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H: Miten nää harrastukset tai harrastat sä laskettelua kun sä oot tälläsessä paikassa? 

B20-M-HH: Lumilautailua alotin täällä kun tulin tänne. Ostin sitten lumilaudan kun tulin tänne puolessa 

välin kautta. Viimeksi kun kävin kotona vein poiskin sen kun on nyt enemmän tota töitäkin niin mie en kerki 

sit laskettelee. Ja siellä on ihmisiäkin niin paljon ettei sinne kehtaa mennä. 

H: Minkälaiset asumisolosuhteet teillä on täällä? 

B20-M-HH: paremmatkin vois olla, mutta jossain määrin ihan ymmärrettävääkin että niitä ei millään voi heti 

saada inhimillisiin oloihin kaikkia. Mutta toisaalta itte olin intissä viime vuoden eikä sielläkään inhimilliset 

olosuhteet ollu. 

H: Niin että vertailukohtaa on. 

B20-M-HH: Niin, että siellä oli huonommat. Että ne jotka urputtaa näistä nin mie sanonkin että kannattaa 

käydä intti että voi sanoa jotain. 

H: paljonko teitä on huonetta kohti 

B20-M-HH: Meillä on huonetta kohdin kolme henkilöä tällä hetkellä ja sitten koko yhteisössä on kuus 

huonetta ja jokaisessa on suunnilleen kolme henkilöä huonetta kohti. Elikkä yhteinen keittiö ja tupa ja 

sauna ja suihku. Se on vaan siinä että ne jotka ei osallistu siivoomiseen ja tälläseen yhteiseen oloon ni se 

vähän niinku karsittaa pisteitä pois. 

H: kaikilla ei oo samanlaiset siivousnormit. no bailaattekste yhdessä tai? 

B20-M-HH: no työporukalla on tullu jonkun verran juhlittua. Ja tietenkin joidenkin niiden kanssa kenen 

kanssa asuu. Jotkin on niin hiljasia ettei viihy isommassa porukassa että haluaa olla omassa huoneessa 

omassa rauhassa. 

H: Täällähän on tietenkin erilaisia nuoria. Onko nuoria paljon ylipäätänsä? niinku näissä pätkätyöläisissä? 

B20-M-HH: no meillä on vanhin työntekijä niin neljäkymmentä seittemän. Sekin on keittiömestari, että 

muuten on sitten alle kolmekymppii helposti ainakin meidän puolella. 

H: Kiva työpaikka toisaalta että on paljon nuoria. no minkälaista elämää sä haluaisit viettää? jos sä vertaat 

nykyistä elämääsi ja sitä mitä haluaisit viettää, niin onko siinä paljon eroa? 

B20-M-HH: no en nyt välttämättä täällä lapissa tahtoisi olla ni kaueasti enää. Tulin kokeilemaan ja 

katsomaan, mutta ei tää oo semmosta mitä mie tahtoisin. Et ehkä siellä etelän puolella enemmän. Täällä on 

ehkä liiankin vuoristorataa tää työnteko. Et välillä on liiankin hiljasta ja välillä liiankin kiirettä. Et sellanen 

tasanen tahtihan olis mukavaa. 

H: tota, jos nyt ajatellaan mitä onnellisuus on tai hyvinvointi on niin mitä se sulle merkitsee? Mikä olis 

sellasta onnellista elämää? Mitä se olis? 

 


