Toimittaja Roosa Laiho: Mitä opiskelet?
Haastateltava Jasmine Siirilä: Yhteiskuntatutkimusta.
Haastateltava Eve Kess: Mä opiskelen tällä hetkellä öö lukiossa business-linjalla.
Haastateltava Tatu Holkko: Tietotekniikkaa.

Toimittaja R.L.: Kuinka paljon käytät digitaalisia ja paperisia oppikirjoja opinnoissasi?
Haastateltava J.S.: No vähän niinku ehkä täysin digitaalisia. Et just niinku materiaalit ja kaikki
tämmöiset, mitä kursseilla käytetään, on niinku enimmäkseen vaikka artikkelit ja tämmöiset on
niinku diginä. Mutta sit just vaikka jos pitää lukea jotain kirjoja, niin kyl, kyl mä mieluiten sit otan ne
niinku paperisena, jos se on mahollista.
Haastateltava E.K.: Mä käytän digitaalisia kirjoja suurimman osan ajasta, mutta joissain, esimerkiksi
matikan kursseilla, mä käytän paperisia kirjoja.
Haastateltava T.H.: Lähes kokonaan digitaalisia.

Toimittaja R.L.: Pidätkö enemmän digitaalisista vai paperisista oppikirjoista?
Haastateltava J.S.: Paperisista. Musta tuntuu, et se on helpompi ehkä lukee niinku sillai fyysistä
kirjaa. Ja nii, se ei ehkä oo niinku silmille yhtä rasittavaa. E-kirjat on niinku semmosia tosi niinku
kömpelöitä ne, ne missä niinku luetaan, tai niinku et se ei oo ehkä niin lukijaystävällinen, ainakin
koneelta kun mä oon yrittänyt lukee.
Haastateltava E.K.: Mun mielestä molemmissa on hyviä ja huonoja puolia. Mutta esimerkiks ööm
matikassa mun on helpompi opiskella paperisesta kirjasta, mutta digitaalisessa kirjassa on se
mukavuus, että ne on halvempia yleensä.
Haastateltava T.H.: Digitaalisista enemmän. Niistä on helpompi hakea asioita ja no tietotekniikka
yleisesti on semmonen aihe, jota on aika luonnollista opiskella näistä.

Toimittaja R.L.: Mitä hyviä ja huonoja puolia digitaalisilla oppikirjoilla on?
Haastateltava J.S.: Hyviä puolia just, että niitä on niinku saatavilla enemmän. Tai just et sit jos
kirjastossa ei oo jotain kirjaa, niin ainakin se sitten diginä yleensä löytyy. Ja sit just ei tarvii vaikka
raahata kirjoja mukana, et se on siinä koneessa. No sit no niitä huonoja just se, että ehkä ei oo niin
semmosta kivaa lukea sitä siitä koneelta. Ja sit myös just, just vaik joskus bussis mä haluisin vaik
lukee kirjaa, niin sitten vähän tyhmä ottaa konetta niiku esille, et se ois helpompi, et on se kirjakirja.
Haastateltava E.K.: Öö digitaalisten kirjojen hyviä puolia on ainakin se, että ne on halvempia ja ne on
aina mukana koneella. Eli siitä ei oo vaaraa, että ne unohtais kotia. Mutta huonoja puolia on se, että
joskus pitää vaihtaa useempien öö sivustojen kanssa tai välillä. Ja sitten jos esimerkiks sanotaan
Otavan sivustot ei toimi, niin sit sä et pääse niihin sun kirjoihin.
Haastateltava T.H.: Helpompi harhautua tai keskittyminen on ehkä parempaa sillon, jos on
pelkästään joku kirja edessä. Aikasemmin sanoin just sitä, et niistä on helpompi hakee asioita ja niitä
on, niiden löytäminen on ylipäätään helpompaa niinku netistä.

