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Litterointimerkinnät 
 
Haastattelija: Kaapo 
Vastaaja 1: Jarno 
Vastaaja 2: Ile 
  
  
Sa- Sana jää kesken 
(sana) Epävarmasti kuultu jakso puheessa tai epävarmasti 

tunnistettu puhuja 
(-) Sana, josta ei ole saatu selvää 
(--) Useampia sanoja, joista ei ole saatu selvää 
  
, . ? : Kieliopin mukainen välimerkki tai alle 10 sekunnin tauko 

puheessa 
 
[musiikkia] 
 
Kaapo:  
Mä oon Kaapo Hirvonen, Business Collegen opiskelija ja tänään meil on 
Subsoccerin ja Smilcosin perustajat tääl vieraana. Haluutteks te vähä kertoo 
itestänne? 
 
Jarno: 
Morjes, mä oon Jarno Subsoccerilta. 
 
Ile: 
Moi, mä oon Ile Smilcosilta. 
 
Jarno: 
Ja jos mä kerron nyt eka pienen stoorin Subsoccerista, miten se on syntyny. Ja 
sitten kerrotaan, et miten Smilcos on hypänny tähän samaan tarinaan messiin. Eli 
mä oon keksiny Subsoccer-pöytäjalkapallopelin, mikä löytyy täältä koululta, 
tyttären, Emman kanssa vuonna 2008. Me ollaan oltu parvekkeella istumassa 
vastakkain kahdella muovituolilla. Ja mä oon yrittäny samaan aikaan kattoo 
Espanja–Venäjä EM 2008 -matsia telkkarista sillai, et mä katon ikkunasta läpi sitä. 
Emma alko potkii mulle pientä muovipalloo. Ja sit jossain vaiheessa se pallo meni 
mun tuolin alle ja mun tytär alko huutaa, et jee, jee, maali maali. Sit mä yritin 
kattoo samaan aikaan telkkaria. Siis sehän oli todellakin tärkeätä, että Emman 
kanssa pystytään pelaa fudista. Mut sekin oli tärkeätä, et mä näin sen matsin siellä 
telkkarissa.  
 
Niin hätäratkasu oli siihen, että märät uikkarit tuolin takajalkojen läpitte sillain, et 
se pallo ei enää karkaa kauas, ettei mun tarvii nousta siitä tuolilta. Sitten pyyhe 
viritettiin tuolien sivuihin sillai, et siin oli sellanen kaukalo, missä pysty pelaa 
fudista. Ja toisella puolella oli seinä. Se oli ihan täydellinen. Mä pystyin kattoo koko 
matsin fudista telkkarista ja sitte Emmalla oli koko ajan tekemistä. Et se pysty 
alkaa pelaa fudista mun kanssa. 2008 Subsoccerista, tai silloin 



pöydänalusjalkapallo oli sen nimi, niin siitä tuli ihan hillitön viraalihitti. Naapurin 
kaksi espanjalaista poikaa teki saman jutun kisojen ajaks.  
 
Ja sit ku tultiin Suomeen, mä laitoin keksinnön Keksintösäätiölle, mikä silloin autto 
vielä suomalaisii keksijöitä kaupallistaa keksintöjö. Niin ne sano, että tää sun idea 
on ihan –skaa. Sit se meniki pöytälaatikkoon. Muuta 2019, kevyt 11 vuotta taukoo, 
saatiin ensimmäinen kaupallinen versio 11 vuoden tuotekehityksen jälkeen pihalle. 
Me oltiin Eeron kaa messuilla, meillä oli kämänen ständi siellä. Ensimmäisen 
kahden päivän aikana me saatiin tyyliin 150 tarjouspyyntöä. Pöytiä toimitettiin 
kevään aikana tyyliin 50 kouluun ja 10 maahan myytiin ekana vuonna.  
 
Sen jälkeen pelejä on myyty 45 maahan, tällainen kevyt. Meillä on somessa 500 
miljoonaa näyttöö. Sit meijän omas Instagramissa viime vuonna 300 miljoonaa 
näyttöä. Tällainen niinku vähän perus suomalainen startup-stoori. Ja sit en mä 
tiedä, mistä, todennäköisesti jonkun some-videon jälkeen Smilcoski näki joissain 
tän meijän pelin ja päätettiin kehitellä jotain yhessä. 
 
