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Kokemuksia köyhyydestä 

 

Oli vuosi 2006. Elin parisuhteessa mieheni kanssa, hän oli työtön työnhakija ja kertoi, minä taas 

olin kokoonpano töissä tehtaalla.. Palkkani ei suuren suuri ollut. Joka viikko laskin, että saamme 

syötävää, miestä kiinnosti pitkävetojen pelaaminen enemmän eikä hän ruokaostoksiin panostanut. 

Hintalappujen kyttäilyähän se oli, olisin halunnut syödä terveellisesti, mutta ei ollut varaa valita.  

 

Päivät olivat toistoa toisistaan, menin töihin kuudelta aamulla ja kotiin tullessani oli mies 

ruokittavana, kun kaupungin työllisyystilanne ei ollut kehuttava.. Pärjäsimme kyllä, mutta kyllähän 

jokainen nainen haluaisi silloin tällöin hemmotella itseään. Meillä se oli kerran kuussa pizzeriassa 

käynti. Säästin muutaman kymmenen euroa kuukaudessa haaveena saada kaunis muistotatuointi 

äidistäni, joka sairasti syöpää, eikä ennuste ollut hyvä.  

 

2007 työpaikalla kerrottiin, että tehdas ulkoistettaisiin Itä-Eurooppaan ja Venäjälle. Se oli kova 

paikka, sillä töitä oli enää kolmeksi kuukaudeksi ja kaupungin tilanne oli todella huono. Parisuhde 

alkoi rakoilla, eikä säästöjä juurikaan ollut. Taloutemme tulot putosivat huomattavasti töiden 

loputtua, enkä ollut tietoinen oikeudesta liiton rahaan.  

 

Aikani mietittyäni tein jotain, mikä on vaikea jopa kirjoittaa tähän. Jouduin myymään itseäni ja 

masennuin pahasti. Jopa suihkussa käynti oli vaikeaa, sillä tunsin itseni likaiseksi, enkä ymmärrä 

miksi mieheni kannusti minua tällaiseen toimintaan ja vasta kun olin useamman kerran niin 

toiminut, kertoi hän oikeudesta liiton rahaan vaatien rahoja itselleen. Olin todella vihainen miehelle, 

joka ensin laittoi minut myymään itseäni ja sen jälkeen kertoi oikeudesta liiton rahaan, joten en 

tietenkään suostunut hänen vaatimuksiin. Asunto, jossa asuimme, oli vuokra-asunto. Lopulta pääsin 

eroon miehestä ja kyseenalaisesta rahanhankkimiskeinosta, päässäni pyöri todella ahdistavia 

mielikuvia. Olin aivan neuvoton.  

 

Aloin käydä lähikapakassa, jossa tutustuin ymmärtäväisen oloiseen mieheen, Kerroin hänelle 

rankoista kokemuksistani ja hän pyysi minua luokseen. Otimme muutamat oluet, jonka jälkeen hän 

kysyi minulta, oletko käyttänyt erästä päihdettä, se rentouttaa. Päihteisiin en ennen ollut kajonnut, 

mutta tunsin häpeää köyhyydestä ja kaikesta mitä oli tapahtunut. Ajattelin, että kokeillaan sitten. Se 

oli virhe. Olisin säästynyt paljolta pahalta, mikäli olisin ymmärtänyt sen heti, mutta tapailimme 

miehen sohvalla ja käytimme päihdettä usein. Aloin tuntea epätodellisia tuntemuksia ja sain 

pelkotiloja, joiden vuoksi lähdin kerran ilman kenkiä talvipakkasella juoksemaan ulos autotien 

reunaa vailla päämäärää, josta ambulanssi minut nappasi. Olin osastolla 2 viikkoa diagnoosina 

stressin ja pelkotilojen laukaisema psykoosi.  

 

Sairaseläkettä en edes harkinnut, vaikka olisin valehtemalla eläkkeelle todennäköisesti päässytkin. 



En ajatellut, että päihteen käyttöni olisi työkykyyni vaikuttanut.. Koin olevani aivan yksin, joten en 

juurikaan panostanut hyvinvointiin, vaan lukittauduin kotiin joskus jopa kolmeksi viikoksi. Ei 

kiinnostanut edes ihmisen perustarpeet, kuten hygienia ja sosiaalinen elämä. Kaikki jäi 

traumaattisten kokemusten alle. Olin niin masentunut, etten edes toimeentulotukea jaksanut hakea, 

onneksi liiton rahat tililleni tulivat. En tiennyt mistä hakea apua.  

 

Kerran soitin auttavaan puhelimeen, josta minua yritettiin ohjata A-klinikalle. En kokenut tähän 

tarvetta sillä pelottavan kokemuksen jälkeen en ollut päihteeseen koskenut. Aloin olla vankina 

omassa kodissani. En vastannut puheluihin. Koin suurta arvottomuuden tunnetta ja suvussani on 

aina arvostettu kovaa työtä, joten ruoka-avustuksia kerjäämään en lähtenyt. Jonkinlainen vertaistuki 

tai jutteluapu olisi auttanut, mutta sellaista ei ollut tarjolla muualla kuin lähikapakassa.  

 

Kuulin ex-poikaystäväni käyneen etsimässä minua kertoen, että olen hänelle huomattavan summan 

rahaa velkaa. Ajattelin, että hän on vain kännissä käynyt huutelemassa. Mutta eräänä iltana hän 

ilmestyi ovelleni. Ei olisi pitänyt avata.. Hän oli päihtyneestä tilassa ja alkoi vaatia rahaa. Kun en 

suostunut miehen vaatimuksiin, kävi hän kurkkuuni kiinni ja tönäisi seinää vasten. Annoin hänelle 

valtaosan rahoistani, jotta pääsen eroon hänestä.  

 

Elämä alkoi näyttää yhä synkemmältä. Välillä mietin jopa itsemurhaa. Soitin jälleen Kriisipuhelin-

linjalle Ja jälleen nostettiin esille se päihde-episodi. Löin luurin korvaan.  

 

Kaikki tämä tapahtui alle kahden vuoden aikana ja teen vieläkin töitä päästäkseni eteenpäin niistä 

mielikuvista, joita itsensä myyminen aiheuttaa. Elin jatkuvassa pelossa ja äitini ennuste oli 3 kk. 

Jouduin pelkotilojen vuoksi muuttamaan kauas miehestä, jota on kiittäminen totaalisesta 

romahduksestani. Mikäli palvelut olisivat olleet ammattimaisia, olisi moni näistä jäänyt kokematta.  

 

Nyt olen päässyt kiinni kuntouttavaan työtoimintaan ja tulen toimeen omillani. Olen saanut myös 

ystäviä nettiforumilta ja heistä oli valtava apu kipeitä kokemuksia läpikäydessä, sillä eräällä naisella 

oli lähes vastaavanlainen painajainen takana. Ilman tätä vertaistukea en varmaankaan olisi saanut 

käsiteltyä asioita, enkä täten edennyt elämässäni.  

 


