
 

 

 

 

 

ASUMISTAITOKURSSIN TEEMOIHIN 

LIITTYVIÄ LINKKEJÄ 

 

 

 

1. SUOMALAINEN KOTI/ASUMINEN 

 

TIETOA 

INFOPANKKI (12 eri kieltä) 

http://www.infopankki.fi/fi/elama-suomessa/asuminen/oma-asunto 

TEM perustietoa suomesta opas:  

http://tem.fi/perustietoa-suomesta  

KULUTTAJALIITON ASUMISOPAS ERI KIELILLÄ 

http://www.kuluttajaliitto.fi/tietopankki/materiaalipankki/asuminen/  

Nuorisoasuntoliitto Nal: 

http://www.nal.fi/asumisen-abc/  

VIDEOT:  

Nuorisoasuntoliitto Nal: 

http://tem.fi/perustietoa-suomesta
http://www.kuluttajaliitto.fi/tietopankki/materiaalipankki/asuminen/
http://www.nal.fi/asumisen-abc/


http://www.nal.fi/materiaalit/videot/  

HEKA:n viedeot englanniksi https://vimeo.com/search?q=heka+presents  

Suomessa asuminen: https://www.youtube.com/watch?v=zltkZHzMS50  

Orimattilan vuokra-asunnot videot: 

http://www.orimattilanvuokratalot.fi/video  

pesutupa:  

http://www.inspecta.com/Documents/Finland/Sertifioinnin%20muut%20asiakirjat/Hoitoohje%2

0SUOMI_RUOTSI_yhdistelma.pdf?epslanguage=fi  

Socca asumisen tukimateriaalit: 

http://www.socca.fi/kehittaminen/maahanmuuttajatyo/asumisen_tukimateriaalit 

Sähköt, sulake ja palovaroitin: https://www.youtube.com/watch?v=iv_tUDcAmsQ 

 

 

2. JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 

TIETOA 

Kotilohankkeen asukasdemokratia ja järjestysmääräykset: 

http://www.pakolaisapu.fi/arkisto/pdf/Kotimaan_Tyo/PDFs-Kotilo-

Asumispakki/asukasdemokratia%20ja%20jarjestysmaaraukset.pdf  

 

VIDEOT: 

Yörauha: https://www.youtube.com/watch?v=2ubIe_fE24E 

 

 

 

 

 

3. KIERRÄTYS 

 

TIETO 

http://www.nal.fi/materiaalit/videot/
https://vimeo.com/search?q=heka+presents
https://www.youtube.com/watch?v=zltkZHzMS50
http://www.orimattilanvuokratalot.fi/video
http://www.inspecta.com/Documents/Finland/Sertifioinnin%20muut%20asiakirjat/Hoitoohje%20SUOMI_RUOTSI_yhdistelma.pdf?epslanguage=fi
http://www.inspecta.com/Documents/Finland/Sertifioinnin%20muut%20asiakirjat/Hoitoohje%20SUOMI_RUOTSI_yhdistelma.pdf?epslanguage=fi
http://www.socca.fi/kehittaminen/maahanmuuttajatyo/asumisen_tukimateriaalit
https://www.youtube.com/watch?v=iv_tUDcAmsQ
http://www.pakolaisapu.fi/arkisto/pdf/Kotimaan_Tyo/PDFs-Kotilo-Asumispakki/asukasdemokratia%20ja%20jarjestysmaaraukset.pdf
http://www.pakolaisapu.fi/arkisto/pdf/Kotimaan_Tyo/PDFs-Kotilo-Asumispakki/asukasdemokratia%20ja%20jarjestysmaaraukset.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=2ubIe_fE24E


Lounais suomen jätehuolto (mm. arabiaksi ohjeet) 

https://www.lsjh.fi/fi/tuote/lajitteluohjeet-esite/ 

Kotilohankkeen lajittelu osuus 

http://www.pakolaisapu.fi/arkisto/pdf/Kotimaan_Tyo/PDFs-Kotilo-

Asumispakki/kotitalouden%20jatehuolto%20ja%20kierratys.pdf  

 

