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H=haastattelija 

V=haastateltavat: V1=Martti, V2=Kirsti, V3=Risto n. 10 v 

 

H: Jos vaikka lähetään Riston kännykästä, niin minkälaisia ajatuksia teillä oli kännykän suhteen? 

Se tuli ihan teidän ehdotuksesta, että Ristolle kännykkä? 

V1: No se tuli ihan vahingossa yleensä koko kännykkä, ylimääränen puhelin ja tuota tuota. Sitä 

varten sitten otettiin liittymä käyttöön, että saatas toi kaveri kiinni koulun jälkeen kun se jää 

kavereilleen tai johonkin muualle niin saatas se kiinni sieltä. Mut sitten käytännössä kävi niin, 

että koskaan oo mitään tullu koska ei se suostu pitämään sitä mukanaan.  

V3: En uskalla ottaa sitä kouluun. Opettaja takavarikoi sen. No jos ope takavarikoi se. Ope 

takavarikoi. 

 

H: Onko siellä koulussa ollu jotain sääntöjä, että tunnilla ei sais olla? 

V3: Joo, ei meillä oo puhuttu mitään siitä ainakaan. 

V1: Mutta varmaan jos on kiire niin ei kukaan. 

V3: Niin mutta sitten kerran kun viime vuotisia oppilaita, kun mä olin niinkun mä olin siis, mä 

olin. Ää viime vuonna kuudesluokkalaisia, niin ne oli tuota niin niin, ne tuli käymään ja oli viime 

vuonna, niin niin ne tuli käymään niin yhellä likalla soi kännykkä kesken tunnin. (naurahdus) 

H: Oho, jollain kuudesluokkalaisella? 

V3: Niin, ei se ollu enää kuudesluokkalainen, se oli vissiin jossakin ylemmällä. Se tuli käymään 

meidän koululla, niin soi kännykkä. 

H: Mitäs sitten tapahtu? 

V3: Ei mitään. 

H: Mitäs opettaja sano? 

V3: Äää, että mikä toi on. Kyllä se sen sulki mutta. 

H: Sä vähä pelkäisit, että opettaja vois sitten ottaa sen vaikka pois. 

V3: Niin. 

 

H: Mikset sä tykänny pitää kännykkää mukana? 

V3: No, kun mä pelkäsin että se varastettais tai sitten, tai sitten että mä joudun maksamaan niitä 

laskuja.  

 

H: Te vanhemmat olitte kuitenkin ajatellu, että ne laskut maksetaan. 

V1: Kyllä me sillai sovittiin, että kohtuulliset laskut maksetaan että tuota noin, kun se on vaan 

sillai mukana että siitä kiinni sais. Kun ei kouluaikanakaan, niin eihän sen sillon tarviis päällä 

olla vaan sitten kun se lähtee siitä kavereille niin se ois repussa matkassa mukana että sais sieltä 

kiinni. 

V2: Mutta kaks perustetta hällä oli, että se menee rikki kun reppu kolisee ja menee ja putoo. 

V3: Kun mä heittelen sitä aina lattialle. 

V2: Jos s heittelee. Toinen oli sitten että se varastetaan. Ne kaks siinä on, että aina se seisoo tossa 

pöydällä. 

 

H: Tuliko teillä vanhemmilla semmosia pelkoja, että niin vois käydä? Tuliko semmosista asioista 

puhuttua? 

V1: Ei, koska ensinnäkin se oli vanha kännykkä ja sillä ei oo rahallista arvoo, niin se on aivan 

sama mitä sille. 


