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Armoton tarina – Julkinen häpeä
Työpajan Open spacen tuottamaa:
Häpeä tarttuu
Häpeän pelko poistaa aitouden ja elämän maun (työroolissa, tehtävässä, persoonana)
Käsittelemätön häpeä, tunnistamaton häpeä
Kansan häpeä, sukupolvien häpeä
Häpeää voi olla kirkosta, työtehtävistä, ihmisten ennakkokuvista

Miten tunnistaa aiheeton/aiheellinen häpeä ja tukea siinä?
Häpeän takana on usein pettymys itseen ja joutuu muuttamaan kuvaa itsestää, Se on tietynlaista surutyötä
> otetaan vastaan
Nuori kaipaa vahvistusta vertaisiltaan, aina ei auta, että työntekijä ”lohduttaa”
Häpeältä ei voi välttyä > miten auttaa ihmistä käsittelemään sitä? > asian sanoittaminen
Jos on aiheellinen häpeä, rinnalla kulkeminen ja julkinen kanssakäyminen hoitaa ihmistä. > ”En ehkä
olekaan ihan huono jos tuo kehtaa olla seurassani” > positiivinen viesti ja välittäminen
Rippi, synnintunnustus + synninpäästö!!! ARMO > Tätä tulisi vahvistaa a ottaa enemmän esille!
On tärkeää erottaa ihminen ja teko: ”Hyväksyn sinut ihmisenä mutta en tekoasi.”!
Riittääkö se, että vain kuuntelee?
Somessa nuorten kesken nolataan vuorotellen, myös omat ystävät osallistuvat.
Nuori ei aina ymmärrä asettuvansa alttiiksi nolaamiselle.
”Jos et julkaise somessa, et ole olemassa.” > Riski häpeälle on iso. ”Pakko tehdä kun kaikki muutkin
tekee.”
Media luo malleja täydellisyydestä, Jotkut rikkovat sitä tarkoituksella ottamalla itsestään noloja kuvia
vastavoimaksi häpeälle. > Voi nauraa itselleen.
Hassuttelulla voi osoittaa hyvää itsetuntoa tai toisaalta peittää jotain itselle arkaa > tietoista
kauneusihannetta ym. vastaan taistelua
”Somehöykytyksessä” voi tukea myönteisellä vastahyökkäyksellä:

Kun hyviä kommentteja on enemmän, tasapaino pysyy myönteisenä (eikä pahat kommentit jää
päällimmäiseksi
Mitä varhemmin hyvän kommentin laittaa, sen isompi painoarvo sillä on > erräänlaista sielunhoitoa!
Ammattiroolissa tehtävä tuka ja vahvistaa

Kun oma organisaatio hävettää
Miten jaksaa kantaa omaa työtään?
Yhteisö ottaa yksilön häpeän kannettavakseen
Miten solidaarisuudelle omaa yhteisöä kohtaan käy?
Kun hävettää, niin se kertoo sen merkityksestä

Onko oikeutettua häpeää?
Omatunto ja syyllisyys hyödyllisiä, mutta johtaako häpeä hyvään elämään?
Oikeudenmukaisuuden toteutuminen
Armollisuus ihmiseen sisäänrakennettu?

Kirkon työntekijä julkisuudessa
Rikokset – Moraaliset ratkaisut
Sosiaalisen median julkaisut
Tiedottaminen ajoissa ja mahdollisimman avoimesti ehkäisee ja rajoittaa kohua
Pienten paikkakuntien julkisuus > Toisaalta armotonta, toisaalta yhteisö voi suojella
Julkisuusrooli vaatii arjen rajanvetoa
Asema julkisuudessa verrattavissa esim. opettajiin ja poliiseihin?

Anteeksipyytämättömyys
Media – Kova maailma toimittajalle?
Mitä muita traumoja jonkun aktuaalisen mokan paljastaminen kohteen elämänhistoriasta voi herättää?
Tragediat, joihin se voi johtaa
Leima pysyy, anteeksipyytämisen merkityksettömyys

Anteeksiantamattomuus
Seuraukset medialle, jos se pyytäisi anteeksi? Uskottavuus?

Syyllisyys & häpeä
Ero ei aina selvä, häilyvä
Kuuluuko syyllisyydestä seurata häpeä?
Tuottaako häpeä vastuullisuutta vai vastuuttomuutta
Turha häpeä
Syyllisyys teoista/tekemättä jättämisestä
Häpeä ulottuu ihmisen olemukseen
Häpeä=Minä olen paha
Kuinka paljon kirkko tuottaa häpeää?
Synnintunnustus kirkossa
Kulttuurisidonnainen häpeä; yhteisöllinen häpeä, syyllisyys(sota)
Pitäiskö synnintunnustus poistaa messusta, onko se häpeän tunnustus?
Olenko vajaa? Syyllistämmekö?
Terve syyllisyys, voiko häpeä olla tervettä?
Häpeä > syyllisyys, tarve armolle

Mistä kiinnostus nousee&kertoo?
Mitä kertoo ihmisyydestä, meistä, se että seksuaalinen paljastus/häpäisy kiinnostaa…
Tirkistely
Seksuaaliset tabut
”Kyllä muutkin mokaa..”
Jollakin muulla menee vielä huonommin