Ile:  
Joo, näin se kutakuinkin meni. Meil ei oo noin pitkä historia, mut nopeesti vaan, 
mistä tää meidän Smilcos Snacks -brändi sai alkunsa. Siis me me pyöritään 
enemmän tai vähemmän paahdetun maissin ympärillä. Mä muistan, se oli talvi 
2019, kun mä kahmin jotain random snacks-pussia. Ja sit siel oli tämmösii rapeit 
maissinjyvii, mä en ollu ennen niitä syöny. Sit mä huomasin, et mä vaan kahmin 
niitä sieltä. Sit mä ajattelin, et täs vois olla jotain. Rupesin vähän tutkii markkinaa 
ja hogasin, et täälhän on maissinmentävä rako, snacks-markkinoilla Suomessa. Sit 
mä rupesin frendei ettii ympärille tekemään asioita, mitä mä en osaa. Yhtäkkiä 
asiat oli niin pitkäl, ettei voinu kun painaa kaasuu. Viime kesänä me saatiin 
tuotteet ulos, eli 2021. Täst mennään eteenpäin. Et just just saatiin S:n kaa diili ja 
Keskon kaa jakelusoppari ens kesälle, niin sit vaan painetaan hanaa ja yritetään 
saada maissin ilosanomaa.  
 
Kaapo:  
Kuulostaa hyvältä. Onks teil jotain tavotteita teijän yritysten suhteen 
tulevaisuudes? Mihinkä tähtäätte, mikä ois unelma? 
 
Jarno: 
Meillä ei ihan hillitöntä unelmaa, tietysti saada se 100 tai monta maata 
maailmassa, et sais äkkii nyt sen 100–200 maata jaettuu Subsoccereita. Mä 
haluisin nyt saada ton kuluttajahintaisen tuotteen myyntiin, että jengin sais 
oikeasti sen. Et ku se on tasavertainen toi tuote. Et jengi pääsis pelaan sitä myös 
niissä maissa, jolla ei oo, joka paikassa ei oo varaa ostaa tätä meidän ns. julkisen 
tilan tuotetta. Ja Subsoccerin idea on siinä, et se on tasavertainen. 
 
Kaapo: 
Eiks tommonen ois, eiks se ois helppo pistää vaik johonki puistoon vaa? 
 
Jarno: 
Toi on ihan äärimmäisen - 
 
Kaapo: 
Urheilupuistoon semmosen pystyy pistää maahan varmaan ihan helposti. Jengi tuo 
oman pallon ja pelaa siinä. 



 
Jarno:  
Siis todellaki. Sellane ois. 
 
Ile: 
Pari pulttii vaan, ni ei lähe heti pakun perään. 
 
Jarno: 
Nii, en tiiä, Bronxissa se täytyy olla, no, Hervannassakin sen täytyy olla terästä. Et 
ei se muuten. Et Kantsu ja Hervanta kun laitetaan Suomessa testiin, niin sen 
jälkeen se menee kyllä New Mexicoonki heittämällä. 
 
Kaapo: 
Niin, se on spreijattu maalilla. Onks teillä Smilcosil jotain yritys(tavotteit)? 
 
Ile: 
Totta kai on, mut kuhan  nyt saadaan tää Suomi eka vallattuu. Mut kyl meijän 
tarkotus on ulkomaille lähtee heti vaan kun saadaan sieltä kumppanit ja hommat 
kondikseen, niin varmaan täs taktisesti sitten länsinaapurin kautta muualle 
Eurooppaan. 
 
Kaapo: 
Jes. Mitä tää yrityksen perustaminen vaati teiltä? 
 
Ile: 
Niin, hyvä kysymys. Siis paljon. Ehkä siin on enemmän se päätös ja se ns. tipping 
pointti. Niinku mä sanoin, et tuntu siltä, et nyt on liian myöhästä enää perääntyy, 
et nyt täytyy vaan painaa hanaa. Et toki se vaatii tiettyy heittäytymistä ja 
uskallusta, niinku hyppy tuntemattomaan. 
 
Kaapo: 
Nimenomaan uskallusta just ottaa riski, et – 
 
Ile: 
Niin. Ja sit jostain kumman syyst kyl asioiden takana on ratketa ja sen selvitä. 
Kuhan vaa jaksaa kysellä ja on ite aktiivinen ja ei jähmety paikoilleen. Ja 
tunnustaa itselleen sen, et on vähän tyhmä. 
 
Jarno: 
Nimenomaan. Täytyy pyytää jeesii. Et sä et osaa itte kaikkea, se ei oo tarkotuskaa. 
Ja varsinkin jos sä sit yrittäjäks rupeet. Että kun ittellä mulla ei oo koulutusta, mä 
oon melkein ammattikoulust valmistunu, et se ei oo siitä kiinni. En juurikaan osaa 
kieliä, mutta juttelen heittämällä 30 maahan Google Translatorilla. Ei oo mitään 
probleemaa. 
 
