Jos vain saan asunnon, niin kaikki on hyvin, vai onko?

Monella on se ajatus, että asunto on kaikkeen ratkaisu, mikä sinällään on väärä käsitys. Asunto ei
ole ratkaisu muuhun kuin asunnottomuuteen, kaikki muut ongelmat seuraavat mukana asuntoon.
Monella henkilöllä ei ole koskaan ollut asuntoa, jossa olisi asunut itsenäisesti ja hoitanut kaikki
asiat itse. Asunnottomina on paljon keski-ikäisiä miehiä, jotka ovat asuneet aikaisemmin pitkän
ajanjakson parisuhteessa ja ovat keskittyneet työntekoon ja vaimo on hoitanut talouden ylläpidon.
Pyykit sun muut
Tällainen mies ei ole tarvinnut ikinä pestä pyykkiä, ja se voi monelle olla lähes ylipääsemätön
ongelma muuttaessa omaan asuntoon. Nykypäivän pyykkikone on kuin jokin saakelin tietokoneen
ja auton sekoitus, on nippelii ja näppelii vaikka kuinka ja erilaisii valmisohjelmii. Koneesta puuttuu
kuitenkin selkeä ohjelma, jossa lukisi että, alusvaatteet, päällysvaatteet, ulkovaatteet, näillä
nimikkeillä mies pääsisi alkuun.
Sähkö
Kaikki käytämme sähköä, sitä itsestään selkeätä elämänehtoa.
Pitkään asunnottomana ollut henkilö, kun saa asunnon ja menee sinne ensimmäistä kertaa, niin
toteaa, että asunnossa on sähköt (tässä tapauksessa edellisen vuokralaisen). Asunnon saanti on
niin järisyttävä tapahtuma elämässä, että siinä usein unohtuu pikkuseikat kokonaan, kuten
osoitteenmuutos, sähkösopimus ym. pikkuseikat, jotka ovat kuitenkin asumisen elinehtoja.
Muutaman päivän, kun on asunut, niin aamulla herättyä toteaa, että asunnossa ei ole sähköä ja
pakastin (jossa oli Hurstilta haetut lihat) on sulanut.
Tässä vaiheessa yleensä tulee paniikki ja jos ei itse tiedä mitä tehdä eikä ole ketään keneltä
kysyisi, niin joillekin se tilanne on ylipääsemätön ja voi pahimmassa tapauksessa laukaista jonkun
alkoholin tai huumeiden käytön ym.
Monella asunnottomalla on isokasa ongelmia kannettavanaan ja asunnon saamisen yhteydessä ne
voivat kasaantua niin suuriksi, että asuminen ei yksikertaisesti onnistu ilman tukea. Tuki voi olla
tarpeen myöskin aivan arkisissa asioissa, jotka suurimmalle osalle ovat aivan selkeitä ja arkisia
asioita.
Ruuan valmistaminen on kanssa monelle tosi ongelmaista. Paljon miehillä on ollu elämä sellaista,
että ei ole tarvinnut koskaan valmistaa itse ruokaa, silloin helposti sortuu pikaruokaan, josta sitten
on vaikea päästä eroon.
Itse sain kovasti kauppiaalta aikoinaan apua ruokaostoksiin, kun olin pyörinyt tunnin kaupassa
miettimässä mitä ostan, ei ollu mitään tietoa siitä, miten esim. makkarakeitto tehdään.
MINUN KOTI ON MINUN KOTI JA SAAN TEHDÄ MITÄ HALUN, Mutta pitää muistaa, että niin
seinän takana olevalla naapurillakin on.
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