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Haastattelurunko 

 

 

Taustat 
 

Millaisia hommia olet tehnyt aiemmin?  

Kuinka pitkään oot ollut eläkkeellä? 

Ootko naimisissa?  

 

Tilalliset käytännöt – havaittu tila – fyysinen tila  
 

Milloin käyt täällä? Mihin aikaan ja minä viikon päivinä? Kesäisin entä talvisin ja sade päivisin? 

Kuinka pitkään oot käynyt täällä viettämässä aikaa? 

Yleensä kun tulet tänne, mistä tulet ja mihin menet sitten? 

Kuinka kauan keskimäärin vietät aikaa tässä kaupungilla seurustellessa? 

 

Onko moni näistä ihmisistä ennestään tuttuja? (sos.) 

Oletko tutustunut moniin ihmisiin täällä? (sos.) 

Kuinka paljon tässä on vakio tai ydinporukkaa noin.? 

Jos ei näy omaa vakioporukkaa, tuleeko mentyä toisiin ryhmiin? 

 

Mitä on niitä tekijöitä jotka tekee tästä otollisen paikan seurusteluun? 

Onko muita paikkoja mihin tulee kokoonnuttua? 

 

Esitetty tila – käsitetty tila – henkinen tila  
 

Miksi kokoonnutte juuri tähän kohtaan ettekä johonkin muuhun kohtaan [Aukiolla]? 

Mitä ajattelet että muut kaupunkilaiset ajattelevat teidän oleskelusta tässä? 

Mitä ajattelet, minkä tyyppistä porukkaa viettää aikaansa YLEISESTI OTTAEN: U-penkeillä; [Grillillä]; 

[Juppibaarissa]; [Aukiolla]? 

Istutko koskaan, kuinka usein käyt: U-penkeillä; [Grillillä]; [Juppibaarissa]; [Aukiolla]? 

 

Miten koet valvooko poliisit tarpeeksi tätä tilaa? Entä vartijat? 

Mitkä tekijät koet häiriöksi tässä [Aukion] läheisyydessä? Mistä syystä? 

Mistä häiriöistä yleensä keskustelette ryhmässä? 

Milloin häiriötä on eniten? 

Mitä ajattelet kadun säännöistä, onko kadun säännöt liian lepsut?  

 

Esityksen tila – eletty tila – sosiaalinen tila  
 

Miten kuvailisit tätä ryhmää? 

Minkälainen merkitys tällä ryhmällä on sinulle? 

Onko täällä kavereita, keheen tulee oltua muutenkin yhteydessä? 

Mistä te yleensä puhutte täällä? 

Onko jotain asioita mistä ei saa puhua? Entä pieni leikkimielinen piikittely?  

Tuleeko usein heitettyä löylyä kiukaalle jos huomaa että joku alkaa ottaa lämpöä? 

Entä tuleeko keskusteluun tuotua omia arkoja asioita? Saako kavereilta tukea näihin asioihin?  

Neuvooko kaverit jos tarvii neuvoja tai apua? 

Onko vielä jotain ryhmän säännöistä? 

Tunnetko paljon näiden muiden porukoiden ihmisiä? Tuleeko heidän seuraan usein mentyä? 

 

Lopuksi 
Onko jotain kehitysehdotuksia tähän kaupunkikeskustaan liittyen?  

Tuleeko mieleen jotain epäkohtia?   


