OPEILLE, OPPILAILLE, OPISKELIJOILLE JA KAIKILLE POHDISKELIJOILLE

Katsokaa porukalla Space Hat -lyhytelokuva. Minkälaisia ajatuksia se
herättää? Keskustelkaa aiheesta lisää esimerkiksi näiden kysymysten avulla.
Kysymyksiä voi käyttää myös vaikkapa Kahoot! -kyselyn tai Padlet -seinän
luomisessa.

Mikä näistä vaikuttaa eniten siihen, mitä ostat?
a)
b)
c)
d)

kaverit
sometähdet
mainokset
vanhemmat

Yleensä ostan, koska…
a)
b)
c)
d)

minulla on harkittu tarve.
raha täytyy laittaa kiertoon.
ostamisesta tulee hyvä mieli.
teen heräteostoksia.

Jätän asioita usein ostamatta, koska…
a)
b)
c)
d)

pärjään hyvin vielä vanhalla.
saan tarvitsemani jostain lainaksi.
huomaan, että en oikeastaan tarvitsekaan sitä.
minulla ei ole varaa ostaa haluamaani.

Minulle on shoppailun jälkeen tullut paha mieli (käytetystä rahasta, koska
kadun ostostani tai jostain muusta syystä)
a)
b)
c)
d)

monta kertaa
joskus
harvoin
ei koskaan

Minkälainen ostaja olet?
a)
b)
c)
d)

Valitsen tunteen perusteella.
Tyydyn vähään ja ostan sen, mitä tulin hakemaan.
Vaadin laatua ja tyylikkyyttä.
Ykköskriteerini on vastuullisuus.

Saat yhtäkkiä 500 € ekstraa tilillesi. Mitä teet?
a)
b)
c)
d)

Käytän rahan arkisiin menoihin.
Tuhlaan, ostan vaikka jotain kivaa kavereilleni.
Laitan rahan säästöön.
Maksan pois velkojani.

Löydät kaupasta tosi siistin takin, mutta se on aivan järkyttävän kallis.
Mitä teet?
a)
b)
c)
d)

Ostan takin ja syön vaikka hernekeittoa loppukuun.
Jätän takin kauppaan ja unohdan asian.
Pyydän rahaa vanhemmiltani (yleensä onnistun ylipuhumisessa).
Säästän muutamaa kuukauden ja ostan, kun on rahaa.

Millaisia keinoja käytät oman rahatilanteesi hallintaan?
a)
b)
c)
d)

Seuraan tarkasti tulojani ja menojani.
Kierrän ostoskeskukset ja muut houkutukset kaukaa.
Jos mieleni on maassa, haen mielihyvää muualta kuin tavarasta.
Harkitsen ja mietin ostoksia, nukun vaikka yön yli.

Oletko laittanut rahaa säästöön? Miksi?
a)
b)
c)
d)

Haluan joskus uida rahassa kuin Roope Ankka.
Säästän pahanpäivän varalle.
Voin rahan avulla toteuttaa unelmani.
En, kunpa pystyisinkin säästämään!

Mikä näistä viisauksista kolahtaa koviten?
a) "Elä yksinkertaisesti, jotta muut voivat yksinkertaisesti elää."
b) "Älä säästä sitä, mikä jää jäljelle kuluttamisesi jälkeen. Kuluta se, mikä jää
jäljelle säästämisen jälkeen."
c) "Rahan ja sijoittamisen maailmassa sinun täytyy opetella kontrolloimaan
tunteitasi."
d) "Ei ne suuret tulot, vaan ne pienet menot."

