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Haastattelija: Pirjo Rautiainen (H) 

Haastattelijan syntymävuosi: 1971 

Haastattelun päivämäärä: 1.9.1998 

Haastateltavan sukupuoli: nainen  

Haastateltavan asuinpaikkakunta: kaupunkimainen kunta/Etelä-Suomen lääni 

Haastateltava: Elisa (V)  

Haastateltavan ikä: 14 

Haastateltavan kaveri: Ulpu (V2) (kommentoi välillä) 

 

V: En mää tiijjä. 

(mikki ei ole päällä muutamaan minuuttiin) 

 

V: Sitä rataa, niin aika silleen tosi hauskaa. Mut siis mun mielestä on ärsyttävää, jos et sä saa pitää 

kännykkää päällä. Sit sulle soittaa joku semmonen ihminen jonka numeroo sulla ei oo muistissa. Niin 

varmaan sä sitten tiedät muuta kun numeron, sä katot sen numeron silleen joo, etkä viitti soittaa 

takasin, se on niinkun tulee kuitenkin niin kalliiks soittaa takasin jos on joku tota tommonen väärä 

numero esimerkiks ollu niin ei sitä sitten.  

 

H: Mitäs muuten koulussa? Siis siellä on ihan säännöt, ettei saa pitää tunnilla päällä. 

V: Joo.  

H: Mistä asti tämmösii sääntöjä on ollu? 

V: Me oltiin seiskalla, sillon ei ollu paljon monella. Nyt on vasta tullu hirveesti, ainakin meijän 

ikäluokkaa tai siis nyt on tullu. 

V2: Kaikilla niitä on kyllä. 

H: Siis nyt syksyllä vai jo keväällä? 

V: Nyt syksyllä vasta. Ei oikeestaan keväällä, ainakaan. Oli niillä yseillä, jotka lähti sillon pois 

koulusta mutta ei muuten. Ja ei, en mä nähny niitä ainakaan niin paljon kun nyt näkee oikeesti. Nyt 

kaikki rämplää niitä. Meijänkin luokkaan on tullu. 

V2: Matopeliä. 

V: Niin. Meijänkin luokkaan on varmaan tullu niinkun joku viis lisää.  

 

H: Paljon teijän luokalla olis nyt kännyköitä suurin piirtein? 

V: Taija, Sami. Sit jollain on. 

V2: (joku nimi) ja Jani. 

V: Onks niillä? Niin ja mulla. Annella, sitten Antilla. 

V2: Puolella. 

V: Noin puolella luokasta eli paljo meitä on? Meitä on kaheksantoista. Öö, kaheksantoista jaettuna 

kahella, yheksän. (naurua) 

 

H: Onko tytöillä ja pojilla saman verran? 

V: Meillä on ehkä enemmän tai me tiedetään ainakin että meillä ois enemmän. Mut meillä on niitä 

vanhempii malleja, et jätkillä on sitten semmosii uudempii ainakin mitä silleen. Meil on Tiijalla ja 

Jennillä, kaikkii noitten isosiskojen vanhoja semmosii, et saa niiltä sitten aina käytetyn. 

 

H: Muistatko kenellä näit ekan kännykän koulussa tai sun luokalla? Muistatteko tilannetta tai? 

V2: Karikoskella oli ehkä eka. 

V: Tai mä tiesin että niillä on, kun ne on ihan simonrikkaita. 

H: Millos sillä oli jo sitten? 
 


