyttävät
valokuvattuna.
Valokuvaaminen
herättää uteliaisuuteni
maailmaa kohtaan.
Haluan oppia
ilmaisemaan itseäni
valokuvan avulla.
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3
2
1 Täysin eri
Jokseenkin
Jokseenkin
mieltä
samaa
eri mieltä
mieltä

4 Täysin
samaa
mieltä

0 EN OSAA
SANOA

Valokuva joka ei
selkeästi esitä
kohdettaan on minusta
mielenkiintoinen.
Valokuvaus on luova
ilmaisukeino siinä
missä mikä tahansa
muukin.
Tunnen, että kun
valokuvaan jotakin
opiskeluun ja/tai
työhöni liittyvää asiaa,
ajattelen samalla
oppimista ja/tai työhöni
liittyviä kysymyksiä.
En pidä
valokuvaamisesta,
mutta siitä on joissakin
tapauksissa hyötyä.
Voin tehdä
muistiinpanoja
valokuvaamalla.
Nautin siitä että voin
olla luova
valokuvatessani.
Minun tulee otettua
valokuvia useammin
kuin ennen koska se
on niin helppoa.
Valokuvaaminen
auttaa minua
konkretisoimaan
ajatukseni.
Valokuvaaminen
auttaa minua
pääsemään
ajattelussa
syvemmälle tasolle
kuin muuten.
Valokuvaaminen
tuottaa minulle
onnistumisen
kokemuksia.
Pidän eniten selkeistä,
teknisesti hyvin
onnistuneista kuvista,
jossa kohde on hyvin
esillä.
En pidä itseäni
erityisen luovana.
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3
2
1 Täysin eri
Jokseenkin
Jokseenkin
mieltä
samaa
eri mieltä
mieltä

4 Täysin
samaa
mieltä

0 EN OSAA
SANOA

Tunnen vahvistuvani
jollain lailla, kun
onnistun
vangitsemaan
valokuvaamalla
haluamani.
Valokuvani ovat
viestejä, jotka kertovat
mitä ajattelen.
Kun katselen jotakin
tutussa tilanteessa
otettuva valokuvaa,
muistot herättävät
myös aistini: muistan
miltä silloin tuoksui,
miltä ihollani tuntui,
millaisia ääniä silloin
kuului jne.
Valokuvaaminen
mahdollistaa minulle
luontoelämyksien
kokemisen.
Tunnen että sisäinen
voimantunteeni kasvaa
kun valokuvaan
omasta tahdostani ja
omilla ehdoillani.
Minulle on tärkeää että
saan kuvistani
myönteistä palautetta.
Tarkastelen mielelläni
muiden ottamia kuvia
ja pyrin ottamaan
niistä mallia omiin
kuviini.
Koska kuvani kertovat
minusta ja ajttelustani,
minulle on tärkeää että
kuvani jäävät
jälkipolville.

15. Valokuvapäiväkirjatyöskentelyyn liittyvät odotukset *
Kerro tässä millaisia odotuksia sinulla on liittyen valokuvapäiväkirjatyöskentelyyn. Voit myös kertoa
mahdollisista aikaisemmista vastaavista kokemuksistasi.
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16. Mitä muuta haluat mahdollisesti kertoa?
Jos haluat kertoa vielä jotain, kommentoida tutkimusta tai tätä kyselyä, voit tehdä sen tässä. Kaikki
kommentit ovat tervetulleita. Jos haluat että tähän kyselyvastaukseesi palataan vielä myöhemmin,
voit myös jättää nimesi ja yhteystietosi (tai haluamasi koodin).

Lähetä
Palvelun tarjoaa Google-dokumentit
Ilmoita väärinkäytöstä - Palveluehdot - Lisäehdot
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Valokuvapäiväkirjaprojektin loppukysely
Tämän lomakkeen tarkoituksena on kerätä kokemuksiasi siitä valokuvapäiväkirjatyöskentelystä,
johon tutkimuksessa osallistuit. Kerään tietoja yhtenä osana Oulun yliopiston kasvatustieteelliseen
tiedekuntaan tekemääni pro gradu-työtä 'Valokuvapäiväkirja minäpystyvyyden vaikuttajana –
Photodiary as an agent of one’s self-efficacy'. Tällä lomakkeella kysellään työskentelyn
vaikuttavuustietoa eli tämä kysely on kolmas osa tutkimusta (1. vaihe=alkukartoitus, 2.
vaihe=valokuvapäiväkirjatyöskentely ja sen reflektointi, 3. vaihe=loppureflektointi eli tämä kysely).
Kaikki vastaukset käsitellään nimettöminä ja ehdottoman luottamuksellisesti. Jos sinulla on
kysymyksiä tutkimuksen toteuttamisesta, voit ottaa yhteyttä Ari Rapoon p. 044 033 0333,
sähköposti ari.rapo@gmail.com.
*Pakollinen
1. Sukupuoli *
Nainen
Mies

2. Syntymävuosi *
Merkitse syntymävuotesi (VVVV)

3. Työtilanne *
Kerro mikä lähinnä vastaa tilannettasi nyt.
Työssä palkansaajana
Työssä yrittäjänä
Opiskelijana
Työttömänä
Eläkkeellä
Muu:

3B. Ammatti tai työtehtävä *
Kerro tässä ammattinimikkeesi tai työtehtäväsi.

4. Tuntemukset valokuvapäiväkirjatyöskentelystä *
Kuvaile miltä valokuvapäiväkirjatyöskentely on tuntunut. Miten päiväkirjatyöskentely vaikutti sinuun?
Mikä oli kaikkein vaikuttavinta? Entä jos kamera ei ollutkaan mukana kun tuli sopiva aihe tai
inspiraatio? Kuvaile tuntemuksiasi niin monesta näkökulmasta kuin koet tarpeelliseksi.
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5. Onnistumisen kokemukset *
Kerro millaisia onnistumisen kokemuksia koit valokuvapäiväkirjatyöskentelyssä. Oliko jokin tietty asia
erityisen merkityksellistä?

6. Mahdolliset pettymykset työskentelyssä
Entä koitko joitakin pettymyksiä työskentelyssäsi? Jos koit niin kerro niistä tässä.

7. Kuvien ja reflektoinnin julkisuus *
Vaikka valokuvapäiväkirja ei ollutkaan hakukoneiden löydettävissä, toiminta oli silti enemmän tai
vähemmän julkista. Miltä kuvien ja reflektoinnin julkaiseminen netissä tuntui? Saitko siitä voimaa vai
hankaloittiko se päiväkirjatyöskentelyäsi? Kerro esimerkkejä!

8. Kuvien ottamisen säännöllisyys *
Miten merkitykselliseksi koit kuvien säännöllisen ottamisen? Miten se vaikutti muuhun elämääsi?

2/5

13.1.2013 17.07

Valokuvapäiväkirjaprojektin loppukysely

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFN...

9. Kuvaamisen vaikutus työhön tai oppimiseen *
Vaikuttiko säännöllinen kuvaaminen jollain lailla työhösi tai opiskeluusi? Kuvaile millaisia vaikutuksia
sillä oli.

10. Valokuvapäiväkirjatyöskentelyn aihepiirit *
Valitse tästä, millaisia aihepiirejä olet yleisimmin valokuvapäiväkirjatyöskentelyssäsi kuvannut. Voit
valita useamman vaihtoehdon. Jos jokin toistuva kuvausaiheesi ei sovi mihinkään kategoriaan
allaolevista, voit lisätä itse uuden kohtaan 'Muu'.
Perheenjäsenet
Lemmikkieläimet
Työtilanteet (kokoukset, palaverit, työyhteisö, työkaverit, jne)
Opiskelutilanteet (luennot, harjoitukset, opiskelukaverit, ryhmätyöt jne)
Luontoaiheet ja yksityiskohdat
Maisemat
Urbaanit aiheet (liikenne, katunäkymät, rakennukset)
Agrikulttuuriset aiheet (maatalous ja siihen liittyvät kuvat, viljely, karjatalous yms)
Erilaiset prosessien tai työvaiheiden kuvaamiset
Ruoka ja kokkaaminen
Retket ja matkat
Minä itse (omakuvat, minä osana ympäristöä, minä ryhmässä)
Uskonnolliset, maailmankatsomukselliset tai filosofiset kuvat
Ystäväkuvat, kuvat työtovereista, opiskelutovereista
Symbolikuvat
Muu:

11. Esimerkkejä merkityksellisistä kuvista valokuvapäiväkirjatyöskentelyn aikana *
Mainitse kolme merkityksellistä ottamaasi valokuvaa valokuvapäiväkirjatyöskentelyssäsi. Kerro niistä:
kuvan ideasta ja ideoinnista, ottamistilanteesta, aiheesta, niissä mahdollisesti esiintyvistä henkilöistä
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ja siitä miksi koit nämä kuvat erityisen merkityksellisiksi. Mikäli mahdollista nimeä nämä kuvat
blogissa esiintyvillä nimillä ja/tai kopioi niiden linkit tähän. (Älä kuitenkaan siirry pois tästä
vastaussivulta!)

12. Kuvista saamasi palaute ja mahdollinen vertaistuki *
Saitko kuvistasi palautetta ja keskustelitko muuten muiden ihmisten kanssa valokuvapäiväkirjastasi
työskentelyn aikana? Millaiselta palaute tuntui?

13. Vaikutteet ja mallit muiden henkilöiden valokuvista ja työskentelystä *
Kun teit valokuvapäiväkirjatyöskentelyä, miten arvioit että sait vaikutteita muilta tutkimukseen
osallistujilta (esim. blogityöskentelyssä tai keskusteluissa) tai ylipäätään muilta henkilöiltä? Auttoiko
työskentelyäsi se että valokuvapäiväkirjaa pidettiin yhteisessä blogissa? Saitko uusia ideoita
kuvaamisen suhteen tai reflektoinnin suhteen? Muuttuiko kuvaamisesi tai kirjoittamisesi tyyli?

14. Työskentelytapasi muutokset *
Muuttuiko tapasi dokumentoida (valokuvaaminen, kirjoittaminen/reflektointi) jollakin tavalla
päiväkirjatyöskentelyn vaikutuksesta? Kuvaile millaisia muutoksia työskentelyssäsi tapahtui.
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15. Rohkeus lähteä mukaan *
Kun pohdiskelit mahdollisuutta lähteä mukaan tällaiseen julkiseen/osittain julkiseen ja melko paljon
aikaa vieväänkin valokuvapäiväkirjatyöskentelyyn, mitä asioita mietiskelit? Mikä sai sinut lopulta
lähtemään mukaan?

16. Muu palaute ja vapaa sana *
Jos haluat sanoa vielä jotakin, voit tehdä sen tässä. Voit myös kysellä ja antaa palautetta tämän
tutkimuksen toteuttamisesta. Sana on vapaa ja kaikki kommentit otetaan kiitollisuudella vastaan!

Lähetä
Palvelun tarjoaa Google-dokumentit
Ilmoita väärinkäytöstä - Palveluehdot - Lisäehdot
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Kuvan URL Aihe
http://photod
iaryblog.com/
2012/06/15/
poissumusta/

Merimaisema
laivan
kannelta,
mustavalkoin
en

Kuvaus /
selitys

Pidän tästä
kuvasta ja sen
symboliikasta.
Olin juuri astunut
uuteen
ajatukseen ja
mietin mitä
ihmissuhteissani
tapahtuu.

