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MAIJA PUSKA: Nii, mikä on hyvä. Kerro vielä omin sanoin lyhyesti että minkälainen kirjottaja sä ite oot.  

 

[ALPO]: En mä nyt tiiä. Mä tykkään silleen kirjottaa ihan omissa oloissani, mut en hirveesti tykkää näyttää omii 

kirjottamii tekstei muille tai silleen.  

 

MAIJA PUSKA: Tietsä mistä se johtuu? Osaatsä sanoo?  

 

[ALPO]: En mä tiiä. Se on varmaan silleen et tuntuu siltä et ne kaikki ideat ei oo ihan loppuun asti vietyjä. Siks 

pidän ne ittelläni.  

 

MAIJA PUSKA: Ootsä vähän semmonen perfektionistiluonne?  

 

[ALPO]: Ehkä vähän.  

 

MAIJA PUSKA: Mut kirjotatsä vapaa-ajalla jotain tekstei? Teetsä semmost?  

 

[ALPO]: Harvemmin. Lähinnä se menee just piirtämiseen. Ja sit joskus kirjotan niitä tarinoita joilleki hahmoille mitä 

on suunnitellu.  

 

MAIJA PUSKA: Jos sä aattelet tällast kirjottamisen opetusta, ni minkälainen on sust hyvä tehtävä, mikä toimii 

sulle?  

 

[ALPO]: Kirjottamisen opettamises.  

 

MAIJA PUSKA: Nii. Jos sulle annetaan joku kirjotustehtävä, ni minkälainen on hyvä? 

 

[ALPO]: Sellanen mikä asettaa jotain rajotteita siihen, koska yleensä on tosi vaikee lähtee tekeen mitään jos sul on 

ihan tyhjä alusta ja ei oo mitään rajotteita. Sanotaan vaan et kirjota jotain. Se et jos siin on jotain rajotteita, ni sit 

siit saa ehkä helpommin jotain kiinnostavaa aikaseks.  

 


