


JO ITSENÄISTYNEILTÄ-  
ITSENÄISTYVILLE 
NUORILLE 

Omilleen-toiminnan kokemusasiantuntija-
ryhmä on suunnitellut vihkon sisällön. 
Ryhmään on osallistunut nuoria aikuisia, 
joilla on omakohtaista kokemusta 
lastensuojelulaitoksesta tai perhekodista 
itsenäistymisestä. Teemat perustuvat 
kahdentoista nuoren kokemuksiin. 

Talla vihkolla haluamme jakaa  
kokemuksiamme teille.

. . . .



OMAN POLUN ETSIMINEN
TÄÄ ON MAHDOLLISUUS 

” Oma kämppä eikä kukaan 
sanomassa mitä pitää tehdä tai 
miten pitää olla. Elämän isoimpia 
muutoksia meneillään ja herkästi 
alkaa kyseenalaistamaan omaa 
merkitystä. Mä päätin, etten mä  
oo se ongelmanuori, joka on asunu 
nuorisokodissa. En enää uusille 
tutuille kertonu, että oon ollu 
nuorisokodissa. En varsinaisesti 
välttäny aihetta vaan yritin, 
että ihmiset näkis mut eikä sitä 
ennakkoluuloa, joka niillä usein on. 

22-vuotias nuorisokodista  
itsenäistynyt nainen
 

Kuka sa oot?  
Mita sa haluat?
Mihin sa meet?
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VAPAUS
”HYMYILE TAI ITKET KUINKA VAAN 
OLE HETKI NIINKUIN HUOMISTA EI 
OLISIKAAN”

” Kun olin 18-vuotias, minua ei 
kiinnostanut opiskelu. Olin  
istunut tarpeeksi koulunpenkillä  
ja opiskelu tuntui vastenmieliseltä. 
Nyt joitakin vuosia myöhemmin 
mietin: jos silloin olisin opiskellut 
ammatin, olisin nyt paremmissa 
töissä. Silloin minun ei olisi edes 
tarvinnut ottaa opintolainaa. 

25-vuotias nuorisokodista  
itsenäistynyt mies

Sitaatti biisistä:
Vapaus käteen jää,  
HALOO HELSINKI!



VASTUU

” Olin todella kateellinen koulukavereideni 
tasapainoisilta tuntuneista elämäntilanteista, 
jotka eivät olleet täynnä vastuuta ja huolia. 
Jouduin usein kieltäytymään ystävien 
ehdottamista menoista tiukan taloudellisen 
tilanteen takia. Talousasioiden kanssa 
tasapainoileminen tuotti minulle pitkään 
vaikeuksia ja usein loppukuusta tililläni 
saattoikin olla vain muutamia euroja.  
Muuton jälkeinen onnellisuus itsenäis-
tymisen tarjoamista valinnanvapauksista 
ja mahdollisuuksista peitti kuitenkin usein 
taloudellisten vaikeuksien ja kasautuneiden 
kotitöiden aiheuttaman turvattomuuden 
tunteen.

20-vuotias perhekodista itsenäistynyt nainen

”HOIDA HOMMA JOO, MÄ HOIDAN  
MÄ HOIDAN JOKA PÄIVÄ, KOKO PÄIVÄ, 
MÄ HOIDAN”

Sitaatti biisistä:  
Hoida Homma,  
Fintelligens



OMAT RAJAT

” Omilleen muutettuani tein 
kaksoistutkintoa. Kävin myös töissä, 
koska halusin työkokemusta. Yritin 
nähdä myös kavereita ja harrastaa. Ellei 
olisi ollut pakko pysähtyä, olisin palanut 
loppuun.  

23-vuotias nuorisokodista  
itsenäistynyt nainen

”JATKAN, JAKSAN VAIKKA VÄKISIN.  
JOS SE OIS HELPPOO,  
KAIKKI TEKIS NII”

Sitaatti biisistä:
Eteen ja Ylös,  
Elastinen



M UA  
H E LP O T T I

YKSINOLO
TOTTUUKO TÄHÄN HILJAISUUTEEN?

” Asuin neljä vuotta nuorisokodissa, 
jossa joka päivä on noin 12 ihmistä 
ympärillä. Kun sain oman asunnon, 
olin ihan yksin. Sillon vasta tajus, 
ettei kukaan oo enään kotona kun 
tuut himaan eikä automaattisesti 
kukaan oo kuuntelemassa miten  
sun päivä meni. 

23-vuotias nuorisokodista  
itsenäistynyt nainen

Kilautus kaverille

Ulos neljän seinän sisältä

Tukihenkilö

Hissimusa päälle

20 kissaa

Kaipasin usein ympäristön hälinää, johon 
olin tottunut sekä sijoituspaikassani että 
lapsuudenkodissani. Välillä toivoin, että 
elämässäni olisi ollut läsnä aikuinen 
ihminen, jota olisin voinut lähestyä 
matalalla kynnyksellä tyhmienkin 
kysymyksien kanssa.  
 
20-vuotias perhekodista itsenäistynyt 
nainen

”



OMA KOTI

” Meni aika pitkään kunnes asunto alkoi 
tuntumaan omalta. Oli hienoo et sai 
sisustaa just niinku halus eikä ohjaajat 
ollu sanomassa et liikaa tavaraa. Sain 
myös vihdoin ottaa oman kissan ku se 
ei nuorisokodissa ollu mahollista.

23-vuotias nuorisokodista  
itsenäistynyt nainen

MUN KOTI MUN SÄÄNNÖT

Jatkuva paine oman kodin yllä- 
pitämisestä heti suuren elämän- 
muutoksen jälkeen tuntui välillä niin 
voimia vievältä ja pelottavalta, että 
mieleni teki toisinaan vain luovuttaa. 
Uuteen tilanteeseen tottuminen otti 
oman aikansa, mutta pian tajusin 
kuitenkin selviäväni aluksi todella vaikeilta 
tuntuneista arkisista asioista. Avun 
pyytäminen kaikista pahimpina hetkinä 
tuntui hankalalta, mutta opetti, että 
oma tukiverkostoni olikin laajempi kuin 
alunperin ajattelin. Seurustelukumppanin 
ja lemmikkieläinten läsnäolo 
teki itsenäistymiseen liittyvästä 
elämänmuutoksesta huomattavasti 
helpomman ja toi elämääni kaipaamaani 
pysyvyyttä. 

20-vuotias perhekodista itsenäistynyt nainen

”



Omilleen-toiminnassa nuori saa 
vapaaehtoisen aikuisen tueksi 
itsenäistymisvaiheeseen.  
Yhdessä tehdään erilaisia mukavia 
asioita ja tukihenkilön kanssa voi jutella 
itsenäistymisen nostattamista mietteistä.  
”Saa tauon normaaliarjesta ja 
puolueettoman kaverin, jolle voi kertoa 
periaatteessa kaikesta.” 
”Helppo aina sopia mitä tehdään sillä 
molemmat aika lailla tykkää samoista 
asioista, helppo keskustella kaikesta,  
on sitä luottamusta toiseen.”

Omilleen-toiminta on osa 
Erityishuoltojärjestöjen liitto EHJÄ ry:n 
toimintaa. www.ehja.fi

OMILLEEN- 
AIKUINEN TUEKSI! 


