
Toimittaja Iiris Hämäläinen: Oletko opiskellut tai haluaisitko opiskella uuden ammatin elämän 

aikana? 

Heli Peltomäki: Ööm… En ole uutta ammattia opiskellut, mutta oikeastaan koko ajan opiskellut 

sitten tätä, tätä omaa työtäni ja työhön liittyviä, mutta ei ole silleen, että pitäisi uutta lähteä 

opiskelemaan, että kehitän itseäni tässä. 

Kielo Kärkkäinen: En ainakaan vielä ole opiskellut, eikä ole mielessäkään. 

Helena Palomäki: Olen opiskellut ja tehnyt työuran ja nyt olen eläkkeellä. 

 

Toimittaja Iiris Hämäläinen: Mikä sinua motivoisi tai motivoi uudelleen kouluttautumaan? 

Heli Peltomäki: No varmaan ihan jos totaalisesti loppuisi työt, niin se voisi olla sitten, mutta tällä 

hetkellä on kuitenkin sellainen näkymä, että varmasti töitä riittää. 

Kielo Kärkkäinen: No oikeastaan ainoastaan, et jos tulis joku sellainen niinku joku niinku 

terveydellinen este esimerkiksi ettei vois enää niinku toimii nykyisessä.  

Helena Palomäki: No ei, kun mä oon saanut olla semmoisena hyvään aikaan, että kun menin 

pankkiin harjoittelemaan, kun olin päässyt koulusta, ja sitä tietä jäin eläkkeelle, ja nautin joka 

hetkestä. 

 

Toimittaja Iiris Hämäläinen: Mikä voisi estää tai olla haasteena uuden ammatin opiskelulle? 

Heli Peltomäki: No mulla on kauhean avoin mieli yleensä asioita kohtaan, että en mä osaa tällä 

hetkellä sanoa, että mikä voisi olla sitten erityisesti haaste, että riippuu siitä, että mikä se 

opintosuunta sitten olisikaan ni.  

Kielo Kärkkäinen: Jos tulisi joku vaikka vastoinkäyminen elämässä, että joutuisi miettimään sitä alan 

vaihtoa niin sitten sitten se, että että semmoinen niinku elämisen kipinä ja motivaatio säilyisi, niin 

niin niin se se olisi varmaan niinku se koko prosessi olisi varmaan iso. 

Helena Palomäki: Katso kun mä niin tykkäsin siitä, minulle ei tullut koskaan mieleen vaihtaa alaa. Se 

oli sitä hyvää aikaa, kun ei ollut semmoinen epävarma, pätkätöitä, ei mitään tämmöisiä. Kun sä 

menit silloin 19-vuotiaana ja jäit eläkkeelle, ja siinä oli kyllä kouluttautumista. Siis sehän oli ihan 

valtava muutos, käsin veivattiin korot joka tilitapahtumalle ja semmoiselle lapulle isolle pahville 

kirjattiin ja nyt kun jäin, ni kaikki oli niin tietokoneella. Aivan valtavan murroksen on saanut kokea 

työelämän aikana. 

 


