Puhu rahasta -visa

Aikataulu
Klo 14.35 Kilpailijat paikalle
Klo 14.40–14.45 Visan ja kilpailijoiden esittely (5 min.)
Klo 14.45–14.50 Kaskutehtävä (5 min.)
Klo 14.50–14.55 Vihjekilpailu (5 min.)
Klo 14.55.-15.00 Palkintojenjako ja loppuyhteenveto (1 min.)
Tuomari & pisteiden laskija
Avustaja hoitaa juoksevat asiat, ajanoton ja esitykset tietokoneelle/valkokankaalle
Juontaja
JUONTAJA lukee ääneen
Alkujuonto:
Tervetuloa seuraamaan Nuorisoasuntoliiton Puhu rahasta -visaa. Kyseessä on alun
perin Mun talous -hankkeen kehittämä leikkimielinen visa, joka käsittelee nuorten
taloudenhallintaa ja asumista.
Esittelyt ja nimetään joukkueet.
1. Kaskut
JUONTAJA lukee ääneen:
Suomalaisessa kansanperinteessä säästeliäisyyttä ja nuukuutta on pidetty hyveenä.
Näkökulma on usein ollut jälkiviisastelua ja sutkautuksia.
Hyvä esimerkki on Laihialaisvitsit, mm. ”Siitä tietää, jotta on Laihialla, kun näkyy
taloja, muttei valoja.”
JUONTAJA lukee ääneen:
Tehtävä:
Jokaisesta joukkueesta yksi henkilö saa kaskun, jonka hänen tulee selittää
joukkuetovereilleen minuutissa Alias-tyyliin. Selittäjä ei saa käyttää kaskussa
esiintyviä sanoja. Muut joukkueen jäsenet yrittävät arvata, mikä kasku on kyseessä.
Jos oman joukkueen jäsenet eivät tiedä vastausta, saavat muut joukkueet yrittää.
Oikeasta vastauksesta joukkue saa 1 pisteen. Älä näytä saamaasi kaskua
joukkuetoverillesi! Ensimmäinen joukkue aloittaa. Aika alkaa nyt!
VASTAUKSET. Kaskut selitetään tässä järjestyksessä.
- Kyllä routa porsaan kotiin ajaa.
- Velka on veli otettaessa, mutta veljenpoika maksettaessa.
- [Kotini on linnani – TÄMÄ VARALLA, JOS JOKU NÄKEE VAHINGOSSA VASTAUKSEN]

AVUSTAJA
Ajanotto:
Vastausaikaa minuutti
Taustaseinä: 3 diaa
Tarvikkeet: kello, kaskut tulostettuna selittäjille, tuomarille ja juontajalle
TUOMARI:
Antaa kaskut kilpailijoille. Laskee pisteet. Oikeasta vastauksesta joukkue saa 1
pisteen. Ilmoita joukkueen pisteet ääneen.
2. Vihjekilpailu
JUONTAJA lukee ääneen
Tehtävä:
Vihjekilpailu: Nopeimmin oikein vastannut joukkue voittaa kisan. Ensimmäisestä
vihjeestä saa 3 pistettä, toisesta 2, kolmannesta 1. Joukkueet pyytävät vastausvuoroa
huutamalla joukkueen nimen ja juontaja jakaa vastausvuorot. Jokaisen vihjeen välissä
on aikaa miettiä 30 sekuntia. Joukkueella on vain yksi vastausvuoro jokaiseen
kysymykseen. Eli jos ottaa riskin ja yrittää kolmea pistettä, mutta vastaa väärin, ei saa
enää vastausvuoroa 2 ja 1 pisteen vihjeisiin.
JUONTAJA lukee ääneen yksitellen
1. Mikä ikävä asia?
3 p. Näitä on rekisteröity yli 370 000 henkilölle, joista alle 30-vuotiaita on lähes
81 000
2 p. Vaikeuttaa mm. vuokra-asunnon saamista sekä luoton- ja vakuutusten saantia
1 p. Rekisteröidään luottotietorekisteriin
(vastaus: maksuhäiriömerkintä)
JUONTAJA lukee ääneen vastauksen jälkeen
Suomen Asiakastiedon mukaan maksuhäiriömerkintöjen määrä on edelleen
kasvussa. Kaikista maksuhäiriöisistä henkilöistä alle 30-vuotiaita on noin 22 %. Eniten
merkintöjä on 25–44-vuotiaat miehillä, joilla maksuhäiriöriski on keskiarvoon
verrattuna lähes kaksinkertainen. Naisilla riski on kaikissa ikäluokissa selvästi
pienempi. Maksuhäiriömerkintä voi vaikeuttaa vuokra-asunnon saamista,
luotonsaantia ja vakuutusten saantia. Nuoren elämässä nämä ovat merkittäviä
asioita.
JUONTAJA lukee ääneen yksitellen
2. Mikä tämä on?
3 p. Näitä on noin 3800 Suomessa, 30 paikkakunnalla
2 p. Kohtuuhintainen, hyvällä sijainnilla, yhteisöllinen
1 p. 18–29-vuotiaille tarjottava asumismuoto
(vastaus: NAL-nuorisoasunto)

JUONTAJA lukee ääneen vastauksen jälkeen
NAL tarjoaa kohtuuhintaista vuokra-asumista, asumisneuvontaa-, ohjausta ja -tukea
työssä käyville alle 30-vuotiaille nuorille sekä ajaa heidän etujaan. Valtaosalla
nuorista ensimmäinen asunto on vuokra-asunto. Hakijoita NAL-nuorisoasuntoihin on
vuosittain yli 12 000. NAL saa nuorisoasuntojen rakentamiseen RAY:n ja valtion (ARA)
investointiavustuksia.

AVUSTAJA:
Taustaseinä: 9 diaa. Jokaista kysymystä kohti 4 diaa. Jokainen vihje näytetään omalla dialla. Lisäksi
kaikkien kysymysten vastaus omalla dialla.
Ajanotto:
Jokaisen vihjeen välissä aikaa miettiä n. 30 sekuntia.
TUOMARI:
Laskee pisteet. Nopeimmin oikein vastannut joukkue voittaa kisan. Ensimmäisestä
vihjeestä 3 pistettä, toisesta 2, kolmannesta 1.
HUOM! Joukkueella on vain yksi vastausvuoro jokaiseen kysymykseen. Eli jos ottaa
riskin ja yrittää kolmea pistettä, mutta vastaa väärin, ei saa enää vastausvuoroa 2 ja 1
pisteen vihjeissä.

LOPUKSI:
TUOMARI:

Julkistaa voittajat, perusteluineen ja jakaa palkinnot

