
Lukekaa näytteet A-F ja päätelkää puheesta, kuka henkilöistä missäkin näytteessä 

puhuu. 

 

A. – Mie olin sielä – sitte kävin opiston ja sitte menin, kävin sen 

tietotekniikan jatkolinjan heti siihen perrään. – No, se oli ni kö, 

tuli käyttäjiä ja mikrotukihenkilöitä mitä siittä tuli mutta… En nyt 

tiijä, ehkä siittä sen huomas, etten m-ala ainakkaan kaheksaa 

tuntia istuun konneen takana päivässä, opetti se ainaki sen! 

B. Meillä ainaki Hennan kaa.. ni jos nyt sanotaam jotain eri asiasta 

ni me jätetään se sit sikseen… et joskus ku sanoo jotakin ni sit se 

toinen rupee heti riiteleen ja sanoon vastaan… pakkohan se on 

aina sanoo jotain… tai voihan sen tietysti lopettaa mut joskus 

tulee silleen et on pakko sanoo jotain. 

C. – Yks miäs meni kans semmonen vanha miäh lääkäriin, ja 

lääkäri sano sittä, että -ku se kysy terveyttä, että terveyrestä ni, että 

noin: ”Kylä se nyt täytyy sitte jättää”, sano ”viina naiset ja 

tupakki”, sano ni… ”elänköh minä sitte kauvemmin”, ilahtu se 

miäs ni… ”Ette”, sano lääkäri, ”mutta aika tuntuu muuten 

pisemmältä. 

D. – Miulla oli siloon ku opiskelua aattelin mielessäin kaks 

vaihtoehtoo: sairaanhoitajaksi tahi insinööriksi. Insinööriksi 

sitten rupesin, kun niillä ol siihen aikoo kakssattoo markkoo 

parempi palkka ku sairaanhoitajilla. – Kun vuosia sitten 

esitelmöin Suomen betoniyhdistyksen tilaisuudessa, tuli 

yhdistyksen toimitusjohtaja kiittämään luennosta sanoen, että 

hän on kyllä kuullut satoja luentoja betonista mutta koskaan 

 noin 70-vuotias helsinkiläinen, entinen merimies 

 noin 80-vuotias hämäläisisäntä Pälkäneeltä 

 noin 25-vuotias myyjä Torniosta, mies 

 peruskoulun viidesluokkalainen tyttö Helsingistä 

 noin 40-vuotias Savosta kotoisin oleva pääkaupunkiseudulla asuva 

diplomi-insinööri, nainen 

 noin 30-vuotias konttoristi Turusta, nainen 



ennen sitä ei ole käsitelty kuin lintua kämmenellä. Ja kyllähän se 

semmonen asia minulle on. 

E. –Se oli niin huvittava. Mä sa et ei silti, siäl oli yks kaveri viime 

vuan, ni hän ihastus munhu niim paljo et hän halus -et mun-o 

välttämättä mentävä hänen kas naimisi ja mennäs sinne. Hän 

näytti kuule jopa talonsa. Kummoses talos me tulla asuma, mää 

sit kattosi vähä aika sitä talo et see oli kuule, olik se vissi, pari 

kerta isompi ku tämä huane. 

F. –Tääl ei ollu sota-aikana, sodan jälkee kun paperikledjuja vaan 

kaikkii paperi-tsengoi ja tommosii niin tota. Mä ajattelin, mä 

stikkaan sen verran merille, et mä skaffaa uudet kledjut, elikä 

vaatteet. No siäl tuli skaffattuu niit niim mont – meni monta 

pukuu siäl skönel, ku mä olin tuota meleen kolmettoist vuatta. 

Stikkasin tual norjalaisissa ja svenskeissä ja danskeissa ja, ja tota… 

Ku se oli vähä vaikeeta sillon tää sodan jälkeinen tää Suami, ku 

ei tiädetty oikeim mitä tääl tapahtuu ja mitä, kuinka se oli tota… 

 

 

 

 


