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V1: Ei se mun oo. Se on mun ja Paulin yhteinen. 

H: Kumpi teistä pelaa enemmän? 

V1: Minä. Pauli pelaa sit isin kaa semmosta legenda-peliä. Sitäkin aika vähän. Mä pelaan Super-

marioo aina.  

H: Mikäs siit tekee kivan? 

V1: No, se on semmonen. Se on niin hauska pulska ukkeli, joka kävelee jossain maassa, missä 

on örkkejä. Se on jotenkin niin lapsellinen ja hauska. 

H: Tykkäätsä jostain muista peleistä? 

V1: Niinku tietsikka vai? 

H: Ihan mitä vaan, minkälaisista sä tykkäät? 

V1: Semmosista vähän pienille lapsille tarkotetuista. Jostain eläintarhapeleistä, että yritä saada 

eläimet kiinni ennen kuin aurinko laskee, tai tämmösiä.  

 

H: Tykkääkö sun mielestä pojat erilaisista peleistä kuin tytöt? 

V1: En mä tiedä. Pojat pelaa semmosta peliä, missä barbi skeittaa alas mäkee. Et kyll mä luulen, 

että meidän luokassa tyttöjen ja poikien pelit on menny vähän sekasin. Mäkin pelaan semmosta 

miekkailupeliä ja pojat barbi-peliä.  

H: Mikskähän se on silleen? 

V1: En mä tiiä. Pojat on varmaan tullu vauvoiks jälleen, niinku yleensä. 

H: Onks ne sun mielestä lapsellisempia kuin tytöt? 

V1: No, on. Ainakin meidän luokkalaiset pojat konttaa lattialla. Sit ne mönkii ja puree toisiaan. 

Ne on vähän niinku pikkuvauvat tappelussa.  

H: Tykkäätsä muuten enemmän pelata ihan yksin vai tykkäätsä jotakin pelata yhdessä? 

V1: No, kyl mä joskus Paulin kaa pelaan semmosia kolmivuotiaitten pelejä. Muit mä pelaan 

sitten yksin. Teräsmiespeliä vaikka, sitä mä pelaan yksin. 

 

H: Voittekste koulussa pelata? Käytättekö välkillä tietokoneita? 

V1: No, tietokoneessa, meillä on koululla yks tietokoneluokka, et siellä on kaikkii pelejä, 

matikkaretki ja semmosia. Sitten meillä on joskus pelipäiviä, että saa tuoda lautapelejä kouluun. 

H: Kummasta sä tykkäät enemmän, lautapeleistä vai tietsikka tai nintendoista? 

V1: Tietsikka- ja nintendopeleistä. Niissä ei silleen tartte mitään nappuloita siirrellä. Tarvii vaan 

painella. 

H: Onks jotain Pokemon-pelejä, muualla kuin siellä netissä? 

V1: No, on nintendo kuusneloselle ainakin jotain ja sitten on game boy colorille ja. 

H: Onks sulla niitä? 

V1: Ei, enkä mä kyllä tarviikaan, meillä on yheksän nintendo-peliä, enkä mä tarvii yhtään 

enempää.  

H: Et aio pyytää joululahjaks tai mitään? 

V1: No, en mä aatellu Pokemon-ceedeetä enempää joululahjaksi pyytää. Että se riittää. 

H: Onko se siis musiikkia? 

V1: Joo. Ei se ny mikään peli oo. Kun Pokemon-tietsikka-pelit on semmosia, että siellä vaan 

piirretään ja siellä on pokemonien kuvia ja voi tehdä onnittelukortteja. Ne on semmosia. 

 

H: Jos saisit suunnitella ihan minkälaisen pelin vaan, millanen se olis? 

V1: No, se on semmonen. Mä pääsisin sen aina läpi ja siellä ei ois mitään muuta kun semmosia 

ja se aina muuttuis vaan paremmaks ja paremmaks. Se maa olis silleen, että jos tässä on se 



 

 

ruudun toinen puoli niin tässä on sen toinen puoli, niin sen kun vaan kävelee läpi. Koko ajan 

tulee paremmaks, ja sen pääsee läpi. Niin semmonen. 
 


