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Esipuhe

Tämän oppaan tarkoitus on antaa työkalut Elämän kylä -teemapäivän toteutukseen.
Elämän kylä -teemapäivä on osa Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn kuntastrategiat
-varhainen välittäminen, osallisuus ja asumisen tuki hanketta (AKU). Nuorten
asunnottomuus ja puutteelliset elämänhallintataidot ovat lisääntyneet. Elämän kyläteemapäivä pyrkii vastaamaan näihin haasteisiin. Teemapäivässä opetetaan nuorille
elämänhallinnan- ja arjen taitoja erilaisten osallistavien teemapisteiden kautta.
Aihealueita ovat asunnottomuus, asunnottomuuden syyt, päihteet, raha-asiat,
tukiverkoston tärkeys, elämäntavat ja elämänhallintataidot.
Jokaisella teemapisteellä tulee olla vähintään kaksi ohjaajaa. Ihanteellinen
osallistujamäärä yhdelle teemapisteelle on 6‒9 henkilöä. Yhden teemapisteen
suorittamiseen on hyvä varata noin 10 minuuttia aikaa.
Tämä opas on tehty, jotta Elämän kylä –teemapäivän teemapisteet voidaan toteuttaa
missä vain AKU-hankkeen mallin mukaisesti tai sitä mukaillen.

Iloista Elämän kylä -teemapäivää!

1) Elämässä kannattelevat tekijät
Teema: Elämässä vastaantulevat haasteet ja elämässä kannattelevat tekijät.
Teemapisteellä nuoret haastetaan miettimään elämän kriisejä ja niissä auttavia
tekijöitä.

Toteutus: Osa nuorista pitää kiinni turvaverkosta ja osa alkaa laittamaan verkkoon
painavia palikoita, joihin on nimetty jokin elämän haaste. Palikat asetetaan verkkoon
yksi kerrallaan. Haasteita ovat: loukkaantuminen, sakko, päihteet, sairastuminen, riita,
kiusaaminen, velat, menetys, masennus, potkut, ero ja opiskelumotivaation puute.
Palikka laitetaan verkkoon sen kannattelevan tekijän kohdalle, jonka nuori kokee
kannattelevan parhaiten haasteen edessä. Kannattelevat tekijät: ystävät,
opettaja/ohjaaja, koulu, perhe, lemmikki, työ, ystävät ja raha. Verkon avulla nuoret
näkevät, mitkä asiat kannattelevat nuorta elämänkriisissä.
Teemapisteen vetäjät ohjaavat toimintaa ja johtavat keskustelua. Keskustelussa on
tärkeää ohjata nuoria miettimään elämänkriisejä ja turvaverkoston tärkeyttä.
Tarkoituksena on myös pohtia sitä miten toimia, jos elämässä puuttuu jokin
kannatteleva tekijä.

2) Omassa asunnossa asuminen
Teema: Lisätä nuorten ymmärrystä siitä, mitä kaikkea omaan asuntoon muuttaessa
tulee huomioida. Teemapisteellä keskitytään erityisesti siihen, mistä asumismenot
koostuvat.
Toteutus: Nuorten tehtävänä on lisätä puuttuvat kirjaimet ristikkoon, johon muodostuu
11 eri sanaa. Ristikon sanat (ylhäältä alaspäin): vuokrasopimus, asumistuki,
takuuvuokra, vesimaksu, sijainti, sähkösopimus, palovaroitin, nettiyhteys,
muuttoilmoitus, kotivakuutus sekä vuokranantaja.
Teemapisteen ohjaaja johdattelee keskustelua ja avaa nuorille ymmärrettävästi
ristikkoon
muodostuneet
sanat. Tarvittaessa
autetaan
ristikon
sanojen
muodostuksessa.

3) Elämänhallinta
Teema: Elämänhallintataitojen pohtiminen. Mitä asioita on tärkeää huomioida
omassa asunnossa asuessa?

