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JV(=tutkija, Jani Vuolteenaho): Miten  se  ylleesä päivärytmi muuttunu.. työttömänä? Onko se 

muuttunu? 

Eija: Ohan se sillälailla muuttunu niinkö määki, hirveen paljon tein sillälailla aamutuurin töitä et 

minäpisin illalla ennen kymmentä nukkumaan ja viijeltä soi kello.Sitte kävelemmää, kun kävelin 

työmatkan. Nii nyt ei kuitenkaan viijeltä nouse ylös mutta.. ei kyllä seittämään ei nukuta millään, 

että sen verran on pitempään. 

Marja-Liisa: Joo, sama on  mulla.  

Eija: Että käymään lähetään heti... 

Marja-Liisa: Aamulla noustaan aikaisin. 

Taina: On kyllä ihan on kyllä ihan ohjelmaa koko päiväksi. 

Eija: Ja niinku kesällä tuolla mökillä niin mää olen, parraana aamuna noustiin kuuvelta aa. 

keittään kahvit ja.. eiku mettään. Eiku mettään, niinku viime pyhän aikanaki olin rankametässä 

että täällä oli jalat kipiät, vaa olipa ihana.  

Eeva: Minä oon ollu kans rankametässä... 

Eija?: Nii. 

Eeva: ... nii sitä pittää aina nuita puita, polttopuita jos meinaa lämmittää nii mökillä haalaa... 

Eija: Nii ja ens kessääki ajatellen... 

Taina: Ku sitäei maalla kerkiäku kahentoista aikaan yöllä saunaan.. ku aina kerkiää, monta kertaa 

sammua tuli (nauraa) Täällä tuntuu että ihan normaali... 

Eeva: Eipä oikeestaan oo päivärytmi palijo siitäsä kummentunu, kyllä kai sitä on aina 

suunnilleen samallalailla heränny ja... 

Taina: nii. 

Eeva: ... suunnilleen sammoihin aikoihin kai sitä herrää ku ennenki. 

JV: Sitä on tottunu. 

Eeva: Työssä ol.. nii sitä on tottunu, sitä herrää... 

Taina: Ku ne on ne säännölliset... 

Eeva: Emminä ainakaa, jos mää puoleen päivään nukkusin niin minen kyllä ennää nousis ylöskää 

sinä päivänä, se on ihan varma. (Älinää) Se on aivan turha jo sillon nousta, se on päivä menny 

(nauraa) 

Taina: Nii ja se jollakilai se vyhä(?) mennee sekasin...(älinää) 

Eeva?: (?) ei pysty makkaa.. 

Eija: Nii ja selekäkipiäksi ja eihä sitä pääsis liikkeellekkää. 

Jaakko: Sehän pitää jo kato... 

Taina: Ei. 

Jaakko: ... puolen päivän aikaan ottaa semmoset päivätorkut kato sitte jos se  sattuu  olla.. että ei 

oo menossa... 

Eeva: Minä en ossaa ottaa päiväunia, se on kyllä harmi. 

Jaakko: Eihä sitä tartte ku ottaa kuule kirjan ja tuohon mennee.. sohovalle kuule ja muutaman 

sivun  lukkee nii se alakaa niin ramaseen.. 

Taina: Niin mutta ku heti puhelin soi jos yrittää (naurua, hälinää) 

Eeva: Oon minki jonku kerran... 

Kaarina: Ei muuta ku töpseli pois seinästä (nauraa) 

Jaakko: Kyllä se  sen..  

JV: Ootteko teliian aktiivisia ku teillä puhelin soi vähän väliä...(?) 

?: Tainallaha se... 

Eeva: Kyllä se soi puhelinki kyllä ee..  



 

 

Taina: Nii. 

Eija: Se on hyvä että se soi. 

Taina: Joo. 

Eeva: Kyllä ne muuten niinku, mua on, mulla ainaki kans soi että iltakauvet nii kyllä entisiä 

työkavereita soittelee ja noita aayy-yhdistys kavereita ja kyssyy muka jotaki, mää sanon että 

määoon puonnu kuule jo niin ajat sitte, mie en tiijä mistään säännöistä mittään että... 

Taina: Just joo.  

Eeva: ... vaan että muusta voijaan puhua ja... 

Jaakko: Joo. 

Taina: Joo  

Eeva: Ku ne on tottunu et joskus jotaki kysymään vaan, ennen vanahaan vaan nii, ne vielä 

vanahoja muistelee että kyllä mulla on yhteyksiä vielä nuihinki näköjään vielä entisiin kavereihin 

ja.. mää en vaan nää niitä ennää juuri missään. 

Eija: No niistähän on ... (ei selvää) 

Kirsti: No ei kaikkia. 

Eeva: Mutta puhelimessa. Eii kaikkia, mutta joitaki. 

Marja-Liisa: Nii ja nykyaikanakkaa kaikki oo kaikkien kans kavereita(porukka myötäilee)... että 

ne on ne.. määrätyt jotka.  

Taina: Minusta oli sitte mukava ku tässä mää kävin tuota keväällä.. yhen entisen työkaverin 

luona joka ihan Kemistä asti.. ollu.. ollu  samassa talossa ja tuota.. mulla unehtu sitte sinne takki. 

ja se oli vissiin siellä sen koko.. monta kuukautta oli nii sitte mää sannoin että no nyt minä tuun 

että tuota mää varmasti tuun nyt tänä iltana että mää en ota mittään hommia niin, se sano että joo 

että tuota nii.. yks toinenki työkaveri halus sinut nähä että se tullee hänen luokse ja voi että oli 

kiva ku tuo [sukunimi poistettu] [Maija] kato ku en ollu nähny pitkään aikaan nii meillähän meni 

siellä ihan poristessa entisiä asioita nii oli ihan mukava istua. 

?: No oliko [Maija] työelämässä? 

Taina: Ei ollu saanu työtä [Maija]. 

?: Joo. 

Taina: Joo. Oli niin .. oli tuota.. murheellinen sillälailla mutta aina se piristää ku saa vähä porista. 

Kaarina?: Nimenomaa. 

Taina: Mm.  

(...) 

JV: Käyttekö palijo tuossa kaupungilla ylleesä.. kiertelemässä? 

Eeva: No ei. 

Kirsti: Ei. 

Eeva: Minä en oo käyny tänä kesänä monta kertaa tuolla keskustassa. 

Taina: En oo. 

Marja-Liisa: Jos joku asia on nii. 

Eija: En oo käyny työaikana, enkä.. oo minä kyllä käyny nytkää 

Kirsti: Pakolliset asiat. 

Eeva: Rotuaarilla en oo käyny ku yhen kerran varmaan tänä kesänäkäväsin läpi siittä. 

Taina?: Minä oon ohi ajanu siittä. 


