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H=haastattelija
V1=Haastateltava, Samu 18v
H: Just. No, jos sä lähetät tekstiviestin vaikka Piialle tai jollekin sun muulle kaverille, ni mikä on
semmonen aika, missä sä odotat yleensä vastausta, pitääks siihen vastata heti?
V1: No, ei ny heti.
H: Minkä ajan kuluessa viimeistään?
V1: En mä tiiä, joskus 20 minuuttia.
H: Joo. No, mitä sitte jos ei vastausta kuulu, lähetätsä uuden viestin vai soitatsä, vai mitä sä teet?
V1: Mä lähetän uuden, ainaki joskus, tai soitan.
H: Joo. No, mites sitte, sulla ei oo omaa sähköpostiosotetta, mutta ootsä käyttäny Internetissä
tällasia chatti tai irc:ki –palveluja?
V1: Oon.
H: Onks niissä mitään samaa sun mielestä ku tekstiviesteissä? Voiko niitä vertailla keskenään?
V1: Ei oo samaa.
H: Miksei?
V1: On se vähän erilaista.
H: Jaa. No, sä kirjotat aika paljon tekstiviestejä, mut kirjotatsä sen lisäks jotain muuta, kirjeitä,
päiväkirjaa, kalenteria, jotain?
V1: No, kirjeitä joskus, aika vähän.
H: Joo. Lähetätsä kirjeitä yleensä sun kavereille, jotka asuu jossain muualla vai kelle sä yleensä
lähetät niitä?
V1: Piialle.
H: Joo. No, mites sitte kirjeet ja tekstiviestit suhteutuu toisiinsa, et onks se ihan niinku eri asia,
vai voisitsä kuvitella, et sä voisit periaatteessa lähettää sen kirjeen tekstiviestinä, vai onks se ihan
totaalisen eri asia?
V1: Kyl, vähn saa enemmän laittaa siihen kirjeeseen.
H: Joo. No, mitäs sit jos, ku kännykästä voi jo nykyäänki lähettää sähköpostia ja sitte
vastaanottaaki sähköpostia, ni voisko se korvata kirjeen kokonaan?
V1: Vois.
H: Sillä tulevalla 7110:llahan voi kirjottaa ja lähettää sähköpostia helpommin vielä.
V1: Tälläkin voi.
H: Niin.
V1: Mutta ei voi vastata.
H: Nii. No, luuletsä että jos sulla ois semmonen kännykkä, jolla vois lähettää sähköpostia ja
Piialla kanssa, ni et sä voisit luopua tekstiviestinnästäki kokonaan?
V1: Joo, kyllä mä tekstiviestejä lähettäisin, on ne varmaan halvempia kumminki.

