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Haastattelija: Anna Niemelä 

Haastattelijan syntymävuosi:  

Haastattelun päivämäärä:  

Haastateltavan sukupuoli: Nainen 

Haastateltavan asuinpaikka:  

Haastateltava: H1 

Haastateltavan ikä: 23 

Haastateltavan ammatti: Opiskelija (sivutoiminen) 

 

(nauhoituksen alussa epäselvää) 

 

H1: …Mun tähänastista koulutuspolkuani. Mä on sillee, että mä oon peruskoulun käyny 

kolmessa eri koulussa. Ensimmäinen näistä oli A:n koulu, tällanen liikuntavammasille tarkotettu 

erityiskoulu. Ja sitten mut siirrettiin tavalliseen kouluun, elikä integroitiin niin kun nykään 

puhutaan. Mä olin siellä kolmannen neljännen ja viidennen luokan. No siellä tuli sitten aika 

paljon vaikeuksia, ja mä siirryin sitten yläasteesta kymppiluokkaan ne kävin tuolla B:n koulussa 

(kaupungissa), kymppiluokan eli lisäopetusluokan, sen koin tarpeelliseksi, kun en ysillä aivan 

vielä ihan tienny että mikä se ammatti sitten vois olla ja oli vähän sairasteluakin siinä ysiluokalla  

niin sekin tietysti vähän rajotti. Sitte mä menin C:n ammattiopistoon (paikkakunnalle), kävin 

ensin tämmösen liiketalouden valmentavan linjan, yksvuotisen, ja sitten liiketalouden 

perustutkinnon. Ja sit musta tuli merkonomi vuonna 2004.  

 

K: Ooksä täältä (paikkakunta) kotosin? 

 

H1: Joo, ihan oon, täällä oon syntyny koko ikäni, (paikkakunnalla) ollaan asuttu. Tässä nyt sitten 

oon ollu lokakuusta 2004 asti. 

 

K: Muutiksä sillon vanhempien kotoa? 

 

H1: Joo, silloin kun valmistuin. Ja mitä tulee tohon koulutusvalintaan, niin mulla lapsuuden 

haaveena oli kirjailija. No, jossain vaiheessa sit kun mä olin kouluikänen, niin äiti sano että et sä 

elä pelkällä kirjailijan työllä, et joku muuki ammatti pitsä olla. No sitä me sitten pohdittiin, ja 

sitte äiti löys tuolta Invalidityö-lehdestä C:n ammattiopiston ilmotuksen ja soitti sinne ja lähti 

käymään siellä. Ja samoin mun B:n koulun opo sano että tää ois sun paikka, että tää sopis sulle 

tää C. Ja mä menin sinne sitten keväällä 2000 viikon koulutuskokeilun missä katottiin että 

sopisko se mulle, ja sit menin sinne valmentavalle linjalle. Ku se meni hyvin ja mulla riitti puhtia 

ja motivaatiota merkonomiopintoihin, ja ne totes siellä C:ssä kanssa että joo susta on tähän 

merkonomitutkintoon, että lähe vaan jatkaan. Et tosiaan mul vaikutti aika paljon yläasteen 

opokin sitte. Ja sitten kun ne C:ssä totes että kaupallisella alalla on semmosia tehtäviä mitä mä 

pysyisin tekemään vammani puolesta ja muuta. Ja sit se et mä tiesin, et mua ennen jo aika moni 

liikuntavammanen on opiskellu just merkonomitutkinnon. Et se on aika tavallinen  

koulutusvalinta kun liikuntavammasista puhutaan, ellei jopa tavallisin. 

 

K: Et sillä opinto-ohjaajalla- 