Alkuperäinen reflektio

Luokittelu Tutkijan kommentti / sanallinen
analyysi

POIS SUMUSTA 14.6.2012
Urbaani
Joskus, tajutakseen mitkä
maisema
asiat elämässä ovat tärkeitä,
pitää luopua, ainakin
henkisesti niistä. Kun sitten
samat asiat tulevat kulman
takaa vastaan, ajatukset
ovatkin selkiytyneet niin että
tulevaisuuden voi ottaa
avoimin mielin vastaan.
Ollaan siirrytty pois sumusta.

Sumuisen merimaiseman metafora liittyy
johonkin elämän nivelkohtaan. Vanha
päättyy, uusi ehkä alkaa. Laivan vanavesi
symboloi siirtymistä pois jostakin, joka on
myös epäselvä ja utuinen. Vahva
sommittelu ja mustavalkoinen ilmaisu.
Selviytyminen pois vanhasta ja uusien
näkökulmien löytäminen.
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http://photod
iaryblog.com/
2012/06/29/s
ielunmaisema/

Kuva
metsäisestä
rantamaisem
asta

Kuvien
priorisointiin en
pysty. Kokeilin
sitä viikko sitten,
kun lähetin
ystävälleni
linkkejä kuviin
hänen
halutessaan luke
niitä. Jälkeenpäin
ajateltuna kaikki
ovat kovin
tärkeitä. Ehkä
yhden nostan
"sielun maisema"
kuvan, koska
maisema on
minulle niin
tärkeä. Näen sen
kerran vuodessa
ja siihen sisältyy
15 vuoden
historia itkuineen
ja nauruineen sen halusin
ehdottomasti
kuvat.

SIELUN MAISEMA Miksen
Luonnonmai Kuvaaja halusi ottaa tämän kuvan
osaa varauksetta nauttia
sema
esimerkiksi merkityksellisistä kuvista,
tästä hetkestä? Miksi suren
vaikka kertookin että kaikki kuvat olivat
jo nyt ikävääni? Vaikka olen
tärkeitä. Kuvaajalle proseduraalinen
tallentanut nämä polut,
työskentely valokuvapäiväkirjan parissa
vedet, puut, värit, tuulet,
onkin mitä ilmeisemmin ollut
äänet – tämän kaiken – jo
merkityksellisin kokemus. Tämä tuttua
vuosia sieluuni, minut valtaa
maisemaa kuvaava 'Sielun maisema' -kuva
suunnaton haikeus jo nyt
pitää sisällään muistoja pitkältä ajalta.
siitä, että parin päivän
Vahva kehollisuuden kokemus ja
kuluttua en enää ole täällä.
onnistumisen elämys onnistuneesta
Pakahdun!
kuvaustilanteesta.
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http://photod
iaryblog.com/
2012/08/03/
parastakesassa-3/

Merimaisema
kajakin
perspektiivist
ä otettuna

Tästä keltaisesta
kajakista on tullut
symboli rennolle
ja seesteiselle
mielelle. Olen
käyttänyt sitä
myös jännityksen
ja ahdistuksen
hetkillä ja koen,
että mielikuva
rauhoittaa heti.
Melominen on
muutenkin tärkeä
harrastus ja toimii
älyttömän hyvänä
stressinpoistajana
.

http://photod Auringonlask Kivut vievät
iaryblog.com/ ukuva,
ajoitellen osan
2012/07/19/ merimaisema elämänilostani.
auringonlask
Työssäni ja usein
unmuutenkin olen
metsastys/
muiden
"käytettävissä".
Tuolloin olin
matkalla kotiin
ystäväni luota ja
näin kauniin
auringonlaskun
alkavan. Kolme
tuntia kuljin pitkin
rantaviivaa
kuvaten ja
nauttien. Tämä
hetki oli vahvasti
vain minun.

PARASTA KESÄSSÄ
Urbaani
Melkeinpä parasta, mitä
maisema
kesällä voi tehdä, on meloa
keskellä aavaa merta (tai no
Vuosaaren edustalla…).
Keinutella aaltojen mukana
ja nautiskella hiljaisuudesta.
Tai hölösuisesta ystävästä.
Melkein yhtä mukavaa on
päästä melontaretken jälkeen
kotiin, saunaan ja kainaloon
nautiskelemaan lasillisesta
portviiniä. Tänään on ollut
hyvä päivä!

Kuvan on otettu kajakista melontaretken
aikana. Tilanteeseen liittyy
kokonaisvaltainen luonto- ja
hyvänolonkokemus, sosiaalinen aspekti ja
hallinnan tunne. Kun ottaa riskin kameran
kastumisesta saa lopputulokseksi
onnistuneita maisemakuvia ei-niintavanomaisesta perspektiivistä nähtynä.

AURINGONLASKUN
Luonnonmai Auringonlaskukuva, jossa on upeat värit ja
METSÄSTYS Tänään oli
sema
vahva sommittelu. Kuvaustilanne liittyy
postauksen mukaan tietynlaiseen
jälleen sellainen päivä, jolloin
'nollaukseen', jossa työpäivän taakat
tilanteet vievät.. en minä
ravistellaan pois kuvausretkellä.
itse. Silloin on paras heti
Selviytyminen. Onnistumisen kokemus
tilanteen salliessa kadota
hienon kuvan aikaansaamisessa. Kyseessä
ulos kameran kanssa.
lienee tietynlaista valokuvallista
unohtaa kaikki muu ja
meditaatiota.
metsästää sävyä, hetkeä,
jotain… joka kaikki ajatukset.
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http://photod Maisema
iaryblog.com/ lammen
2012/07/13/l pinnasta
ummelampiminussa/

Omakuvani ei ole
ehkä vahvin...
toivon oppivani
näkemään itseni
kauniina , tai
edes jotenkin
kauniina.
Olennähnyt niin
paljon "rumaa"
että haluan
vahvistaa kykyäni
nähdä kaunista ja
herkkää.

LUMMELAMPI MINUSSA
Luonnonmai Kaunis kuva lummelammen pinnasta.
Monet´in erilaiset
sema
Kuvaaja käyttää lampea metaforana
omaan sisäiseen näkymäänsä. Hän kertoo
lummelampi kuvat ovat olleet
että kauneus merkitsee paljon sen
elämänkaareni eri vaiheissa
tärkeitä ja kauneudessaan
vastakohtana että työssä joutuu näkemään
voimauttavia. Haluan nähdä
'rumaa' ja erityisesti tämän tyyppiset
kuvat ovat olleet hänelle voimaannuttavia.
kauneutta ympärilläni ja siinä
Postaus pitää sisällään valokuvallisen
on ollut yksi syy, miksi olen
havainnoinnin kehittymisen tunteen.
alkanut kuvata enemmän ja
Kulturellinen viittaus Monétin maalauksiin.
alkanut yleensäkin kiinnittää
huomiota ympäristööni.
Kauneutta itsessä ei olekaan
niin helppoa nähdä. Sitä on
kasvanut monien
kommenttien myötä kovin
kriittiseksi itseä kohtaan.
Vaikka kannustaakin
päivittäin muita näkemään
hyvän itsessään … sitä ei ole
helppoa nähdä itse
itsessään… on jopa ajoitellen
helppoa unohtaa itsensä.
Toivoisin niin oppivani
näkemään hienoista
kauneutta myös itsessäni.
Haltioidun katsellessani
kaunista maisemaa… toivon
voivani oppia katsomaan
itseänikin… armollisesti,

Kuva-analyysipöytäkirja: Merkitykselliset kuvat / Symboliset luontokuvat (LIITE 5)

http://photod
iaryblog.com/
2012/06/20/s
avumerkkeja/

Maisema
Savua piipussa:
omasta
Ilo, onni,
ikkunasta
läheisyys
naapuritaloihi
n

SAVUMERKKEJÄ Tänään on
Urbaani
lomani kolmas päivä ja
maisema
toiveissa odotetun
toimenpiteen tuoma helpotus
onteloiden elämään.
Savumerkit piipusta
viestittää apua tähän
epäonnen olotilaan.
Toimenpide ei onnistuakseen
ja tässä sitä ollaan.
Pihamaan kauniin harmaat
pilvet viestittää naapurustolle
omaa hyvänolon saunomisen
sanomaa ja minä koetan
levätä..

Näkymä omasta ikkunasta naapuritalojen
katoille, puihin ja taivaaseen. Urbaani
luontokuva, jolle kuvaaja on antanut
erityisen merkityksen, joka liittyy omaan
terveydentilaan. Mukana rivien välissä
selviytymisen ajatuksia.
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https://houji
uhui.wordpre
ss.com/2012/
06/25/vedess
a-palaaveteen-palaa/

Abstrakti
valokuva
veden
pinnasta

Tämän kuvan otin
jo edellisenä
päivänä
juhannusreissulla,
joka oli
onnistunut.
Kuvasta muistan
oman
laiturillaistukselun
i ja
juhannusfiiliksen,
mutta myös
miehen kuumeen
ja Rekolan runon.
Tämä oli minulle
konkoaisuutena
tärkeä kuva ja
postaus
lauluineen
kaikkineen.

VEDESSÄ PALAA, VETEEN
PALAA 25.6.2012
“Järvellä,
ja tuntee rintakehänsä
aaltoilussa,
ei siellä asu kukaan,
sydämen seudulla,
vedenpimeässä siellä
ui sininen taivas. “

Vedessä palaa
“Syöttinä veteen
kuvasi eteen
valuu hopea
polttava, nopea

Näetkö ne kaksi

Luonnon
Kuva on lähes abstrakti näkymä veden
yksityiskoht pinnasta, kuvallista kokeilua ja myös
a
jälikäsittelyä. Kuvaaja liitti tähän
postaukseen myös, kulturellisen
viittauksen, runoilijan runon. Kuvaaja
kertoo (loppukysely) että kuvan
katsominen tuo mieleen juhannuksen
tunnelman ja tapahtumat. Vaikka
abstraktin kuvan perusteella toinen henkilö
ei voi päätellä kuvan merkityksellisyyttä,
läsnä on vahva kehollisuuden kokemus.
Esimerkki kuvasta ja postauksesta joka ei
avaudu sellaisenaan muille, mutta on
tekijälleen merkittävä kokemus.
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http://photod Yöllinen
iaryblog.com/ maisemakuva
2012/09/01/ täysikuusta
elokuunviimeinenkuu/

Itselleni
vaikuttavin kuva
on
http://photodiary
blog.com/2012/0
9/01/elokuunviimeinen-kuu/
Otin sen
parvekkeella kun
oli jo myöhä,
mutta ilma oli
lämmin. Jotenkin
oli tosi rauhaisa
mieli, ja hiljaista
vaikka asun
lähellä keskustaa
Helsingissä.