Toteutus: Nuoret

ohjataan hajotettuun asuntoon minkä tarkoituksena on
visualisoida, miltä näyttää, kun kämpässä on ollut bileet ja asukkaan
elämänhallintataidot ovat hukassa. Asunnossa on kaikki hujan hajan: avaamattomia
laskuja, tölkkejä pöydillä, rikkonaisia pulloja, roskapusseja, hajotettu telkkari, revityt
verhot jne. Tarkoitus on saada huone näyttämään mahdollisimman kaaosmaiselle.
Teemapisteen ohjaaja ohjeistaa tehtävään. Pisteellä on tarkoitus ratkoa yleisiä
asumiseen liittyviä kysymyksiä/väittämiä. Seinälle laitetaan kysymysten/väittämien
vastausalustat, joihin nuoret etsivät mieleiset vastaukset kysymys kerrallaan esillä
olevista vaihtoehdoista. Kysymyksiä/väittämiä on yhteensä yhdeksän. Lopuksi
teemapisteen ohjaaja käy vastaukset läpi nuorten kanssa keskustellen.
KYSYMYKSET/VÄITTÄMÄT:
1. Jatkossa aion toimia vastuullisena vuokralaisena, joten...
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Hoidan vuokranmaksun ajoissa
Kunnioitan hiljaisuusaikaa
Järjestän vielä parempia bileitä
Pidän asunnon siistinä ja ehjänä
Revin tapetteja ja teen reikiä seiniin
Ilmoitan naapureille etukäteen juhlista
Tää on mun kämppä, mä saan olla täällä just niinku haluun

2. Asunnon irtaimiston (esim. Läppäri) varkaus tilanteessa...
a.
b.
c.
d.
e.

Minua ei kiinnosta, pyydän porukoilta uuden
Otan yhteyttä poliisiin
Teen ilmoituksen vakuutusyhtiöön
Mä otan pikavipin ja ostan uuden
Otan pari kaveria ja käyn torilla selvittämässä asian

3. Asunnon ollessa siivoton, aion...
a.
b.
c.
d.

Soittaa äitini siivoamaan
Laittaa kaikki rojut jätesäkkiin
Viskata ylimääräiset kamat alas parvekkeelta
Kysyä yläkerran naapuria siivoamaan

4. Vuokran maksamiseen ei ole rahaa, joten...
a.
b.
c.
d.

Soitan porukoille
Otan pikavipin
Otan heti yhteyttä vuokranantajaan sopiakseni maksujärjestelyistä
Mietin, että maksan sitten ensi kuussa tuplavuokran

5. Olen aiheuttanut häiriöitä naapureille, joten aion...
a. Käydä jokaisen naapurin ovella pyytämässä anteeksi
b. Kirjoittaa rappukäytävän seinään isoilla kirjaimilla mielipiteeni naapureista
c. Näyttää keskaria aina tavatessani naapurin
6. Asunnon vuokraajana minun pitää huolehtia...
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Vuokranmaksu
Sähkösopimus
Kotivakuutus
Passikuvat
Wc:n uusien kaakeleiden asennus
Alakerran Penan koiran pissitys
Netflix

7. Asunnossa sattuu kosteusvahinko, jolloin...
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Olen niin kuin mitään ei olisi tapahtunut
Soitan vakuutusyhtiöön
Ilmoitan vuokranantajalle
Peitän vahingon matolla
Ajattelen, että kyllä se siitä kuivaa
Hups! En se minä ollut

8. Asunnossa rikkoutuu jokin kiinteä kaluste (esim. Wc- pytty), jolloin...
a.
b.
c.
d.
e.

Rikon sitä lisää
Otan yhteyttä vakuutusyhtiöön
Estän lisävahingot sulkemalla veden tulon
Otan yhteyttä vuokranantajaan
Jätän asian sikseen, toimiihan se vielä jotenkuten

9. Taloyhtiössä on noudatettava hiljaisuutta...
a.
b.
c.
d.
e.

Kello 22-07
Silloin kun minua väsyttää
Naapurin mummon päikkäriaikaan
Aina tiistaisin
Aina kivan bile- illan jälkeen

4) Ruokamenot
Teema: Terveellisen ja epäterveellisen ravinnon pohtiminen, sekä ruokaostoksiin
menevän rahan havainnollistaminen.

