Saatesanat: Sininauhasäätiön Asumistaitokurssin diat
Hyvä ohjaaja,
Tämä Asumistaitokurssin diasarja on tarkoitettu maahanmuuttajien asumisen asioiden parissa
työskenteleville tahoille, kuten kuntien pakolaisohjaajille ja –koordinaattoreille, asumisneuvojille
ja vapaaehtoisille työvälineeksi asumisneuvontaan/-valmennukseen. Diat ovat syntyneet
Sininauhasäätiön AMIF-rahoitteisessa Asumistaidot kiintiöpakolaisten kotoutumisessa hankkeessa vuosina 2017-2019.
Diasarja pitää sisällään seitsemän eri asumisen teemaa:
1) Suomalaiset asunnot
2) Järjestyssäännöt
3) Paloturvallisuus
4) Vuokrasopimus
5) Naapurit
6) Jätteiden lajittelu
7) Asunnon kunnossapito
Kaikki seitsemän osiota muodostavat asumistaitokurssikokonaisuuden. Kurssin kesto riippuu
siitä, kuinka paljon aikaa varataan keskustelulle ja erilaisille harjoituksille. Kokonaisuutena koko
kurssille kannattaa varata aikaa noin 10-15 tuntia jos kääntämiseen käytetään tulkkia. Kurssi on
suositeltavaa tulkata asiakkaiden omalle äidinkielelle, niin että kurssille osallistuu aina yhden
kieliryhmän puhujia. Asumistaitokurssin diasarjan eri teemoja voi käyttää myös erikseen poimien
sarjasta itselleen käyttökelpoisimmat teemat asumisvalmennukseen.
Diojen käyttö:
Diat on suunniteltu niin, että ne tukisivat erityisesti heikosti suomea puhuvia ja luku- ja
kirjotustaidottomia ihmisiä. Diat ovat kuvapainotteisia ja kuvia tukevat aina asiasisältöön liittyvät
avainsanat. Tarkoituksena on, että aiheen läpikäynti kuvien ja avainsanojen avulla helpottaa
ohjaustilannetta, sekä tukee kuulijan tiedon ymmärtämistä ja uusien aihesisältöjen
hahmottamista. Kuvat on piirtänyt, ellei toisin mainittu, Sininauhasäätiön viestinnän suunnittelija
Emilia Musturi. Dioihin on liitetty myös aiheisiin sopivia videolinkkejä, joita ohjaaja voi
tarvittaessa katsoa osallistujien kanssa.

Diojen kommenttikenttään on kirjattu ohjaajalle tiedoksi aihealueeseen liittyvää tietoa ja
vinkkejä aiheen käsittelyyn, kysymyksiä kurssilaisille sekä tehtäviä, joita kurssilaisten kanssa voi
toteuttaa. Tehtävät vaativat ohjaajalta etukäteisvalmistelua. Tehtäviä löytyy teemoista:
Suomalaiset asunnot, diat 3, 4 ja 22 sekä Jätteiden lajittelu, dia 23.
Diojen lisäksi asumistaitokurssin materiaaleihin kuuluu oheismateriaalina oppimisen ja suomen
kielen harjoittelun tueksi aihekokonaisuuksiin liittyvät kuvalliset sanalistat, sekä muuta
materiaalia, jota ohjaaja voi halutessaan tulostaa kurssilaisille. Kurssia voi lopuksi
kokonaisuudessaan kerrata oheismateriaaleista löytyvän Kysymyksiä kurssin kertaukseen tehtävän avulla.
Dioissa on paljon ohjeita ja informaatiota. Asiakkaalle on tärkeää tietää ohjeen lisäksi syyt
ohjeiden takana. Ohjaajan onkin tärkeä muistaa puhuessaan avata logiikkaa tiettyjen
toimintatapojen ja toimintojen takana. Syiden ymmärtäminen edistää oppimista ja motivoi myös
toimintaan. Ohjaajan on myös hyvä pyrkiä puhumaan selkeästi ja muistaa selittää auki
käytettäviä käsitteitä. Käsitteiden avaaminen auttaa myös tulkkia työssään sekä mahdollistaa
viestin paremman välittymisen kuulijoille.
Diojen avaus:
Avatessasi diat Power Point pyytää sinulta salasanaa. Et tarvitse avaukseen salasanaa, vaan
diasarjan saa auki painamalla ”Vain Luku” /”Read Only” -painiketta. Diasarjan auettua saat
muistiinpano-osion avoimeksi painamalla Power Pointin oikeassa alalaidassa olevaa
”Muistiinpanot”/”Notes” painiketta.
Palaute ja yhteydenotot:
Asumistaitokurssin dioihin ja oheismateriaaliin liittyvät kysymykset ja palautteet voitte suunnata
Sininauhasäätiön Maahanmuuttajatyön työntekijöille.

Antoisia asumisvalmennuksen hetkiä!

