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Lukijalle

Tämä aineisto-opas on osa Tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2144. Oppaan alus-
sa on tiedot aineiston sisällöstä, aineiston rakenteesta ja keruusta sekä luettelo julkaisuista, jois-
sa aineistoa on käytetty. Opas sisältää myös aineiston keräämisessä käytetyt dokumentit, esi-
merkiksi mahdolliset haastattelukysymykset, kirjoitusohjeet, tutkimuskutsut, litterointiohjeet
tai virikemateriaalit. Tekstiaineistoista mukana on usein lisäksi aineistonäyte, josta selviää esi-
merkiksi käytetty litterointitaso.

Liitteenä olevat aineistoon kuuluvat dokumentit on tarvittaessa anonymisoitu. Kaikki oppaan
sisältämät aineiston keräämisessä käytetyt dokumentit toimitetaan asiakkaalle aineiston latauk-
sen yhteydessä myös erillisinä tiedostoina

Aineistoon ja sen tekijöihin tulee viitata asianmukaisesti kaikissa julkaisuissa ja esityksissä,
joissa aineistoa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluette-
loon sellaisenaan tai sitä voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti. Malliviittaus:

Rautiainen, Pirjo (Tampereen yliopisto) & Kasesniemi, Eija-Liisa (Tampereen yli-
opisto) & Järveläinen, Johanna (Tampereen yliopisto): Tekstiviestintä nuorten kult-
tuurissa 1998 [sähköinen tietoaineisto]. Versio 2.0 (2011-03-08). Yhteiskuntatie-
teellinen tietoarkisto [jakaja]. http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2144

Tietoarkistoon on lähetettävä viitetiedot kaikista julkaisuista, joissa käyttäjä hyödyntää aineis-
toa. Aineiston alkuperäiset tekijät ja tietoarkisto eivät ole vastuussa aineiston jatkokäytössä tuo-
tetuista tuloksista ja tulkinnoista.
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Luku 1

Aineiston kuvailu

1.1 Aineiston otsikot ja datan versio

Aineiston nimi: Tekstiviestintä nuorten kulttuurissa 1998

Aineiston nimi englanniksi: Text Messaging in Youth Culture 1998

Aineisto-opas on luotu aineiston versiosta 2.0 (8.3.2011).

1.2 Sisällön kuvaus

Tekijät

Rautiainen, Pirjo (Tampereen yliopisto. Tietoyhteiskunnan tutkimuskeskus)
Kasesniemi, Eija-Liisa (Tampereen yliopisto. Tietoyhteiskunnan tutkimuskeskus)
Järveläinen, Johanna (Tampereen yliopisto. Tietoyhteiskunnan tutkimuskeskus)

Utriainen, Anu

Aineiston tekijänoikeudet

Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.

Aineiston luovuttaja

Rautiainen, Pirjo (Tampereen yliopisto. Tietoyhteiskunnan tutkimuskeskus)

Aineisto luovutettu arkistoon

2.1.2006

1



1. Aineiston kuvailu

Asiasanat

ikäryhmät; keskinäisviestintä; käyttö; käyttöönotto; laitteet; matkapuhelimet; nuoret; sosiaaliset
suhteet; sähköposti; tavat; teknologia; tekstiviestit; vertaisryhmät; viestintä; viestintätaidot

Tieteenala / Aihealue

OKM:n tieteenalaluokitus: humanistiset tieteet; yhteiskuntatieteet

CESSDAn luokitus: nuoret; sosiaalinen käyttäytyminen ja asenteet; tietoyhteiskunta

Sarjakuvaus

Tämä aineisto kuuluu sarjaan:

Aineistot, jotka eivät kuulu sarjaan

Yksittäiset aineistot, jotka eivät kuulu mihinkään sarjaan.

