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Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa.
Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.
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This document forms a part of the above mentioned dataset, archived at the Finnish Social
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Detta dokument utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv.
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TEEMOJA ASUKASKYSELYLLE
1. Taustatiedot
- sukupuoli, ikä, siviilisääty
- työelämä: työtön, eläkkeellä, äitiyslomalla, opiskelee, työssä
- suhde kristillisyyteen: uskovainen, tapakristitty, ateisti, vapaa-ajattelija
- päihteet: käyttö hallinnassa/ei hallinnassa
2. Saapuminen yksikköön
- miten kauan asunut
- mistä tullut: vuora-/oma asunto, ”kadulta”, muusta Katulähetyksen yksikö(i)stä; nimeä yksiköt
- muuton syy: asunnottomuus, halu saada päihteily kuriin, muu syy
- odotukset asumaan tullessa: saada elämä kuntoon, halu saada tukea arkeen, kristilliset arvot,
yhteisöllisyys, mielekästä tekemistä, katto pään päälle, muut odotukset
3. Tyytyväisyys asuinyksikköön
- tyytyväisyys asuntoon
- tyytyväisyys asuinympäristöön
- tyytyväisyys naapureihin/vertaistuki
- tyytyväisyys päihderajoituksiin
- tyytyväisyys vastaavaan työntekijään: saanut tukea käytännön asioissa, saanut tukea
henkilökohtaisissa asioissa, saanut tukea hengellisissä asioissa, saanut muuta tukea
- tyytyväisyys muihin työntekijöihin: samat kuin ed.
- tyytyväisyys päiväkeskustoimintaan
- toimiiko yksikössä Porina? Tyytyväisyys Porinan toimintaan
4. Yksikön kehittämisehdotuksia
- erilaisten aktiviteettien järjestäminen: liikunta, käsillä tekeminen, yhdessä
ruuanlaitto&ruokailu, retket, grilli-illat, hengelliset tilaisuudet, elokuviin tai teatteriin menot,
talkoot, illanvietot ja juhlat...
- asukkaiden oma aktiivisuuden kehittäminen: asukkaat voisivat osallistua enemmän yhteisön
kunnossapitoon ja viihtyvyyteen
- olisin itse valmis osallistumaan enemmän em. asioihin
- Porinan kehittämisehdotukset: toiminnan laajentaminen ja monipuolistaminen, asukkaiden
aktivoiminen Porinaan mukaan, työntekijöitten aktiivisempi mukanaolo, rahallinen tuki
Katulähetykseltä
5. Omat harrastukset ja sosiaaliset suhteet
- sosiaaliset suhteet: keskittyvät enimmäkseen asuinyksikköön
- sosiaaliset suhteet enimmäkseen asuinyksikön ulkopuolella
- harrastukset keskittyvät enimmäkseen asuinyksikköön
- harrastukset asuinyksikön ulkopuolella
6. Tulevaisuuden suunnitelmat ja haaveet
- asuminen: haluaa asua edelleen ko. yksikössä, haluaa muuttaa toiseen yksikköön, haluaa
muuttaa itsenäiseen asumiseen
- työ ja opiskelu: toivoo työllistymistä/ammattia, toivoo eläkkeelle pääsyä, toivoo opiskelemaan
pääsyä
- perhe ja ihmissuhteet: tyytyväisyys nykytilanteeseen/haaveet
perheestä/parisuhteesta/ystävyyssuhteista

