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Haastattelija: Johanna Järveläinen (H) 

Haastattelijan syntymävuosi: 1972 

Haastattelun päivämäärä: 27.10.1997 

Haastateltavan sukupuoli: mies 

Haastateltavan asuinpaikkakunta: kaupunkimainen kunta/Länsi-Suomen lääni 

Haastateltava: Teppo (V) 

Haastateltavan ikä: ? 

Haastateltavan ammatti: opettaja 

 

H: Voisit sanoo ekaks oman nimen ja koulun. 

V: Mun nimi on Teppo ja mä oon lukiossa. 

 

H: Selvä. No tuota, mites, muistatko koska ois ekan kerran näkyä kännyköitä täällä koulussa? 

V: Hetkinen, kolme vuotta sitte. 

H: Muistatko kenellä se oli? 

V: Se oli yhdellä pojalla. 

H: Elikkä lukioikäsellä? 

V: Lukioikäsellä, kyl mä muistan, se oli semmonen. Kolme tai neljä vuotta sitte oli ensimmäiset kännykät, 

mitä mä muistan. Millon oppilaille tuli. Mä luulen, että se oli joku vanhempien puhelin varmaan mukana tai 

jotain, mut tuskin itsellä. Ei tiedä, ei sitä koskaan tiedä. 

 

H: Niin. Tota, muistatko mitenkä muut oppilaat ja miten sinä ite reagoit siihen, et katos kännykkä? 

V: No, varmaan se oppilaiden keskuudessa oli jotain hienoo, koska sitä esiteltiin julkisesti eli se oli selkee 

statussymboli. Öööh, muistaakseni reaktioni oli et pidä kiinni. Oma reaktio, pidä kiinni, ole ystävällinen 

(naurua). 

 

H: Joo, mites sen jälkeen? Onko ne yleistyny nopeasti? 

V: On, on. Siis aivan, et sanotaan, että ne ilmesty yläasteelle mun mielestä vasta viime vuonna selkeämmin, 

lukiossa pikkasen ehkä aikasemmin. Ja nyt siit on tullu tämmönen yleinen, esimerkiks tytöillä semmonen 

selkeästi semmonen huolestuneitten äitien kenties tämmönen varmistus, että saadaan tyttö kiinni tai jotain 

muuta. Ei se mun mielestä siinä oo sosiaalista tai mitään muuta, vaan se on, saattaa olla kellä tahansa, 

puhelin. 

 

H: Joo. Voisks määritellä enää semmosta tyypillistä oppilasta et se ois niinku vaikka ulospäinsuuntautunu tai 

muuta, että? Tai jonkun tietyn ikänen tyttö tai poika vai alkaaks se olla ihan? 

V: Ei, ei. Ei mun mielestä ei pysty enää määrittelemään millään tavalla. Ehkä alussa oli tämmöset 

teknografipojat kanto ensimmäisenä, mutta sen jälkeen siit tuli tämmönen joka miehen väline. 

 

H: Tuntuuks et tytöillä vai pojilla on enemmän? Onks siinä mitään? 

V: Kyl pojilla on julkisesti ainaki, jos tytöt kantaa fiksummin laukussa. Ehkä se on siinä, et tytöillä on laukut 

enemmän, missä ne kantaa et se vois vaikuttaa tietysti tulokseen, mut kyl pojat niinku kantaa avoimemmin. 

Eli se on vyössä tai jossain muussa. Et siinä mielessä vois, jos uskaltas vetää suoran johtopäätöksen, ni 

pojilla olis enemmän vielä kun tytöillä. 

H: Elikkä tytöt ja pojat vois käyttääkki erilailla sitä kännykkää? Että tytöt pitää enemmän laukussa ja pojat on 

avoimempia? 

V: Kenties, kenties.  

H: Ja rohkeempia ehkä? 

V: Niii ja ehkä sitte se on pulpetilla, sillä leikitään tai jotain muuta tai se on niinku avoimemmin esillä. Se on 

niinku fyysisesti läsnä se puhelin, vaikka kiinniki on, niin se on kuitenki siinä. Mut tytöillä se on sitte usein, 

tos ne käy, tunnin jälkeen esimerkiks laukusta ilmestyy, jolloin soitetaan. Ehkä tämmöstä eroo siinä on. 



 

 

 


