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FSD1358: transkriptioesimerkki

*H2A Raimo(M):* tää on häkellyttänyt mua viime aikoina tää kun spurkut on huomannut sen että
nykyisin saa dokata pullosta avoimesti, aika häkellyttäviä semmoset tilanteet joihin niinkun tavallaan ei
oo tottunut että siis jossain XXX tapaa seilaa joku kundi tälleen sillä on viinapullo kourassa juo siitä, se
tietää että sillä on oikeus tehdä niin
*H2A Harri(M):* musta tämmönen euroopplainen tai yläluokkainen semmonen tissuttelukulttuuri on
levinnyt aika paljon alempiinkin sosiaaliryhmiin, mut tota silti näissä alimmissa on tätä kunnon
juopottelukulttuuria edelleen
*H2A Raimo(M):* aivan alimmissa
*H2A Harri(M):* niin tämmöstä niinkun ylemiluokkainen keskiluokka juo viiniä ja
*H2A Raimo(M):* XXX assosioida sen, mut mä tienaan taatusti enemmän kun sinä
*H2A Harri(M):* XXX vähä käydä kateeksi
*H2A Marita(F):* niin kyllä tietenkin erot on aivan selvät, mutta kulutetut määrät voivat olla
ylemmässä luokassa suurempia kuin tässä kerran viikossa umpikänniin ja sitten viikko välii, mutta
kyllä se käy
*H2A Juha(M):* XXX
*H2A Marita(F):* niin, et ei tää perustu mihinkään tietoon vaan olettaisin että se päivittäinen tissuttelu
pikkusen lusikalla viinien imaisu ja keskioluen juominen, niin se voi vuoden mittaan tuoda sitten
suuremman lastin elimistöön kuin mitä se vanha kunnon työmiehen tapa, että perjantaina umpikänni ja
viikkooon ei yhtään mitään, tai se olikin lauantai silloin
*H2A Raimo(M):* mitä tekemistä tolla on sosiaalisten ryhmien kanssa
*H2A Marita(F):* onhan sillä koska en minä usko että vieläkään siis alemmassa sosiaaliluokassa,
miten se ikinä määritelläänkään, niin olis siirrytty tähän viinin lipittelyyn päivittäiseen viinin
lipittelyyn, en tiedä
*H2A Timo(M):* sehän on
*H2A Raimo(M):* taloudelliset rajoitteet
*H2A Timo(M):* siitä on vastikään ollut joku tutkimuskin, että siis se ruokailun kanssa viinin
nauttiminen on äärimmäisen harvinaista
*H2A Arja(F):* 2%
*H2A Timo(M):* 2% suomalaisista et se on niinkun, sellaset eurooppalaoset juomatavat on kyllä
kaukana edessä