Sisällön kuvaus

Aineistossa "Tekstiviestintä nuorten kulttuurissa" piirtyy kuva matkapuhelinilmiön synnystä ja
kehityksestä suomalaisnuorten keskuudessa. Aineistossa tarkastellaan nuorten näkökulmasta
kännykän ja erityisesti tekstiviestin merkityksiä ja rooleja nuorten arkipäivän elämässä, kave-
ripiirissä ja koulumaailmassa. Aineisto koostuu vuonna 1998 nuorilta (12-18 -vuotiailta) eri
puolella Suomea tehdyistä haastatteluista.

Aineisto on yhteismitaltaan noin 1540 sivua, yksi haastattelu on pituudeltaan keskimäärin 28
sivua. Vuonna 1998 tehtyjä haastatteluja voi kuvailla laajemman tutkimusprojektin pilottivai-
heen haastatteluiksi. Suurin osa haastatteluista on yksilöhaastatteluja, mutta mukana on myös
kaksi ryhmähaastattelua ja kaksitoista (12) parihaastattelua. Osaa nuorista on haastateltu uudel-
leen myöhempinä tutkimuskertoina. Aineistosta on tehty html-versio, jonka hakemiston avulla
haastatteluja on helppo selata.

Haastatteluissa on keskusteltu nuorten kanssa laajasti kännykän ja tekstiviestin käyttökulttuu-
rista. Aiheita ovat olleet mm.: milloin kännykkä on otettu käyttöön, millainen osto- ja käyttöön-
ottoprosessi oli, millaista käyttömäärä on, miten hinnat vaikuttavat käyttöön, miten tekstiviestiä
käytetään, kenen kanssa, millaisia sisällöt ovat, millaista tekstiviestin ja kännykän hyväksyttävä
käyttö on, millaisia viestien ulkoasut ovat, jaetaanko viestejä ja viestien kirjoittamista. Lisäksi
on käsitelty sellaisia aiheita kuin tyttöjen ja poikien erilainen kännykän käyttökulttuuri, uudet
haluttavat toiminnot, kännykkäteknologian kehitys, operaattorit, kännykkämerkit ja mallit sekä
mainonta. (Ks. Haastattelukysymykset).

1.3 Aineiston rakenne ja keruu

Maa: Suomi
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1.4. Aineiston käyttö

Kohdealue: Suomi

Havainto/aineistoyksikkötyyppi: Henkilö

Perusjoukko/otos: Nuoret eri puolella Suomea, haastateltavissa 50 tyttöä ja 21 poikaa.

Aineistonkeruun ajankohta: kesäkuu 1998 – lokakuu 1998

Kerääjät: Rautiainen, Pirjo (Tampereen yliopisto. Tietoyhteiskunnan tutkimuskeskus); Kases-
niemi, Eija-Liisa (Tampereen yliopisto. Tietoyhteiskunnan tutkimuskeskus); Järveläinen, Jo-
hanna (Tampereen yliopisto. Tietoyhteiskunnan tutkimuskeskus)

Aineistonkeruun tekniikka: Kasvokkainen haastattelu

Keruuväline tai -ohje: Haastatteluteemat tai haastattelurunko

Aineiston ajallinen kattavuus: 1998

Tutkimuksen aikaulottuvuus: Poikkileikkausaineisto

Havainto/aineistoyksiköiden valinta: Ei-todennäköisyysotanta: harkinnanvarainen poiminta

Haastateltavia on pyritty keräämään eri puolilta Suomea.

Aineiston määrä: 55 haastattelua rtf-tiedostona, yhteensä noin 1540 sivua tekstiä. Lisäksi rtf-
tiedostoista tuotetut html-tiedostot.

1.4 Aineiston käyttö

Aineiston käytössä huomioitavaa

Haastattelut on nauhoitettu ja purettu kirjalliseksi sanatarkaksi litteraatioksi.

Aineistoon liittyviä julkaisuja ei ole eritelty. Julkaisulista koskee kaikkia Tietoyhteiskunnan tut-
kimuskeskuksen matkaviestintätutkimushankkeen aineistoja (FSD2206, FSD2205, FSD2204,
FSD2203, FSD2199, FSD2198, FSD2197, FSD2196, FSD2195, FSD2194, FSD2193, FSD2182,
FSD2171, FSD2144, FSD2142, FSD2141).