ELOKUUN VIIMEINEN KUU
Luonnonmai Kuva elokuun kuutamosta oli kuvaajalle
Eilisiltana näki kuun
sema
merkityksellisin kuva. Kuvasta välittyy
hyvin tunnelma ja kuvaaja kertookin
nousevan, kohta se kuitenkin
nauttineensa myöhäisen kuvaustilanteen
verhoutui pilvien taa. Kesä
lämmöstä ja rauhallisesta olosta. Lyhyeen
on virallisesti ohitse,
reflektioon liittyy viitteitä kesämuistoihin.
kohtalainen ilma kuitenkin
Jonkinlainen kesän päätös.
jatkuu. Nauttikaamme!
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http://photod Yöllinen
iaryblog.com/ kaupunkinäky
2012/09/08/ mä
uusiatuttavuuksia/

8.9. olen
kirjoittanut
uusista
tuttavuuksista.
Kirjoitin sen BenGurionin
lentoasemalla Tel
Avivissa
sanomassa
heippa yhdelle
uudelle
tuttavuudelle.
Kuvaksi laitoin
yöllisen kuvan
Tiberiaasta. Näitä
yökuvia oli
hauska ottaa.
Perjantai-ilta,
sapatti alkanut,
ihan rauhallista.
En ole milloinkaan
ottanut tämän
tyyppisiä kuvia
aikaisemmin. En
yhtään osannut
ajatella
valotusaikoja ym
asioita.
Harjoittelin siinä
illan ja mielestäni
jokunen kuva oli

UUSIA TUTTAVUUKSIA On
Urbaani
tosi hauskaa tavata uusia
maisema
ihmisiä. Kiinnostavaa kuulla
uusia asioita, näkemyksiä ja
mielipiteitä heiltä.
Olen tilanteessa, jossa
tapaan päivittäin ihmisiä
kaikkialta maailmasta ja
minulla on mahdollisuus
keskustella heidän kanssaan
kaikenlaisista asioista. Se on
ihanaa. Olen saanut tavata
todella paljon kiinnostavia
erilaisia ihmisiä.
On myös rasittavaa tavata
uusia ihmisiä koko ajan.
Yleensä, vaikka olisi kuinka
kivaa, on ollut helppo erota
ja sanoa heipat ja toivotus,
että ehkä tapaamme vielä.
Mutta voi myös olla niin, että
tapaa ihmisen, jolle ei
olekaan kiva sanoa heippa,
ehkä vielä tapaamme. Vaan
toivoisi että tämä jäisi. Tai
ainakin yhteys säilyisi.
Lähtemisestä tulee paha
mieli, eikä niiden uusien
ihmistenkän tapaaminen
enää jaksa kiinnostaa niin
kovasti.

Yökuva Tiberias-nimisestä kaupungista.
Postauksessa kuvaaja kertoo nauttivansa
yökuvien kuvaamisesta ja erilaisista
sosiaalisista tilanteista kansainvälisessä
ympäristössä. Mukana on kuvaamiseen
liittyviä onnistumisen elämyksiä (yökuvien
tekninen hallinta) sekä sosiaalisen
selviytymisen hallinnan tuntemuksia.
Viimeksimainittuun sisältyvät luonnollisesti
oman ujouden voittaminen, tilanteisiin
heittäytyminen ja kielitaitoon liittyvät
kysymykset.

Kuva-analyysipöytäkirja: Merkitykselliset kuvat / Symboliset luontokuvat (LIITE 5)

http://photod Yöllinen
iaryblog.com/ kaupunkinäky
2012/09/18/ mä
matkallayksin/

18.9. olin
matkalla yksin.
Taas yöllinen
otos. Tällä kertaa
Tel Avivista. Oli
tosi hieno yö
kuljeskella
kaupungilla!
Kotoisaa ja
turvallista ja tosi
hyvä mieli. Vaikka
olisikin varmaan
ollut kiva jakaa
kokemus jonkun
kanssa. Ehkä sen
8.9. mainitsemani
uuden
tuttavuuden
kanssa :D Ihan
vaan on iPhone
otos, mutta ihan
kiva on kuva
mielestäni ja
kuvaa retkeilyäni.

MATKALLA YKSIN Istun tässä Urbaani
Cafe Hillelissä Jerusalemin
maisema
Yafo Roadilla. Kello on kohta
21. Istun yksin ja katselen
elämän palaavan autioon
kaupunkiin. Ihmisiä tulee
koko ajan lisää. Kaupunki on
ollut lähes autio muutaman
peräkkäisen juhlapyhän
vuoksi. Eli hyvää uutta
vuotta 5773 kaikille (שנה
)תובה. Nyt auringonlaskun
jälkeen julkiset kulkuvälineet
kulkevat jälleen ja elo palaa
kaupunkiin.
Keskustelin pari viikkoa
sitten muutaman ystäväni
kanssa suunnitelmistani.
Kerroin, että ajattelin viettää
muutaman päivän Tel
Avivissa ja sitten tulla
vuodenvaihteeksi
Jerusalemiin. Kenen kanssa?
No ihan yksinäni ajattelin
matkailla. Sain kuulla, että
yksin matkailu on vähän
tylsää. Rohkenen kyllä
omalta kokemuspohjaltani
olla tyystin eri mieltä. Jos
olisin reissussa jonkun
kanssa, olisi tästäkin uuden

Yökuva Tel Avivista. Kuvaaja kertoo
olleensa matkalla yksin ja nauttineensa
tilanteesta vaikka olisikin halunnut jakaa
kokemuksensa jonkun toisen kanssa.
Kuvaaja muistelee kuvauspäivänsä monia
tilanteita ja taustalla on myös oman
emigranttiuden pohdiskelua. Tutkiva ote ja
utelias asenne ajaa kuvaajan erilaisiin
paikkoihin ja tilanteisiin, jotka tässä
postaksessa näyttäytyvät onnistumisen
elämyksinä. Yksin toimiminen tuntuu
olevan tärkeää ja tuo selviytymisen
tunteita.
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http://photod Maisemakuva Tai sitten se voi
iaryblog.com/ puistosta
olla 28.7.
2012/07/28/
Kaikkeen tottuu,
kaikkeenkai -kuva
tottuu-kai/
kukkivasta puusta
kaupungilla.
Sekään kuva ei
mielestäni kuvana
ole mitenkään
ihmeellinen, ihan
kiva kyllä. Mutta
taas se mitä kuva
edustaa. Tähän
kaupunkiin
ammutaan
säännöllisesti
Gazasta Grad ohjuksia ja siitä
huolimatta puut
kukkivat ja kaikki
on ihan
rauhallista.
Ihmiset käyvät
töissä ja
kaupungilla.
Tähän olisin ehkä
halunnut kuvan
raketeista ja
ohjuksista, mutta
silloin mulla ei
niitä vielä ollut

KAIKKEEN TOTTUU – KAI
Urbaani
Ajattelen paljon tätä
maisema
tottumiskysymystä. Olen
viettänyt tässä muutaman
vuoden aikana melko paljon
aikaa Israelissa, Beer Sheva nimisen kaupungin
lähettyvillä. Nytkin tienoilla.
Olen varmaan siis tottunut.
Ajattelen ystäviäni, jotka
asuvat alueella vuosikausia.
Jos he tottuvat, totun
minäkin, turisti.
Ei ole hauskaa myöntää, että
on tottunut siihen, että joku
päivittäin ampuu raketteja
(ei siis ilotulitteita)
lähiseudulle. Onni on se, että
harvat niistä osuvat
mihinkään. Suurin osa
tuhoutuu automaattisen
torjuntajärjestelmän ansiosta
jo taivaalla. Niitä sitten
“ihailemme” iltataivaalla kuin
mitäkin esitystä. 20-40
rakettia päivässä on
mielestäni melko paljon
kuitenkin.
Onko ihan kaikkeen pakko
tottua ja täytyykö ihan kaikki
hyväksyä ihan vaan elämän

Kuvaaja kertoo tottumisesta oloon
Israelissa. Tottuminen pitää sisällään
senkin, että sotatila ja päivittäiset raketit
vihollisen puolelta kuuluvat asiaan.
Postaus on mielenkiintoinen sekoitus
turvattomuutta ja turvallisuutta.
Henkilökohtaisella tasolla hallinnan tunne
epävarmoissa olosuhteissa tuntuu olevan
päällimmäisenä. Kuva on kaunis
puistonäkymä kaupungista, mutta kuvaaja
kertoo että olisi halunnut postata kuvan
ohjuksien torjunnasta.
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http://photod Maisemakuva Myös 21.7. jolloin
iaryblog.com/ autiomaasta oli Hyvä olla, on
2012/07/21/
merkityksellinen
hyva-olla/
kuva. Rakastan
Negevin
autiomaata ja
kuva on sieltä.
Maisema on tuttu
ja kotoisa,
rauhoittava ja
kiinnostusta
herättävä,
innostava myös.
Hymy on aina
huulilla kun näen
Negevin. Juu-u,
lähes pelkkää
hiekkaa :)

HYVÄ OLLA Istun bussissa
Urbaani
nyt. Matkalla Golanilta Tel
maisema
Aviviin. Matkaa jäljellä enää
88 km. Tien vieressä pellolla
kasvaa puuvillaa. Tel Avivissa
makoitun yhdeksi yöksi
sotilaiden taloon. Ilmainen
majoitus ja ruoka on
tervetullut vaihtoehto.
Huomenna sunnuntaina taas
vapaaehtoistyöhön
varuskuntaan Negevin
autiomaahan.
Täällä, koko maassa, tuntuu
kodilta. Kaikki on paremmin
kuin hyvin. Mieli ja ruumis on
stressitön. Erityisen kotoista
on Negevissä. Autiomaassa
näkyy kauas ja se on aina
erilainen, vähän pelottavakin,
kutsuva.
Nyt olen kotona. Täytyykö
lähteä pois joskus? En halua.
Nyt en ole vailla yhtään
mitään. Mulla on kaikkea:
työtä ja vapaata, kavereita ja
mielenrauhaa. Haluaisin
jakaa tämän kaikkien kanssa.

Kuva esittää automaata Golanin kukkuloilla
Israelissa, jossa kuvaaja on ollut
vapaaehtoistyöntekijänä. Reflektiossa
kuvaaja kertoo juurtumisen tunteesta eli
siitä että uusi, joskin ilmeisen väliaikainen
paikka alkaa tuntua kodilta. Autiomaan
näkymät inspiroivat kuvaajaa. Postaus
kertoo välillisesti onnistumisen ja hallinnan
tunteesta.
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http://johann
asangles.blog
spot.fi/2012/
09/remindsme-of-warmsummerdays.html

Maisemakuva
vanhan talon
ikkunasta
ulospäin
otettuna

tämä on otettu
Virossa ystävän
vanhalla
asunnolla. Tästä
mieleeni tulevat
perinteinen
kesäinen päivä
maalla, jossa
yhdistyy
rauhallisuus, ilo,
onni.

Reminds me of warm
summer days

Kultturelline Tunnelmallinen kuva idyllisestä
n maisema pihamiljööstä ikkunan kautta sisätiloista
kuvattuna. Postaus ei sisällä reflektointia,
mutta kuvaaja kuvailee (loppukysely) että
kuvanottohetki ja kuvauspaikka tuovat
mieleen rauhallisuutta, iloa ja onnea
sisältäviä muistoja. Tärkeä ja olennainen
paikka kuvaajalle.

Kuva-analyysipöytäkirja: Merkitykselliset kuvat / Symboliset luontokuvat (LIITE 5)

http://photod
iaryblog.com/
2012/07/09/t
haimaahanvaikotikaupunkii
n/

Sisämaisema
kuva
kasvitieteellis
estä
puutarhasta

Thaimaahan vai
kotikaupunkiin:
Pohdintaa
nykyelämän
nopeaudesta ja
laajuudesta ja
lapsen
maailmasta.
Rasittavaa kun
wannabe
ekoihmiset
reissaa ympäri
maailmaa pienten
lasten kanssa,
heh, ihan voisin
vähän suutahtaa.

