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yleensä sinne tulee sit muutakin porukkaa 
[[JEMINA]]: joo sit ennemmin jonkun toisen kotona et ei omas ainakaan 
[[ELVI]]: tai sit vuokrattu joku, viettäis jotain synttäreit...[[nainen, nimi poistettu]] synttärit 
oli aivan katastroofi 
[[HILKKA]]: nuoruusajan kotibileet oli kaikista kivoimmat ainakin mun omasta mielestä 
silleen et kaikki vaan kasaantu yhteen ja hauskaa 
[[JEMINA]]: sellaset missä oli ilmasta juomaa 
[[HILKKA]]: en mää oo ollu sellasis 
[[JEMINA]]: no mää oon ollu semmosis 
[[HILKKA]]: vai mitä mieltä te ootte...okei 
[[AIRA]]: joo 
[[PAULA]]: joo 
[[AIRA]]: jos on hyvää musiikkii ni on hyvä tunnelma se on yks sen mä olen huomannu 
[[HILKKA]]: (kirjoittaa) "tunnelmasta" 
[[JEMINA]]: tunnelma kyllä siellä täytyy joku tunnelma olla 
[[HILKKA]]: mut se tunnelma kyllä sit nousee siin, iltaa kohden sit vähän suuremmaksi mut 
yleensä se menee niin että ollaan ensin pienellä porukalla jos, pidetään kotona ollaan pienellä 
porukalla ja koko ajan tulee lisää porukkaa ja tunnelma vaan nousee ja, loppuviimeks se on 
sitte sitä pelkkää kaaosta...mitäs muuta 
[[AIRA]]: hauskimmat jutut tapahtuu niille ketkä on kaikkein eniten kännissä 
[[HILKKA]]: niin se on kyllä ihan totta 
[[JEMINA]]: mm 
[[AIRA]]: mut täytyy olla joku sellanenki joka ei oo liikaa kännissä 
mut onks se sit niin hauskaa et sammuu ennen kuuta 
[[AIRA]]: (naurahtaa) juodaan pöydän alle ennen ku bileet edes alkaa 
[[JEMINA]]: mm 
[[HILKKA]]: paitsi et jos on liikaa kännissä ni sit on aika ärsyttävää hmmmm mitäs muuta 
tanssimista 
(tauko) 
[[JEMINA]]: jos tykkää tanssia niin tanssiivat 
[[HILKKA]]: eli se ois niink- mä en keksi mitään (tauko) tosta noi tapahtumat 
[[AIRA]]: (hymähdys)  
(tauko) 
[[HILKKA]]: (xxx) (xxx) (xxx) ? 
[[JEMINA]]: niit tulee aina jotain haasteit 
[[HILKKA]]: henkilöiden pukeutuminen ja ulkoinen olemus no ainakin jos menee bailuihin 
ni laitetaan yleensä jotain hienoo päälle ([[Elvi]]: mm) ([[JEMINA]]: tai riippuu vähän mis ne 
on) vähän liianki hienoo mut no riippuu joo minihame ja korkkarit 
[[JEMINA]]: (xxx) (xxx) (xxx) 
[[ELVI]]: (nauraa) niin sää justiisa 
[[JEMINA]]: no ni ei oo kyl kovin hieno pukeutuminen ollu 
[[HILKKA]]: pistetään nyt ainaki et vaatetus naisilla paljastava 
[[PAULA]]: noni tissit näkyville 
[[AIRA]]: mm...mitä miehil sit on vaatteit yleensä päällä 
[[JEMINA]]: perusvaatteet 
[[AIRA]]: niil on peruscollarit jalassa 
[[JEMINA]]: se on hyvin mahdollista 
[[HILKKA]]: naiset on ainaki vähän turhan ärsyttäviä kännissä  
[[JEMINA]]: suurin osa varsinkin jos niitä on paljon samassa tilassa 
[[AIRA]]: tulee kissatappeluita 


