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TP: Joo. Voidaan mennä eteenpäin eli neloskysymys. 

JANIKA: En rukoile enkä meditoi, no joogaan mä voin laittaa ton vitosen mä oon Nintendo Wii Fitbitin 

kaa joogannu. Se ei oo kyl kauheen hengellist se on ehkä enemmän sellast liikunnallist. En lue 

Raamattua, no meille tulee kotiin Kirkko ja Kaupunki, niin kyl mä yleensä sitä niinku, muutaman 

kerran vuod- vähintään kerran vuodes kyllä luen, se on tossa. En seuraa kyllä uskonnollisia ohjelmia 

yhtään. Tää luen uskontoon liittyvää kirjallisuutta must tuntuu et nykyään tulee luettuu tosi vähän, 

ylipäätään mitään. Mut et uskonnollisuus on kyl mun mielest on kyl aina ollu niinku kiehtovaa ja mä 

oon lukenu ja mul on koton jotai, jotain niinku, kirjastost oon lainannu vaik jotain Heinimäen näitä, 

Synti tai mitä kirjoi sil nyt on ollukaa, Pyhimykset. Mut ehkä mä laitan siihen että, et harvemmin ku 

kerran vuodessa koska kyl mä oon sitä niinku tehny, mut. Seuraan uskontoa koskevaa keskustelua 

netissä, no kyllähän sitä tulee tehtyä mä seuraan nettikeskusteluja. Ja hengellist musiikkii tulee 

varmaan kuunneltuu just sit joulusi. Et vähintää kerran vuodessa. 

TP: Joo, tota joo sä vähän jo tosiaan niinku sanotit, mut et onks jotain semmosia ikään kun niinkun, 

reittejä mitä, mitä sä niinku lähdit näit pohtimaan. Että et ainaki näitä sä aika jotenki tollee 

määrätietosen oloisesti vastasit. 

JANIKA: No enpä nyt tiedä kyl tää nyt oli, aika jotenki yksiselitteine emmä ehkä osaa, osaa avata 

enempää. (TP: Joo.) Et oli aika helppo sanoo et ei rukoile eikä meditoi, enkä lue Raamattua. Mm. 

Kirkko ja Kaupungis on joskus ihan hyvii juttuja mielipidepalsta on aina paras. Ja pilapiirros. [Nauraa.] 

TP: Okei. Onks näis jotain semmosta et jos sä lähtisit näitä niinkun vastaamaan yksin jossain jos tää 

jos sun pitäis tehdä tämmönen jossain netis vaik yksin, niin vastaisitsä sillonkin tavallaan täl taval tai 

mil taval sä niinku lähtisit, päättelee sit sitä? 

 