Toteutus: Teemapisteellä on esillä kaksi eri kauppakassia: Toinen ruokakassi on
terveellinen ja järkevä, joka sisältää muun muassa kasviksia, täysjyvätuotteita ja
tonnikalaa. Toinen ruokakassi on epäterveellinen, jossa on muun muassa tupakka-aski,
energiajuomia sekä pakastepitsaa. Ruokakassien sisältö on samanhintainen.
Tuotteet puretaan pöydälle yksi kauppakassi kerrallaan, jonka jälkeen nuorten kanssa
keskustellaan kauppakassien sisällöstä. Nuorten kanssa pohditaan kauppakassien
hintaa ja sitä, kuinka pitkäksi aikaa ostokset riittävät. Pisteellä on myös tietoiskut, joissa
on arvioitu paljonko rahaa, kuluu kuukauden aikana yksittäisiin tuotteisiin, kuten
energiajuomaan tai tupakkaan. Taloudellisesti järkevien ruokaostosten lisäksi pisteellä
otetaan esille ravintorikkaan ruoan merkitys ihmisen hyvinvoinnille.
Esimerkki tietoiskusta:
Energiajuoma
Yksi energiajuoma maksaa 2e. Jos juo viikossa 7 energiajuomaa, maksaa se 14 e.
Kuukaudessa 56e (14e x 4vk).
Yksi 0,5l energiajuoma sisältää 11g/100g sokeria. Yhdessä energiajuomassa on yhteensä
55g sokeria.

5) Menoerät kuukaudessa
Teema: Yleisempien elämisenkustannusten tiedostaminen. Tulolähteiden ja menojen
pohtiminen. Paljonko pikavippi tulee maksamaan?

Toteutus: Pisteellä on kaksi erillistä kartonkia, joista toiseen laitetaan menot ja toiseen
tulot. Tehdään nuorille valmiit vastauslaput, jotka laitetaan kiinni oikeisiin kartonkeihin.
Esimerkiksi tulot: asumistuki, opintotuki, opintolaina, toimeentulotuki ja palkka. Menot:
vuokra, vesi- puhelin- ja sähkölasku, ruoka ja vaate- ja vakuutuskustannukset.
Keskustellaan nuorten kanssa, miten velkaantuminen vaikuttaa elämään, sekä miten
elämä muuttuu, jos menettää luottotiedot. Teemapisteen ohjaajan tulee perehtyä
hyvin tuloihin ja menoihin sekä siihen, mistä nuori saa apua raha- ja talousongelmiin.
Pisteellä on kartonki, johon nuoret etsivät vastauksia, mitä luottotietojen menetys voi
pahimmassa tapauksessa aiheuttaa: työpaikka, lainat, vuokra-asunto, vakuutusmaksut,
puhelin liittymän avaaminen.
Avun lähteistä: Valmis kartonki, jossa esillä avuntarjoajat. Esimerkiksi talous- ja
velkaneuvonta; Takuusäätiön velkaneuvonta, neuvottelu velkojien kanssa maksuista,
sosiaalista luottoa kunnasta, Martat, kirkon diakoniarahasto sekä Kriisikeskus.
Pikavipistä on oma kartonki, jolla havainnollistetaan nuorille lainan ja pikavipin korkojen
erot ja maksuajat. Takuusäätiön sivuilta löytyy ajankohtaista tietoa pikavipeistä ja
niiden koroista.

6) Päihteet
Teema: Nuorten asenneilmapiirin kartoittaminen päihteitä kohtaan, sekä keskustelu
päihteidenkäytön seurauksista.

