
FSD3207 RAUMAN TELAKALTA IRTISANOTTUJEN METALLIMIESTEN HAASTATTELUT 2016

FSD3207 INTERVIEWS OF MALE METALWORKERS AFTER JOB LOSS AT RAUMA SHIPY-
ARD 2016

Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tut-
kimusaineistoa.

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.

Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

This document forms a part of the above mentioned dataset, archived at the Finnish Social
Science Data Archive.

If the document is used or referred to in any way, the source must be acknowledged by means
of an appropriate bibliographic citation.

More information: http://www.fsd.uta.fi/

Detta dokument utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhälls-
vetenskapliga dataarkiv.

Om dokument är utnyttjat eller refererat till måste källan anges i form av bibliografisk referens.

Mer information: http://www.fsd.uta.fi/



H: Juujuu. Mikä sun työtilanne tällä hetkellä? 

R: No oliski, oliski töissä ((nauraa)). Oon työtö edellee ja, no nii, no ny parhaillaa mul on pieni viritys et et 

jos koulu alkais. 

H: Joo. 

R: Et tota. 

H: Onks se omaa alaa vai? 

R: Se o ohutpeltiseppä. 

H: Okei. 

R: Ohutpeltiseppä, hommaa. Se o vähä keske se homma et, siihe tuli, se alko viime perjantai niinko 

tavallaa, eikä mittää oo. Kymmenes päivä ni se o viikko sit, kolmas päivä kesäkuuta ni, sillo lyätii, vähä 

niinku kättä pääl mut, sit maananta tuli vähä, maanantai tyäkokeilus maanantain mut se meni vähä 

mutkikkaaks sitte. Se oli kone mikä mun piti alottaa tekemää ni se meni rikki maanantaina, 

aamupäivällä, ni sit se, ööhh, kaveri soitti että ne o yhre, yhren piti lähtee sit niinku sen kans tekee töitä 

sen työkonee kans, mut sit se soitti ei nyt ei onnistu. 

H: Mjoo. 

R: Se on ny vähä ollu se kone o korjattu, saa nährä mikä o sit, aloitetaa. 

H: Juujuu. Ni työnhaku on [päällä]. 

R: [Työnhaku on päällä], kyllä. Ja, ja opiskelu sitä linja-autokoulutust sit, elokuus alkais, (taajaan asutussa 

kunnassa Länsi-Suomessa). Siihe mää oon, tuo tähdänny. 

H: Okei, joo joo. 

R: Tämmöst. 

H: Eli kaiken näköst hommaa o viritteil. 

R: Joos vaan kaikki toimeis. 

H: Nii. 

R: Mikkää, mikkää ei oo niinku natsannu täysil. Et semmost o vähän niinku kesken, sellast virittelyy, et 

pientä tyäelämä virityst kyl mä oon kattonu tyämarkkinoil ni kyl ne, ne alat mitä siält tarjotaa ni ne o aika 

kaukan siit mitä mää osaa, siis mitä täs työmarkkinoil (länsisuomalaisessa kaupunkimaisessa kunnassa), 

tuolt mollin sivuilt (länsisuomalaisessa kaupunkimaisessa kunnassa). 

H: Metalli[alaa]. 

R: [Metalliala] on aika tukos ja. Ja sit tota noi ni, toi toi, mä tein tietokonearki, käsittelin täsä päi, kurssei, 

seki o aika jumis seki tie, ala et ei oo paljo. 


