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K1: Joo, mul on tosiaan semmosia tarkempiaki kysymyksiä sitte mutta, pääsääntösesti mä haluisin
semmosen vapaamuotosen kertomuksen että, miten te ootte nyt tähän päätyny, mikä sitä edelsi,
minkälaiset pohdinnat ja, miten käytännön toimet ja, mitäs nyt sitte, te teette?
N1: Nyt me tehdään tota, no mitenhän me tähän päädyttiin siis. Kai kaikki alkaa siit ensimmäisest koirast
joka sit, tulee, perheeseen. Kai se sillä lailla, lähteny liikkeelle. Ja tota noin sit, sit niitä eläimiä siihen..
Ensimmäinen koira tuli tietysti perinteisesti niin että kun, vanhin lapsista sitä vinkui, eikö niin, sillä,
sillähän se alkaa ku tyttö vinkuu, nii sellanenhan on saatava. Meillä siihen asetti rajotteet (-) [0:02:13]
mä olen allerginen koirille. Mutta sen ensimmäisen avulla sitte siedätin itteni ja nythän, voi olla aivan,
vapaasti (--) [hp].
K1: Joo.
N1: No siitä, siitä lähti niinku koiraharrastus uudestaan. Mulla on ollu nuoruudessa koiria, ja niitten
kanssa mä oon harrastanu mut siitä se lähti tommosen, luovan 20 vuoden tauon jälkeen uudestaan tai,
en mä muista nyt kauan siitä väliä. Pitkä väli kuitenki. Ja tota, näin. No sit sitte, me ollaan tämmösiä
toiminnan tyyppejä, nii sitte me, yhdistystoiminnassa aktiivisest mukana (alettiin) [0:02:46] järjestään
kaikennäkösiä, tapahtumia ja leirejä ja systeemejä ja, sit meikä rupes, no tietysti, aateltiin et kiva ois
oma paikkakin, eiks niin, seki on niin että, ihan, ihan vaikkei mitään leirejä järjestäiskään muuta mutta,
semmonen missä vois kesiä viettää ja lomia olla ja, koiril ois tilaa ja, sillee et mahtuis kaikki, kavereit
kylään ja kaikkee. Aina oli kaikki kesämökit kuule et jos sul on viis koiraa jo nii, sä et oo enää ihan se
ykkössuosikki kyllä [naurua] sinne pieneen ahtaaseen kesämökkimiljööseen kuule kutsumislistan
kärjessä että, rupes olee aika, sillä lail vähän ehkä hankalaa.