Suezin kierrätys neuvoja: http://docplayer.fi/15056602-Suezin-kyydissa-lajittele-

jatteet-oikein.html  

 

TOIMINTAAN:  

Lajittelupelin kortit: 

https://www.kierratyskeskus.fi/files/3498/Lajittelukortit_verkko2014.pdf  

 

VIDEOT:  

VVO:n kierrätysvideo  https://www.youtube.com/watch?v=hK8w0SpwAQs  

MARTAT KIERRÄTYS https://www.youtube.com/watch?v=WxQ3voa17Ac  

biopussin taittelu  

https://www.youtube.com/watch?v=QxUFWAiTL3Q 

https://www.youtube.com/watch?v=mKSegT5Kkpg  

maitopurkin kierrätys https://www.youtube.com/watch?v=9xbKlqvJfPc  

Suezin kierrätys neuvoja: http://docplayer.fi/15056602-Suezin-kyydissa-lajittele-

jatteet-oikein.html  

Kierrätysvideo englanniksi https://www.youtube.com/watch?v=HvJgjIcNdGA 

 

 

 

 

 

 

4. SIIVOUS 

TIETO 

Kotilohankeen siivous osuus: 

https://www.lsjh.fi/fi/tuote/lajitteluohjeet-esite/
http://www.pakolaisapu.fi/arkisto/pdf/Kotimaan_Tyo/PDFs-Kotilo-Asumispakki/kotitalouden%20jatehuolto%20ja%20kierratys.pdf
http://www.pakolaisapu.fi/arkisto/pdf/Kotimaan_Tyo/PDFs-Kotilo-Asumispakki/kotitalouden%20jatehuolto%20ja%20kierratys.pdf
http://docplayer.fi/15056602-Suezin-kyydissa-lajittele-jatteet-oikein.html
http://docplayer.fi/15056602-Suezin-kyydissa-lajittele-jatteet-oikein.html
https://www.kierratyskeskus.fi/files/3498/Lajittelukortit_verkko2014.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=hK8w0SpwAQs
https://www.youtube.com/watch?v=WxQ3voa17Ac
https://www.youtube.com/watch?v=QxUFWAiTL3Q
https://www.youtube.com/watch?v=mKSegT5Kkpg
https://www.youtube.com/watch?v=9xbKlqvJfPc
http://docplayer.fi/15056602-Suezin-kyydissa-lajittele-jatteet-oikein.html
http://docplayer.fi/15056602-Suezin-kyydissa-lajittele-jatteet-oikein.html
https://www.youtube.com/watch?v=HvJgjIcNdGA


http://www.pakolaisapu.fi/arkisto/pdf/Kotimaan_Tyo/PDFs-Kotilo-

Asumispakki/Kodin%20puhtaus%20ja%20siisteys.pdf  

VIDEOT 

WC JA KYLPYHUONE 

lattiakaivo, lavuaari ja WC:n  putsaus: 
https://www.youtube.com/watch?v=1v6z_27ihXE  

hajulukon putsaus: https://www.youtube.com/watch?v=ovNYbccdC0 

https://www.youtube.com/watch?v=ImBlDyXTUK4  

KEITTIÖ 

liesi, jääkaappi ja mikro: https://www.youtube.com/watch?v=ZmQsKYhpXIA 

jääkaappi ja pakastin: https://www.youtube.com/watch?v=YkhsG7MP2R4  

uuni ja ruokaöljyn käsittely:  
https://www.youtube.com/watch?v=_HphGqbb2X8  

keittiön pesu ja roskien lajittelu: 
https://www.youtube.com/watch?v=JkEVo445NdI  

uunin puhdistus (Martat) 
https://www.martat.fi/marttakoulu/kodinhoito/kodinkoneet/uuni/  

PYYKIT 

Pyykin pesu ja kylpyhuoneen sähkölaitteet: 
https://www.youtube.com/watch?v=oa-NYEUXwms  

Pesutupa: https://www.youtube.com/watch?v=Y0VipTpIo_o  

 

 

