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H=haastattelija 

V=haastateltava, Johannes 15v 

 

H: Joo. No onks nyt mikään muuttunu sen jälkeen, kun sä sait sen puhelimen, että onkse 

helpottanu elämää ja millä tavalla? 

V: No ei se nyt oikeestaan. Ihan samanlaista. 

H: No mites, soitteleeko sun isäpuoli ja äiti sulle puhelimeen? 

V: No kyllä ne sillei aina aika usein. Äiti, jos se on jossain kaupungilla, et vaikka mitä tehään 

ruokaa tai… Semmosta kaikkee tavallisesti. 

H: No onks ollu mitää tällasta keskustelua kotiintuloajoista, et soitatsä, tai onks sulla ylipäätään 

mitään kotiintuloaikoja miten tarkkaan? 

V: No ei mulla nyt silleen oikeestaan kauheen tarkkoja. 

H: Soitatsä sitte yleensä, että ”mä tuun sillon ja sillon” vai meetsä vaan kotiin sillon kun sua 

huvittaa? 

V: Mä meen nyt sitte kotiin vaan. Kyllä mä nyt sanon, kun mä lähen, että mä meen joksku aikaa 

tai miten pitkäks aikaa mä meen, niin mä sitten arvioin suunnilleen. 

 

 

H: No, mites sitten kun sulle ostettiin tää puhelin niin, oliks sulla mitään toivetta siitä, et 

milminkälainen sen puhelimen pitäis olla? 

V: Joo, tietenki se oli tietty, mikä piti olla. 

 

H: No mikä se sitte oli? 

V: Nokian 5110. 

H: Miks sä sen nyt halusit justiin? 

V: No, en mä tiiä se oli semmone… kaverillaki oli se ja semmonen kuitenki ihan mukava, et siin 

on kaikki tavalliset ja sit niitä, mitä pelejä siinä on. 

H: Joo. 

V: Eihän niillä tietenkään mitään, tietenkään mitään merkitystä oo. 

H: Joo, mut pelailet kuitenkin aina sillon tällön 

V: No, joskus. 

 

H: No, mitä sä oisit sanonu, jos sun vanhemmat ois ehdottanu, et ostetaan sulle joku muu 

puhelin, vaikka NMT tai 2110? 

V: Noo, en mä ois oikeen tykänny. 

H: Joo. Et ois huolinu ollenkaan sitte? 

V: No, kyllä se varmaan ois kelvannu joku semmonen, mutta. Kivempi se oli tommonen. 

H: Joo. Niin sä sanoit, et sun kaverilla oli jo semmonen, etä sä siitä keksit sen, että semmonen 

pitäs saada? 

V: Monet toivo sillei niin… En mä nyt tiiä, mistä mä sain sen idean. Tuli vaan semmonen tunne, 

et pitäs olla tai että ihan hyväkin olla, jos on jossain käymässä sillei, että ei missään ois puhelinta  

sillei niin, ulkona vaikka jossain, niin voi sitte soittaa. 

 