Toteutus: Keskustelun tukena toimintapisteen ohjaajilla on päihteisiin sekä niiden
laillisuuteen liittyviä väittämiä ja kysymyksiä. Kysymysten avulla pohditaan nuorten
yleisimpiä syitä päihteidenkäytölle sekä siitä aiheutuvia haittavaikutuksia.
Kysymykset ja väittämät käydään läpi yksi kerrallaan. Nuorille on jaettu pisteelle tullessa
punainen ja vihreä kortti, joiden avulla hän vastaa kysymyksiin. Punainen on ”en ole
samaa mieltä” -kortti tai vireä on ”olen samaa mieltä” -kortti. jonka jälkeen nuori
valitsee pöydältä joko punaisen “en ole samaa mieltä” -kortin tai vihreän “olen samaa
mieltä” -kortin. Tarkoituksena on lisätä avoimen keskustelun kautta nuorten
tietoisuutta päihteidenkäytön haittavaikutuksista ja vakavuudesta.
Kysymykset:
PÄIHTEET
Mitä käytetään:
1. Tunnenko jonkun, joka on kokeillut kannabista?
2. Tiedän, mistä voi hankkia päihteitä?
Miksi käytetään:
1. Paras lääke pahaan oloon on päihteet
2. Hauskanpito ilman päihteitä on teeskentelyä
LAILLISUUS
Mitä päihteidenkäytöstä seuraa:
1. Ketään ei kiinnosta, vaikka käyttäisin päihteitä
2. Päihteidenkäyttö on täysin oma asiani
Vaikuttaako päihteidenkäyttö minuun:
1. Päihteidenkäytöstä ei saada rikosrekisterimerkintää
2. Päihdemerkintä ei vaikuta mihinkään

7) Asunnottomuuden syyt
Teema: Pohditaan asunnottomuuteen johtavia syitä sekä vastaavasti niitä asioita,
jotka eivät johda asunnottomuuteen.

Toteutus: Pöydälle laitetaan sekaisin todennäköisiä sekä epätodennäköisiä syitä
asunnottomuuteen. Nämä todennäköiset ja epätodennäköiset syyt on kirjoitettu
pienille kartonginpalasille. Lappu kerrallaan nuoret pohtivat, kumpaan ryhmään
kyseinen syy heidän mielestänsä kuuluu. Epätodennäköiset ja todennäköiset syyt
kiinnitetään niille tehdyille vastausalustoille. Lopussa nuorten kanssa käydään
keskustellen läpi todennäköiset ja epätodennäköiset syyt sekä keskustellaan
tietoiskuista. Tietoiskut sisältävät yleistä tilastotietoa asunnottomuudesta.
Epätodennäköiset syyt: Liika ES:n juonti, uusi työpaikka, lottovoitto, vanhemman
kuoleman, muutto toiselle paikkakunnalle, parisuhteen aloittaminen, kotoa
karkaaminen.
Todennäköiset syyt: Vankilasta vapautuminen, häätö, päihdeongelma,
mielenterveysongelmat, vuokrarästit, työttömyys, rikostausta, korkeat vuokrat,
ylivelkaantuminen ja luottokorttivelat

8) Kahoot- kysely
Teemapäivän lopuksi on Kahoot- kysely nuorille. Palautteessa on olennaista selvittää
asunnottomuuden sekä elämänhallinnan osuus. Kyselyn perusteella voidaan kartoittaa
sitä, saivatko nuoret teemapäivästä tulevaisuuden kannalta olennaista tietoutta
elämänhallintataitoihin ja asumiseen liittyen. Kahoot- kysely on helppo toteuttaa ja
sen toteutukseen löytyy yksityiskohtaiset ohjeet internetistä. Kahoot- kyselyn voi
tehdä osoitteessa: https://create.kahoot.it/login

Kysymykset:
1. Koitko, että sinulla oli tarpeeksi tietoa elämänhallinnantaidoista ennen tätä päivää?
2. Saitko riittävästi tietoa asunnottomuudesta sekä asunnottomuuteen liittyvistä
syistä?
3. Tukiko toimintapisteet omia elämänhallinnan tietojasi? (talouden ja arjen hallinta)
4. Saitko uutta tietoa päihteiden aiheuttamista haitoista arjenhallinnassa?
5. Pystytkö hyödyntämään saatua tietoa tulevaisuudessa?
6. Oliko päivä hyödyllinen?

