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Tyttö1: 
Mä tulin hankkeeseen mukaan sillee puolivahingossa viime syksynä, et meillä oli tuolla 
X:ssä porukkaa lähössä ja mä kysyin et saako siihen lähtee mukaan. Et ku oli semmonen 
päivä et oikee ollu mitää mielekästä tekemistä ja aatteli siinä et vois jotain lähtee 
kattomaan, niin lähin sitten mukaan.  Ja sillä tiellä oon nytten. 

Haastattelija: 
Entäs sä? 

Tyttö2: 
Mä oon sosionomiopiskelija tosta Y:n AMK:lta ensimmäistä vuotta, niin Ohjaaja1 kävi 
meille esittelemässä tätä toimintaa, että hän haluais sosionomi, kävi minun mielestä 
sairaanhoitajaopiskelijoille ja terveydenhoitajille ja näin, mut hän toivo niinku meitä 
mukaan tähän ja sitten meiän luokalta onko meitä nyt neljä sosionomia tässä ja mä oon 
yks heistä. 

Haastattelija: 
Okei, no sä sanoit et sä tulit kattomaan, vähän et sul ei ollu tekemistä sinä päivänä ,niin 
miltä se tuntu sillo alkuunsa, onks sulla missään vaiheessa tullu semmonen tunne, että sä 
et haluu jatkaa enää tai? 

Tyttö1: 
Ei. Sitä ei oo tullu, koska mä niinku tykkään taiteista ja oon käsittääkseni ollu aina luova 
ihminen. Ja tota, ei oo ollu semmosta, että en haluais jatkaa, missään vaiheessa en oo 
kokenu et se ois ollu raskasta, päinvastoin: siitä on saanu voimaa ja sitä on kaivannukki 
että miks viikko menee niin hitaasti. 

Haastattelija: 
No mites sulla, onks tuntunu mikään takkuselta tässä matkan varrella? 

Poika: 
No, ehkä sillo ihan aluks ku se alko, vähän ahistava ku joutu tekemään omasta mielestä 
vähän rohkeitakin juttuja siellä. 

Haastattelija: 
Nii et sä et ollu vielä valmis. 

Poika: 
Sitten kun siitä pääs yli ei se enää tuntunu. 

Haastattelija: 
Mitä sellasii esimerkiks rohkeita juttuja tehtiin? 

Poika: 
No siis jos jotain improvisaatiojuttuja, ilmaista jotain hyvin vahvasti. 

 