Ile: 
Ja ratkasut löytyy. 
 
Jarno: 
On. Nick Cannonille Foxille ollaan peliä duunaamassa. 
 
[puhelin soi] 



 
Ile: 
Se taitaa soittaa nyt? 
 
Jarno: 
Katotaan, katotaan. Laitettiin ääni päälle. Eiku sielt Espanjast soitetaan. Espanjaa 
mä en hablaa kauheen hyvin, mut sekin menee Translatorilla ihan heittämällä. Mut 
siis kaikista tärkein yrittämisessä, mitä nyt itte osaa sanoo, et se on vaikeeta, totta 
kai. Mut toisaalta se antaa sulle niin paljon, se antaa sulle mahkuja. Ja sitte sä 
pystyt itte päättää, ketä sä pyydät jeesiin siihen. 
 
Ile: 
Ja se sana on hyvä suomessa, siis yrittäjä. Et se on sitä yritystä ja sä yrität eri 
puolilta ja sit jossain vaihees hommat loksahtaa paikoilleen ja sä pääset jotenki 
träkille. Ja siit voi painaa eteenpäin. 
 
Kaapo: 
Jep, sit on vaan hanaa. Mimmonen teijän yritysarki on nyt? Mitä te teette? 
 
Jarno: 
Niin siis ihan kaaottista. 
 
Ile: 
Niin siis kaaosta se on siis tälleen, kun on tämmönen juhta eli toimitusjohtaja 
yrityksessä, ni siin on kyl kaikke startup-levelillä. Et kyl siin on ihan kahvinkeitosta 
diilien väsäämiseen. 
 
Kaapo: 
Kaikkee? 
 
Ile:  
Nii, kaikkee. Siihe on vähän valmistauduttava, et kaikkee täytyy tehä. 
 
Kaapo: 
Onks teil isot yritykset, onks paljon työntekijöitä teillä? 
 
Jarno: 
Ei oo isoja. 
 
Ile: 
Meit on kaksi tekemäs operatiivista hommaa. 
 
Kaapo: 
Eiks se oo sillo aika iso homma per naama hoitaa yhtä yritystä kahdestaan? 
 
Ile: 
Tavallaan joo, semmost venymist ja sinkoiluu. Mut tää on nyt valittu linja. Ja 
ajatus on tietysti siinä. Ja sit mitä odotetaan tietysti tulevaisuudelt, mitä kysyit 
aikasemmin, varmaan just sitä myös, että hommat stabilisoituis. Ja itsekin vois 
ehkä jossain vaiheessa keskittyy sit enemmän semmoseen ylhäältä katsomiseen.  
 
Jarno:  



Mut kyl se matka siinä on.  
 
Ile: 
Matka on tärkee. 
 
Jarno: 
Siis matka on tärkee. Se kuulostaa naiivilta sillai, mut se, et sä hakkaat sitä päätä 
siihen seinään. Sit sä hakkaat ja hakkaat ja sit sä et huomaa mitään. Mulla oli isoin 
juttu meijän yritykses, me hommattiin oma pumppukärry. Siis aivan älytön juttu, 
IKH:sta haettiin pari vuotta sitte oma pumppukärry. 
 
Ile: 
Meki haettiin. 
 
Jarno:  
Ihan sairaan siisti juttu. Laitoin Subsoccerin logon siihen, ni ei siistimmäks muutu.  
 
Ile: 
Oliks teil semmonen nysä vai semmonen pitkä? 
 
Jarno: 
No meil oli se vähän nysää pidempi, se, mihin rahat riitti. Se just, mihin rahat riitti. 
Mut sit jossain vaiheessa, se on aina rankkaa, koko ajan sun täytyy taistella, välillä 
tulee sikaonnistumisii, välillä tuntuu, et nythän tää sujuu. Välil on rahat loppu, aina 
on rahat loppu. Välillä tulee iso diili ja sitten mä mietin, et no miten me saadaan 
toimitettua. Et siis se on jatkuvaa taistelua. Jossain vaiheessa Andy Carroll, pelas 
ennen Newcastlessa, mä en ees tiedä, missä se nyt pelaa. Päätin, että alettii tekee 
somee. Emmaa nauratti, että isi, älä ala tekee somee. 100 miljoonaa näyttöö, 
(ESPN) jako meijän ekat videot. Siis ihan posketon. Keskellä yötä joku laitto, sit 
mä sanoin, et mitä nää siniset täpät tarkottaa täs Instagramis, mä en tienny. Sit 
sano, et tää on joku jalkapalloilija. Siis mä en tienny jalkapalloilijoit. Sit tää niinku 
et joku Andy Carroll sanoo, et voisit sä hoitaa mulle yhden pöydän. Sit mä sanoin, 
et no maksa mulle. Siis me ei oltu myyty mihinkään. Sit se alko kertoo ittestään ja 
sit me juteltiin, et hän voi tehä kaikkee. Sit se päätty siihen, et se teki perheensä 
kanssa meille videomatskuu. Edelleen se itte editoi. Sil on semmonen ihan 
sikamakee mesta Essexissä, itte editoi perheelle, anto meille kaikki käyttöoikeudet. 
Sit se oli sellanen juttu, että kun me saatiin se duunattuu, sit me oltiinki, jo 
Suomessa nyt ei kukaan tiedä edelleenkään meitä, mut siis sillon et me saatiin 
tollanen tyyppi siihen, ni se oli meille ihan sairaan iso juttu. 
 
Ile: 
Te ootte niinku born global selkeesti. 
 
Jarno: 
Nii, et se oli ihan sairaan iso juttu. Ja nyt meillä on sillee, et sit tulee joku Moise 
Kean ja laittaa viestiä, et hei bro, että tällänen. Tai maitse kiinni laittaa viestejä et 
häivy Pro että niinku tällänen tai Ivan Rakiticcil on himassa Subsoccer. Tai meil on 
Juventuksessa, meil on pelaajia, ketä ei me voida sanoa, ei ne oo antanu lupaa, 
mut siis jengi supporttaa, et hei, tää. 
 
Kaapo: 
Eiks Zlatanillaki oo jossain jotain? 



 
Jarno: 
Ei saa sanoo. 
 
[naurua] 
 
Jarno: 
Ei saa sanoo. Mut siis tää on ehkä paras, Mica Caiolas, parturi Pariisissa. Jengi oli 
sillai, et miks sä lähetät Mica Caiolakselle pelin. Me suunniteltiin Mican kanssa peli 
yhessä. Micalla on pari asiakasta, se löytyy sen IG:stä, voi kattoo et Mica Caiolas, 
niin sil o Ronaldo, Messi, Neymar, Mbappe, Pogba, sil on PSG ja Ranskan 
maajoukkue. Sit sil on Subsoccer siinä. 
 
Ile:  
Siis leikkaa äärimmäisen kalliita tukkia ammatikseen. 
 
Jarno: 
Nii, ei saa tehdä virheitä. 
 
Kaapo: 
Ja sit siel on teiän peli. 
 
Jarno: 
Niin, sit se peli on siinä. Et vahingossaki kaikki näkee sen.  
 
Kaapo:  
Ja sit ne innostuu vähän. 
 
Jarno: 
Eijä sitä tiiä. Mut siis nää on sellasii juttuja, et nää on niit makeit juttuja. Et näist ei 
rahaa tuu, tai voi tulla ja varmaan tulee jotain kautta. Mut se on sellanen, et sit sä 
pääset tekeen ton. Ei edes Aleksi tai Emma, mun lapset jaksa kuunnella iskän noit 
juttuja. Mut itte on innoissaan ja duunis jengi on innoissaan.  
 
Kaapo: 
Totta kai, se on tärkeint. 
 
Ile: 
Joo ja kylhä se kuuluu startup-skeneen, et tavallaan jokaseen tsäänssiin tartutaan. 
 
Jarno: 
Niin ja tuuletetaan. 
 
Ile: 
Niin, seki vielä. 
 
Kaapo: 
Mistä idea teijän Smilcosin ja Subsoccerin yhteistyöhän, mist se tuli? Oliks se vaan, 
et te näitte, et otitte yhteyttä? 
 
Ile: 



Emmä usko, et siin oli mitään ideaa siis varsinaisesti. Meil oli yhteinen tuttu, 
mitenköhän se meni. Muistatsä paremmin? 
 
Jarno: 
Eiku me oltiin, siis toi avas toi Stadi ton Training for Warriors. Siis toi Salonen. Eli 
me nähtiin sieltä. Että siis meidän yhteisellä tutulla, te olitte tekemässä – 
 
Ile: 
Niin oliki. Ei siin ollu ennen sitä mitään. Joo me toimitettiin vähän snäksei sinne 
avajaisiin ja sit teil oli tää, mä en ollu kuullu itekkään Subsoccerist mitään. Mä 
luulin, et se oli joku akvaario, mitä te roudasitte. 
 