THAIMAAHAN VAI
Urbaani
KOTIKAUPUNKIIN Olemme
maisema
viettäneet mukavaa loman
alkua perheen kanssa,
kotosalla. Ollaan nukuttu
pitkään ja herkuteltu
jäätelöllä, pelattu yhdessä,
luettu lehtiä ja käyty uimassa
puolityhjässä uimahallissa
nauttimassa kulttuurien
monimuotoisuudesta. Espoon
uimahallien ollessa vuoron
perään kiinni,
maahanmuuttajataustaiset
perheet kerääntyvät siihen
auki olevaan.
Kotiseudulla ja Suomessa on
paljon nähtävää alle
kahdeksanvuotiaille lapsille.
Miksi lähteä tropiikkiin ennen
kuin on nähnyt
kasvitieteellisen puutarhan
tai Keski-Euroopan
keskiaikaisiin kaupunkeihin
ennen kuin on nähnyt
Porvoon tai Olavinlinnan,
Legolandiin ennen kuin
pystyy todella nauttimaan
kaikista laitteista edes
Lintsillä: “et ole vielä

Trooppisen näköinen luontokuva, joka
tarkemmin tarkasteltuna paljastuu kuvaksi
kasvitieteelliseksi puutarhaksi. Pieni
kannanotto eko- ja lähimatkailun puolesta.
Reflektio sisältää paljon oman
matkusteluhistorian muistelua ja
pohdiskelua. Kuvaaja on halunnut ottaa
päiväkirjapostauksensa teemaksi
maailmankatsomuksellisen kestävän
kehityksen ideansa. Valokuvauksellisestikin
kuva on onnistunut ja kokonaisuutena
blogipostaus on onnistumisen elämyksen.
Sitä ei suoraan kerrota tekstissä, mutta
sen voi aistia vaikutelmatietona rivien
välistä.
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http://photod Rantamaisem Kohti avantoa:
iaryblog.com/ akuva
suuri päätös
2012/08/26/
aloittaa talvi- ja
kohtiavantouinti. Kun
avantouintia/
teen päätöksen,
yleensä pysyn
siinä. Joku
ihmeellinen
sukuvika
varmaankin.
Välillä voisi ottaa
rennommin.
Mutta uinti, se
rentouttaa
kaikessa
karmeudessaan ja
juuri siinä. Oi,
tämän kuvan
takia haluaisin ja
taidankin aikoa
vielä jatkaa
valokuvablogia
omassa
blogissani. Se
tuntuikin siellä
helpommalta kuin
tuolla täysin
julkisella, vaikka
täysin julkisessa
ei nimeäni
näkynytkään

KOHTI AVANTOUINTIA Otin
Luonnonmai Kuvapari syksyisen näköisestä rannasta.
tänään toisen askeleeni kohti sema
Molemmat kuvat otettu ilmeisesti samasta
paikasta eri aikoina. Kuva näyttää paikan
avantouintia. Olemme
jossa henkilö aikoo käydä tästä eteenpäin
ystävän kanssa päättäneet
avantouinnilla. Tärkeä henkilökohtainen,
selättää palelemisen
syöksymällä sen kimppuun
harkittu päätös, johon sisältyy minäpystynovelasti ja vähitellen pitkin
asenne. Onnistumisen tunne jo tähän asti
syksyä.
tehdystä vilpouinnista. Henkilö kirjoittaa
kuvailussaan (loppukysely), että juuri
Olo on uskomaton jo nyt.
tämä kuvaustilanne saattaa olla virike
Kahlaamme sunnuntaina
valokuvapäiväkirjan jatkamiseen omassa
iltahämärässä veteen ja
blogissa.
nauramme kuin pikkulapset.
Kymmenen vetoa ja pois.
Koko illan kädet, varpaat ja
posket kuumottavat.
Aion ottaa kuvan merestä
joka käynnillä. Näin näen
vuodenajan muutoksen ja
muistan itseni voittamisen
askelet. Olen todellinen
vilukissa… Tässä kuvassa jo
kaksi askelta.
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http://photod Yksityiskohta "Tunkeutuja"
iaryblog.com/ kasvista
Aihe: Kuva
2012/07/15/t
ulkoseinällä
unkeutuja/
kasvavasta
kasvista, joka
yrittää tunkeutua
avonaisesta
tuuletusikkunasta
sisään
Tausta: En
suunnitellut tai
ideoinut kuvaa
mitenkään
erityisesti. Olin
sulkemassa
tuuletusikkunaa,
kun huomasin
tämän hassun
pikkulonkeron
yrittävän sisälle.
Merkitys: Kuvan
ottaminen toi
hyvälle tuulella,
mutta varsinainen
merkitys tuli
kuvatekstiä
laatiessa. Jos niin
pieni olento
jaksaa olla tuolla
tavalla sinnikäs,
miksen myös

TUNKEUTUJA Tällainen pikku Luonnon
kaveri on päättynyt valloittaa yksityiskoht
a
asuntomme. Sitkeä vesseli
vilkuttelee jo ikkunan raosta.
Miksen minäkin pystyisi, jos
tämäkin?! No, jos totta
puhutaan jätin raasun
vahingossa ikkunan väliin
tänään sateen alkaessa.
Hieman toveri murjoutui,
mutta näyttää keräävän vain
voimiaan uudelleen. Uutta
valloitusretkeä odotellessa.

Luonnon ja ihmisen suhde nousee esiin.
Kasvin humoristinen inhimillistäminen.
Omien voimavarojen leikillinen
vertaaminen kasvin sinnikkääseen
kasvamiseen olosuhteista huolimatta.
Oman tsemppihengen nostattaminen
hauskan pienen yksityiskohdan avulla.
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http://photod Abstrakti
iaryblog.com/ maisemakuva
2012/08/16/
alasyloisin/

Kuvassa on
ALASYLÖISIN Auringonlasku
asioita, joista
on hyvää kuvausaikaa ja
erityisesti pidän
miellyttävää ulkoiluaikaa.
kuvaamisessa:
Ulkona voi ajatella, olla
leikki, valo, värit, ajattelematta, antaa
luonto, koti. Kuva ajatusten valua, tulla itsensä
on ylösalaisin, ilta- yllättämäksi, irrota kaavasta,
aurinko,
nähdä ja kokea toisin. Tämä
lehtikuusi. Se on tässä on auringonlasku eikä
esimerkki
tässä ole vettä.
kameralla
katsomisesta,
jota ei voi tehdä
silmillä.
http://photod Maiseman
Kuvaamispaikka
HAURAAN HETKEN IKUISUUS
iaryblog.com/ yksityiskohta (Hietaniemen
Luonto ja elämän lyhyys
2012/08/26/ haustausmaal hautausmaa) ja
käyvät vuoropuhelua
hauraanta
kuvan aihe, pieni hautausmailla. Olemisen
hetkenmuokkaus,
hetki ja ajattomuus.
ikuisuus/
keskittyminen
Rakkaus, läheisyys,
muisteluun, suru poissaolo, unohdus. Minä
ja elämä, miten
olen muistanut sinua.
rinnatuksin
kulkevat, miten
värit katoavat,
vaikka ne ovat,
miten lyhyitä
yhden ihmisen
hetket. Hiljaisuus,
liikkumattomuus.
Samaa elämää,
kuin edellinen
kuva, saman
elämän
kudelmaa, toinen
kohta vain.

Luonnon
Maisemakuva, joka ei avaudu katsojalle
yksityiskoht ensimmäisellä kerralla. Erikoinen
a
sommittelu ja erikoiset värit, abstrakti
aiheen käsittely. Tuttu aihe (puiden
oksistoa), jossa kuitenkin ripaus
salaperäisyyttä. Tunnetilana
kuvanottohetkellä reflektion perusteella
uteliaisuus, tyyneys, rauhallisuus ja
perusvireenä meditaationomaisuus sekä
visuaalinen tutkimusmatkailu.

Urbaani
maisema

Mustavalkoinen, tyylitelty kuva
hautausmaalta, tarkempi aihe
enkeliveistos. Tunnetiloina läsnä kaipaus,
melankolia, nostalgia. Metaforistisella
tasolla tärkeäksi nousee myös se mikä on
pois. Poissaolevan (absence) ja
läsnäolevan (presence) suhde.
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Kuvan aihe
Luonnonmaisema
Urbaani (luonnon)maisema
Luonnon yksityiskohta
Kulttuurinen maisema
Yhteensä

N

5
9
3
1
18

%

28 %
50 %
17 %
6%
100 %
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Luoki&elupöytäkirja
Tutkimuskysymys:	
  Miten	
  tutkimukseen	
  osallistujat	
  kokevat	
  valokuvapäiväkirjatyöskentelyn	
  ja	
  siihen	
  lii&yvän	
  sanallisen	
  reﬂekBon	
  vaikutukset	
  
minäpystyvyyden	
  osatekijöiden	
  kehi&ymisessä	
  (onnistumisen	
  kokemukset,	
  sijaiskokemukset	
  ja	
  mallit,	
  sosiaalinen	
  kannustus)?

Noodi

Kuvaus/selitys

Aineistoesimerkki

Huom. Kytkentä	
  teoriaan

Esimerkkejä	
  
merkityksellisistä	
  	
  
päiväkirjakuvista

Tutkimukseen	
  osallistujat	
  ovat	
  nostaneet	
  
1-‐3	
  merkityksellistä	
  kuvaa	
  työskentelyn	
  
ajalta.	
  Loppukyselyn	
  yksi	
  kysymys	
  (nro	
  
11):	
  "Esimerkkejä	
  merkityksellisistä	
  
kuvista	
  valokuvapäiväkirjatyöskentelyn	
   "Tunkeutuja
aikana	
  *	
  Mainitse	
  kolme	
  merkityksellistä	
   Aihe:	
  Kuva	
  ulkoseinällä	
  kasvavasta	
  kasvista,	
  joka	
  
o+amaasi	
  valokuvaa	
  
yri+ää	
  tunkeutua	
  avonaisesta	
  tuuletusikkunasta	
  
valokuvapäiväkirjatyöskentelyssäsi.	
  
sisään
Kerro	
  niistä:	
  kuvan	
  ideasta	
  ja	
  ideoinnista,	
   Tausta:	
  En	
  suunnitellut	
  tai	
  ideoinut	
  kuvaa	
  mitenkään	
  
o+amisGlanteesta,	
  aiheesta,	
  niissä	
  
erityisesG.	
  Olin	
  sulkemassa	
  tuuletusikkunaa,	
  kun	
  
mahdollisesG	
  esiintyvistä	
  henkilöistä	
  ja	
   huomasin	
  tämän	
  hassun	
  pikkulonkeron	
  yri+ävän	
  
siitä	
  miksi	
  koit	
  nämä	
  kuvat	
  erityisen	
  
sisälle.
merkityksellisiksi.	
  Mikäli	
  mahdollista	
  
Merkitys:	
  Kuvan	
  o+aminen	
  toi	
  hyvälle	
  tuulella,	
  mu+a	
  
nimeä	
  nämä	
  kuvat	
  blogissa	
  esiintyvillä	
   varsinainen	
  merkitys	
  tuli	
  kuvateksGä	
  laaGessa.	
  Jos	
  
nimillä	
  ja/tai	
  kopioi	
  niiden	
  linkit	
  tähän.	
   niin	
  pieni	
  olento	
  jaksaa	
  olla	
  tuolla	
  tavalla	
  sinnikäs,	
  
(Älä	
  kuitenkaan	
  siirry	
  pois	
  tästä	
  
miksen	
  myös	
  minäkin?"
vastaussivulta!)"
N=22

Mastery	
  experience
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Osaamisen,	
  hallinnan	
  ja	
  onnistumisen	
  
kokemukset	
  (mastery	
  experience).	
  
