TURVALLISUUS

TURVALLISUUS

Koettu turvallisuus

Syrjintäkokemukset

Kokeeko henkilö itseensä kohdistuvaa uhkaa arjen
tilanteissa? Jos kokee, millaista uhkaa, ja kuinka näitä
tilanteita voitaisiin ehkäistä tai niihin puuttua?

Millaisia syrjintäkokemuksia päähenkilöllä on kertomuksen perusteella? Miten sosiaali- ja terveyspalveluissa,
kouluissa, työpaikoilla, virastoissa tai harrastusyhteisöissä olisi pitänyt toimia, jotta näiltä kokemuksilta olisi
vältytty?
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Identiteetti ja hyväksyntä

Tietämys oikeuksista

Onko henkilö kertomuksen perusteella saanut (perhe,
työpaikka, opiskelupaikka, koulu, harrastusyhteisö,
media) hyväksyntää ja tukea identiteetilleen? Mitä
konkreettisia seurauksia tuella tai tuen puutteella on
ollut/voi olla hänen elämänkululleen?

Onko henkilö kertomuksen perusteella tietoinen oikeuksistaan tilanteissa, joissa hänen yhdenvertaisuutensa
on uhattuna? Jos ei, kenen tulisi hänelle niistä kertoa?

ASENTEET
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Kunnioitus

Ennakkoluulot ja mielikuvat

Osoita kertomuksesta kohtia, jossa perheenjäsenet,
sosiaali- ja terveysalan työntekijät, opettajat, esimiehet,
asiakaspalvelijat tai muut henkilön arjessa kohtaamat
ihmiset osoittavat kunnioittavansa henkilöä tasaarvoisena. Entä missä kohtaamisissa kunnioitus
ei ole läsnä?

Millaisia henkilökohtaisiin ominaisuuksiinsa kohdistuvia ennakkoluuloja tai stereotyyppisiä mielikuvia
kertomuksen henkilö kohtaa arjen ympäristössään?
Tunnistatko vapaa-ajan- tai työyhteisössäsi samanlaisia ennakkoluuloja ja mielikuvia? Miten ne vaikuttavat
siihen, miten ihmiset kohtaavat toisensa?
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Luottamus

Monimuotoisuuden arvostaminen

Mitkä asiat horjuttavat kertomuksen päähenkilön luottamusta toisiin ihmisiin ja yhdenvertaisuuden toteutumiseen hänen kohdallaan? Millä toimenpiteillä voitaisiin
kasvattaa kertomuksen päähenkilön luottamusta yhdenvertaisuuden toteutumiseen?

Arvostetaanko tarinan päähenkilöä kaikkine ominaisuuksineen? Mitä annettavaa hänellä olisi arjen
ympäristölleen ja yhteiskunnalle? Kuinka tarinan
päähenkilön arjen ympäristöissä voitaisiin edistää
monimuotoisuuden arvostamista?
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Eristyneisyys tai yhteenkuuluvuus

Tuen saaminen ja antaminen

Millaisiin ryhmiin kertomuksen henkilö kuuluu?
Mistä ryhmistä hän on jäänyt ulkopuolelle? Millaisiin
ryhmiin kuuluminen voisi edistää henkilön hyvinvointia?
Millaiset jäsenyyden eivät edistä yhteiskunnallista osallisuutta? Onko tarvetta vahvistaa päähenkilön yhteenkuuluvuuden tunnetta ja positiivista vuorovaikutusta
eri väestöryhmiin? Miten?

Ketkä ovat antaneet tukea henkilölle haastavissa
tilanteissa? Ketä hän puolestaan on voinut tukea?
Miten sinä voisit tukea henkilöä hänen kohtaamissaan
haasteissa työssäsi tai vapaa-ajalla?
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Vuorovaikutuskyky ja kokemukset

Sosiaaliset suhteet ja verkostot

Kertomuksen perusteella, millaisia kokemuksia
päähenkilöllä on vuorovaikutustilanteista erilaisiin
väestöryhmiin kuuluvien ihmisten kanssa? Miten arvelisit
kokemusten muovanneen hänen vuorovaikutuskykyään
ja -halukkuuttaan?

Millaisia ovat kertomuksen päähenkilön sosiaaliset
suhteet? Onko hänellä perheen ulkopuolelle ulottuvia,
eri väestöryhmien jäseniä sisältäviä verkostoja? Miten
tukisitte häntä positiivisten suhteiden ylläpidossa ja
verkostojen laajentamisessa?

OSALLISTUMINEN
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Vaikutusmahdollisuudet

Tavat ja motivaatio

Millaisia tapoja kertomuksen päähenkilöllä on vaikuttaa
omaan elämäänsä etenkin tilanteissa, joissa hän joutuu
syrjityksi? Mieti, miten hän saisi äänensä tehokkaimmin
kuuluviin ja miten häntä voi siinä auttaa.

Ilmeneekö kertomuksesta päähenkilöön liittyviä asioita,
jotka voivat olla esteenä hänen aktiiviselle osallistumiselleen yhteiskunnassa? Asiat voivat liittyä kulttuuriin, mutta olla myös opittuja tapoja, joihin vaikuttavat aiemmat
osattomuuden kokemukset. Kuinka voitaisiin vahvistaa
henkilön motivaatiota osallistua?
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Osattomuuden kokemukset

Luottamus päätöksentekoon

Millaisia osattomuuden kokemuksia kertomuksen
päähenkilöllä on ollut/voi olla elämänsä varrella? Miten
ne voivat vaikuttaa hänen elämänkulkuunsa? Miten henkilölle voitaisiin tarjota osallisuuden kokemuksia?

Käykö tarinasta ilmi seikkoja, jotka voivat heikentää
päähenkilön luottamustaa päätöksentekoon? Kuinka sitä
puolestaan voitaisiin hänen kohdallaan vahvistaa?

