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Haastattelija: Pirkko Järvelä 

Haastattelijan syntymävuosi: 1972 

Haastateltavan sukupuoli: M 

Haastateltavan asuinpaikka: kaupunkimainen kunta / Oulu 

Haastateltava: Vesa (poika)  

Haastateltavan ikä: 17 

Haastateltavan ammatti (jos on): 

 

PJ: Elikkä tota  jos sä aluks kertosit ketä teidän perheeseen kuuluu? 

V:  Eli siis minä, isä ja äiti ja kaks isosiskoa ja koira 

 

PJ: Eli mutta sun siskot ei enää asu täällä kotona? 

V: Ei asu kotona.. 

 

PJ: Joo. Ja sä oot minkä ikänen? 

V: Seittemäntoista. 

 

PJ: Ja tota missä sä käyt koulua? 

V:[lukiota]. 

 

PJ: Onko sulla pitkä matka kouluun? 

V: Ei oikeestaan, pyörällä viis minuuttia. 

 

PJ: No harrastat sä jotain? 

V: Sulkapalloa välillä. Ja sit talvisin lumilautailua ja vähän kitaransoittoa siinä sivussa. 

 

PJ: Joo. No harrastaaks teillä muut perheenjäsenet, äiti ja isä, paljon? 

V: Enemmän tai vähemmän, ei mitenkään hirviästi kuitenkaan. 

 

PJ: No onks sulla paljon kavereita koulussa tai ylipäätään? 

V: No onhan niitä ihan tarpeeksi. 

 

PJ: Joo. No onks teillä sinne koulupiirin sijottuvia vai? 

V: On koulupiirissä ja muuallakin. 

 

PJ: No mitä te yleensä sitte teette kavereitten kanssa vapaa-ajalla? 

V: No se vähä riippuu. Tuota, onko kysymys perjantai-illasta vai yleisesti? 

 

PJ: Yleisesti. 

V: Aika paljon aikaa menee sulkapalloon kuitenkin tuota. Ei hirveesti jää silleen kavereitten kanssa aikaa muuten. 

 

PJ: Joo, no entäs sitten perjantai-iltasin? 

V: No sillon saatetaan lähtee just kaupukiin tai elokuviin tai mennä jollekin kaverille ihan vaan hengailemaan. 

 

PJ: Joo, just. No sitte siirrytään noihin kännyköihin, niin kauan sulla on ollu toi matkapuhelin tai kännykkä? 

V: Oiskohan se nyt kuus kuukautta ollu, vähä yli. Aika tarkalleen kuus kuukautta. 

 

PJ: Joo. No tota kuka sitten teidän perheessä sitä ehdotti että sä…? 

V: Minä ite. 

 

PJ: No tota, millä sä perustelit sitä että sä tarviit kännykän? 

V: Niin, se tuntu vaan tarpeelliselle, mitä siinä sen kummempaa. 

 

PJ: No mitäs äiti ja isä siitä tuumaili? 

V: Pitkään olivat vastaan, mutta sitten joutuvat taipumaan. 



 

 

 


