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H=tutkija 

V=haastateltava, Ville 18v 

H: Muistatko mitkä on intiimempejä asioita mitä sä olet kuullut ihmisten puhuvan? 

V: No siis kyl just, että olinpas ravintolassa ja pokasin sieltä ihmisen ja kerto että mitä he teki yöllä ja 

miten se heitti sen aamulla lopulta ulos.  

H: Eli koko tarina.  

V: Joo.  

H: Kun mä viimeks lähdin täältä iltabussilla Jannen luota, niin siinä oli tyttö jonka piti lähteä 

ryyppäämään Tampereelle ja se epäili että sen äiti ja isä ei päästä. Mä kuuntelin sitä Tampereelle kun 

se jankkas puhelimessa. Aika hyvin mä sain käsityksen, mitä se oli tehny parin viimesen päivän aikana 

ja mitä se aikoo tehdä.  

V: Joo. (naurahdus) 

H: Ja keneen se oli ihastunu ja kuka taas oli ihastunu siihen ja muuta.  

V: Joo.  

H: Se ei varmaan ollu kovin paljon sua vanhempi. Sillon mä mietin, että tekeekö ihmiset tahallaan että 

ne ei välitä eli onko tullu semmonen kulttuuri että sitä voi vaan höpöttää tollasia asioita.  

V: Mmm.  

H: Vai eikö sitä ymmärrä. Kumpaa sä luulet sen olevan? Ootsä itse varovainen? 

V: Se voi olla se että, no kyllä sitä yrittää olla, mutta joskus sitä niinku rupee, joku sanoo jotain hyvää 

ja sitten huutaa että mitä ja sit puolet bussista kuulee ja kääntyy kattomaan että. Varmaan siihen 

uppoutuu niin paljon siihen keskusteluun ja luo semmosen oman maailman siihen ympärille, että sitä ei 

niinku tajua missä on.  

H: Luuletsä että sä saattasit jotain seurustelujuttuja tai intiimejä asioita selittää toiselle? 

V: No on sitä joskus niinku tullu just selitettyä jostain, että mitä mieltä on jostain ihmisistä ja niitten eri 

ominaisuuksista ja silleen. Sit niinku tajuaa oikeen, et oho, mitäs toi tossa kattoo mua. (naurahdus)  

 

H: Onko sun mielestä aikuisten ja nuorten käytöksessä mitään eroa? Onko aikuiset varovaisempia 

puheessa ja hölöttääkö nuoret enemmän intiimejä juttuja? 

V: No se voi just silleen, että nuoret niinku varsinkin aina mun tutut hölöttää näitä eri ryyppyreissuja ja 

sit taas jotkut vanhemmat puhuu jostain niinku että nyt on niinku kotona ongelmia ja millasia ongelmia 

ja.  

H: Ai sä olet huomannu, että siinä saatetaan selittää jotain tämmösiä? 

V: Joo. Et just jotain, että riitelin aamulla ja mitä mieltä siitä on ja.  

H: Mä olen junassa kuunnellu tuota samaa ja olen miettinyt, että kuulenko mä vain tämän ammatin 

takia kaikki tuommoset. Musta on ollu jännä, että ihmiset nimeltä mainiten selittää suurin piirtein 

sellasia että kun sängyssä ei suju.  

V: Juu.  

H: Että kuka on jättämässä ketäkin ja mitäkin.  

V: Juu.  

H: Siis hirveen intiimejä. Niistä pystyy jäljittämään perhetilanteen.  

V: Joo.  

 

H: Kirjotit englanninkielistä viestiä ja oli vähä hankala kirjottaa englanniksi. Kirjotatsä Wordillä? 

V: Joo Wordillä.  

H: Joka korjaa virheen? 

V: Joo.  

H: Osaatsä kuvitella, että kännykkä toimis samalla tavalla että se auttaisi sua viestin kirjottamisessa että 

se tarjoaa sulle oikeinkirjoitusvaihtoehtoa? 
 


