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Haastattelurunko 

1) Nykytilanteen kartoitus  

Nykyinen kuuluminen liikkeeseen? Onko sama liike kuin 10v sitten vai eri?  

a) Edelleen mukana: Mitä tekee järjestössä nykyään? b) Jos jäänyt pois: miksi ja milloin jäi? 
Tuliko jotain tilalle? Seuraako edelleen järjestön toimintaa? Kokeeko edelleen jollain tasolla 
järjestön tapahtumat myös itseensä liittyviksi? 

2) Asennekartoitus 

Miten suhtaudut kuluttajaboikotteihin, mielenosoituksiin, kansalaistottelemattomuuteen yleisesti, 
turkistarhaiskuihin ja taloudellisiin sabotaaseihin? (Miten suhtaudut turkistarhavideoihin ja niistä 
käytyyn keskusteluun?) Miten suhtaudut anarkismiin aatesuuntana?. 

3) Nykyinen poliittinen valveutuneisuus 

Mitä demokratia merkitsee sinulle? Mitä tulee mieleen sanasta politiikka? Onko liike keskeisin 
poliittisen toimintasi väline? Kansalaistoiminta vai puoluepolitiikka? Miten näet maltillisten 
järjestöjen (Animalia, WWF) ja radikaalimpien järjestöjen suhteen ja tarpeellisuuden? Miten näet 
aktivismin paikan poliittisen toiminnan kartalla, suhteen mediaan, poliisiin, valtakoneistoon---
muutokset 10 vuodessa?  

4) Katsaus menneeseen 

Miksi liityit? Millaisena muistat alkuaikojen toiminnan? Minkälaisia vaiheita 10 vuoteen on 
mahtunut? Mikä on pitänyt mukana? Miten näet oman toimintasi muuttuneen? Miten liike on 
muuttunut tässä ajassa (toimintarepertuaari, asenneilmasto, toimijat)? Miten liikkeen vaiheet ovat 
vaikuttaneet omaan suhtautumiseen? Koetko olevasi/olleesi aktivisti? Tunnistatko itsesi aktivistin 
määrittelyistä: valppaus, moraalinen herkkyys, oikeudenmukaisuus, kyky nähdä asioita toisin? 

5) Vaikutus muuhun elämään 

Mikä on aktivismin paikka elämän palapelissä, onko ensisijaista, sekundaarista vai jotain muuta? 
Millaiseksi näet aktivismin merkityksen elämänkulullesi? Onko aktivismi vaikuttanut nykyisiin 
tehtäviin/ammattiin hakeutumiseen? Negatiiviset/positiiviset seuraukset? Onko elämää ilman 
aktivismia? Miten kuvailisit ystäviesi/läheistesi suhtautumista aktivismiisi? 
Vähemmistöidentiteetin kokemus, oman toiminnan jatkuva perusteleminen muille? 
Voimaantuminen? Koetko toimintasi uhrautumisena? Itsekkyys/terve itsekkyys suhteessa 
aktivismin kuluttavuuteen (burn-out)? Pettymykset ja niistä selviäminen? 

6) Toiminnan arvottaminen 

Miten näet liikkeen aikaansaamat tulokset? Miten näet omat aikaansaannoksesi? Miten näet oman 
toimintasi arvon? Jos ajattelet menneitä vuosia aktivismin parissa, näetkö toiminnan enemmän 
palkitsevana vai raskaana? Jos palkitsevaa, miksi niin? Jos rasittavaa, miksi niin? Jotkut puhuvat 
aktivismista elämäntapana, miten itse suhtaudut? Näetkö aktivismissa yhteyttä uskonnolliseen 
toimintaan? Aktivismin tähtihetket ja epätoivoisimmat olot? Mistä olet erityisen 
ylpeä/tyytyväinen? Mitä tekisit nyt toisin? Entä jos liikkeen tavoitteet todella toteutuisivat 
kokonaisuudessaan? 

 