Millaisia	
  onnistumisen	
  elämyksiä	
  ja	
  
hallinnan	
  tunteita	
  valokuvapäiväkirjoista	
  
väli+yi?	
  Aineistona	
  kyselyt	
  ja	
  postaukset.

"Olin	
  tyytyväinen	
  siihen,	
  e+ä	
  sain	
  pide+yä	
  
päiväkirjaa	
  ja	
  e+ä	
  useampina	
  päivinä	
  oli	
  useita	
  eri	
  
aiheita/kuvia	
  joista	
  pystyi	
  valitsemaan	
  mieleisimmän.	
  
ProjekG	
  muistuX	
  miely+ävällä	
  tavalla	
  elämän	
  
posiGivisista	
  asioista."
N=21

Mastery	
  experience

"Valokuva	
  on	
  toisaalta	
  oma	
  ju+uni,	
  haluan	
  kuvata	
  
juuri	
  niin	
  kuin	
  itse	
  näen.	
  Mahdollisimman	
  
huomaama+omasG	
  ja	
  ilman,	
  e+ä	
  kukaan	
  puu+uu	
  
Osallistujat	
  kuvasivat	
  alkukyselyssä	
  omaa	
   kuvausGlanteeseen.	
  Haluan	
  keski+yä	
  kuvaamiseen	
  ja	
  
olla	
  rauhassa	
  kameran,	
  kuvausGlanteen	
  ja	
  omien	
  
suhde+aan	
  valokuvaan.	
  Alkukyselyn	
  
ajatusteni	
  kanssa.	
  
kysymys:	
  "10.	
  Suhteesi	
  valokuvaan	
  ja	
  
valokuvaamiseen	
  *	
  Luonnehdi	
  vapaasG	
  
millainen	
  suhde	
  sinulla	
  on	
  valokuvaan	
  ja	
   Toisaalta	
  si+en	
  kuvaaminen	
  toisen	
  ihmisen	
  kanssa	
  
valokuvaamiseen.	
  Millaisissa	
  Glanteissa	
   voimau+avan	
  valokuvan	
  dialogista	
  periaate+a	
  
yleensä	
  kuvaat,	
  miten	
  käytät	
  valokuvaa,	
   tavoitellen	
  on	
  hieno	
  ju+u.	
  Silloinkin	
  on	
  tärkeää,	
  e+ä	
  
kuvaamiseen	
  on	
  rauha	
  ja	
  rii+äväsG	
  aikaa.	
  
onko	
  valokuvaaminen	
  enemmän	
  
sosiaalinen	
  tapahtuma	
  vai	
  sinun	
  "oma	
  
ju+usi'',	
  leiki+eletkö	
  kuvalla,	
  kokeiletko	
   Valokuvien	
  katsominen	
  ja	
  jakaminen	
  on	
  
ehdo+omasG	
  sosiaalinen	
  tapahtuma.	
  "
uusia	
  ilmaisutapoja,	
  oletko	
  pitänyt	
  
Oma	
  suhde	
  valokuvaan aikaisemmin	
  kuvapäiväkirjaa	
  jne?"
N=26

MerkitysperspekGivi
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Valokuvaan	
  ja	
  
valokuvaamiseen	
  
lii+yvät	
  onnistumisen	
  
elämykset

"Suurimmat	
  onnistumisen	
  tunteet	
  lii+yvät	
  Ge+yyn	
  
valoon,	
  väriin,	
  hetkeen.	
  Erityinen	
  valo	
  ja	
  muoto	
  
tuo+avat	
  iloa.	
  Aikoinaan	
  olen	
  vähän	
  kehi+änyt	
  itse	
  
kuvia	
  ja	
  eräs	
  onnistuneimpia	
  kuvia,	
  joka	
  silloin	
  tuoX	
  
suurta	
  onnen	
  tunne+a,	
  oli	
  ryppyisen	
  vanhan	
  isotädin	
  
kuva,	
  se	
  oli	
  kaunis,	
  hän	
  näyX	
  kauniilta	
  siinä	
  kuvassa.	
  
Eri+äin	
  tärkeitä	
  kuvia	
  ovat	
  olleet	
  myös	
  omien	
  lasten	
  
ja	
  lapsenlapsen	
  kuvat,	
  joita	
  olen	
  o+anut,	
  en	
  tykkää	
  
lai+aa	
  valokuvia	
  seinille	
  enkä	
  lompakkoon,	
  mu+a	
  
lasten	
  kuvat	
  ovat	
  aina	
  jollakin	
  tavalla	
  lähellä,	
  
kirjahyllyssä	
  tai	
  työpöydällä.	
  Niissä	
  on	
  muutakin	
  kuin	
  
valokuva,	
  jokin	
  ilo,	
  se	
  hetki,	
  kun	
  kuva	
  on	
  ote+u.	
  
Ty+äreni	
  on	
  piirtänyt	
  valokuvantarkkoja	
  kuvia	
  näistä	
  
valokuvista.	
  Niissä	
  on	
  jotain	
  perheyhteyteen	
  
Osallistujilta	
  pyydeXin	
  
lii+yvää."	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
alkukartoituksessa	
  kertomaan	
  
valokuvaan	
  ja	
  valokuvaukseen	
  lii+yviä	
   "Taannoisina	
  opiskeluaikoina	
  pohjoisessa,	
  oGn	
  
muutaman	
  valokuvauskurssin	
  pakollisten	
  lisaksi.	
  
onnistumisen	
  kokemuksia.	
  
Halusin	
  harjoitella	
  ihmisten	
  kuvaamista.	
  Sain	
  koulusta	
  
Alkukartoituksen	
  kysymys	
  nro	
  12:	
  
"Valokuvaan	
  ja	
  valokuvaamiseen	
  lii+yvät	
   hienon	
  Hasselblad	
  -‐kameran.	
  YriGn	
  o+aa	
  potre+eja	
  
onnistumisen	
  elämykset	
  *	
  Kerro	
  millaisia	
   kavereistani.	
  Erasta	
  kuvaa	
  o+aessani	
  aja+elin,	
  e+a	
  
jos	
  tassa	
  kuvassa	
  on	
  tarkennukset	
  ja	
  kaikki	
  tekniset	
  
onnistumisen	
  kokemuksia	
  ja	
  muistoja	
  
asiat	
  kohdallaan,	
  tulee	
  "mestariteos".	
  Pimiossa	
  
sinulla	
  lii+yy	
  valokuvaan	
  ja	
  
huomasin,	
  e+a	
  kaikki	
  oli	
  ihan	
  kohdallaan	
  ja	
  kuva	
  oli	
  
valokuvaamiseen.	
  Jos	
  muistat,	
  kerro	
  
todella	
  hieno.	
  Se	
  paatyikin	
  koulussa	
  pysyvaan	
  
jokin	
  asiaan	
  lii+yvä	
  tarina.	
  Muisto	
  voi	
  
nay+elyyn.	
  Eri+ain	
  hieno	
  mustavalkoinen	
  potreX	
  
olla	
  esim.	
  sellainen	
  e+ä	
  se	
  lii+yy	
  itse	
  
harrastuskaveristani.	
  Myos	
  kuvan	
  kohde	
  oli	
  ylla+ynyt.
valokuvaamiseen	
  ('OGnpa	
  hyvän	
  
kuvan!")	
  tai	
  sellainen	
  e+ä	
  valokuva	
  on	
   Joskus	
  myos	
  jos	
  olen	
  mielestani	
  onnistunut	
  tekemaan	
  
esim.	
  erityisen	
  hienon	
  kakun,	
  otan	
  siita	
  
ollut	
  yhtenä	
  osana	
  kokemusta	
  ('Olen	
  
dokumentoivia	
  kuvia."
onnistunut	
  niin	
  hyvin	
  e+ä	
  haluan	
  
dokumentoida	
  onnistumiseni')."
N=26

Mastery	
  experience
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"Työskentely	
  yliX	
  odotukset	
  posiGivisella	
  tavalla.	
  
Innostuin	
  valokuvauksesta	
  aivan	
  valtavasG	
  ja	
  
Loppukyselyn	
  kysymys	
  nro	
  4	
  (N=20):	
  
huomasin	
  työskentelyn	
  edetessä	
  uskaltavani	
  
"Tuntemukset	
  
paljastaa	
  ja	
  kirjoi+aa	
  paljon	
  henkilökohtaisemmin	
  
valokuvapäiväkirjatyöskentelystä	
  *	
  
kuin	
  alussa.	
  Muiden	
  kuvien	
  katselu	
  ja	
  erityisesG	
  
Kuvaile	
  miltä	
  
reﬂekGoiden	
  lukeminen	
  oli	
  vaiku+avaa.	
  Sitä	
  eli	
  myös	
  
valokuvapäiväkirjatyöskentely	
  on	
  
tuntunut.	
  Miten	
  päiväkirjatyöskentely	
   muiden	
  tarinoissa	
  mukana.	
  Vaiku+avinta	
  oli	
  omien	
  
tunteiden	
  jakaminen	
  muille.	
  Monta	
  kertaa	
  kävi	
  niin,	
  
vaikuX	
  sinuun?	
  Mikä	
  oli	
  kaikkein	
  
e+ei	
  kameraa	
  sa+unut	
  olemaan	
  mukana,	
  kun	
  olisi	
  
vaiku+avinta?	
  Entä	
  jos	
  kamera	
  ei	
  
ollutkaan	
  mukana	
  kun	
  tuli	
  sopiva	
  aihe	
  tai	
   ollut	
  hieno	
  paikka	
  kuvata.	
  Silloin	
  yriGn	
  painaa	
  
inspiraaGo?	
  Kuvaile	
  tuntemuksiasi	
  niin	
   kohteen	
  tai	
  tunnelman	
  mieleeni	
  mahdollisimman	
  
Tuntemukset	
  
tarkasG.	
  Mentaalinen	
  valokuva	
  siis."
valokuvapäiväkirjatyösk monesta	
  näkökulmasta	
  kuin	
  koet	
  
tarpeelliseksi."
entelystä
N=21

MerkitysperspekGivi

"Valokuvamerkinnät	
  ovat	
  kuin	
  helmien	
  poimintaa.	
  
