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NUORET 

 

A no entäs onks tämmösiä tullu vastaan että ois joku nuori poika ja esimerkiks isän kansa tullu ja isä 

ostas juomia pojalle  

K on on sillai että tota poika on ollu juuri kahdeksantoistavuotias ja isä on ihan meidän vaki asiakas 

mutta ei soo semmosta että joka päivä ois ollut ihan poika on pari kolme olutta juonu ja lähteny sitte en 

tiä onko lähteny joihinki nuorten paikkoihin vai mihkä on lähteny mutta ei 

A mutta ettei o alaikäsenä ollu  

K ei ei o alaikäsenä ei ole  

A on ollu oikeuskin sitte ottaa 

K nii joo  

A juu no entäs oliks teillä ravintolassa näitä raha-automaatin pelejä  

K on on meillä on kaks peliä 

A onks käyny sillain tämmöstä nuorisoo pelailemassa  

K tää on jääny hei sillain kun siinähän on se koulu niin tota ne aikanaan kävi meiän päätyssä tupakalla 

ja tota noin niin yrittivät päästä ostaan tupakkaa mut se o jääny kun me otetttiin niin jyrkkä linja että 

nei tu kun mää sanon että meille ei tuu koululaiset ja jos te änkeette tähän niin mää soitan teiän 

opettajalle ja mää soitan rehtorille ensimmäisenä ettei niin kun että kun mullon jotenkin tietenkin tää 

vaikuttaa että kun [tytär] on kolmentoista niin tota en mää haluais että sekän roikkuis missään 

kuppilassa ni 

A välitunnilla  

K ni  

A että ne ei pääse välitunnillakaan tänne sisälle 

K ei että mulla on se vanha laki voimassa heh he 

A se on ihan hyvä laki 

K ni parempi kon uus 

 

PARISUHTEEN KRIISIT 

 

A niin kyllä juu no edetääs sitten eteenpäin täss on seuraavana tämmöset parisuhteisiin liittyvät 

kriisitilanteet ja ensimmäisenä tämmönen tämmönen että vaimo on lähteny lasten kanssa ja jättäny 

miehen oman onnensa nojaan et minkälaisia neuvoja näitä mahdollisesti ä varmaan on tullu vastaan oot 

antanu 

K että  

A että jos vaimo on lähteny lätkimään ja vieny lapset mennessään 

K no kyllä siinä monesti tulee sillai sitten sanottua että ook sä nyt ajatellu että vietäk sää riittävästi 

aikaa siä kotona vai ook sää meillä liikaa että kyllä sitä sillai huumorilla höystettyä ettei voi voi ihan 

niin jyrkästi kenenkään kenenkään mennä asioihin 

A kyllähän ne varmaan sitte keskustelee teillä nää miehet että kun mulla kävi näin että kysyykö 

neuvoja ruuanlaittoon reseptiä tai  

K ei ei oikeen 

A Ei o tämmöstä tullu  

K ei o kyllä muta kyllä niitä joitain aina tulee että nyt se lähti taikka pisti mut että mää oon 

ulkoruokinnassa 

A niin  

 

[haastattelu jatkuu] 


