
Toimittaja Kaisla Pietilä: Mitä sovelluksia käytät eniten kun juttelet kavereiden kanssa? 

Haastateltava Linda Lähdeniemi: No mä käytän Whatsappia. Sitten mä käytän Telegrammia, 

Snapchattia ja Instagramia. Joo, siinä ne oli niinku mitä mä käytän. Ehkä sitten jotain muita 

muutamia keskusteluja esimerkiksi jossain Facebook Messengerissä tai muissa, mutta ne on nyt ehkä 

vähän jo ajanut ohi. 

Haastateltava Nea Kyllönen:  Whatsappia ja Instagramia. 

Haastateltava Miro Mansikkamäki: No ehkä Whatsapp ja sitten tota noin snäppiä ja. En mä tiedä. Se 

on aika lailla siinä sitten, että ei varmaan mitään muuta. 

Toimittaja Kaisla Pietilä: Kuinka tärkeäksi sää koet somen sun ystävyyssuhteiden kannalta? 

Haastateltava Linda Lähdeniemi: Mä koen sen kyllä aika tärkeäksi sen takia, että kun tuntuu 

jotenkin että nykyään kaikilla elämä on nykyään kauheen kiireistä, niin sitten jos joku postaa jotain 

someen niin sitten se pysyy vähän niinku kartalla että mitä kukakin tekee ja mitä kenenkin elämässä 

tapahtuu ja ja muuten että mä koen sen kyllä tosi tärkeäksi. 

Haastateltava Nea Kyllönen: No en kyllä kauhean. 

Haastateltava Miro Mansikkamäki: No se on ainakin ihan suuri osa mun arkipäiväistä elämää, niin 

kyllä minä koen sen aika tarpeelliseksi ja tulen ihan varmasti tulevaisuudessakin vielä tarvitsemaan 

aika paljon, että vaikea siitä on kyllä luopua. 

Toimittaja Kaisla Pietilä: Muuttiko korona sun yhteydenpitoa sun ystävien kanssa jotenkin 

pysyvämmin? 

Haastateltava Linda Lähdeniemi: No ei se ainakaan vielä ole muuttanut, että minulla on ystäviä 

ympäri Suomen ollut ennen koronaa ja on niinku nyt korona koronan jälkeenkin niin yhtä lailla mä 

pidän heihin yhteyttä sitten niinku eri viestintävälineiden kautta, että ei se ole kyllä hirveästi 

muuttanut. Ehkä se, että nähdään niinku harvemmin niin sitten voi olla että laitetaan enemmän 

viestiä tai soitellaan, mutta en mä koe että siinä olisi tapahtunut mitään suurta muutosta. 

Haastateltava Nea Kyllönen: No ehkä videopuheluita tulee puhuttua enemmän mitä ennen. Mutta 

ei muuta. 

Haastateltava Miro Mansikkamäki: No ehkä joo, että ennen silleen nähtiin vähän enemmän 

kasvotusten, mutta sitten kun justiinsa nimenomaan tää koronakin tuli niin ehkä meni vähän sinne 

somesovellusten puolelle. Sitten enemmänkin se yhteydenpito meni sinne että joo. 

 


