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Tämän lomakkeen avulla voit
kertoa mielipiteesi.
Voit kirjoittaa, piirtää tai liimata kuvia,
joiden avulla kerrot, miten haluat asua.

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.
Kerrostalo		Omakotitalo		Rivitalo

2.

Haluan, että asuinpaikkani lähellä on...

läheisiä ihmisiä.

mahdollisuuksia
harrastaa.

mahdollisuus
tehdä töitä.

helppo liikkua.
Kau ppa
Lääkäri

K irjasto

mahdollisuus
opiskella.

erilaisia
palveluja,
kuten kirjasto.

Voit piirtää tai kirjoittaa lisää asioita tähän.

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.

Yksin

Puolison kanssa

Oma asunto

4.

Ystävän kanssa

Lemmikin kanssa

Yhteisössä muiden kanssa

Minun luonani
Tällaisia huoneita ja tiloja toivon omaan kotiini.
Keittiö

Olohuone

Parveke

Sauna

Makuuhuone

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

Maata sohvalla
Syödä
		

Juoda kahvia
tai teetä

Nukkua
Siivota
Kuunnella
			 musiikkia

Laittaa ruokaa

Tanssia

Joogata

Katsoa
Piirtää
Lukea
Tavata
tv:tä			 kavereita
Voit piirtää tai kirjoittaa lisää asioita tähän.

7.

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.

Kehitysvammaisten
Tukiliitto ry

Kuvitus Hehku visual

Minulle tärkeintä asumisessa on:

