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Haastattelija: Ari Rasimus 

Haastattelijan syntymävuosi:1969 

Haastattelun päivämäärä: 6.11.2000 Tampere 

Haastateltavan sukupuoli: Nainen 

Haastateltavan asuinpaikka: Tampere 

Haastateltava:  

Haastateltavan ikä: 18 

Haastateltavan ammatti: Opiskelija 

 

AR: Joo näyttäs pyörivänkin, hyvä. Ja tuota niin, elikkä sää toimit aktiivisimmin Maan 

ystävissä? 

 

H1: Kyllä. 

 

AR: Ootsä kuinka kauan tuota… 

 

H1: Neljä vuotta. 

 

AR: Neljä vuotta, joo. Tuota niin, mikä sulla sillon neljä vuotta sitten niin mikä sut sai niinku 

lähtemään mukaan. [H1: joo] Oliko sulla jotain kavereita mukana, vai olitko sä lukenu jostain 

esimerkiksi… 

 

H1: Kavereita mukana, kavereiden kanssa. [AR: joo] Neljä vuotta sitten mä olin neljätoista… 

[AR: joo] Että tuota (.) Innostus oli sen mukainen. 

 

AR: Joo, joo. Nuoren ihmisen… 

 

H1:  Mmm… Mä olin sillon syksyllä, mä olin siis peruskoulun yheksännellä luokalla [AR: 

mmm], mä olin… Täytän yheksäntoista ihan kohta [AR: joo]. Ja tuota (.) mulla oli ollu pari 

kaveria Luontoliitossa sä tiedät Luontoliitto [AR: joo] niinku… lasten ja nuorten… Ja ne oli… 

yheksännellä luokalla pidetetään tää… TET-harjottelu [AR: joo] niin ne oli ollu siellä ja ne 

houkutteli mut ja yhen kaverin mukaan [AR: joo] ja mä menin sinne ja innostuin kertaheitolla ja 

kuulin saman tien Maan ystävistä jotka… joita just oltiin itseasiassa sillon perustamassa [AR: 

joo] Helsinkiin, siellä ei vielä ollu paikallisjaostoa mä menin sitä perustamista edeltäviin 

kokouksiin jo… 

 

AR: Helsinkiin? 

 

H1: Helsinkiin. [AR: joo, kyllä] Mä asuin sillon siellä. Ja tuota (.) olin hyvin innostunut tota 

sillon (.) ja nykyäänkin tota… No, sillon tapetilla oli aika lailla… Maailman kauppajärjestön 

kritiikki oli aika [AR: joo] uutta. Et sillon oli tullu tää Olli Tammilehdon (.) WTO-kriittistä 

taustaa [AR: just] jonka mä luin suurella mielenkiinnolla ja tuota (.) lähinnä nuo tuos sit 

seuraavat pari vuotta heti siitä lähtien niin (.) aika lailla niinku kansainvälisen kaupan ja [AR: 

joo] (.) vapaakaupan… kritiikin parissa tein töitä sitten. 


