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H: Joo, okei. Tota voijaan mennäkki itse asias niihin, puhumaan tavallaan sairauksista
myöhemmin, mut ihan ekana voisin kysyä sitä että mitä sulle tulee mieleen sanasta vapaus?
T: Ää, tulee mieleen tota ehkä vapaa-aika ensinnäkin mut sitten myös sitten sellanen
taloudellinen vapaus ja niinkun vapaus sosiaalisissa suhteissa, että saa tehdä omia päätöksiä
niinkun mikä koskee omaa vapaa-aikaa ja rahankäyttöö ja öö, vapaus valita kenen kanssa
haluaa viettää aikaa ja minkälaista työtä haluaa tehdä.
H: Mm, kyllä. Ja onks nää sit sellasia asioita, jotka just niinku näkyy myös sun arjessa
konkreettisesti?
T: Kyllä ne näkyy, et mä oon kaikki oikeestaan uravalinnat ja ihmissuhdevalinnat teen pitkälti
sillä tavalla, että ne sallii mulle niinku riittävän vapauden, mikä tarkottaa niinku vapaa-aikaa ja sit
myös tämmöstä niinku omaa päätösvaltaa.
H: Mm, kyllä. No entä koeksie, että sun nää kaks pitkäaikaissairautta, että ne vaikuttais jotenki
siihen että miten sie määrittelet vapauden ja mitä se vapaus sun elämässä tarkottaa?
T: En osaa kyl sanoo, en osaa sanoo että tota. Varmasti on osiltaan vaikuttanu siihen, että
minkälaisena kokee vapauden, mut en mä koe että mun vapautta niinku on hirveesti
rajotettukaan, et tietyltä osin mun sellasta niinku liikkumavapautta esimerkiks on rajotettu, mutta
ööhm. Ehkä mä niinku koen, että mä oon silti hyvin etuoikeutetussa ja vapaassa asemassa
niinkun yhteiskunnassa niinku pitkäaikaissairauksista huolimatta.

