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MW: Sanoit tos aikasemmin että haluaisit mieluummin äänestää siel paikan päällä, niin miten 
vertaat näitä kahta eri äänestysmuotoa, et minkä takia se tuntuis paremmalta se lähetystössä 
äänestäminen? 
 
H9: No siis, no se kun ei tarvis yrittää järkätä just niitä, tai sitä toista todistajaa, et kun ei mul oo 
kukaan mun kavereista, paitsi mun kämppis ei asu ihan tässä lähellä tai mitään sellasta, et sitten 
jäis se pois. Mut ei mulla muuten siitä mitään vaivaa ollu siinä mielessä. Just vaan toi et sit ei 
tarvis järkätä sitä. En mä oo mitenkään tuttu naapureiden kanssa tai mitään sellasta, niin ei 
välttämättä ois helppoo. 
 
MW: No meillähän tosiaan, kun meillä oli se kyselytutkimus tossa viime kesänä ja siinä oli 
semmonen väitelause tästä kirjeäänestämisestä. Se meni näin että ”Kirjeäänestäminen tekee 
äänestämisestä liian arkipäiväistä” ja aika monet kirjeäänestäneet oli sit siinä kohtaa eri mieltä. 
Ja sitten mä jäin sitä miettimään itse näin, että tätähän voi tulkita kahteen suuntaan. Sitä voi 
tulkita joko niin, että nää vastaajat ajatteli että kirjeäänestämisessäkin on jotain juhlavaa tai 
arvokasta, tai sitten että kirjeäänestäminen on arkipäiväistä, mutta ei sillä oo mitään väliä, et 
äänestäminen ehkä ylipäänsä on arkipäiväistä. Niin mitä ajattelet ite tästä? 
 
H9: En mä tiiä.. Siis vaikkei siellä tekis yhtään mitään muuta, niin nyt ainakin tällee 
[ASUINKAUPUNKILAISENA] kun menee sinne suurlähetystöön ja tietää et se on se 
[ASUINMAAN] pää-Suomi –paikka niin sanotusti, niin tulee vähän sellanen, niin sanotusti 
juhlavampi fiilis siitä. Et sit just siitä kirjeäänestämisestä jää se pois. Mutta en mä tosiaan osaa 
tästä muuta kun ihan tän oman näkemyksen. 
 
MW: Joo toki se (-) [0:12:28]. 
 
H9: Kun mä en hirveesti seuraa uutisia eikä mitään muuta tällasta, varsinkaan Suomen. Hyvä jos 
seuraan [[Maan]]. Niin [naurahtaa] jotenkin just et siten muistaa sen suomalaisuuden jotenkin 
enemmän kun käy siellä. 
 