[naurua] 
 
Jarno: 
Ja tää tulee esittelee, et hei, meil on tälläsii jotain maissei. No meil on tällänen 
akvaario. No mitäs te, että no tehäänkös jotain yhteistyötä. Mut siis se, mitä me 
tehään. Meille tulee Tesla pääpalkinnoks Subsoccer-turnaukseen. Sä et tienny vielä 
tätä, mut nyt tiijät.  
 
Ile:  
Pitää ehkä on rupee tsemppaa. 
 
Jarno: 
Joo mut siis mä luulen, et se on Smilcos-teipattu – 
 
Ile: 
Okei, käy. 
 
Jarno: 
Mut katotaan, mitä se on. Mut siis älyttömii ideoita täytyy kertoo ääneen, sit ne 
toteutuu. Ne ei toteudu muuten.  
 
Ile: 
Totta. 
 
Jarno: 
Ei siis tää on ihan fakta. Joku sano, että sun ei oo mitään järkeä alkaa tekee 
somee, sä oot keski-ikänen, ylipainonen, suomalainen kielitaidoton tyyppi. Sä saat 
neljä näyttöö. No meil on nyt 550 miljoonaa näyttöö. Se onnistuu sen takia, et niitä 
alkaa tekee. 
 
Kaapo: 
Nimenomaan. Jos sä otat sen puheeks, se on eka askel. 
 
Ile: 
Nii, ja tässä on hyvä esimerkki siitä, ettei kannata kuunnella muita monessakaan 
asiassa. 
 
Kaapo: 
Jos joku sanoo sulle, et älä tee, niin sit sun kannattaa tehä. 
 



Ile: 
Varsinkin, jos se on siis latistavaa, ilman muuta kannattaa hyvii neuvoi kuunnella. 
 
Kaapo: 
Joo, mut jos joku tahalteen haukkumalla haukkuu tai tulee lyömään sua maahan, 
ni ja sit se on yleensä hyvä merkki. 
 
Ile:  
Niin se pitää jotenkin kääntää pieneks buustiks, et kyl mä tän hoidan. 
 
Jarno: 
Ja kyl se sit pikkuhiljaa. Et mä itte naureskelin, et Suomessa meijät tiedetään siitä, 
et me oltiin jossain tv-ohjelmassa neljä sekuntia. Siis me oltiin joku Pitkämäki 
potkas yhden kerran palloo ja sit kamera käänty sitten tuli, että ihan älytöntä, te 
olitte telkkaris perjantai-iltana. Sit mä katoin, niin oltiinkin. Ja se on Suomes kovin 
juttu. Mutta nyt me ollaan yhes tv-sarjassa kuulemma ainakin viidessä jaksossa 
syksyllä. Ihan sairaan siisti, ihan sairaan makeeta. Suomalainen.  
 
Ile: 
Siis Subsoccer-dokumentti? 
 
Jarno: 
Ei, kun me ollaan oltu siis Saksan päätelkkarissa ja siis somessa ja (ESPN:n) sivuil, 
kaikis muissa. Mut ekan kerran suomalaiseen tv-ohjelmaan. 
 
Ile: 
Mekin oltiin kymppiuutisissa. 
 
Jarno: 
Ihan sairaan siistii. 
 
Ile: 
Ootas nytte, jossain uutisis me oltiin, koska mä laitoin mun avopuolisolle Smilcos-
kangaskassin olalle, ku sitä haasteltiin pyhäinpäivänä telkkarissa. 
 
Jarno: 
Ihan sairaan hienoo. 
 
[naurua] 
 
Ile: 
Mut siis tää on just tätä, et jokainen tsäänssi pitää – 
 
Kaapo: 
Mul ois tääl viel yksi kyssäri. Jos voisit antaa yhden vinkin aloittavalle yrittäjälle, 
niin mikä se ois? 
 
Jarno:  
Alota yrittää. 
 
Kaapo: 
No se oli nopee helppo. 



 
Ile: 
Nii, ei siinä oikein muuta, ku pitää vaa alottaa jostain. Et mulki on semmonen 
kirjanen, mis on bisnesideoita tolkuttomasti. Ja miks mä sit päädyin tähän nyt 
lähtee tekee tätä maissihommaa, ni jotenki koin, et tää on helpoimmin hallittavissa 
niistä, mitä mul oli niit ideoita. Mut just näin, että ei siin oikein oo muuta. Pitää 
vaan testaa. 
 