Aina	
  löytää	
  jotain	
  kiinnostavaa.	
  Kun	
  nykyään	
  kovin	
  
moni	
  kuvaa	
  ja	
  näkee	
  paljon	
  ihmisten	
  kuvia,	
  mieXi	
  
myös	
  visuaalista	
  vaiku+amista,	
  kuvan	
  tunnearvoa,	
  
Loppukyselyn	
  kysymys	
  nro	
  5	
  (N=20):	
  
ilahdu+avaa	
  kuvaa,	
  herä+ävää	
  kuvaa.	
  Ehkä	
  suurin	
  
"Onnistumisen	
  kokemukset	
  *	
  Kerro	
  
millaisia	
  onnistumisen	
  kokemuksia	
  koit	
   merkitys	
  tässä	
  mielessä	
  oli	
  arjen	
  hyvän	
  talle+aminen.	
  
valokuvapäiväkirjatyöskentelyssä.	
  Oliko	
   Pieniä	
  asioita,	
  tavallista	
  elämää,	
  joka	
  joskus	
  toisessa	
  
Glanteessa	
  on	
  kaiva+ua,	
  menny+ä,	
  ohi,	
  muistoissa.	
  
jokin	
  Ge+y	
  asia	
  erityisen	
  
Kuvaamalla	
  arkeen	
  tulee	
  pientä	
  kimallusta."
merkityksellistä?"
N=21

Mastery	
  experience

Onnistumisen	
  
kokemukset
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Vaiku+eet	
  ja	
  mallit	
  
muiden	
  henkilöiden	
  
valokuvista	
  ja	
  
työskentelystä

"Sain	
  paljon	
  vaiku+eita	
  muilta.	
  HeG	
  alussa	
  vaikutuin	
  
joidenkin	
  muiden	
  osallistujien	
  avoimuudesta	
  ja	
  se	
  
kannusG	
  minuakin	
  avoimemmaksi.	
  Oli	
  myös	
  mukavaa	
  
katsella	
  hienoja	
  kuvia	
  ja	
  o+aa	
  niistä	
  vinkkejä	
  omiin	
  
kuvauskohteisiin	
  ja	
  -‐tapoihin.	
  Työskentelyä	
  au+oi	
  
ehdo+omasG	
  yhteinen	
  blogi.	
  En	
  ehkä	
  olisi	
  jaksanut	
  
viedä	
  tätä	
  loppuun,	
  ellei	
  olisi	
  ollut	
  vertaistukea."	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
Loppukyselyn	
  kysymys	
  nro	
  13	
  (N=20):	
  
"Vaiku+eet	
  ja	
  mallit	
  muiden	
  henkilöiden	
   "Arin	
  oma	
  esimerkki	
  työskentelyyn	
  sitoutumisesta	
  oli	
  
valokuvista	
  ja	
  työskentelystä	
  *	
  Kun	
  teit	
   tärkeä	
  ja	
  tämä	
  tuli	
  selkeäsG	
  esille	
  yhteisen	
  blogin	
  
valokuvapäiväkirjatyöskentelyä,	
  miten	
   kau+a.	
  Samoin	
  se	
  löyhä	
  yhteisöllisyys,	
  joka	
  blogin	
  
kau+a	
  muodostui	
  tuntema+omien	
  ihmisten	
  kanssa.	
  
arvioit	
  e+ä	
  sait	
  vaiku+eita	
  muilta	
  
Joitain	
  ideoita	
  varmasG	
  poimi	
  vaikkei	
  niitä	
  
tutkimukseen	
  osallistujilta	
  (esim.	
  
blogityöskentelyssä	
  tai	
  keskusteluissa)	
   Gedostakaan.	
  Ainakin	
  sellainen	
  ajatus	
  tuli	
  muiden	
  
kuvista	
  ja	
  merkinnöistä,	
  e+ä	
  mikään	
  asia	
  ei	
  ollut	
  liian	
  
tai	
  ylipäätään	
  muilta	
  henkilöiltä?	
  
pieni	
  tai	
  liian	
  suuri	
  tuotavaksi	
  esille	
  
Au+oiko	
  työskentelyäsi	
  se	
  e+ä	
  
valokuvapäiväkirjaa	
  pideXin	
  yhteisessä	
   päiväkirjatyöskentelyssä.	
  
Tyylistä	
  voisi	
  sanoa,	
  e+ä	
  vaikutus	
  oli	
  ehkä	
  
blogissa?	
  Saitko	
  uusia	
  ideoita	
  
pikemminkin	
  niin	
  päin,	
  e+ä	
  yriX	
  luoda	
  omaa	
  tyyliä,	
  
kuvaamisen	
  suhteen	
  tai	
  reﬂektoinnin	
  
tässä	
  onnistumista	
  on	
  vaikea	
  itse	
  arvioida."
suhteen?	
  Muu+uiko	
  kuvaamisesi	
  tai	
  
Vicarious	
  experience,	
  
kirjoi+amisesi	
  tyyli?"
N=21 modeling.	
  

Loppukyselyn	
  kysymys	
  nro	
  12	
  (N=20):	
  
"Kuvista	
  saamasi	
  palaute	
  ja	
  mahdollinen	
  
vertaistuki	
  *	
  Saitko	
  kuvistasi	
  palaute+a	
  
ja	
  keskustelitko	
  muuten	
  muiden	
  
Kuvista	
  saamasi	
  palaute	
   ihmisten	
  kanssa	
  valokuvapäiväkirjastasi	
  
työskentelyn	
  aikana?	
  Millaiselta	
  palaute	
  
ja	
  mahdollinen	
  
tuntui?"
vertaistuki

"Harvakseltaan,	
  mu+a	
  tykkääminen	
  tuntuu	
  aina	
  
kivalta	
  ja	
  tuntuu	
  myös	
  kivalta	
  tykätä	
  ja	
  kommentoida	
  
toisten	
  kuvia.	
  Se	
  tuntuu	
  palkitsevalta,	
  lämpöiseltä,	
  
yhteisölliseltä	
  ja	
  väli+ävältä.	
  "
N=21

Social	
  persuaGon
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Kuvien	
  ja	
  reﬂektoinnin	
  
julkisuus

Loppukyselyn	
  kysymys	
  nro	
  8:	
  "Kuvien	
  
o+amisen	
  säännöllisyys	
  *	
  Miten	
  
merkitykselliseksi	
  koit	
  kuvien	
  
säännöllisen	
  o+amisen?	
  Miten	
  se	
  
vaikuX	
  muuhun	
  elämääsi?"
Loppukyselyn	
  kysymys	
  nro	
  7:	
  "Kuvien	
  ja	
  
reﬂektoinnin	
  julkisuus	
  *	
  Vaikka	
  
valokuvapäiväkirja	
  ei	
  ollutkaan	
  
hakukoneiden	
  löyde+ävissä,	
  toiminta	
  oli	
  
silG	
  enemmän	
  tai	
  vähemmän	
  julkista.	
  
Miltä	
  kuvien	
  ja	
  reﬂektoinnin	
  
julkaiseminen	
  neGssä	
  tuntui?	
  Saitko	
  siitä	
  
voimaa	
  vai	
  hankaloiXko	
  se	
  
päiväkirjatyöskentelyäsi?	
  Kerro	
  
esimerkkejä!"

Mahdolliset	
  
pe+ymykset	
  
työskentelyssä

Loppukyselyn	
  kysymys	
  nro	
  6:	
  
"Mahdolliset	
  pe+ymykset	
  työskentelyssä	
   "Omalta	
  osaltani	
  olin	
  pe+ynyt	
  siitä,	
  e+en	
  voinut	
  
Entä	
  koitko	
  joitakin	
  pe+ymyksiä	
  
tarpeeksi	
  keski+yä	
  prosessiin.	
  Olisin	
  halunnut	
  
työskentelyssäsi?	
  Jos	
  koit	
  niin	
  kerro	
  
keski+yä	
  enemmän	
  ja	
  tuo+aa	
  valokuvapäiväkirjaan	
  
niistä	
  tässä."
enemmän	
  materiaalia."

Kuvien	
  o+amisen	
  
säännöllisyys

"Kohtuullisen	
  säännöllinen	
  kuvien	
  o+aminen	
  on	
  
minusta	
  melko	
  oleellista,	
  jo+a	
  päiväkirja	
  pysyy	
  
elossa.	
  Se	
  ei	
  haitannut	
  elämää,	
  päinvastoin	
  alkoi	
  
tarkastella	
  asioita	
  tarkemmin,	
  ajatellen,	
  e+ä	
  olisiko	
  
tässä	
  joku	
  ju+u,	
  minkä	
  haluaisi	
  lii+ää	
  blogiin."

N=21

"Kuvien	
  julkaiseminen	
  ja	
  reﬂektoinG	
  oli	
  antoisaa.	
  
Toisaalta	
  tuotosten	
  julkisuus	
  oli	
  kiehtovaa	
  ja	
  toisaalta	
  
se	
  aseX	
  ainakin	
  minulle	
  hieman	
  paineita	
  erityisesG	
  
kuvan	
  ja	
  teksGn	
  kokonaisuuden	
  osalta.	
  Mielestäni	
  
tämä	
  paine	
  oli	
  kuitenkin	
  voimaannu+avaa	
  ja	
  tunsin	
  
ylpey+ä	
  jokaisesta	
  postauksesta,	
  jonka	
  sain	
  tehtyä."
N=21

Yhteisöllisyys	
  vs	
  
yksityisyys

N=21

Mastery	
  
experience/negat.
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Työskentelytapasi	
  
muutokset

Loppukyselyn	
  kysymys	
  nro	
  14:	
  
"Työskentelytapasi	
  muutokset	
  *	
  
Muu+uiko	
  tapasi	
  dokumentoida	
  
(valokuvaaminen,	
  
kirjoi+aminen/reﬂektoinG)	
  jollakin	
  
tavalla	
  päiväkirjatyöskentelyn	
  
vaikutuksesta?	
  Kuvaile	
  millaisia	
  
muutoksia	
  työskentelyssäsi	
  tapahtui."

"Ehkä	
  jonkin	
  verran	
  ajatusten	
  aukikirjoi+aminen	
  
helpo+ui	
  kun	
  sai	
  siihen	
  ruGinia."

N=21

Käytännön	
  reﬂektoinG
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Alkukyselyn	
  kysymys	
  numero	
  10:	
  
Suhteesi	
  valokuvaan	
  ja	
  valokuvaamiseen	
  
*	
  Luonnehdi	
  vapaasG	
  millainen	
  suhde	
  
sinulla	
  on	
  valokuvaan	
  ja	
  
valokuvaamiseen.	
  Millaisissa	
  Glanteissa	
  
yleensä	
  kuvaat,	
  miten	
  käytät	
  valokuvaa,	
  
onko	
  valokuvaaminen	
  enemmän	
  
sosiaalinen	
  tapahtuma	
  vai	
  sinun	
  "oma	
  
ju+usi'',	
  leiki+eletkö	
  kuvalla,	
  kokeiletko	
  
Suhteesi	
  valokuvaan	
  ja	
   uusia	
  ilmaisutapoja,	
  oletko	
  pitänyt	
  
aikaisemmin	
  kuvapäiväkirjaa	
  jne?
valokuvaamiseen

"Kuvaan	
  hetken	
  mielijohteesta	
  ja	
  Glanteissa,	
  joista	
  
haluan	
  saada	
  muistoja	
  talteen.	
  Kokeilen	
  joskus	
  myös	
  
leikkisäsG	
  erilaisia	
  kuvakulmia	
  ja	
  valotusta."	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
"Olen	
  aina	
  ollut	
  visuaalinen	
  eli	
  piirtänyt	
  ja	
  
maalannut.	
  Onneksi	
  minun	
  on	
  anne+u	
  aina	
  kuvata,	
  
vaikka	
  se	
  ﬁlmiaikaan	
  ei	
  ollutkaan	
  mikään	
  edullinen	
  
harrastus.	
  Kuvan	
  tekemisestä,	
  o+amisesta	
  ja	
  
tuo+amisesta	
  tuli	
  myös	
  ammaXni.	
  
