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Anni pitää itseään ihan tavallisena helsinkiläisenä tyttönä. 

 

   Anni on 13-vuotias tyttö. Hän 
on harrastaa cheerleadingia ja 
on kiinnostunut näyttelemi-
sestä. Hän istuu Foorumin 
McDonaldsissa minua vasta-
päätä ja juo mangosmoothieta 
tyytyväisen näköisenä. Hän 
nauraa ja vitsailee. Häntä ei 
kuulemma jännitä.  
Katukuvassa Anni ei erotu 
muista ikäisistään nuorista, 
mutta hänen lapsuutensa on 
ollut kovin erilainen kuin monen 

muun. Anni on seitsemän vuo-
den aikana asunut kuudessa 
eri lasten/nuortenkodissa. Hän 
joutui niin kutsuttuun laitokseen 
ensimmäisen kerran 6-vuoti-
aana. Tilanteeseen päädyttiin 
kun Anni seurasi isänsä esi-
merkkiä ja alkoi käyttää väkival-
taa. Isästä puhuminen on An-
nille selvästi vaikea paikka. 
   
                    

”Mun vanhemmat eros kun mä 

olin tosi pieni. Olin viisvuotiaaks 

asti faijan kanssa joka toinen 

viikonloppu, mut sit en enää 

kun sen todellinen luonne pal-

jastu. Se pahoinpiteli mua ja sit 

se hakkas sen uutta vaimoo 

kanssa. Sit mäkin aloin ole-

maan aika väkivaltanen ja 

esim. äitiäkin löin, jos alko är-

syttää. Asiat selvitettiin lyö-

mällä. Sit mä jouduin sinne 

ekan kerran.” 
 

 



”Vaikka oonkin aika pal-
jon ollut laitoksissa, niin 
ei ne silleen tunnu ko-
dilta” 

   Itsehillintäongelmien ja rai-
vokohtausten takia Anni on 
joutunut vaihtamaan las-
ten/nuortenkotia monia ker-
toja. Enää hän ei kuitenkaan 
ole väkivaltainen tai saa rai-
vokohtauksia. Hän on ottanut 
suuren askeleen kohti parem-
paa ja kertoo laitoksen autta-
neen häntä.                                                                  

   ”Se on hyvä että ne työnte-
kijät siellä osaa selvittää 
kaikki riidat ja semmoset. Ja 
sit siellä harjotellaan itsehillin-
tää ettei tuu semmosia raivo-
kohtauksia. Just sen takia 
saan nykyään nähdä äitiä 
aika paljon kun osaan hillitä it-
teni. Kyl mä enemmän kotona 
tykkään olla. Vaikka oonkin 
aika paljon ollut laitok-
sissa,niin ei ne silleen tunnu 
kodilta”. 
 
    

”Sit myös koulujutuissa ne 
osaa auttaa. Koulussa mä 
oon välillä siellä laitoksen lä-
hellä ja välillä meen omaan 
kouluun taksilla tai bussilla. 
Koulun mielestä se on vaan 
hyvä että oon laitoksessa kun 
se laitos osaa sit auttaa opet-
tajiakin jos koulussa tulee jo-
tain ongelmia”.  
 

Kysyn hänen tulevaisuuden 
suunnitelmistaan ja siitä us-
kooko hän lasten/nuortenko-
dissa vietetyn ajan vaikutta-
van hänen tulevaisuuteensa. 

   ”Ehkä musta voisi tulla kiin-
teistövälittäjä, kun ne saa pal-
jon rahaa. Kyl se silleen tie-
tysti vaikuttaa. Periaatteessa 
hyvällä tavalla, koska nyky-
ään osaan hillitä itteni ja käyt-
täytyy paremmin. Ei mun 
elämä mitenkään hirveen eri-
laista muihin verrattuna nyt-
kään ole niin ei se toivotta-
vasti sitten tulevaisuudessa-
kaan oo.” 

 



”Niiden lapset ei saa olla   
mun kanssa koska olen 
laitoksessa”. 
   Anni kertoo, että las-
ten/nuortenkodissa asuminen 
on leimannut hänet ”laitos-
lapseksi”, mikä vaikeuttaa hä-
nen sosiaalisia suhteitaan. 
Vaikka Anni onkin saanut ka-
vereita koulusta ja harrastuk-
sen kautta, häntä harmittaa 
että monet ystävyyssuhteet 
tuhoutuvat kun ihmiset saa-
vat tietää, missä hän asuu. 
Annin mukaan varsinkin ai-
kuiset ihmiset leimaavat las-
ten-ja nuortenkodeissa olevat 
lapset helposti omille lapsil-
leen huonoksi seuraksi tietä-
mättä ”laitoslapsen” taustoja.  

 ”Aikuisilla on  usein 
väärä käsitys laitoksista. Ne 
ei edes tiedä, minkälaista 
siellä on olla tai miks oon 
siellä, silti usein joidenkin 
vanhemmat sanoo, ettei nii-
den lapset saa olla mun 
kanssa koska olen laitok-
sessa. Onneksi mulla kuiten-
kin on aika paljon kavereita, 
mutta emmä kyllä kaikille 

niistä viitsi kertoa mun taus-
toista. ”. 

”Ei se kuitenkaan  

mikään nuorisovankila 
ole!” 

   Annin mielestä lasten/nuor-
tenkodeilla on vielä paranta-
misen varaa. Hänen mieles-
tään laitoksissa pitäisi käsi-
tellä ongelmia keskustele-
malla eikä antamalla rangais-
tuksia. 

   ”Oon mä pari kertaa ottanut 
hatkat kun siellä on niin tiukat 
säännöt esim. että pitää olla 
omassa huoneessa jo puoli 
yheksältä ja aina otetaan pu-
helimet pois. Sit kun ne aina 
antaa rangaistuksia, esimer-
kiks rajottaa liikkumista, niin 
ei se ainakaan mua oo silleen 
auttanut. Kyl mun mielestä 
keskusteleminen toimisi pa-
remmin kuin rangaistukset, 
koska sit vaan haluaa ottaa 
uudestaan hatkat. Mun mie-
lestä siellä voisi olla vähän 
rennompaa kun ei se kuiten-
kaan mikään nuorisovankila 
ole!”. 



 

 


