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VT: mäki olin jossain yhteisökokoukses silloin täällä kerran mä luulin yhtä asukasta työntekijäks 

tai mä en ollu ihan varma et onks tää työntekijä vai asukas? ((nauraa)) haluuks joku tähän vielä, 

((lyhyt tauko)) jotain sanoa? ((pitkä tauko)) aika hyvii käytännöllisii perusteluita tuli? ((lyhyt 

tauko)) öö sitten seuraava on tämmönen et (VÄITTÄMÄ 7) asukkaiden pitäisi kantaa enemmän 

vastuuta yhteisistä asioista [[asumisyksikkö B:ssä]]? 

H11A: öö, ((lyhyt tauko)) no tavallaan joo jos jos tähän nyt asenteita asenteita haetaan niin tota 

kyl ((lyhyt tauko)) joo mut et sit niinku sit toi toisaalt et niinku se on semmonen juttu että kukin 

kykynsä mukaan että, että tota ((lyhyt tauko)) niinku et se ois äsken luonnehdin vähän et miten 

miten niinku miten asuk useet asukkaat ovat niinku sen oman tilanteensa  ((lyhyt tauko)) vankeja 

mut et siis että että niinkun on siinä omassa tilanteessaan jossa josta on niinku vaikee kurottaa sit 

johonki, 

VT: mm, 

H11A: johonki niinku itsensä ulkopuolelle niin tota, ((lyhyt tauko)) ei ehkei voi niinku hirveesti 

sitten vaatiikaan. 

VT: mitä sä näät että ne yhteiset asiat on mitkä sulla oli äsken mielessä kun sä sanoit että 

tavallaan joo? 

H11A: no tavallaan sellasii niinku esimerkiks että tota ((lyhyt tauko)) että tota ((lyhyt tauko)) 

vois osallistuu esimerkiks noihin meiän ((lyhyt tauko)) aamupuuroihin ja iltakahveihin ja 

semmoseen niinku yleiseen yleiseen niinku siisteyden ylläpitoon tai semmosiin asioihin tai sitten 

ehkä niinku joissakin tapauksissa vois aatella että että tota ((lyhyt tauko)) eei ei esimerkiks 

soittas musaa niin kovaa tai ei tota koputtelis öisin oveen tai  se niinku sen sorttisia tota ((lyhyt 

tauko)) juttuja? 

 