5. HUOLTOYHTIÖ JA ISÄNNÖITSIJÄ  

TIETO 

http://www.pakolaisapu.fi/arkisto/pdf/Kotimaan_Tyo/PDFs-Kotilo-Asumispakki/Kodin%20puhtaus%20ja%20siisteys.pdf
http://www.pakolaisapu.fi/arkisto/pdf/Kotimaan_Tyo/PDFs-Kotilo-Asumispakki/Kodin%20puhtaus%20ja%20siisteys.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=1v6z_27ihXE
https://www.youtube.com/watch?v=ovNYbccdC0w
https://www.youtube.com/watch?v=ImBlDyXTUK4
https://www.youtube.com/watch?v=ZmQsKYhpXIA
https://www.youtube.com/watch?v=YkhsG7MP2R4
https://www.youtube.com/watch?v=_HphGqbb2X8
https://www.youtube.com/watch?v=JkEVo445NdI
https://www.martat.fi/marttakoulu/kodinhoito/kodinkoneet/uuni/
https://www.youtube.com/watch?v=oa-NYEUXwms
https://www.youtube.com/watch?v=Y0VipTpIo_o


Kotilohankkeen osio: yhteiset tilat ja naapurusto: 

http://www.pakolaisapu.fi/arkisto/pdf/Kotimaan_Tyo/PDFs-Kotilo-

Asumispakki/Yhteiset%20tilat%20ja%20naapuruus.pdf 

Ötökät 

https://www.hel.fi/static/ymk/esitteet/tuholaisesite.pdf  

 

VIDEOT:  

Helsingin ympäristökeskuksen video ötökät: https://www.youtube.com/watch?v=-

XjUIz8cnes&feature=youtu.be  

 

 

6. PALOTURVALLISUUS  

 

TIETO 

SPEK, Paloturvallisuutta kotona materiaalit:  

http://www.spek.fi/Suomeksi/Turvatietoa/Oppaita-ja-esitteita/Paloturvallisuutta-kotona- 

http://www.spek.fi/Suomeksi/Turvatietoa/Paloturvallisuus/Erityisryhmien-

asumisturvallisuus/Materiaalit  

Pelastuslaitos: Turvallisesti omassa kodissa 

http://www.pelastuslaitokset.fi/js/upload/Turvallisesti-omassa-kodissa---Pelastuslaitosten-

kumppanuusverkoston-julkaisu-4---2016.pdf 

Kotilohankkeen paloturvallisuus osuus: 

http://www.pakolaisapu.fi/arkisto/pdf/Kotimaan_Tyo/PDFs-Kotilo-

Asumispakki/Kodin%20paloturvallisuus.pdf ’ 

VIDEOT 

Pirkanmaan pelastuslaitos videot: http://pirkanmaanpelastuslaitos.fi/Pirkanmaa-675 (eri 

kielet) 

Nal paloturvallisuus videot: https://www.youtube.com/watch?v=ZseJ0yBRPK0 

Tulipalon kehittyminen: https://www.youtube.com/watch?v=CmPFy5-kTBE 

Alkusammutus, sammuttimen käyttö: https://www.youtube.com/watch?v=6sz5uBEQKac  

http://www.pakolaisapu.fi/arkisto/pdf/Kotimaan_Tyo/PDFs-Kotilo-Asumispakki/Yhteiset%20tilat%20ja%20naapuruus.pdf
http://www.pakolaisapu.fi/arkisto/pdf/Kotimaan_Tyo/PDFs-Kotilo-Asumispakki/Yhteiset%20tilat%20ja%20naapuruus.pdf
https://www.hel.fi/static/ymk/esitteet/tuholaisesite.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=-XjUIz8cnes&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=-XjUIz8cnes&feature=youtu.be
http://www.spek.fi/Suomeksi/Turvatietoa/Oppaita-ja-esitteita/Paloturvallisuutta-kotona-
http://www.spek.fi/Suomeksi/Turvatietoa/Paloturvallisuus/Erityisryhmien-asumisturvallisuus/Materiaalit
http://www.spek.fi/Suomeksi/Turvatietoa/Paloturvallisuus/Erityisryhmien-asumisturvallisuus/Materiaalit
http://www.pelastuslaitokset.fi/js/upload/Turvallisesti-omassa-kodissa---Pelastuslaitosten-kumppanuusverkoston-julkaisu-4---2016.pdf
http://www.pelastuslaitokset.fi/js/upload/Turvallisesti-omassa-kodissa---Pelastuslaitosten-kumppanuusverkoston-julkaisu-4---2016.pdf
http://www.pakolaisapu.fi/arkisto/pdf/Kotimaan_Tyo/PDFs-Kotilo-Asumispakki/Kodin%20paloturvallisuus.pdf
http://www.pakolaisapu.fi/arkisto/pdf/Kotimaan_Tyo/PDFs-Kotilo-Asumispakki/Kodin%20paloturvallisuus.pdf
http://pirkanmaanpelastuslaitos.fi/Pirkanmaa-675
https://www.youtube.com/watch?v=ZseJ0yBRPK0
https://www.youtube.com/watch?v=CmPFy5-kTBE
https://www.youtube.com/watch?v=6sz5uBEQKac


