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H=haastattelija 

V=haastateltava, Markus 13 v 

 

H: Mitäs sun vanhemmat tekee työkseen? 

V: No äiti on sihteerinä tuolla – (epäselvää) prikaatissa [paikassa](?) ja mun iskä on yksityisyrittäjä. 

H: Käyttääkö sun vanhemmat tietokonetta? 

V: No lähinnä pankkiasioihin ja sähköpostiin. 

 

H: Mitä sä teet vapaa-aikana? Onko sulla mitään harrastuksia? Tietokonetta aika paljo käytät ja. 

V: No en mä nyt. Ei mulla mitään ihmeempiä harrastuksia sitten oo. Uinti. 

H: Käyt sä uimahallissa uimassa? 

V: Mmm. No kesäsin tietty ulkona. 

H: Talvella käyt uimahallissa. 

V: Mmm. 

H: Kerrotko tavallisesta päivästäs ja kerro miten kännykkä on siinä mukana. Herättääkö se sut? 

V: No aamulla mä herään siinä no yleensä vartin yli seittemän. Kännykkä herättää, mut sit mä pistän 

sen pois ja puol kaheksan äiti tai iskä tulee herättää mut ja sit sit mä syön aamupalan ja lähen kouluun. 

Puhelin on mukana ja sitten oon siellä koulussa. Pistän puhelimen äänettömälle. Ainaki yleensä jos 

muistan. Jostain syystä se on aina sillei, että ku puhelin unohtuu äänelliselle, ni sillo sillon tulee puhelu 

ehdottomasti. 

H: Mitäs opettajat tykkää siitä? 

V: No ei ne. No ala-asteella ni puhelin joutu kaappiin loppupäiväks, mutta ei ne nykyään sano muuta 

ku, et pistäs nyt se puhelin poijes. 

H: Sattuuko sulle usein noin, et puhelimeen jää äänet päälle? 

V: Ei enää nykyään, mut semmosta on kyl sattunu ni ala-asteella aina mä unohdin sen ja aina tuli 

puhelu. 

H: Kuka sillo sulle aina soitteli? Oliko ne vanhemmat vai joku kaveri? 

V: No yleensä jotain kavereita. No ku mun kaverille sattu sillei, et se  oli rehtorin kansliassa 

puhuttelussa ja se oli unohtanu kännykkänsä päälle ja sit yks toine kaveri soitti sille pommin ja no sit se 

soi siellä ja oli siis ihan hirveen vihanen rehtori. 

H: Tuleeko koulussa tunneilla tekstailtua tai pelailtua? 

V: Ei. 

H: Onko se yleensä pulpetilla se kännykkä vai onko se jossain repussa? 

V: No repussa mä pidän sitä melkein aina kotonakin. Kato ku sillon kun mun kännykkä soi, ni se on 

yleensä ööö semmosessa kerroksessa, missä mä en oo elikkä kun mä oon alakerrassa, ni se on 

yläkerrassa ja toisin päin, että. 

H: Teijän talossa on siis kaks kerrosta. 

V: Juu. 

 

H: Mitäs sit koulun jälkeen teet kännykällä? Onko se mukana sulla joka paikassa? Laitat varmaan 

ainaki äänet päälle, vai? 

V: No se on mulla päällä kakskytneljä tuntia vuorokaudessa, mutta äänelliselle. Mä oon yleensä tuolla 

kylällä, jos [taajamaa] voi siks kutsua, ni mä oon siellä sit kavereitten kanssa koulun jälkeen niin ku 

jonkun tunnin tai kirjastossa tai jossain. Sit lähen kotio syömään ja öö meen sit tietokoneelle yleensä ja 

niin mun suosikkiosotteet on toi matkapuhelininfo.com. Se on semmone hyvä keskustelupalsta, ni 

siellä tulee viehdyttyy paljoki. 

H: Onko sulla muita suosikkisivuja? 

V: No eipä juuri. Sit tulee semmone juttu ku internet realited semmone. Tiiätkö kenties sitä? 

H: En mä oo kuullu. Mitä siel niin ku on?  


