
8.00     Lähtö keskustorilta 

8.45     Aamupala 

9.15 Seminaarin avaus

9.25 Katsaus VTS:n asukastoimintaan

10.00   Uudet tavat viestiä ja pitää yhteyttä

Timo Albert Hintsa, tutkija, VTT Verkkomedia 

12.00   Musiikkia, teatteria

12.30    Lounas

13.15    Ryhmätyöt13.15    Ryhmätyöt

14.45    Kahvi

15.15    Ohjelmaa

16.00    Yhteenveto ja palaute 

16.20    Seminaarin päätös 

16.30    Ensimmäinen paluukuljetus lähtee 

16.30    Mahdollisuus saunoa ja uida 

Tarjolla on syömistä ja virvokkeita.

18.30    Toinen paluukuljetus lähtee Keskustorille



Murikan teemat 2000 - 2010

11.3.2000

”Monipuoliset vaikutusmahdollisuudet”

17.3.2001 

”Erityisryhmien asuminen”

9.3.20029.3.2002

”Iloa asukastoiminnasta”

8.3.2003

”Työnjako-, yhteistyö- ja vastuukysymykset

huolloissa, korjauksissa ja rakentamisessa”

13.3.2004            

”Tiedonkulku, viestintä ja palautteet”



5.3.2005            

”Vuokra-asumisen ja asukastoiminnan

vahvuudet ja haasteet ”

11.3.2006         

”Asukastoimikunnan puheenjohtajan rooli ja eväitä 

kehittymiseen puheenjohtajana”

17.3.2007          

”Aktiivista ja monipuolista asukastoimintaa ja 

asukkaiden mahdollisuuksia vaikuttaa 

asumisviihtyvyyteen”



8.3.2008           

Luento juoppoudesta, esitys monikulttuurisesta 

asumisesta ja hallitusten asukasjäsenten 

kysymystuokio.

14.3.2009

10 –vuotisseminaari

Monipuolista asukastoimintaa

MielenterveysluentoMielenterveysluento

Juhlajulkaisu 

13.3.2010

Uudet tavat viestiä, vaikuttaa ja pitää yhteyttä



Asukastoiminta jäsentää asuinyhteisöä

Asukkaiden yhteistoiminta = sosiaalista kontrollia

Meidän talo - talon tapa elää

Vapaata kansalaistoimintaa  (YH-laki)

Talon asukastoimikunta -> toimintaa

Näkökulmia asukastoimintaan

Talon asukastoimikunta -> toimintaa

Asumisturvallisuus

Asumisviihtyvyys 

Asukastoimikunta edustaa asukkaita ulospäin

Asukasnäkökulma säätiön toimintaan



Asukastoiminnan lukuja

Asukastoimikuntien määrä 31.12.2007

138 asukastoimikuntaa tai vastaavaa

132 toimikunnalle asukasmääräraha

Asukastoimikuntien määrä 31.12.2008Asukastoimikuntien määrä 31.12.2008

146 asukastoimikuntaa tai vastaavaa (90 %)

138 toimikunnalle asukasmääräraha

Asukastoimikuntien määrä 31.12.2009

147 asukastoimikuntaa tai vastaavaa (90 %)

16 kiinteistöä, joissa ei ole edes yhdyshenkilöä

Asukastoimikunnissa on 786 toimihenkilöä ja jäsentä.



Asukaskokous – asukastoimikunta - asukas

Vuosittaiseen asukaskokoukseen kutsutaan osallistumaan 

kaikki talon asukkaat. Asukaskokous valitsee asukastoimikunnan.

Asukastoimikunta hoitaa asioita Yhteishallintolain mukaan.

Toimikunta edustaa asukkaita vuokranantajaan päin.

Asukastoimikunta voi tehdä esityksiä ja neuvotella talon asioista.

Asukastoiminta on palkatonta vapaaehtoistyötä asumisen hyväksi.

Talon asioista keskustellaan kokouksissa, joten pihapuheet on Talon asioista keskustellaan kokouksissa, joten pihapuheet on 

syytä jättää  omaan arvoonsa.

Aktiivisen asukastoiminnan ja myönteisen naapuruuden 

kautta voidaan  vaikuttaa talon asumisviihtyvyyteen. 

Jokainen talon asukas rakentaa (tai murentaa) omalta osaltaan 

Talon yhteishenkeä ja asumisviihtyvyyttä.

Yksittäisen asukkaan tulee ajatella pikemminkin

”Mitä minä voin tehdä asumisviihtyvyyden rakentamiseksi” kuin 

”Mitä asukastoimikunnan tulisi tehdä hyväkseni” !



Asukkaan velvollisuudet

� Huolehtia naapurisovusta

� Järjestyssääntöjä tulee noudattaa

� Autojen pysäköinti vain pysäköintipaikoilla

� Lemmikkieläimet tulee pitää kytkettyinä

� Klo 22.00 – 6.00 välisenä aikana on naapureille 

annettava yörauha ja muunakaan aikana ei 

naapureitaan saa häiritä

� Kukin asukas huolehtii omalta osaltaan talon

asumisrauhasta ja paikkojen kunnossa    

pysymisestä

� Asukas vastaa myös vieraistaan



� Monipuolista, tasokasta ja edullista vuokra-asumist a tarvitaan
� VTS:n imago; asukkaat ja asunnon hakijat
� Vuokrataso (asunnon kokonaisvuokra)
� Tarpeita vastaavia asuntoja sopivilla paikoilla (ko ko, sijainti)
� Asumisturvallisuus
� Asumisviihtyvyys
� Palvelujen edelleen kehittäminen (huolto, siivous, korjaus, vts)
� Asukastoiminta avain viihtymiseen ja kehittymiseen
� Asukastoiminta avain hyvään naapuruuteen

Tulevaisuus

� Asukastoimikunnan perustoimintaa; kokoukset, talkoo t,
vaikuttaminen, turvallisuus- ja ympäristöohjaajatoim inta jne.

� Asukastoiminnan kiinnostavuus uusille toimijoille
� Uusia malleja osallistumiseen
� Tietojen vaihtaminen ja ideoiden jakaminen verkossa
� Keskusteluryhmät esim. Facebookissa
� Mielipiteet, aloitteet, kokemukset, palautteet
� Tietopankit asukastoimikunnan avuksi
� Tiedotemallit asukassivuille
� Sähköiset asukaspalvelut



Ryhmätöiden vaihtoehtoiset aiheet:

1) Asukastoimikunnan tiedottaminen 
omassa talossa; mitä tiedotetaan ja miten? 

2) Asumisviihtyvyys – mikä tärkeää ja 2) Asumisviihtyvyys – mikä tärkeää ja 
miten parannetaan?

3) Kokemukset asukastoiminnasta !