Kuvaaminen	
  on	
  aina	
  ollut	
  "oma	
  ju+uni",	
  vaikka	
  
mielelläni	
  kyllä	
  kuvaan	
  ja	
  autan	
  muitakin	
  saamaan	
  
muistot	
  talteen	
  kuvien	
  muodossa,	
  mu+a	
  en	
  pitä	
  siitä,	
  
e+ä	
  toiset	
  odo+avat	
  ja	
  pitävät	
  sitä	
  ...itsestään	
  
selvänä...	
  e+ä,	
  sinä	
  kuvaat	
  ja	
  teetät	
  meille	
  muillekin	
  
kuvat	
  tapahtumista.
Nyt	
  digiaikaan	
  sekin	
  on	
  jo	
  paljon	
  helpompaa,	
  kun	
  voi	
  
lähe+ää	
  kuvat	
  neGssä	
  tai	
  pol+aa	
  ne	
  CD:lle,	
  kuin	
  ﬁlmi-‐
aikaan,	
  kun	
  kaikkien	
  kuvien	
  valitsemien	
  ﬁlmiliuskoilta	
  
ja	
  tee+äminen	
  oli	
  oma	
  hidas-‐prosessi.	
  Samoin	
  se	
  
laji+elu	
  ja	
  hinnoi+elu.	
  Nyt	
  on	
  paljon	
  helpompaa.
Varsinaista	
  kuvapäiväkirjaa	
  en	
  ole	
  aiemmin	
  pitänyt,	
  
mu+a	
  usein	
  olen	
  esim.	
  reissussa	
  valinnut	
  päivälle	
  
teeman,	
  jonka	
  mukaan	
  olen	
  tutkinut	
  ja	
  tarkkaillut	
  
ympäristöä.
Töi+eni	
  pui+eissa	
  olemme	
  usein	
  tallentaneet	
  mm.	
  
tunneGloja	
  tai	
  mielikuvia.
Leiki+elen	
  usein	
  ja	
  kokeilen	
  mielelläni	
  kaikkea	
  uu+a	
  
lähestymistapaa	
  o+aa	
  kuvia	
  tai	
  tutkia	
  niitä."
N=26 MerkitysperspekGivi

Vastaus
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Photo diary project

http://photodiaryblog.com/

Photo diary project
Photographing your life for strengthening self-efficacy

Mikä on valokuvapäiväkirja? – What is photodiary?
Valokuvapäiväkirja on tekijänsä henkilökohtainen agenda tai projekti, jossa hän jollain
tavalla säännöllisesti tuottaa itselleen merkityksellisiä valokuvia. Valokuvapäiväkirja
auttaa hahmottamaan maailmaa, toimii muistin tukena palauttaen mieleen tilanteita,
ajatuksia, tunteita. Valokuvan luonne on nimenomaan kehollisuus, jolloin kuvan
ottamisen tilanne palautuu helposti mieleen kaikkien aistien kautta. Valokuvapäiväkirjan
ehkä tärkein puoli on se, että sen avulla kuvaaja käy jatkuvasti jonkinlaista dialogia
itsensä kanssa. Dialogin tarkoitus on tuottaa merkityksiä omaan elämään. Päiväkirja voi
olla julkinen tai yksityinen ja sen muoto on tietenkin täysin vapaa. Se voi olla
henkilökohtainen blogi, perinteinen verkkosivu, valokuva-albumi, kenkälaatikollinen
kuvia, negatiiviarkisto, kuva-arkisto kovalevyllä, osa jotakin laajempaa verkkopalvelua.
Reflektointi eli oman toiminnan, ajattelun ja omien tuntemuksien pohdinta on tärkeää.
Valokuvapäiväkirjasta tulee helposti vain mekaaninen suoritus, laukaisimen painallus,
ellei toimintaan yhdistä ajattelua. Kuten valokuvaaja Minor White on sattuvasti
todennut: “Kamera houkuttelee, myöhemmin vaatii, luomaan näkemisen kautta. Se
vaatii henkilön oppivan kokemusmaailmansa käyttämisen luovan aktiivisuutensa raakaaineena. Kameratyöskentelylle on enemmän ominaista luova ymmärtäminen kuin
keksiminen” (esseestä Kamera, mieli ja silmä, 1952, suom. Martti Lintunen).
Tämän sivuston tarkoituksena on ensivaiheessa toimia Valokuvapäiväkirja
minäpystyvyyden vaikuttajana -tutkimuksen toteuttamispaikkana. Jatkossa sivustosta
kehittyy todennäköisesti näyttelyblogi, jossa valokuvapäiväkirja on keskeisessä
asemassa.
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Photo diary project

http://photodiaryblog.com/

Photo diary is one’s personal project or agenda, where he or she somehow regularly
produces meaningfull photographs about his or her life. Photodiary helps to perceive
world around us, supports to recall one’s memory, thoughts, emotions.
Perhaps the most important feature is however to make ‘inner’ dialogue with yourself. It
reveals meanings to your life. Photo diary can be public or private and it’s form is totally
free. Technically it can be weblog, homesite, ordinary photo album, shoebox full of
photos, negative archieve, part of wider net service etc.
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Photo diary project

http://photodiaryblog.com/

Thinking and writing, reflecting, is very important when working with photography as
photo diary.

Pidä blogia WordPress.comissa. Teeman Nishita on tehnyt Brajeshwar.
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Tutkimus – Study « Photo diary project

http://photodiaryblog.com/tutkimus/

Photo diary project
Photographing your life for strengthening self-efficacy

Tutkimus – Study
Tämän sivusto on tarkoitettu Pro gradu-tutkimukseni “Valokuvapäiväkirja
minäpystyvyyden vaikuttajana – Photodiary as an agent of one’s self-efficacy”
toteuttamisalustaksi. Tutkimus on Oulun yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan
(Oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksikkö LET) alainen. Jos haluat lisätietoja,
niin ota yhteyttä: Ari Rapo, p. 044-033 0333 tai email ari.rapo(AT)gmail.com.
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Tutkimus – Study « Photo diary project

http://photodiaryblog.com/tutkimus/

The meaning of this common blog is to implement the study “Photodiary as an agent of
one’s self-efficacy”. I am carrying out this study as my thesis to Oulu university, faculty
of pedagogics (Learning and Educational Technology (LET) Research Unit). If you need
some further information, feel free to contact me: email ari.rapo(at)gmail.com, tel.
+358-44-033 0333.
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Pidä blogia WordPress.comissa. Teeman Nishita on tehnyt Brajeshwar.
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Photo diary project
Photographing your life for strengthening self-efficacy

UKK – FAQ
Pitääkö minulla olla jokin tietynlainen kamera, jos haluan osallistua
Valokuvapäiväkirja-projektiin?
Ei tarvitse. Mikä tahansa laite jolla saa aikaan valokuvan kelpaa. Se voi olla vaikkapa
kamerakännykkä, digikompakti tai digijärkkäri. Myös wanhanaikanen filmikamera
kelpaa, jos pystyt järjestämään joidenkin kuviesi digitoinnin. Kamera voi olla myös
vaikkapa hyvin yksinkertainen neulanreikäkamera. Kaikki riippuu sinusta itsestäsi.
Pitääkö minun kuvata jotain erityistä ja ihmeellistä?
Kuvaat vain sellaisia asioita jotka ovat sinulle tärkeitä ja merkityksellisiä. Ne voivat olla
pieniä tai suuria juttuja. Kuvatessasi itsellesi päiväkirjaa sinun ei tarvitse ajatella mitä
muut niistä ajattelevat. Jos kuvaat itsellesi merkityksellisiä asioita, kuvat ovat
todennäköisesti muidenkin mielestä aika mielenkiintoisia, olipa niissä sitten mitä
tahansa.
Pitääkö minun kuvata ihan joka päivä?
Ei pidä ellet pysty niin järjestämään. Tietysti toivomme että kuvaisit vaikka jokaisena
päivänä, mutta valokuvapäiväkirja on myös silloin kyseessä jos kuvaat vaikkapa
muutaman kerran viikossa. Pyri välttämään kuvaustilanteiden ‘yliorganisointia’ eli
ajatusta siitä että kuvaustilanne pitää aina jollakin tavalla järjestetty tai etukäteen
suunnitella. Voit ottaa kuvan ihan kuin siltä tuntuu (töissä, kotona, koulussa, aamulla,
illalla, yöllä, harrastuksessa, yksin, perheessä, ystävien kanssa). Toki joskus on mukavaa
suunnitella kuvaussessio vähän tarkemminkin.
Voinko kuvata valokuvapäiväkirjaani enemmän kuin yhden kuvan päivässä?
Tottakai voit! Voit kokeilla vaikkapa valokuvaesseen tekemistä, erilaisia kuvasarjoja jne.
Sinä päätät itse millaisia kuvia omaan valokuvapäiväkirjaasi laitat.
Voinko pitää taukoja kuvaamisessa?
Jos tilanteesi on sellainen että et pystyä järjestämään päivittäistä/viikoittaista
kuvaamista, voit toki pitää tauon. Käytännössä kuitenkin kuvaaminen päivittäinkin on
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varsin helppo järjestää, koska vaatimuksia tekniselle laadulle, luovuudelle tai millekään
muullekaan ei tarvitse asettaa. Kuvaat vain itseäsi varten.
Mitä minun pitää tehdä jos haluan mukaan projektiin?
Tee omakohtainen 1) päätös valokuvapäiväkirjan pitämisestä ja omien kuvien
reflektoinnista ja 2) rekisteröidy tälle sivulle (http://www.photodiaryblog.com). 3) Ala
kuvaamaan jo tänään ja anna luovuutesi kukoistaa!
Mitä on reflektointi?
Reflektointi tarkoittaa oman toiminnan pohdiskelua, omien tuntemusten ja tunteiden
miettimistä ja niiden kirjoittamista. Tässä tapauksessa se liittyy ottamiisi valokuviin.
Hyviä apukysymyksiä reflektoinnille ovat esimerkiksi: Miksi tämä kuva on otettu? Mitä
tuntemuksia kuva herättää? Millaisia onnistumisen kokemuksia kuvaaminen palauttaa
mieleeni? jne
Jos tulen mukaan, ovatko kaikki kuvani automaattisesti julkisia?
Eivät ole. Sinä itse päätät mitkä kuvasi julkistat. Sinulla voi olla blogissa myös täysin
yksityisiä kuvia, jotka vain sinä näet.
Jos minulla on jo tällä hetkellä valokuvapäiväkirja verkossa jossain muussa
palvelussa, pitääkö minun silti ladata kuvia tähän sivustoon?
Ei toki. Jos julkaiset valokuvapäiväkirjaa jossain muualla, sinä voit jatkaa siellä. Ilmoitat
vain meille valokuvapäiväkirjasi osoitteen. Toki toivomme että voisit julkaista joitakin
kuvia ja reflektioita myös täällä.
Kuka voi osallistua?
Kuka vain. Olitpa sitten ammattilainen tai harrastelija, satunnainen kamerankäyttäjä tai
himokuvaaja. Valokuvauksen itseilmaisuna pitää tietysti jollain tavalla kiinnostaa. Koska
kyseessä on tutkimusprojekti, ainoa vaatimus on että olet täysi-ikäinen.
Mikä palvelu www.photodiaryblog.com on ja miten sen tietoturva on järjestetty?
Palvelu rakennettu on maailman suosituimman blogialustan WordPressin päälle ja
hostaus tapahtuu WordPressin palvelimella Yhdysvalloissa.
Voinko oppia valokuvaamista jos osallistun?
Säännöllinen kuvaaminen on paras tapa opetella valokuvailmaisua. Projektin aikana
sinulla on mahdollista saada vinkkejä ja neuvoja tutkimuksen tekijältä ja muilta
osallistujilta. Projektia varten on perustettu myös wikisivusto, jossa kaikki osallistujat
voivat jakaa osaamistaan ja kokemuksiaan. Varsinainen koulutusprojekti tämä ei
kuitenkaan ole. Erityisiä koulutustilaisuuksia ei järjestetä mutta yhteisiä
verkkotapaamisia voidaan järjestää, jos osallistujat niin haluavat.
Saanko varmasti ohjeita kuvien julkaisuun ja blogin käyttöön?
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Saat. Blogin käyttö käydään kanssasi läpi niin että osaat sitä käyttää.
Tekevätkö kaikki projektiin osallistujat valokuvapäiväkirjaansa samaan aikaan?
Käytännön syistä osallistuminen on mahdollista nonstopina (eli siitä hetkestä alkaen
kuin sinulle parhaiten sopii), mutta kaikilla osallistuminen ajoittuu vuoden 2012
jälkipuoliskoon.
Jos haluan jatkaa valokuvapäiväkirjaani tutkimusjakson jälkeenkin, onko se tässä
palvelussa mahdollista?
Kyllä on. Tämä yhteisblogi jatkaa eloaan senkin jälkeen kun tutkimus valmistuu.
Mitä tässä projektissa tutkitaan?
Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää valokuvapäiväkirjan pitämisen vaikutusta
minäpystyvyyteen.
Voinko tulla mukaan jos en halua osallistua tutkimukseen?
Valitettavasti et ainakaan vielä tässä vaiheessa. Projektin tarkoitus on tutkia
valokuvapäiväkirjan pitämisen merkityksiä (Valokuvapäiväkirja itsepystyvyyden
vahvistajana – Photodiary as a strengthener of one’s self-efficacy), joten tämä projekti ja
tämä sivusto on tarkoitettua toistaiseksi vain sitä varten. Mahdollisesti avaamme sivun
myöhemmässä vaiheessa kaikille halukkaille.
Tuleeko tästä projektista myöhemmin näyttely?
Mahdollisesti, jos osallistujat niin haluavat ja tekevät siitä päätöksen. Todennäköisesti
projektin aikana syntyy suuri määrä upeita kuvia. Osa kuvistahan on julkisia jo
työskentelun aikanakin.
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Pidä blogia WordPress.comissa. Teeman Nishita on tehnyt Brajeshwar.
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Photo diary project
Photographing your life for strengthening self-efficacy