Neste ja Jauhesammuttimen ero: https://www.youtube.com/watch?v=k9Lh-cC9g4w  

 

7. NAAPURIT 

TIETO 

Kotilohanke 

http://www.pakolaisapu.fi/arkisto/pdf/Kotimaan_Tyo/PDFs-Kotilo-Asumispakki/ 

Naapuruussovittelu 

https://www.naapuruussovittelu.fi 

 

8. RAHA 

 

 

TIETO 

Mun talous: https://muntalous.fi/ 

Penno: www.penno.fi 

Kuluttajaliitto: http://www.kuluttajaliitto.fi/tietopankki/materiaalipankki/talous/ 

Kilpailu- ja kuluttajavirasto: www.kuluttajavirasto.fi/File/e99b625b-73a9-48c5-9101-

f15748981070/Rahan+k%C3%A4yt%C3%B6n+opas.pdf  

Taloustaitohanke: 

https://taloustaitohanke.yhdistysavain.fi/@Session/Loginform?GOTO=/vapaaehtoisten-

sivut&Error=UNAUTHORIZED  

Testaa taloutesi: http://www.kuluttajaliitto.fi/wp-content/uploads/2016/05/Uusi_taloustesti.pdf 

Kotilohankkeen rahaosio 

http://www.pakolaisapu.fi/arkisto/pdf/Kotimaan_Tyo/PDFs-Kotilo-Asumispakki/harkittu-

rahan%20kaytto.pdf  

 

9. VUOKRASOPIMUS 

https://www.youtube.com/watch?v=k9Lh-cC9g4w
http://www.pakolaisapu.fi/arkisto/pdf/Kotimaan_Tyo/PDFs-Kotilo-Asumispakki/
https://www.naapuruussovittelu.fi/
https://muntalous.fi/
http://www.penno.fi/
http://www.kuluttajaliitto.fi/tietopankki/materiaalipankki/talous/
http://www.kuluttajavirasto.fi/File/e99b625b-73a9-48c5-9101-f15748981070/Rahan+k%C3%A4yt%C3%B6n+opas.pdf
http://www.kuluttajavirasto.fi/File/e99b625b-73a9-48c5-9101-f15748981070/Rahan+k%C3%A4yt%C3%B6n+opas.pdf
https://taloustaitohanke.yhdistysavain.fi/@Session/Loginform?GOTO=/vapaaehtoisten-sivut&Error=UNAUTHORIZED
https://taloustaitohanke.yhdistysavain.fi/@Session/Loginform?GOTO=/vapaaehtoisten-sivut&Error=UNAUTHORIZED
http://www.pakolaisapu.fi/arkisto/pdf/Kotimaan_Tyo/PDFs-Kotilo-Asumispakki/harkittu-rahan%20kaytto.pdf
http://www.pakolaisapu.fi/arkisto/pdf/Kotimaan_Tyo/PDFs-Kotilo-Asumispakki/harkittu-rahan%20kaytto.pdf


 

TIETO: 

Hyvä vuokratapa https://vuokralaiset-fi-

bin.directo.fi/@Bin/d6b88d6682c5a1bf4e13fe9d63ea597a/1501072072/application/pdf/19235

