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”Ajattelin, että tää on 
viimeinen ovi, jonka avaan. 
Oon hakenut apua jo niin 
monesta paikasta…tuntuu, 
että kukaan ei osaa auttaa. 

Sossu sanoi, että mun
kannattais mennä käymään 
Voimanpesässä. Täällä ne 
kuulemma tietää näistä 

vuokravelkajutuista. Oma 
fiilis alkaa olla aika toivoton. 

Hävettää, että mä oon
saanut elämäni tähän 

jamaan!”



”Mut ohjattiin istumaan olohuoneen sohvalle, 
tuntui hyvältä kun tarjottiin kahvia. 
Voisko tää ihminen oikeesti auttaa, olla se 
viimeinen oljenkorsi?”



”Työntekijä kysyi miten mulla menee. Mitkä 
asiat mua huolettaa just nyt? Tuntui hyvältä, 
se vaikutti olevan ihan oikeesti kiinnostunut 
mun tilanteesta. Aika helpottunut ja 
turvallinenkin fiilis, ehkä uskaltaisin kertoo 
ihan rehellisesti miten väsynyt mä oon. 

Me juteltiin mun perheestä ja siitä onko mulla 
muuta tukiverkkoa. Käytiin vähän läpi miten 
pojalla menee, koulussa ja muutenkin. Ja 
miten mä jaksan vauvan kanssa. Sitten 
päästiin tähän mun asumiskuvioon. Onneks
olin ottanut mukaan ne kaikki 
maksamattomat laskut ja perintäkirjeet.

Hävetti ihan älyttömästi, mutta jotenkin tuli 
sellainen olo, että tää työntekijä kuunteli mua. 
Se oli tosi rauhallinen, eikä syytellyt mistään. 
Jotenkin ymmärsi mua. Sille oli tosi helppo 
puhua.”



”Kun mä lähdin Voimanpesästä, oli jotenkin 
helpompi hengittää. Kaikki on ihan levällään vielä, 
mutta tuli sellainen olo, että ehkä mulla on toivoa. 

Että nää asiat ratkeaa parhain päin.”



”Seuraavalla kerralla se työntekijä 
tuli meidän kotiin. Jännitti, että 
mitä se ajattelee mun kodista. 
Onneksi oltiin jo nähty kertaalleen. 
Istuttiin keittiön pöydän ääressä ja 
katsottiin tarkemmin läpi niitä 
maksamattomia laskuja. 

Sen jälkeen soitettiin yhdessä 
vuokranantajalle. Olisko sen velan 
kanssa vielä mahdollista sopia jotain 
suunnitelmaa? Vuokranantaja sanoi, 
että ei voi luvata mitään. Meidän 
asumisen tilanne näyttää vakavalta, 
vuokranmaksun kanssa kun on ollut 
ongelmia jo pidemmän aikaa.”



”Seuraavan kerran me nähtiin aikuissosiaalityössä. Juteltiin 
sossun kanssa mun vuokravelasta ja taloudellisesta tilanteesta. 
Sossu oli sitä mieltä, että se vois auttaa sen vuokravelan 
kanssa, jos mä sitoudun tähän Voimanpesä-työskentelyyn. 

Me juteltiin myös mun jaksamisesta. Onhan tää ollut 
raskasta, kun ei lasten isäkään ole enää kuvioissa auttamassa. 
Sossu ehdotti, että tehdään lastensuojeluilmoitus, niin voisin 
saada apua omaan jaksamiseeni. Alkuun ajatus 
lastensuojelusta tuntui aika pelottavalta, mutta kun juteltiin 
asiasta tarkemmin, tuli sellainen olo että ehkä siitä olis apua.”



”Käytiin tänään lastensuojelussa 
Voimanpesän työntekijän 
kanssa. Ei se ollutkaan niin 
pelottava paikka! Lastensuojelun 
sosiaalityöntekijän kanssa 
pohdittiin minkälaista tukea 
tarvitsisin, jotta jaksaisin 
paremmin. Päädyttiin 
hakemaan pojalle tukihenkilöä 
ja mulle järjestyi myös 
lastenhoitoapua, jotta pääsen 
välillä hengähtämään.”



”Käytiin Voimanpesän 
työntekijän kanssa läpi 
mun talousasioista. Tuntuu, 
että nää asiat aukee solmu 
kerrallaan. Tietty pelottaa, 
että mä mokaan tän taas. 
Työntekijä on onneks tosi 
luotettava tyyppi, sille 
uskaltaa soitella, jos tulee 
jotain huolia.”



”Mä oon niin onnellinen, sossu maksoi mun lopun 
vuokravelan ja tukiasiat muutenkin kunnossa! 
Jatkossa pitää vaan huolehtia sen toimeentulotuen 
hakemisesta. Asumistuen kanssa tehtiin niin, että se 
menee suoraan vuokraan. Mun pitää vaan 
huolehtia siitä omavastuuosuudesta.”



”Tajusin itsekin kun 
työntekijän kanssa 
juteltiin, että mun
vuokra on liian kallis 
mun tuloihin nähden. 
Me laitettiin muutamia 
asuntohakemuksia 
menemään, pidetään 
peukkuja, että jostakin 
löytyis meille halvempi 
koti!”



”Huikeeta! Mä allekirjoitin tänään 
vuokrasopimuksen uuteen asuntoon! 
Me päästään muuttamaan parin viikon päästä.”



”Ollaan asuttu uudessa kodissa 
nyt puolisen vuotta. Hyvin on 
mennyt! Kun vuokra on 
pienempi, oon saanut 
maksettua sen ajallaan. 
Tapaamiset Voimanpesässä on 
harventuneet, musta tuntuu, 
että alan pärjätä omillani. 
Helpottaa kuitenkin, kun tietää 
että on paikka jonne voin ottaa 
yhteyttä, jos tulee ongelmia -
asumisessa ja muutenkin.”
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