Julkaisut

Kasesniemi, Eija-Liisa & Rautiainen, Pirjo (2001). Kännyssä piilevät sanomat. Nuoret, väline
ja viesti. Tampere: Tampere University Press.

Kasesniemi, Eija-Liisa & Rautiainen, Pirjo (2002). Mobile communication of children and
teenagers in Finland. Teoksessa: Perpetual Contact. Mobile communication, Private Talk and
Public Performance (eds. James Katz & Mark Aakhus), 200-220. Cambridge: Cambridge Uni-
versity Press.

Oksman, Virpi (2010). The mobile phone: A medium in itself. VTT Publications 737. Helsinki:
Valtion teknillinen tutkimuskeskus VTT.

Oksman, Virpi & Rautiainen, Pirjo (2001). "Se on sitä nykypäivää". Matkaviestintä lasten ja
nuorten tietoyhteiskuntana. Teoksessa: Lasten tietoyhteiskunta (toim. Marjatta Kangassalo &
Juha Suoranta), 60-71. Tampere: Tampere University Press.
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1. Aineiston kuvailu

Oksman, Virpi & Rautiainen, Pirjo (2002). "Den är hela livet i min hand". Mobilkommuni-
kation, familj och kön. NIKK magasin; 2. Nordic Institute for Women’s Studies and Gender
Research.

Oksman, Virpi & Rautiainen, Pirjo (2002). Toda mi vida en la palma de mi mano. La commu-
nicatión móvil en la vida diaria de ninös y adolescentes de Finlandia. Juventud y teléfonos mó-
viles. Revista de estudios de juventud (57), 25-33. Madrid: Instituto de la Juventud Redacción.

Oksman, Virpi & Rautiainen, Pirjo (2003). Extension of the hand: Childrens’s and teenagers
relationship with the mobile phone in Finland. In: Mediating the Human Body. Technology,
Communication and Fashion (eds. Leopoldina Fortunati & James Katz & Raimonda Riccini),
130-141. Lawrence Eribaum Associates, Inc Publishers.

Oksman, Virpi & Rautiainen, Pirjo (2003). Il prolungamento della mano. Il rapporto di bambini
e adolescenti coi cellulare in Finlandia. In: Corpo futuro. Il corpo umano tra technologie, co-
municazione e moda (eds. Leopoldina Fortunati & James Katz & Raimonda Riccini), 144-155.
Collana di sociologia. Milano: FrancoAngeli.

Oksman, Virpi & Rautiainen, Pirjo (2003). "Perhaps it is a body part". How the mobile phone
became an organic part of everyday lives of Finnish children and adolescents. In: Machines that
Become Us (ed. James Katz), 293-308. New Brunswick: Transaction Publishers.

Oksman, Virpi & Rautiainen, Pirjo (2003). "That’s modern life for you". Mobile communication
in everyday life of children and teenagers in Finland. Acta Ethnographica Hungarica 48(1-2),
149-159.

Oksman, Virpi & Rautiainen, Pirjo (2005). Mobile Kommunikation und Senioren im hoch tech-
nisierten Finnland. In: Mobile Kommunikation - Perspektiven und Forschungsfelder (eds. Joac-
him R. Höflich & Julian Gebhardt), 179-199. Berlin: Peter Lang.

Rautiainen, Pirjo (2001). ’Kentän’ ja ’toisen’ kohtaaminen. Kokemuksia kenttätyöstä intiaani-
reservaatissa. Elore 8(1). Joensuu: Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura ry.

Rautiainen, Pirjo (2002). Antropologin kenttä ja työ - nojatuolista norsunluutorniin? Kulttuu-
riantropologin työn pohdintaa kahden kenttätyökokemuksen perusteella. Etnologiatieteiden tut-
kimuksia; 41. Jyväskylä: Jyväskylän yliopistopaino. Kulttuuriantropologian pro gradu -tutkielma.

