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  Asuntolan 

ABC 

    Agricolassa 

   





 

Kenelle ? 

    

1. Kaikille uusille asuntolassa asuville 

nuorille opiskelijoille (PAKOLLINEN) 

 

2. Yhteisiä kokoontumiskertoja myös 

muiden asuntoloissa asuvien kanssa  



Tavoitteet: 

• opastaa kotoaan asuntolaan 

muuttaneita erilaisissa arjen 
askareissa 

• tutustua toisiin opiskelijoihin ja 

oppilaitoksen ja paikkakunnan 

harrastemahdollisuuksiin 

 



 
Ennen kurssin alkua 

 
Yhteinen asuntolakokous kaikille 

asuntolassa asuville nuorille 
 

- käydään läpi asuntolan järjestyssäännöt 

- kokouksen lopussa asuntolan ABC:n info     

     uusille asuntolassa asuville opiskelijoille 

 



Asuntola ABC:n toteutus, syksy 2012 

   Kokoontumiset:  syyslukukauden aikana 

   9 kertaa, 2 - 4h / kerta 

   noin joka toinen viikko 

 

    Vetäjät:    Kotitalousopettaja 

   Asuntolaohjaaja 

       Vapaa-ajan ohjaaja 

             

 



Asuntolan ABC:n sisältö 1. kerta 

• tutustuminen puolin ja toisin 

• oppilaitoksen ja asuntolan tiloihin tutustuminen  

•   siivousohjeet ja -välineet, pyykinpesu, jätehuolto 

• asuntolan vapaa-ajan toiminnan esittely 

• opiskelijoiden toiveet ja ideat kurssin sisällöstä 



KUVA 



Asuntolan ABC:n sisältö 2. kerta 

 KUNTOSALI 
• kuntosalilaitteiden oikea ja turvallinen käyttö 

• työkyvyn ylläpitäminen 

   



Asuntolan ABC:n sisältö 3. kerta 

 LEIPOMINEN 
• terveellinen ruokavalio 

• asiaa väli- ja iltapaloista 

• keittiön käyttö asuntolassa 

• siivous ja jätteiden lajittelu 

 



KUVA 



 

Asuntolan ABC:n sisältö 4. kerta 

 

 ELOKUVAILTA / KARAOKE 

 koko asuntola voi osallistua 
• elokuva / karaoke, opiskelijat ovat voineet ehdottaa 

katsottavan elokuvan sekä 

• ilmoittaa halukkuutensa elokuvailtojen 

järjestämisestä jatkossa kaikille asuntolan 

asukkaille 

  



 Asuntolan ABC:n sisältö 5. kerta 

 OMAN HUONEEN SIIVOUS 
• viihtyisyys ja siihen vaikuttavat tekijät 

• pyykinpesu 

• oman huoneen siivous ja lopputuloksen arviointi 

yhdessä opiskelijan kanssa 

  



KUVA 



Asuntolan ABC:n sisältö 7. kerta 

ULKOILUILTA / LAAVURETKI 
• iltaretki laavulle 

• huomio vaatetukseen ja heijastimen käyttöön 

   



KUVA 



Asuntolan ABC:n sisältö 6. kerta 

 RAHA 
• Mistä rahaa – mihin kuluu? 

• Miten voit säästää ruoka-, vaate-, kännykkä- ja 

liikennekuluissa 

• Maksaminen – käteisellä vai kortilla? 

• Velkaantuminen – pulassa? 

  



Asuntolan ABC:n sisältö 8. kerta 

VIERAILU NUORISOKAHVILASSA  
• tutustuminen paikalliseen nuorison päihteettömään 

illanviettopaikkaan ja sen tarjoamiin vapaa-

ajanviettomahdollisuuksiin  

 

Kaikki asuntolassa asuvat voivat halutessaan 

osallistua! 

  



Asuntolan ABC:n sisältö 9. kerta 

ASUNTOLAN PIKKUJOULUT 

• joululeivontaa ja askarteluvinkkejä 

• opiskelijoiden palaute kurssista (ruusut ja 

risut) 

• asuntolatoiminnan suunnittelua 

kevätkaudeksi 

 

 



Miten toteuttaisin seuraavan kerran? 

• koko kurssi ensimmäisellä jaksolla kerran 

tai kaksi kertaa viikossa 

• asiantuntijat eri aineiden opettajia ja 

asuntolan henkilökuntaa 


