
Toimittaja Anni Ågren: Kerrotko ensin nimen ja iän. 

Haastateltava Kimi Koskinen: Joo. Koskisen Kimi, 37.   

Haastateltava Akseli Koskinen: Akseli Koskinen, no relations edelliseen ja 27. 

Haastateltava Teemu Nyrönen: Teemu Nyrönen, 42. 

 

Toimittaja Anni Ågren: Kauanko sä olet harrastanut Pokemon-korttien keräilyä? 

Haastateltava Kimi Koskinen: Aktiivisesti jonkun 10–15 vuotta. 

Haastateltava Akseli Koskinen: Mä en oikeastaan keräile, mutta mä pelaan pääosin. 

Haastateltava Teemu Nyrönen: Joo, vasta muutaman vuoden kyllä että. Korkeintaan maksimissaan 

5 vuotta. 

 

Toimittaja Anni Ågren: Mikä sai sinut alun perin kiinnostumaan tästä harrastuksesta? 

Haastateltava Kimi Koskinen: Pokemon-buumi silloin 90-luvun lopussa. 

Haastateltava Akseli Koskinen: Mä tarvitsin tai kaverit sai sen kiinnostumaan, kun mä oon 

harrastanut muita keräilykorttipelejä. 

Haastateltava Teemu Nyrönen: No se meni vähän niinku kaverin mukana sitten. Tääkin on niinku. 

Lähdin mukaan sitten siitä sitten. 

 

Toimittaja Anni Ågren: Mikä sulle tässä harrastuksessa on tärkeintä? 

Haastateltava Kimi Koskinen: Yhteisö. 

Haastateltava Akseli Koskinen: Se että pääsee pelaamaan kavereiden kanssa, että se on joku 

harrastus pois arjesta. 

Haastateltava Teemu Nyrönen: No kaverit ja hauskuus lähinnä että. Toki se että. Kauheasti 

turnauksiin ainakaan osallistunut vielä. 

 

Toimittaja Anni Ågren: Mikä on kallein sun omistama kortti? 

Haastateltava Kimi Koskinen: Mulla on niitä vanhoja Charizardeja joku melkein 500 € arvoinen. 

Haastateltava Akseli Koskinen: Joo, se on varmaan siinä jossain kympin, kahdenkymmenen 

paikkeilla, mutta niin kuin ne on vaan sen takia, että niitä pelataan aktiivisesti. Niillä ei oo sillain 

keräilyarvoa, niillä on pelaamisen niinku turnaustoiminnan kannalta arvoa. 

Haastateltava Teemu Nyrönen: Oisko ehkä joku 80 €. 

 

Toimittaja Anni Ågren: Kuinka paljon sä olisit valmis käyttämään rahaa johonkin arvokkaaseen 

korttiin? 



Haastateltava Kimi Koskinen: No nykypäivän standardeilla mä en haluaisi mennä viittäkymppiä yli, 

mutta vanhemmista voisin maksaa satoja euroja. 

Haastateltava Akseli Koskinen: En juurikaan etenkin, koska minä toimin tuomarina niin mä en 

harvemmin. Osallistun itse pelaamaan turnauksissa niin sitten mun ei niinku ole järkeä maksaa niistä 

hirveesti, koska mä en keräile niitä. Mä vaan käytän niitä turnauksissa pelaamiseen. 

Haastateltava Teemu Nyrönen: Varmaan jonkun viisikymppiä maksimissaan. 

 