Jarno: 
Et sä voit niinku toi pöydänalusjalkapalloidea, 11 vuotta, mä meinasin jo jossain 
vaiheessa, et mä laitan sen ilmaseks nettiin, että kattokaa, tehkää tällanen, ku en 
mä saanut ehtyy sille mitään. 
 
Kaapo: 
Hyvä ettet laittanu. 
 
Jarno: 
Niin, ja sit ku se viel oltiin haukuttu ihan lyttyyn. Siis ei se haittaa. Ja sit se, että 
joka juttu, ala tekee. En osaa tehä haastatteluja, ala tekee haastatteluja. En osaa 
tehä somee, ala takee somee. En osaa tehä grafiikkaa, en osaa myydä. Niin sit alat 
tekeen sitä. 
 
Kaapo: 
Tekemällä oppii. 
 
Jarno:  
Niin, kaikki tekosyy jostain tekemisen aloittamisesta. Et odota, mun täytyy tehhä 
tää suunnitelma loppuun. Ääh, anna mennä vaa.  
 
Ile: 
Joo just näin, että kyllähän ihminen on loistava keksii itselleen esteitä asioille. Mut 
kyllähän tämmöset vanhat latteudet, niinku työ tekijäänsä opettaa, niin kyl niis on 
jotain hyvin vahvaa perää. 
 
Jarno: 
Nii ja jos et sä muuta opi, niin sä opit sen, et mä en osaa tota hommaa, mä 
pyydän siihen jonkun joka osaa. 
 
Ile: 
Joo, todellaki. Ja sit se on usein semmosta, ettei sitä ite tajuukaan, miten paljon 
siin matkalla tulee jotain oppia. Et se ehkä vast selvii sitte, ku joku kysyy sulta 
myöhemmin. Ja sit sä voit auttaa muita sitten, ettei ne välttämät käy samoja 
karikkoja. Aina tulee niit kuoppii ja muita. Ei niit kaikkii voi mitenkään. Mut et jos 
aina voi jossain jeesaa, niin mielellään. Mul on semmonen käsitys, et kaikki 
yrittävät yleensä on semmosii, kyl ne mielellään jeesailee myös muita. 
 
Jarno: 
Joo, siis pyytääkö apuu. Mut siis mun täytyy kiittää teitä. Ihan yksi parhaista 
turnauksista, mitä mä oon nähny. Ihan törkeen hyvä, teil oli ihan sairaan hyvä 
meno. Sit Smilcosin puolestakin voi sanoo sen, että älyttömän hyvin jaettu snäksit, 
meni kaikille, kaikkia sitten boostattiin. Siellä oli ihan törkeän hyvä meininki. 
 



Ile: 
Hyvä, kiitos siit. Mä en päässy mestoille, ennättäny, mut kiva et pääsin tänne. 
 
Kaapo: 
Oli kyl joo. Yllätyin vähän itekki, miten se lähti sillee, vähän räjähti käsistä. Et 
sinne tuli ihan sikan lössii. Niit Smilcosii vaan sillee, jengi halus siihen turnaukseen. 
Katto et hyväl meiningil, siel tsemppas ja kaikkee. 
 
Jarno: 
Ja se johtu siitä, että teil oli ittellä hyvä meininki. Se tarttuu. 
 
Kaapo: 
Nimenomaan. Musiikkii vähän siinä ja – 
 
Jarno:  
Niin, siis kaikki se, mitä oli duunattu siihen. Se musa oli ihan sikatärkee ja se, että 
te pyöritte ympärillä, te hoiditte. Me opittiin, mä opin, miten Subsoccer-turnaus 
kuuluu. Nyt kun meil on tossa Triplan O’Learysissä, meijän ns. sporttibaarimesta, 
missä kerran viikossa on tarkotus alkaa järjestää niit turnauksii. Niin noin se täytyy 
tehdä, just noin. 
 
Kaapo: 
Mä oon vähän otettu nyt. 
 
Jarno: 
Eiku niin kuuluu ollakin. 
 
Kaapo: 
Kiitti. Kiitti teille myös.  
 
Jarno: 
Ei mitää. 
 
Kaapo: 
Ei kai täs muuta. 
 
Jarno: 
Hei, muchos buenos. 
 
Ile: 
Joo, kiitos. 
 
Kaapo: 
Muchos buenos. Kiitti. 
 
[musiikkia] 


