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1.nauha, A-puoli
H: Tietokone hankittiin reilu 3 vuotta sitten ja internetikin. Kuinka paljon tietokonetta tulee käytettyä
viikossa tai päivässä kaikkinensa?
V: On päiviä ettei käytä ollenkaan, toisinaan istun koko päivän, kun kirjoittelen. Ja sitten modeemin
kautta on hidasta, kun pankkiasioita hoidan. Ehkä keskimäärin 3 tuntia päivässä. Tästä kolemsta
tunnista netin käyttöä…eniten on kirjoittamisaikaa kyllä. Ehkä se on kolmannes vain tätä internetin
käyttöä. Kirjoittamista on paljon enemmän.
H: Käyttikö tietokonetta jo aikasemmin kuin 3 ja puoli vuotta sitten siellä kurssilla vai?
V: Kurssilla käytettiin, mutta kun minulla ei ollut tietokonetta, ni se jäi aika teoreettiseksi. Ei siinä
paljon sitten. Se piti opetella ihan alusta, kun kone tuli.
H: Kuinka monta matkapuhelinta on ollut?
V: Ei yhtäkään vielä, kun olen tykännyt olla erakko, joka saa olla rauhassa, että ei hätyytellä.
H: Kerrotteko sitten, mikä takia kännykän haluaa nyt hankkia? Se liitty tähän harrastukseen?
V: Kännykkä liittyy tähän sukututkimukseen. Minä olin viime keväänä ja olin aikasemminkin, olin
[Länsi-Suomen taajaan asutun kunnan] seurakunnassa ja yhdeksästä kolmeen siellä voi työskennellä,
kun sitten pannaan ovet kiinni. Minulla olis ollut siellä luokkatovereita ja serkkuja ja sukulaisia ja ne
harmittelivat, että ne olis minua hakeneet iltapäiväksi koteihinsa, kun vaan tietäisivät milloin voi.
Minulla ei ollut puhelinta ja menin sitten vain siskoni talolle. Enkä sieltä lähtenyt, kun olis ollu kuus
kilometriä toiseen suuntaan, sitten enää. Silloin huomasin, että kännykkä pitäis olla. Sattui vielä, että
olisin halunnut hautausmaan puutarhurilta selvittää suvunhautojen, että kuin kauan kestää vielä, kun on
maksettu seurakunnan hoito. Lähinnä tämä isovanhempien iso hauta siellä. Minä kävelin sinne
seurakuntaan ja ovet oli lukossa. Ei ollut kännykkää, minä en puutarhuria nähnyt. Hän olis tullut kyllä
avaan ovet. Tämmösiä käytännön. Mutta se liittyy tähän sukututkimukseen oikeestaan. Mulla on jo niin
paljon kutsuja jo, että nyt kun menen sinne, ni mulla on monta hakijaa tai muutaman luo kävelenkin,
mutta soitaisin, että nyt mä tulisin sinne. Sukututkimus sen teetti, että se on pakko hankkia.
H: Oliko ennen sitä, että kännykkä oli turha kapine? Minkälainen oli se oma suhtautuminen yleensä
kännyköihin?
V: En oikeetaan aatellu, kun että minä en tarvitse, että tuun hyvin toimeen tuolla (lankapuhelin?). Tuo
palvelee minua ja kaikki soittavat tuolla.
H: Mitä ajattelette ylipäänsä, kun sanotaan, että Suomi on kännyköitynyt? Millä mielellä tätä
kännykkäbuumia seurasi varsinkin 90-luvun lopulta?
V: Ihmettelin, että mistä kummasta muksut saa rahaa, kun tossa kentällä on lastenohjelmaa,
lastenteatteri mm. toimii, ja pieniä ipanoita, tuskin kymmentäkään vanhoja, ni kaikilla kännykät, kun ne
soittelivat. Aattelin vaan, että valitetaan, että on työttömiä ja pienituloisia, niin, että kuka maksaa.

