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H: Joo joo. Miten sä oot tän perhetapaamistyön kokenut? 

V: Jotenkin tosi kivaa ja mukavaa hommaa. Kyllä mä oon tykänny. Ja jotenkin tää on niin, helpolla tekee 
ihmisille hyvää, et ei niinku vaadita mitään osaamista, eikä periaatteessa tarvii osata tulla ihmisten kaa 
toimeen tai osata auttaa mitenkään muuten, kun läsnäololla. Et se on jotenkin sillä lailla helppoo, ja 
matala kynnys tulla auttamaan. Et ei tarvii olla mitään osaamista. 

H: Kerroit sun koulutustaustasta, niin nyt kun sä oot tehnyt tätä toimintaa jo jonkin aikaa, niin onks tästä 
toiminnasta heränny jotain ajatuksia sun tulevaan uraan liittyen tai johonkin 
suuntautumisvaihtoehtoon? 

V: No, ainakin se, että lapsiperheet on kyllä semmonen itseä lähellä oleva ryhmä. Mutta kyllä mulla 
edelleen takaraivossa on jotenkin ne nuoret, että niiden parissa. Ja ehkä vielä jotenkin vaikeampien 
tapausten kanssa. Koska nää on kuitenkin ihan tavallisia perheitä, et jos vois olla vielä joidenkin 
semmosien marginaalisten ihmisryhmien avuksi, ehkä. Toisaalta sitten oon myös ajatellu, et kun itte ei 
oo tehny töitä niiden marginaalisten ryhmien kanssa, niin onko vähän liian naiivit ajatukset niistä, kuinka 
toivottomalta se työn tekeminen sitten tuntuu. 

H: Niin, no ei kai tohon oo mitää valmista vastausta.. 

V: Ja kokeilemallahan sen sitten näkee. 

H: Niin, että mikä sopii sitten kellekin. 

V: Mutta on lapsiperheet semmonen, että tykkään tehdä. Siin on jotenkin se, että lasten kautta se 
tulevaisuus.. niiden hyvinvoinnin kautta, semmonen positiivinen vire. Vaikken sinänsä ihan lasten kanssa 
niin viihdy, mutta kuitenkin niiden hyväksi. 

H: Ootko sä tästä toiminnasta hyötynyt sitten omassa elämässä? 

V: Joo.. Varmaan ainakin alkuun on herättänyt miettimään omaa parisuhdetta ja mitenkä jotain 
eroamista pystyy välttämään. Ja varmaan jostain eroamisasioista on voitu jutella puolison kanssa tai 
semmosia asioita käsitellä. Mut ei nyt hirveesti omaan elämään vaikuta kylläkään. 

H: Niin varmaan aika luontevasti ne asiat voi tulla puheeksi oman kumppanin kanssa, kun on tässä 
toiminnassa mukana. 

V: Joo, ja se eroasia pyörii niinku mielessä, ja on niin arkipäivää. Ja sitten kun haluais itte sen välttää, niin 
jotenkin sen ymmärtäminen, kuinka arkipäivää tai normaalia se on, että ittellekin voi käydä niin myös, 
että miten asioihin voi puuttua. Ja oon mä täällä lukenu myös tätä kirjallisuutta, parisuhdevinkkejä ja 
semmosta, mitä ei tuu kotona kyllä luettua. 

H: Niin, kun se tieto on täällä niin helposti saatavilla, ja on ehkä sitä luppoaikaa. Niin, on se kyllä niin 
arkipäiväinen asia, jos tilastojakin ajattelee. 

V: Joo, ja ajattelee, et ihan hyvin itselle vois käydä niin. Ja tavallaan jos ajattelee, et kävis se ero, niin 
siihen tilanteeseen vois olla apua, et ehkä tietää miten vois hoitaa asiat hyvin tai huonosti lasten 
kannalta. 

H: Niin.  