Rautiainen, Pirjo (2003). "Ei siitä mitään infoähkyä tule- Katsaus nuorten mediakulttuuriin.
Kirjastolehti; 4. Suomen kirjastoseura.

Rautiainen, Pirjo (2005). Mobile Youth in the Information Society. New Media as Symbols of
the Individual and the Community. In: eCity - Analyzing the efforts to generate local dyna-
mism in the City of Tampere (eds. Antti Kasvio & Ari-Veikko Anttiroiko), 565-587. Tampere:
Tampere University Press.

Rautiainen, Pirjo (2005). Romance and everyday work, the two sides of fieldwork - a challenge
for the anthropologist. Ethnologia Fennica, 25-33. Finnish Studies in Ethnology. Jyväskylä:
Kopijyvä.

Rautiainen, Pirjo (2005). "Se on semmoinen taskussa kulkeva kaveri". Katsaus lasten ja nuorten
kännykkäkulttuuriin. Peili: elokuva- ja televisiokasvatuslehti; 2. Elokuva- ja televisiokasvatuk-
sen keskus ETKK ry.

Ajantasainen julkaisuluettelo aineiston kuvailun yhteydessä osoitteessa

https://services.fsd.uta.fi/catalogue/FSD2144
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1.4. Aineiston käyttö

Aineiston sijainti

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Käyttöoikeudet

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.
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Liite A

Haastattelukysymykset

7



FSD2144 TEKSTIVIESTINTÄ NUORTEN KULTTUURISSA 1998

FSD2144 TEXT MESSAGING IN YOUTH CULTURE 1998

Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tut-
kimusaineistoa.

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.

Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

This document forms a part of the above mentioned dataset, archived at the Finnish Social
Science Data Archive.

If the document is used or referred to in any way, the source must be acknowledged by means
of an appropriate bibliographic citation.

More information: http://www.fsd.uta.fi/

Detta dokument utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhälls-
vetenskapliga dataarkiv.

Om dokument är utnyttjat eller refererat till måste källan anges i form av bibliografisk referens.

Mer information: http://www.fsd.uta.fi/



 

 

Lasten ja nuorten matkaviestintä 1998 - 1999 

 

TEKSTIVIESTINTÄ: HAASTATTELUTEEMAT  
 
Kumpi on mukavampaa: saada puhelu vai tekstiviesti? 
 
1. VIESTIEN ILMIASU  
 
Pituus 
 
Mitä mieltä olet viestien nykyisestä pituudesta? 
Tiedätkö, kuinka pitkä teksti voi olla? 
 Mistä sait tiedon? 
 Miten seuraat viestisi pituutta kirjoittaessasi? 
 Sekoilitko aluksi viestien pituuden kanssa? 
 
Loppuuko tila usein kesken? 
 Lähetätkö koskaan kaksi tai useampi jatkoviestiä peräkkäin? 
 Lähetätkö lyhyitä kuittausviestejä? 
 Kirjoitatko aina maksimipituisia viestejä? 
 
Kuinka pitkiä viestejä saat? 
 Eroavatko omat viestisi saamistasi viesteistä pituudeltaan? 
 
Typografia 
 
Voiko puhelimellasi kirjoittaa sekä isoja että pieniä kirjaimia? 
 Kummat ovat ensisijaisesti tarjolla? 
 Onko vaihtoehtoiset kirjaimet vaikea löytää? 
 Onko hankala käyttötapa syy valitun kirjasinkoon käyttöön? 
 
Käytätkö isoja ja pieniä kirjaimia? 
 Onko eri kokoisilla kirjaimilla merkitystä viestin sisällölle? 
  Korostus? Huutaminen?  

Kohteliaisuus? Epäkohteliaisuus? 
 Lauseiden alussa? 
 Sanojen alussa? 
Etsi eri merkitysvivahteet kattavasti! 

