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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)? 
 

 


