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TM: Toi on ihan mielenkiintoinen juttu, mut ett mistä sä luulet ett se vois johtua ett se on 
niinku nimenomaan tää jäi, ett täss kävi näin että? 
 
H5: No se on niinkun, niin sitä mä oon kyll miettiny, se on niinkun….en mä ehkä ihan 
tohon kysymykseen osaa vastata, mutt jotain sinne päin [TM: niin, niin] niinku…siin 
on…just näiss muiss poliittisissa liikehdinnässä on ollu aika paljon sellasta ett se on 
lähteny sellasest ehkä (.) lähtenyt jostain tommosesta yliopistoaktivistihommasta, kun 
taas toi liike oli niinkun tosi semmonen ei-älykkö siel oli tosi vähän just semmosta vaikka 
yliopistopossea ja se jotenkin erityisesti se eläinoikeusliike niin se lähti tosi vahvasti siitä 
punk-kulttuurista, joka on niinkun sssillä oli varmasti tekemistä sen asian kanssa aika 
paljon [TM: niin vois kuvitella joo] mut ett miks se sit oli niin, ett täss ei ollut mukana 
yliopistoväkeä juurikaan, sitä mä en oikeen 
 
TM: Niin, niin, aivan…Kyllähän siin nyt kuitenkin oli mukana sitä yliopisto 
 
H5: Oli, oli tietenkin ja vaikka ite just opiskelin sillon koko ajan, mut se oli kuitenkin, ett 
sanosin vähemmän mut mitä ennen ja jälkeen on ollu 
 
TM: Joo, niin kyllä, joo se on ihan mielenkiintoinen kysymys kyllä…okei….kuinka 
aktiivisesti sä seuraat näitä, sä sanoit että sä oot siellä sähköpostilistoilla [H5: joo], mut 
ett seuraat sä muuten niinku 
 
H5: Ei, en hirveen, en aktiivisesti kyl, kyll voi sanoa en aktiivisesti ollenkaan…ett 
totatota…ymm…joo kyll joo 
 
TM: Se riittää vastaukseks (molemmat nauravat) tota, mitä sä sit ajattelet niinku ett, jos 
sä mietit sun ideaaleja sillon 9, 10 vuotta sitten niin mitä niille on tapahtunut? 
 
H5: No, niinku öö…ehkä ne ei niin hirveesti oo muuttunut, niinku ymmm siis jotenkin 
niinku pohjimmiltaan, tietenkin se on niinkun, joku tommonen yhteiskunnallinen kelailu 
on niinkun pysyny kuitenkin ja sit tietenkin kun niitä asioita pyörittelee niin jotenkin ne 
ehkä jalostuu tai hienostuu tai jotenkin muuttuu, mut se on niinkun öö varmaan niinkun 
jostain näkökulmasta aika syvällisiäkin muutoksia, mutt kyl mä nyt niinkun, joillain lailla 
aika siis, tai siis jotenkin se maailmankuva itse asiassa on siis aika siis semmosia 
perinteisiä vähän niinku johonkin semmoseen vasemmistoblokkiin liittyviä ajatuksia ja 
vähän niinkun tasa-arvoa, demokratiaa ja ympäristöä (ess) siis tommosia ajatuksia, aika 
paljon se näkemys siitä, että tavallaan siis se konkreettinen näkemys siitä ett minkälaisia 
rakenteita maailmassa on ja vaikka ett miten tommosiin asioihin konkreettisesti vois 
vaikuttaa tai miten ne vois muuttua tai (ess) semmosta sitt on ehkä muuttunu, mutt kyll ne 
jotenkin ehkä ideaalit on aika samanlaiset 
 