2/Hyv%c3%a4_vuokratapa.pdf  

Tavanomainen kuluminen 

https://www.vuokralaiset.fi/@Bin/182849/Asunnon+tavanomainen+kuluminen+-ohje.pdf  

Vuokralaisen tietopaketti 

 https://www.vuokralaiset.fi/tietopaketti-vuokralaisille/#token-182840  

Vuokrasopimus Nal 

http://www.nal.fi/asumisen-abc/muutto-omaan-kotiin/vuokrasopimus/  

  

 

 

MUUTA TIETOA:  

TIETOA: 

 

Vammaisten maahanmuuttajien tukikeskus: sosiaalialan sanasto: 

http://www.tukikeskushilma.fi/materiaali/index.php  

Y säätiö: http://ysaatio.fi/tutkimus-asuminen-kerrostaloyhteiso-tarkea-osa-kotoutumista/ 

Työ ja elinkeinoministeriö: 

http://www.kotouttaminen.fi/kotouttaminen 

LIIKENNETURVA HEIJASTIN 

http://extrat.liikenneturva.fi/heijastin/  

 

Espoon kaupunki: 

http://www.espoonasunnot.fi/asukas/jarjestyssaannot 

 

https://vuokralaiset-fi-bin.directo.fi/@Bin/d6b88d6682c5a1bf4e13fe9d63ea597a/1501072072/application/pdf/192352/Hyv%c3%a4_vuokratapa.pdf
https://vuokralaiset-fi-bin.directo.fi/@Bin/d6b88d6682c5a1bf4e13fe9d63ea597a/1501072072/application/pdf/192352/Hyv%c3%a4_vuokratapa.pdf
https://vuokralaiset-fi-bin.directo.fi/@Bin/d6b88d6682c5a1bf4e13fe9d63ea597a/1501072072/application/pdf/192352/Hyv%c3%a4_vuokratapa.pdf
https://www.vuokralaiset.fi/@Bin/182849/Asunnon+tavanomainen+kuluminen+-ohje.pdf
https://www.vuokralaiset.fi/tietopaketti-vuokralaisille/#token-182840
http://www.nal.fi/asumisen-abc/muutto-omaan-kotiin/vuokrasopimus/
http://www.tukikeskushilma.fi/materiaali/index.php
http://ysaatio.fi/tutkimus-asuminen-kerrostaloyhteiso-tarkea-osa-kotoutumista/
http://www.kotouttaminen.fi/kotouttaminen
http://extrat.liikenneturva.fi/heijastin/
http://www.espoonasunnot.fi/asukas/jarjestyssaannot


VIDEOT:  

Videoita arabiaksi kaupasta esim. 

http://suomitaskussa.eu/arabic/kauppa-arabic/vihannekset-2/ 

KAUPPA:   

Punnitseminen: http://suomitaskussa.eu/arabic/kauppa-arabic/vihannekset-2/   

Lihatiski: http://suomitaskussa.eu/arabic/kauppa-arabic/lihatiski-2/   

Kassa: http://suomitaskussa.eu/arabic/kauppa-arabic/kassa-2/   

 

KOMMUNIKOINNIN AVUKSI:  

 

ICOON sovellus puhelimeen. katso lisää http://icoonforrefugees.com/app-2  

Papunetin kuvatyökalu:  

http://papunet.net/materiaalia/kuvaty%C3%B6kalu 

KEPELI hanke (keholliset ja pelilliset keinot oppimisessa) 

http://kepeli.metropolia.fi/harjoitteita/  

 

http://suomitaskussa.eu/arabic/kauppa-arabic/vihannekset-2/
http://suomitaskussa.eu/arabic/kauppa-arabic/vihannekset-2/
http://suomitaskussa.eu/arabic/kauppa-arabic/lihatiski-2/
http://suomitaskussa.eu/arabic/kauppa-arabic/kassa-2/
http://icoonforrefugees.com/app-2
http://papunet.net/materiaalia/kuvaty%C3%B6kalu
http://kepeli.metropolia.fi/harjoitteita/

