
Näin minä haluan asua
 
 

 
   ________________________________________________

  Nimeni 

 
  Kanssani asumisen asioita pohtivat   _______________________________

  _______________________________
 
  Ajankohta, jolloin pohdimme asioista  _______________________________
 
 
Tämä lomake on tehty sinulle, 
joka haluat suunnitella asumistasi. 
Lomake auttaa sinua kertomaan,
miten haluat asua nyt tai tulevaisuudessa.

Sinä voit päättää itse, missä asut.
Päätös ei ole aina helppo,
mutta sen pitää perustuu sinun omiin toiveisiisi.
 
On tärkeää, että saat 
päätöksen tueksi tietoa
erilaisista mahdollisuuksista asua.
Kun suunnittelet asumista,
voit tarvita aikaa ja toisen ihmisen tukea.
Pyydä silloin avuksesi sinulle tärkeitä ihmisiä.
Joskus auttaa, että voit pohtia asioita
usean ihmisen kanssa.
 
Näin käytät lomaketta

Tämän lomakkeen avulla voit
kertoa omista omat mielipiteesi.
Voit kirjoittaa, piirtää tai liimata kuvia, 
joiden avulla kerrot omia mielipiteitäsi.
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Missä haluan asua?

Millä paikkakunnalla haluan asua?
Voit perustella päätöstäsi.

Millaisessa ympäristössä haluan asua?
Maaseudulla? Kaupungissa?

Millaisessa kodissa haluan asua?
Voit laittaa rastin sen vaihtoehdon kohdalle, josta pidät.

2.

Kerrostalo  Omakotitalo  Rivitalo



erilaisia
palveluja,
kuten kirjasto.

helppo  liikkua.

mahdollisuus 
opiskella.

mahdollisuus 
tehdä töitä.

Haluan, että asuinpaikkani lähellä on...

Kauppa

Lääkäri
Kirjasto

Voit piirtää tai kirjoittaa lisää asioita tähän.

läheisiä ihmisiä. mahdollisuuksia 
harrastaa.

3.



Kenen kanssa haluan asua? 

Haluatko asua yksin tai ystävien kanssa, 
puolison kanssa tai vaikka lemmikin kanssa?
 
Voit laittaa rastin sen vaihtoehdon kohdalle, josta pidät.
 

Puolison kanssa

Yksin

Yhteisössä muiden kanssaOma asunto

Lemmikin kanssa

Ystävän kanssa

4.



Minun luonani

Tällaisia huoneita ja tiloja toivon omaan kotiini.  

Keittiö                         Sauna

Olohuone                    Makuuhuone

Parveke Oma ovi                 Jotain muuta, mitä?

5.



Näin sisustan

Voit tehdä tähän oman sisustussuunitelmasi.
Voit piirtää, kirjoittaa tai liimata kuvia.

6.



Näitä asioita haluan tehdä kodissani

7.

Voit piirtää tai kirjoittaa lisää asioita tähän.

Maata sohvalla  Syödä Juoda kahvia Laittaa ruokaa
  tai teetä

Nukkua Siivota Kuunnella  Tanssia Joogata
   musiikkia

Katsoa Piirtää Lukea Tavata 
tv:tä   kavereita



Minulle tärkeintä asumisessa on:

 
 Nyt olet vastannut kaikkiin kysymyksiin. 
 Tämän lomakkeen avulla voit kertoa
 asumisen toiveistasi.

Kehitysvammaisten Palvelusäätiö sr ja Kehitysvammaisten Tukiliitto ry 
ovat tehneet yhteistyössä tämän lomakkeen Veikkauksen tuella. 
Lomake pohjautuu YK:n vammaisten ihmisten oikeuksien sopimukseen artikla 19. 
Lomakkeita voit tilata tai ladata osoitteesta www.kvps.fi.
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