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H=haastattelija 

V=haastateltava, Jesse 17 v 

 

 

H: Mitä sä tykkäät niistä tv-chateistä? 

V: En mä tiijä. Se on mun mielestä niin ku  älyttömän tylsää tai siis älyttömän turhaa siis sillai, 

ku se maksaa niin hirveen paljon. Niin ku niissä ei oo yhtään mitään järkee. Ja ku halvemmalla 

sä pääset mihin tahansa, et ku miettii et ku se maksaa jonkun vajaan euron viesti, ni sillä rahalla 

sä pääset esimerkiks johonki nettichattiin niin kalleimmillakin yhteyksillä niin vähintään tunniks. 

H: No joku vaan haluaa, et se viesti tulee just telkkariin. 

V: No se on aika hullua kyllä. 

 

H: Sulla oli ne kotisivutkin. 

V: Joo. 

H: Sä et niitä hirmu usein ainakaan nykysin päivitä. 

V: Joo en. Se on ihan jääny sillai, että joskus tossa siis viime syksynä niin tuli aika aktiivisesti 

päivitettyä, mut se tota, se vaan sitte jäi jotain laiskuutta kai. 

H: Mitä kaikkee siellä on? 

V: No ei siel tällä hetkellä oo yhtään mitään, mutta jotain tietokoneaiheista tämmöstä juttua, 

jotain ittestäni oon kertonu ja jotain. Siitä tietokoneaiheesta mulla on tulossa tai tuskin nyt enää, 

ku me perustetaan se toinen sivusto niitten mun nettikavereitten kans, mut se sitten. 

H: Millanen sivusto? 

V: No mä en tiijä yhtään. Nimi me valittiin. Se on sillai, et se tulee sille mun koneelle toi sille 

serverille, mitä mä nyt rakentelen, niin joskus, joskus tulevaisuudessa sitten varmaan. 

H: Oot sä sanoo millon se tulee? 

V: No jotain. No ehkä kuukausi, kaks kenties, ku mä saan rahotuksen kuntoon sille koneelle. 

H: Onko se niin ku joku tietokoneaiheinen? 

V: Joo just.  

    

H: Miten sä opit käyttää tietokonetta? 

V: Öö. Kyllä se tais sillai lähtee, että mä en muistaikseni alkuun mä en tainnu osata yhtään 

mitään, et mä olin joskus windows 3.1:stä joskus äitillä töissä ja joku ala-asteen atk-kurssilla 

käyttäny ja windows ysivitosta en ollu tainnu käyttää kertaakaan aikasemmin ku mä sen koneen 

sain. Mä en yhtään osannu käyttää ja kai se sit ihan ite jotain mikrobittiä lukien ja sit 

muropaketista aika paljo, että sillai se on. 

H: Oot aina yrittäny tehhä jotain? 

V: Kyllä joo. 

H: Eli sua ei oo mitkään kaverit tai sellaset opettanu? 

V: No oli mulla niin ku kaveri toi ja kaverin isoveli on tälläkin hetkellä niin ku [asuinkunnan] toi 

tuolla just lukiossa, ni opettaa tota tietotekniikkaa tai siis se on. Se [lähikaupungin] yliopistossa 

lukee jotain tietotekniikkaa ja se tota. Se on nyt täällä kuitenki ja se sitte ja toine kaveri on kans 

toi, joka on taas siviilipalvelustaan suorittaa ja tullu sit tänne, niin ne on nyt tulleet sit pitämään 

sitte joskus sillai, et kyllä se tais jotain opettaa, mut aika vähä. 


