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PH:  Mitäs sää ajattelet kulutustavaroitten tasosta, jos ei ajattele teknologiaa, vaan 
minkälaisia tuotteita siellä tehdään? 
H: Mmm. Kyllä siellä hyviä tehdään, ei siellä huonoja tehdä. Tottakai on kaikissa - onhan 
sanotaan sota-autoissa esimerkiksi, niin nehän on aika idioottivarmoja, nehän on kauhian 
näkösiä - en tiiä sitten. En oo sillai ajatellu.  Mutta siellä on kuitenkin niin paljon puutetta 
toisin paikoin tällasista tavaroista. En tiedä sitten onko ne kerääntynny yhteen paikkaan 
ne oikein huippujutut ja sitten tuota niin siellä on paljon hätää kärsiviä paikkoja.  Siellä 
sitten melekeen revitään vaatteet pois päältä kun menee. (TURISTIT?) Niin. Että sen mää 
oon ainakin pannu merkille. Että kuitenkin sillai niinkö, että tulee ristiriitanen olo itellä, 
että hetkinen onko tämä tosiaankin, onko tämä nyt oikia maakaan., että kun sieltä tulee 
ihmiset Suomeen ja kertoo mitä siellä on tapahtunnu, niin kyllä mää sanon, että on 
aikamoinen heitto. Että eihän niinkö Suomessa niin kauhia heitto oo, että jos mennään 
johonkin tämmöseen pieneen kaupunkiin [kotikaupunki], no ei se nyt paljon eroa jostain 
isommasta kaupungista sillä lailla. Ei meillä oo puutetta sen enmpi kuin heilläkään. se on 
kaikki .... 

PH: Se on selevää että jos ite ei oo käynny, niin käsitys perustuu mielikuviin, jotka on 
syntynny lehtikirjoittelun ja ... 

H: niin ei voi todella sanoa, että on näin ennen kuin ite näkee. Ja siellä pitäsi olla aikaa. 
Pitäs oikein seurata ja kultuuria seurata ja kaikkea ennen kuin pystyis ottaan. 

PH: Minkälainen käsitys sulla on ihmisten pukeutumisesta siellä? Siitähän nimittäin 
ihmiset puhuu aina kun ne käy matkoilla. 

H: Siellä paljon näkee miliisejä, niitä pollareita. 
PH: Kumpi sinusta on tyypillisempi kuva venäläisestä naisesta? #KUVIA# 

H:  Nämä. Nämä mummelit. Kyllä mää uskon että siellä on tämmösiä hyvin vaikiasti 
eläviä ihmisiä. Että siellä on ihan ruuasta hätä ja vaatteista.  

PH: Entä sitten nämä kaunottaret? 
H: Nämä kaunottaret on tietenkin jotain kuninkaallisia oikein. Heti semmosia, että näillä 
on sitten korkia arvo muutenkin yhteiskunnassa. Siellä ei sitten.. 
PH: Luuletko sää että siellä on eriarvoisuutta ihmisten välillä? 

H: Varmasti. Kyllä. Onhan se kuitenkin niin iso maa ja se on muutenkin jakautunut niin 
hassusti, että .. eurooppalaisittain ajatellen. kyllä varmasti siellä on. Mutta sitten näkis 
kun kävis monessa eri kaupungissa ja paikalla, niin sitten näkis vielä enenmmän. 
PH: Jos sää ajattelet niitten tavallisten ihmisten elämää siellä, niin minkälainen kuva sulla 
siitä on? Mitkä siellä on suurimpia ongelmia, mitkä taas vois olla sellasia hyviä puolia? 
Sää äsken mainitsit siitä, että sä arvelet että siellä on 


