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Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa.
Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.
Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

This document forms a part of the above mentioned dataset, archived at the Finnish Social
Science Data Archive.
If the document is used or referred to in any way, the source must be acknowledged by means
of an appropriate bibliographic citation.
More information: http://www.fsd.uta.fi/

Detta dokument utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv.
Om dokument är utnyttjat eller refererat till måste källan anges i form av bibliografisk referens.
Mer information: http://www.fsd.uta.fi/

HYVÄ KATULÄHETYKSEN ASUKAS!
Olen tekemässä tutkimusta nimeltään Arjen politiikat ja Jyväskylän
Katulähetys. Se on tänä vuonna alkanut, kolmevuotinen projekti, jota
rahoittaa Raha-automaattiyhdistys. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää
ja arvioida Katulähetyksen eri toiminnan lohkoja mahdollisimman
monesta eri näkökulmasta: työntekijöiden, asukkaiden, työllistettyjen,
vapaaehtoisten ja yhteistyökumppanien näkökulmasta. Lähtökohtana on
Katulähetyksen toiminnan kehittäminen ja tunnetuksi tekeminen. Jokaisen
osapuolen kokemukset ja mielipide ovat arvokkaita tutkimuksen
onnistumisen kannalta.
Asukkaitten kokemukset ovat tärkeitä, koska asuttaminen on
Katulähetyksen ydintoimintaa. Asukkailta kerään tietoja vapaamuotoisella
haastattelulla, jonka nauhoitan. Asukkaan ei tarvitse antaa henkilötietoja
käyttööni, ja muutenkin pyrin häivyttämään tunnistettavuuden
mahdollisimman tarkkaan. Olen kiinnostunut seuraavista teemoista:
1. Saapuminen asuinyksikköön
- tuletko toisesta Katulähetyksen yksiköstä?
- yksikköön muuton syy
2. Asuinyksikössä viihtyminen ja parannusehdotukset
- oletko tyytyväinen asuntoon ja asuinympäristöön?
- oletko tyytyväinen naapurisuhteisiin?
- oletko tyytyväinen työntekijöihin ja heiltä saamaansa tukeen?
- suhteesi hengellisiin/kristillisiin arvoihin; arvojen esilläolo yksikössäsi
3. Työssäkäynti, opiskelu, harrastukset ja yksikön ulkopuoliset
ihmissuhteet
- onko elämäsi keskittynyt enimmäkseen asuinyksikköösi vai sen
ulkopuolelle?
4. Tyytyväisyys julkisiin palveluihin
- oletko tyytyväinen sosiaalitoimiston, työvoimatoimiston, KELA:n,
terveyskeskuksen ja päihdepalvelusäätiön palveluihin?
5. Tulevaisuuden suunnitelmat ja haaveet
- haluaisitko asumaan johonkin toiseen Katulähetyksen yksikköön?
- haluaisitko asumaan itsenäisesti? Onko tälle esteitä?
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