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K: Mut sä oot periaattees ihan itse oppinut tässä musiikissa? Sä et ollu missään musiikkiopistossa tai tollasissa?
V: En ollu.
K: Oliks sulla lapsena vielä mitään muuta sellast mitä sä voisit aatella et ois ollu sun harrastusta, ku sä olit pieni?
V: No ei nyt harrastus mut joka päivä tuli käytyy, aina talvella ku pysty pelaa lätkää nii tuli käytyy kentällä. Siin
oli [asuinalueen] kenttä mis [urheilijan nimi] kävi lämimässä nii siel tuli käytyy pelaamassa, se oli hauskaa.
Jossain vaihees sit alko hokkarit kiristää nii ei enää tullu käytyy siellä.
K: Toi on varmaan tyypillinen. Miten sillon ku sä oot ollu enemmänki töissä, miten sul on onnistunu se työn ja
vapaa-ajan yhdistäminen? Ootsä kokenu sen vaikeaks vai?
V: Sillon ku [yrityksessä] oli ni sillon oli nii tylsii päivii joskus et saatto olla kaks viikkoo et ei ollu mitään tekemistä
niin sillon tuli töissä vaan piirreltyä. Se oli helppo yhdistää sitte ne [naurahtaa].
K: Nii tietysti.
V: Tuli suunniteltuu kaikkee sitte, kansia tai jotain tommosta töissä ku ei ollu mitään muut tekemistä. Sit ku
pomo tuli nii kaikki tietysti piiloon. Se joskus hermostu siitä ku olin piirrelly siellä taulut täyteen.
K: No mutta toisaalta jos ei oo tekemistä niin miksi ei.
V: Niimpä, kyl se sano et pitää siivota mut ku ei ketään kiinnostanu siivoo. Ei me tultu sinne siivoomaan, me
tultiin [kertoo työnkuvastaan].
K: Niin ja se on teijän se..
V: Nii.
K: Onks ollu jotain sellasii mis on ollu fyysisesti nii raskasta et sä et oo jaksanu, vaikka illalla tehä mitää?
V: Joo on ollu semmosta. Jos on koko päivän seissy nii ei sit kyl jaksa. Ku pääsee himaan nii meneee vaa
lojumaan sohvalle. Ei siin jaksa kyl sitte ajatella.
K: Eikä lähtee varsinkaa mihinkää?
V: No ei.
K: Miten sit vaikka viikonloput, mitä sä sillon mieluiten teet?
V: Keikalla ja elokuvissa käyminen on tietysti.
K: Nii et teil on melkein aina viikonloppusin jossain keikka (viikko)?
V: Ei nytte. Oikeestaan meil on, [kertoo harrastuksestaan]. Sitte tietysti muilla keikoilla, ulkomaanelävien
keikoilla tietysti tulee käytyy. Ei omilla keikoilla, ei niitä niin paljon nytte oo. Sanotaan kerran kahessa
kuukaudessa ehkä oma keikka.

