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HAASTATTELIJA: No jos sitte vaikka miettii tota tätä ryhmää, ni minkälainen porukka se
sun mielestä oli niinku ryhmänä?
SARI: Joo, mä itse asiassa tossa just tarkistelin, ku mull oli jotenki semmonen niinku olo
itselläni, ett tää on jotenkin katastrofiryhmä. Että mitä se oikeastaan... ei niitä
poissaolojakaan ollu sitt loppujen lopuks... ei se näyttänykää sitte ihan oikeesti lukujen
valossa niin niinku kaoottiselta, ku tuntu, että se oli tota. Mutta tota monenlaista, että siell
oli muutamia semmosia, joista näki, että jotka on todella niinkun motivoituneita ja tota on
tullu ottamaa tietoo, ja tota valmis tekemään töitä ja oppimaan. Mutt sitte osa oli niinku,
ehkä nää sitt jotenki niinku mun muistoissani liikaa painottuu sitten nää, joitten kanssa
niinku sai... keistä oli huoli siitä, ett kun ei tuu paikalle. Tai ku tulee paikalle, ni heillä on
musiikki korvassa tai joku muu asia meneillään.
HAASTATTELIJA: Nii, nii.
SARI: ja sitt kaikkia siltä väliltä. Ett kyll mä jotenki enimmäkseen niinku nään, ett tässä oli
kuitenki semmosta niinku psykologiasta ihan kiinnostunutta, että tota he kyll innostu sitte.
HAASTATTELIJA: Tää on kauheen mielenkiintosta, ett niinkun... ett se mielikuva oli
tämmönen katastrofiryhmä, ja sitt ei itse asiassa, kun ruvetaan katsomaan niit lukuja, ei
ollukaan ni...
SARI: Kyllä.
HAASTATTELIJA: Ni mistä se niinku rakentuu sitte se semmonen tunto?
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SARI: Joo --- jotenki varmaan niinku se vähän niinku huolikin, ett kun mä katon justiinsa...
tai semmonen tunne jäi, aika monelta on tää kurssi suorittamatta. Ja sitte tota mä en tiiä,
joku tässä varmaan niinku itsessäki, jotenki niinku että tää ryhmä niinkun veti minutki
semmoseen spontaanimpaan, mitä tota minä en yleensä oo, ett joku semmonen. En tiedä,
onks se sitte --- tai jotenki. Ett mistä se sitte muodostuu se kokemus tosiaan.
HAASTATTELIJA: Nii. --- tai silleen, ett mitä se sitt mahtaa vaikuttaa, ja kyllhän se
vaikuttaa.
SARI: Joo.
HAASTATTELIJA: Mutt sitä sitte sen purkaminen, että millä tavalla, ni se on sitte ihan
toinen.
SARI: Joo. Joo, kyllä.
HAASTATTELIJA: Oliks sull näissä ne tunnit jotenki erilaisia silloin kun tota mä en ollu
siellä?
SARI: No ei oikeastaan, ei, en sill tavall osaa sanoa --HAASTATTELIJA: Mä katoin vaa niit kenttämuistiinpanoja, niin siellä jossain kohtaa ni sä
kysyit sitä, että vaikuttaaks tää, ni siellä oli se vastaus, on se ollu meillä ennenki.
SARI: Joo, eli että se ei oo...
HAASTATTELIJA: Tai siis sillee, että se oli must mielenkiintosta.
SARI: Joo, joo. Ett se, ett se vaikutti sitte minun kautta ikään ku heihin.
HAASTATTELIJA: Nii.
SARI: Nii.
HAASTATTELIJA: Tai sitä on vaikee tietää sitte että.
SARI: Mutt kyll mä jotenki --- joskus ei sitä huomannuka, että sinä olit siellä. Ett sitt sen
vaa niinku unohtaa.