Vinkkejä – Hints
Jos et millään keksi mitä kuvata juuri tänään tai tällä viikolla, mietipä vaikkapa näitä
lähestymistapoja:
1. Minä itse: maailman mielenkiintoisin kuvauskohde, jonka kanssa voit leikitellä niin
pitkälle kuin oma huumorintajusi riittää. Oletko kokeillut esimerkiksi Everydaykännykkäsovellusta?
2. Minä 24 tuntia: ota kuva itsestäsi tai toimintaympäristöstäsi vaikkapa 5 minuutin
välein. Vaativa tehtävä mutta palkitsee lopussa.
3. Työpäiväni, työviikkoni: tee henkilökohtainen kuvareportaasi
työpäiväsi/opiskelupäiväsi tai -viikkosi sujumisesta.
4. Ihmiset, joiden kanssa olen tekemisissä: ota kuvia niistä ihmisistä, joiden kanssa
päivän aikana olet tekemisissä.
5. Yksi kuva päivässä: valitse ajanjakso, jolloin kuvaan vain yhden kuvan päivässä.
Tämä kuva saa yllättävän ison merkityksen.
6. Yksi päivä kuvassa: pyri kuvaamaan kattavasti koko päivä oman elämäsi kannalta.
Tuloksena on iso kasa mielenkiintoisia kuvia.
7. Neulanreikäkamera: valmista neulanreikäkamera ja ota sillä kuvia päiväkirjaasi.
Hieman vaivalloista mutta erittäin mielenkiintoista!
8. Voimauttava valokuvaus: toteuta kaverisi kanssa valokuvasessioita voimaantumisen
hengessä.
9. Luontosuhteeni: pyri saamaan aikaan kuva/kuvia, joka ilmentää suhdettasi luontoon.
Mene metsään!
10. Minä tutkijana: leiki ‘tutkijaa’ ja ota jokin asia tai ilmiö (esim. vesi) tarkasteltavaksesi
ja pyri löytämään siitä uusia näkökulmia.
11. Valokuvasarjakuva: suunnittele sarjakuvastrippi ja toteuta se valokuvin.
12. Valokuvaessee: tee pohdiskeleva kuvasarja jostakin asiasta, tilasta, tilanteesta,
henkilöstä.
13. Makrokuvia iPhonella/kännykkäkameralla: tiesitkö että kun asettaa suurennuslasin
kännykkäkameran linssin eteen, saa aikaan mielenkiintoisia makrokuvia.
Luovuuden prinsiippejä valokuvaamisessa
Järjestä itsellesi aktiivisesti aikaa kuvaamiselle.
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Hyödynnä yllättävät inspiraation hetket.
Pidä kameraasi aina mukana.
Opi näkemään toisin.
Havainnoi valoja (ja varjoja)
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Pidä blogia WordPress.comissa. Teeman Nishita on tehnyt Brajeshwar.
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Photo diary project
Photographing your life for strengthening self-efficacy

Osallistu – Join
Jos sinua kiinnostaa osallistua tähän valokuvapäiväkirjaa käsittelevään
tutkimusprojektiin, rekisteröidy tähän blogiin ja ala kuvata omaa elämääsi. Jos sinulla on
jo ennestään tili WordPress.comissa, voit käyttää samaa tiliä ja lisätä tämän blogin
seurattavaksesi.
Otan sinuun rekisteröitymisen jälkeen henkilökohtaisesti yhteyttä, joten älä unohda
merkitä mukaan yhteystietojasi. Mitään tietojasi ei luovuteta kolmansille osapuolille.
Tutkimusprojektissa tietojasi käytetään täysin luottamuksellisesti ja anonyymisti. Voit
ottaa minuun myös yhteyttä etukäteen: yhteystiedot 044-033 0333,
ari.rapo(AT)gmail.com.
Näin osallistut (pikaohjeet)
1) Ota kuvia sinulle tärkeistä, mielenkiintoisista ja merkityksellisistä asioista.
2) Julkaise kuvat (tai itse valitsemiasi otteita päiväkirjastasi) tässä
http://photodiaryblog.com -blogissa.
3) Kiinnitä huomiota niihin ajatuksiin, tunteisiin ja onnistumisen kokemuksiin, jotka
kuvapäiväkirjan pitäminen sinussa herättää. Kirjaa niitä ylös blogiin eli reflektoi.
4) Pidä valokuvapäiväkirjaa kahden kuukauden ajan. Tee kuvapäiväkirjaa
säännöllisesti päivittäin, viikoittain. Huomaat että samalla valokuvailmaisusikin kehittyy.
5) Itse kameran tekniikalla ei ole merkitystä. Kuvaa vaikkapa kamerakännykällä tai
järjestelmäkameralla. Voit siis käyttää juuri sinulle ominaista kalustoa.
Pyri löytämään kuvatessasi esimerkiksi asioita, jotka
kuvaavat sinun tapaasi ajatella, toimia ja selviytyä
ovat sinulle merkityksellisiä ja kiinnostavia
tuovat mieleesi onnistumisen kokemuksia
tuovat mieleesi uusia ideoita
saavat sinut pohdiskelemaan tapaasi oppia uusia asioita
saavat sinut uskomaan, että kykenet tekemään haastaviakin asioita nykyisessä
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tehtävässäsi; työssä tai opiskelussa
suuntaavat ajatuksesi tulevaisuuteen
vahvistavat sinua
voisivat auttaa sinua ylittämän itsesi
Tämä ei tarkoita, että kaiken pitää olla yltiöpositiivista. Elämä ja arki ei ole aina helppoa
mutta vaikeatkin asiat vahvistavat sinua jos asennoidut niihin oikein. Valokuvaaminen
auttaa usein omien ajatusten selkeyttämisessä.
Huomaat pitäessäsi kuvapäiväkirjaa, että tavallisetkin asiat nousevat tärkeiksi kun osaat
ja saat kohdistaa niihin huomiosi. Valokuvaaminen on havainnoimisen taidetta.
Nykypäivän kiireisessä yhteiskunnassa ei välttämättä tule pohdiskelleeksi pieniä mutta
tärkeitä asioita. Kun otat itsellesi hiukan aikaa, lähdet kävelylle lähimaastoon ja otat
kameran mukaan, huomaat että tekemäsi pikku havainnot ovat mielenkiintoisia vaikka
et olisi niihin aikaisemmin kiinnittänyt huomiota. Kun teet tätä havainnointia
säännöllisesti, huomaat että kykysi havainnoida luovasti kehittyy.
Valokuvaaminen auttaa sinua orientoitumaan ja hahmottamaan ongelmia eri tavalla kuin
normaalisti. Kun visualisoit ajatuksiasi, vaikka ne olisivat vielä keskeneräisiäkin, ne
alkavat konkretisoitumaan. Kun liität tähän vielä sanallista pohdiskelua, ajatus on jo
ehkä saattanut kasvaa kokonaiseksi.
—————————————–
Liittymisohjeet: Miten rekisteröidyt Photodiaryblog.com-palveluun?
Photodiaryblog.com on WordPress-blogi, joten ensin pitää luoda WordPress-tili.
1. Mene sivulle WordPress.com (tai tämän blogin kautta kohdasta ‘Rekisteröidy‘)
2. Rekisteröidy palveluun (Sign Up). WordPress tarjoaa heti mahdollisuutta perustaa
oma blogi, mutta sitä ei tässä tapauksessa tarvitse tehdä, vaan teet vain käyttäjätilin
(If you don’t want a blog you can signup for just a username.) Suora linkki
käyttäjätilin luomiseen on tässä: https://en.wordpress.com/signup/?user=1
Jos sinulla on jo ennestään WordPress-tili, uutta tiliä ei tietenkään tarvitse tehdä.
3. Kun sinulla on tili olemassa, kirjaudu sisälle ja etsi Photodiaryblog.com -blogi ja
ilmoittaudu sen seuraajaksi (follower).
4. Kun saan ilmoituksen, että seuraat blogiamme, annan sinulle
Kirjoittaja(Author)-oikeudet, joka antaa sinulle oikeuden postata blogiin kuvia ja
tekstejä. Muista hyväksyä Kirjoittaja-kutsu!
5. Sitten vain postailemaan!
Jos haluat bloggailla mobiilisti, voit asentaa älypuhelimeesi WordPress-sovelluksen.
Sovellus löytyy iOS(iPhone/iPad/iPod touch)- ja Android- sekä Windows Phonelaitteille. Annan tästä tarvittaessa lisäohjeita.
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If you are interested to participate to this photo diary study as a participant, please
register to this blog and start to photograph your own everyday life. If you already have
an WordPress account, you can just follow this blog. Let me know your interest so i can
add your account to Author state.
After registering i will contact you. You can as well request me directly to add you to our
blog (email ari.rapo(at)gmail.com). We don’t share your contact details and other
information to third parties. However your have to remember that this photo diary work
is at least partly public work.
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How can you participate?
1) Photograph your everyday life, meaningful and interesting things.
2) Publish your photos on this blog.
3) Pay attention to those thoughts, feelings and emotions of success that diary working
arouses. Write them down (reflect).
4) Keep on blogging at least 2 months. Take photos and reflect regularly.
5) There is websurvey in the beginning and end. We are using as study material
participants photos, reflections and survey answers.
When you start your photo diary working, try to find out things
which are interesting and meaningful for you
you feel to strenghen you
that could help you to surpass your expectations of yourself
that give you new ideas
that brings up good memories
which represents your way to thing and act when gaining success
which head your thoughts to the future

Pidä blogia WordPress.comissa. Teeman Nishita on tehnyt Brajeshwar.
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