Ärsyttääkö muiden käyttämä kirjasinkoko sinua? 
 
Käytätkö välimerkkejä? 
 Mitä kaikkia? 
 Missä yhteydessä? 
Käytätkö sanavälejä? 
 
Käytätkö erikoismerkkiyhdistelmiä (smileyt, hymiöt)? 
 Mistä olet oppinut merkityksen? 
 Tunteeko vastaanottaja samat merkit? 
 
Oletko keksinyt itse omia merkkiyhdistelmiä?  
Käyttävätkö kaverisi hymiöitä? 
 
Käytätkö erikoismerkkejä nimien tallennuksessa? 
 Känny!, työ$



 

 

Kieli 
 
Millaista kieltä omasta mielestäsi käytät viesteissä? 
 Onko jotain tyypillisiä piirteitä?  
  Sanasto? Lyhentely? 
 Vaikuttaako näytön koko käyttämääsi kieleen? 
 
Käytätkö paljon lyhenteitä ja sanojen tai lauseiden lyhentämistä? 
 Kirjainlyhenteet? 
 Sanojen katkominen lopusta tai keskeltä? 
 Etsitkö tietoisesti lyhyempiä sanoja? 
Mitä sanoja jätät useimmin viesteistä pois? 
 
Pyritkö kirjoittamaan kirjakielellä? 
 Yleiskielellä? Slangilla?  Murteella? 
 
Onko saamiasi viestejä joskus vaikea ymmärtää? 
 
 

2.  KONTEKSTI JA TEKSTIDIALOGI 
 
Kerro, miten yleensä käytät tekstiviestejä? 
 Kenelle lähetät? 
  Kenen kanssa eniten? Miksi? 
  Onko eroa poikien ja tyttöjen välillä? 
 Lähetätkö joskus saman viestin useammalle henkilölle? 
   
Lähetätkö muille kuin tutuille, esim. palvelujen käyttö, kuten saldo tai futistulokset? 
 
Missä tilanteissa käytät tekstiviestiä? Vrt. käyttöä nuoren matkapuheluihin! 

Oletko yksin? 
Kirjoitatko yhdessä jonkun muun kanssa? 
Näytätkö saamiasi viestejä muille? 

 
Millaisia asioita hoidat viesteillä? 
 Millaisia viestejä lähetät? 
 Mitä viestejä saat? 
 
Voiko joitakin asioita hoitaa paremmin tekstiviestillä kuin puhelulla? 
 Onko joillekin ihmisille helpompi tekstiviestiä kuin soittaa? 
 
Voiko viestillä kertoa mitä tahansa? 
 Mitä et kertoisi viestillä (sairaus, kuolema, ero)? 
  Voisiko asian kuitenkin hoitaa puhelimitse? 
 Onko tilanteita, joihin viesti ei sovi? 
  Voiko viestillä riidellä? Erota? Vihata? Rakastaa? 
 
Vastaatko aina saamaasi viestiin? Kohteliaisuuskäytännöt! 
 Mihin et vastaa? Miksi? 
 Mihin vastaat?  
 
Säilytätkö saamiasi viestejä? Kuinka kauan? 
 Mitkä säilytät? Merkitseekö sisältö vai lähettäjä enemmän?



 

 

3. KÄYTTÖMÄÄRÄT 
 
Kuinka usein käytät tekstiviestiä? 
 Päivittäin? 
 Viikottain? 
 
Kuinka paljon käytät tekstiviestiä? 
 Viestimäärä päivittäin? 
 Viestimäärä viikottain? 
  Omat lähetetyt? 
  Vastaanotetut? 
 
Viestien määrä puhelinlaskussa? 
 Suhde puheluiden määrään: enemmän, saman verran, vähemmän? 
 
Milloin käytät eniten?  
 Arkipäivisin? Viikonloppuisin? 
 Kouluaikana? Lomilla? 
 
Mihin aikaan päivästä? 
 Päivällä? 
 Illalla? 
 Yöllä? 
 
