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H: Minkälainen on se reaktio yleensä sit ensimmäisenä? 
 
V: Suurimmalla osalla on sillai reaktio, että ne sanoo, että en varmaan lähe (naurahdus). 

Mut riippuu tietysti... Sanotaan, että kun meillä oli toi karting esimerkiksi, niin sinne 
nyt... Meillä oli listat tuolla, niin sinne oli tullut, että olisko 13 lähtenyt sit mukaan. Se 
oli tällanen, mitä ne oli toivonut kauheesti, että ne pääsis. Siihen ne lähti mielellään ja 
keilaus oli se toinen, mihin ne lähti kans jonkun verran ihan sillee vapaaehtosesti. Mut 
kaikki muut, niin ei ne... Sillon, kun maahanmuuttajia oli tossa kesällä, niin ne oli 
innokkaita pelaan mölkkyä. Ja ne lähti frisbii-golfaamaan ja muuta. Mut muuten ne on 
aika tosiaan sellasia. Sit meillä on ollut tällasii retkiä, että ollaan käyty tos, onko se nyt 
[[läheisen taajama-alueen]] puolta, niin siellä on sellanen kotieläinpiha, [[[poistettu 
kotieläinpihaa yksilöivä tieto]]]. Et sinne sai vähän houkutella porukkaa mukaan. Kyl 
niitä sit lähti, kun oikein osas, että lähtekää nyt, kun saatte pitää tällasen päivän ja 
saatte palkankin siitä päivästä (naurahdus), ja kaikkee. Sit meillä on ollut [[saaressa]] 
pari reissua. Mie olen ollut yhellä reissulla mukana, että siellä oli sit saunomista ja 
uimista ja grillaamista. Sellasiin ne lähtee mielellään, kun siellä saa syödä ja pääsee 
makkaraa paistamaan, niin houkutin on aina se (naurahdus). Kun ne kysyy aina, että 
onko siellä joitain eväitä. (Naurahdus)... Jos on, niin sit ne lähtee mieluummin mukaan. 
Ja sit meillä oli sellanen sieniretki, tosin sienii ei ollut yhtään. Niin sit me vaan 
paisteltiin makkaraa (naurahdus) ja juotiin kahvii. Niin se oli kans sellanen, mihin sit 
jokunen lähti ihan mielellään. 

 
H: Joo, joo. Nii. Nii, no tota. Onks sitten niinkun, niin sul ei oo niitä, tavallaan mutta, mut 

jos sä käyt eri pisteissä, niin sulla tulee päivittäisiä kohtaamisia, on järjestetty johonkin 
ulkopuolelle? 

 
V: Joo. 
 
H: Minkälainen tunnelma niissä yleensä on tai? 
 
 


