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H=haastattelija 

V=haastateltava, Kirsi 15 v 

H: Joo. Just. Okei. No, mites sun kaveripiirissä sitten ni – oli,tsä niinku missä vaiheessa sä sait 

kännykän, olitsä eka? 

V: Mä olin niinku ihan ekoja. 

H: Joo. 

V: Et se oli vielä sillon aika ihmejuttu periaatteessa, et kesän jälkeenhän siit niinku tuli tämmönen, 

mikä nyt muotijuttu – kaikill on kännykkä ja. 

H: Joo. 

V: Mä olin kuitenki ekoja. 

H: Joo. No, mitäs kaverit sano, tai tutut? 

V: No, ne oli ihan kateellisia (naurua). 

H: (Naurua). 

V: Ja kaikki luokassaki matopeliäki aina vuorotellen, ku ei kellään ollu mitään et (naurua). 

H: (Naurua). No, mitäs sä ajattelit siitä, et sun kännykkää käytetään matopeliin? 

V: (Naurua). No, mä olin tosi innoissaan. 

H: (Naurua). No, missäsä vaiheessa alko sitte olla muillakin? Sen kesän jälkeen? 

V: No, joo. Sillon ehkä, ku koulut oli alkanu ni sitä, sitä myöten koko ajan tuli kaikille enemmän ja 

enemmän. 

H: Mm. 

V: Ihan niinku jouluna jo niinku kaikill oli. 

H: Joo. Mites teiän luokalla on nyt tilanne? Siis onks siellä enemmän kännyköitä vai niitä joilla ei? 

V: On enemmän kännyköitä. 

 

H: Joo, joo. Mites ne tyypit, jotka ei sitte, joilla ei ole? Ni onks ne jotenki erilaisia sun mielestä? 

V: No, on vähän. Kyl mä niit ehkä vähän erilailla sillei niinku ajattelen. 

H: Joo. 

V: En mä sit tiiä miks, mut. 

H: Joo. Tuntuuks susta, että ne ei oo jostain syystä saanu, vai eiks ne haluu? 

V: Must tuntuu, et ne ei haluu. 

H: Joo. 

V: Tai jotkut saattaa olla, ettei oo saanu et en mä tiedä, mut ei oo paljo meiän luokall, joill ei oo. 

H: Joo. No, minkä tyyppisii ne on , jotka ei haluu, siis niinku? 

V: En mä tiiä (naurahdus) 

H: (Naurahdus) Et onks niillä mitään yhteistä sit keskenään sillei? 

V: Kyl niil on paljon, mut en mä tiedä vaan, miks ne ei oo sit halunnu. 

H: Joo.  

V: Ehkä niit ei sit kiinnosta yhtään tai. 

 

H: Joo, joo. Okei. No, tota sanoks sun sukulaiset tai muut jotkut vanhemmat tuttavat tai naapurit jotain, 

ku sä sait kännykän? 

V: No, oli neki pikkusen ihmeissään silleen, et noin nuori. 

H: Joo. 

V: Mut kyl siit jo pysty kuvitteleen, et meiänki ikäsill oli että. Ei ne varmaan heti saanukaan tietää, et 

mä sain kännykän mut (naurahdus). 

H: Joo. 

V: Kyl ne sit alko huomaan ja. 

 