Onko määrissä olennaisia eroja koulu- ja loma-aikana? 
 
 
4. INTERNET JA SÄHKÖPOSTI 
 
Käytätkö Internetiä? 
 Missä? Kotona? Koulussa? 
 Kuinka usein? 
 Kuinka kauan kerrallaan? 
 
Onko sinulla sähköpostiosoite? 
 Oma? Vanhemman? Kaverin? 
 
Oletko käyttänyt nettiä (esim. Gesmi) tekstiviestien lähettämiseen? 
 Mistä sait tiedon palvelusta? 
 Onko toiminut hyvin? 
Oletko saanut viestejä netistä? 
 
Oletko lähettänyt sähköpostia kännykästäsi? 
 Oletko kuullut, että se on mahdollista? 
 
Vertaile nettiä ja emailia! 
 IRC? 
 Chat? 
 Sähköposti? 
Kummasta - netistä vai tekstiviestinnästä - luopuisit, jos olisi pakko? 
 Molempien hyvät ja huonot puolet? 
 Erot ja yhtäläisyydet? 
 
Onko joitakin tapoja siirtynyt netistä tekstiviestintään? 



 

 

5. HANKINTA JA KÄYTTÖKOKEMUS 
 
Kauanko olet käyttänyt tekstiviestiä? 
 Hankittiinko tekstiviestin lähetys samalla kuin liittymä? 
  Kuka päätti hankinnasta? 
  Pyysitkö itse? 
  Oliko muilla kavereilla jo aiemmin? 
 
Olitko käyttänyt jo aiemmin esim. vanhemman tekstiviestipalvelua? 
 
Muistatko palvelun avaushintaa? 
 Mitä mieltä olet avaushinnasta? 
  Onko hinta sama muilla operaattoreilla? 
 
Tiedätkö mitä maksaa yksi viestin lähettäminen? 
 Mitä mieltä olet kappalehinnasta? 
  Oletteko puhuneet hinnoista kaveriporukassa? 
  Onko muulla operaattorilla eri hinta? 
 Millainen hinta on verrattuna puheluhintoihin? 
 
Tiedätkö, onko käytössä eroja sen mukaan, mikä operaattori on? 
 Menevätkö viestit perille paremmin toisella operaattorilla? 
 
Lähetätkö enemmän viestejä operaattorin mukaan? 
  
Tietävätkö vanhemmat, kuinka paljon käytät tekstiviestiä? 
 Mitä on keskusteltu vanhempien kanssa määristä? 
 Oletko saanut erityisrajoituksia tekstiviestimäärille? 
  Luopuisitko puheluista vai viesteistä, jos pitäisi rajoittaa? 
 
 
6. KEHITYSSUUNTA 
 
Pitäisikö hinnoittelua jotenkin muuttaa? Alennusvaihtoehtoja! 
 Paljousalennukset määrän mukaan? 
 Halvemmalla viestit omalle operaattorille? 
 Alennukset kellonajan mukaan? 
 Eri hinnat eri pituisille viesteille? (50, 100, 160, 200, 300 merkkiä) 
 
Kuinka tärkeää on viestien pituuden kasvattaminen? Vaikutus sisältöön! 
 
Pitäisikö (erikois)merkkivalikoimaa laajentaa? 
 Korostusmahdollisuudet (alleviivaus, kursivointi)? 
 Erikoismerkit, kuvat (sydän, keskisormi)? 
 Värit (rakkaus punaisella)? 
 Äänet (oma ääni signaturena)? 
 
Vaikuttaisiko erilainen näppäinten käyttöliittymä käytöön? 
 Näppäimet, eri merkkien haku?  
 Erillinen näppäimistö (vrt. tietokone, kommunikaattori)? 
 

 



Liite B

Aineistonäyte
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FSD2144 TEKSTIVIESTINTÄ NUORTEN KULTTUURISSA 1998

FSD2144 TEXT MESSAGING IN YOUTH CULTURE 1998

Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tut-
kimusaineistoa.

