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Asukas 1. (Nainen, nuorehko)
U: Mites kauan sä oot [puolimatkankodissa] asunu?
E1: Nyt tuli viis vuotta tossa tammikuun alussa.
U: Miten sä oot viihtyny täällä?
E1: (Tauko) No, aika huonosti. (Mitä sä tarkotat sillä?) No, kun täältä ei oikeen pääse mihinkään.
(Liian syrjässä?) Niin, sitte yksin tuolla huoneessa.
U: Niin, sä oot ainoo nainen täällä? (Joo.) Vaikuttaaks se miten sitte?
E1: No ei se vaikuta. On täällä ihan kivat porukat. Se vaan kun ei tuu muitten kanssa sitte kun
näitten samojen tyyppien kans juteltua.
U: Sulla ei oo sit tässä mitään tekemistä, harrastuksia...(Ei.) Et saisit kiinni jostain semmosesta
mitä täällä on että...
E1: Ei oikeestaan täällä oo oikeen mittään.
U: Kaipaisit sä et täällä ois jotakin?
E1: No, ei mulle nyt tuu mieleen. Mitä nyt uimassa tykkään käyä.
U: Oot sä kesällä täällä käyny uimassa?
E1: Joo.
U: Entäs ruuanlaitot ja semmoset? Teet sä ruokaa täällä?
E1: No sillon aina kun on jotain tulee laitettua.
U: Laitetaanks täällä porukalla koskaan ruokaa? (Ei.) Kaikki hoitaa omansa?
E1: Niin. Paitsi sitte näinä juhlapyhinä niin laitetaan yleensä. Et talo ostaa ja asukkaat laittaa.
U: Mites sit työntekijät täällä, oot sä niijen kans tullu toimeen?
E1: No, välillä hyvin ja välillä huonosti. (Aijaa, mitä se huonosti tarkottaa? Onks tullu
erimielisyyksiä?) Niinku tosta jos on reissussa pitkään, pitkillä reissuilla, niin siitä on oltu napit
vastakkain välillä mutta.
U: Jaa. Oot sä saanu varotuksia? (Olen.) Mitä sä tarkotat työntekijöillä, tarkotat sä Helmiä, vai
sitten, onhan täällä jotain työllistettyjäkin?
E1: Silleen Helmi ja Laria. Mutta nyt on mun mielestä parantunu henki, että ei ne oo nyt pariin
kertaan kun on käyny ni oikeestaan sanonu yhtään mitään. Varmaan luovuttanu mun suhteen.
(Nauraa.) (Aijaa, niinkä susta tuntuu?) Niii-in.
U: Onko ne koittanu sua saaha kaidalle tielle? (Kyllä.) Miten sä siihen suhtaudut?
E1: No kyllähän se aina tuntuu välillä, oishan se kiva, sais oman kämpän ja. Sitte jos on huono
olo, niin täällä olla vielä enemmän masentaa sitte.
U: Oot sä yrittäny sitä kämppää katella?
E1: Oon, mutta mulla on vuokrarästejä tonne kaupungille, niin en taia saaha. (Niin ja yksityisiltä
on vaikeempi sit?) Niin ja muutenki kun työttömänä, eipähän sitä varmaan saa yksityiseltä, ne on
niin kalliita.
U: Entäs nää muut Katulähetyksen yksiköt, oot sä asunu muualla kun täällä
[puolimatkankodissa]?