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.

Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

This document forms a part of the above mentioned dataset, archived at the Finnish Social
Science Data Archive.

If the document is used or referred to in any way, the source must be acknowledged by means
of an appropriate bibliographic citation.

More information: http://www.fsd.uta.fi/

Detta dokument utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhälls-
vetenskapliga dataarkiv.

Om dokument är utnyttjat eller refererat till måste källan anges i form av bibliografisk referens.

Mer information: http://www.fsd.uta.fi/



 

 

Haastattelija: Pirjo Rautiainen (H) 

Haastattelijan syntymävuosi: 1971 

Haastattelun päivämäärä: 1.9.1998 

Haastateltavan sukupuoli: nainen  

Haastateltavan asuinpaikkakunta: kaupunkimainen kunta/Etelä-Suomen lääni 

Haastateltava: Elisa (V)  

Haastateltavan ikä: 14 

Haastateltavan kaveri: Ulpu (V2) (kommentoi välillä) 

 

V: En mää tiijjä. 

(mikki ei ole päällä muutamaan minuuttiin) 

 

V: Sitä rataa, niin aika silleen tosi hauskaa. Mut siis mun mielestä on ärsyttävää, jos et sä saa pitää 

kännykkää päällä. Sit sulle soittaa joku semmonen ihminen jonka numeroo sulla ei oo muistissa. Niin 

varmaan sä sitten tiedät muuta kun numeron, sä katot sen numeron silleen joo, etkä viitti soittaa 

takasin, se on niinkun tulee kuitenkin niin kalliiks soittaa takasin jos on joku tota tommonen väärä 

numero esimerkiks ollu niin ei sitä sitten.  

 

H: Mitäs muuten koulussa? Siis siellä on ihan säännöt, ettei saa pitää tunnilla päällä. 

V: Joo.  

H: Mistä asti tämmösii sääntöjä on ollu? 

V: Me oltiin seiskalla, sillon ei ollu paljon monella. Nyt on vasta tullu hirveesti, ainakin meijän 

ikäluokkaa tai siis nyt on tullu. 

V2: Kaikilla niitä on kyllä. 

H: Siis nyt syksyllä vai jo keväällä? 

V: Nyt syksyllä vasta. Ei oikeestaan keväällä, ainakaan. Oli niillä yseillä, jotka lähti sillon pois 

koulusta mutta ei muuten. Ja ei, en mä nähny niitä ainakaan niin paljon kun nyt näkee oikeesti. Nyt 

kaikki rämplää niitä. Meijänkin luokkaan on tullu. 

V2: Matopeliä. 

V: Niin. Meijänkin luokkaan on varmaan tullu niinkun joku viis lisää.  

 

H: Paljon teijän luokalla olis nyt kännyköitä suurin piirtein? 

V: Taija, Sami. Sit jollain on. 

V2: (joku nimi) ja Jani. 

V: Onks niillä? Niin ja mulla. Annella, sitten Antilla. 

V2: Puolella. 

V: Noin puolella luokasta eli paljo meitä on? Meitä on kaheksantoista. Öö, kaheksantoista jaettuna 

kahella, yheksän. (naurua) 

 

H: Onko tytöillä ja pojilla saman verran? 

V: Meillä on ehkä enemmän tai me tiedetään ainakin että meillä ois enemmän. Mut meillä on niitä 

vanhempii malleja, et jätkillä on sitten semmosii uudempii ainakin mitä silleen. Meil on Tiijalla ja 

Jennillä, kaikkii noitten isosiskojen vanhoja semmosii, et saa niiltä sitten aina käytetyn. 

 

H: Muistatko kenellä näit ekan kännykän koulussa tai sun luokalla? Muistatteko tilannetta tai? 

V2: Karikoskella oli ehkä eka. 

V: Tai mä tiesin että niillä on, kun ne on ihan simonrikkaita. 

H: Millos sillä oli jo sitten? 
 




