
  

 

Ryhmätyöt asukastoimikuntien seminaarissa Murikassa 13.3.2010 

Aiheet: 1) Asukastoimikunnan tiedottaminen omassa talossa; mitä tiedotetaan ja miten? 
 2) Asumisviihtyvyys – mikä tärkeää ja miten parannetaan? 
 3) Kokemukset asukastoiminnasta. 
 
 Ryhmät saivat vapaasti valita aiheensa 
 
 
 
 
Ryhmä 1: Hirvonen Marjo, Eerikäinen Mari-Anne, Kuusisto Merja, Miettinen Ari, Kukkonen Aili, Heikkilä Anneli, 
 Mäkinen Seppo, Nieminen Ritva 
 

1)   Asukastoimikunnan tiedottaminen omassa talossa; mitä tiedotetaan ja miten? 
- ilmoitustaululla 
- postiluukusta asukkaille 
- tiedote hissiin sisälle 
- ulko-oveen molemmille puolille 
- asukastoimikunnan kokouksista tieto puhelimella jäsenille 
- asukastoimikunnalla kokoukset säännöllisesti samoina viikonpäivinä (esim. joka toisen kuukauden 

ensimmäinen maanantai). 
- sosiaalinen media – pitäisi olla esim. kehotilassa mahdollisuus päästä nettiin ja lisäksi tarvittaisiin 

opastusta asukkaille 
- puhelimella – puhelinnumerot pitäisi olla tiedossa 

 
 2)      Asumisviihtyvyys – mikä tärkeää ja miten parannetaan? 

- Hankala kysymys (liian erilaiset yhteisöt kokoavan mielipiteen saamiseen). 
 

 3)      Kokemuksia asukastoiminnasta  
- pullakahvit ym. tarjoilu (esim. hernekeittoa)  

  - aiemmin veti porukkaa, mutta ei enää nykyisin 
- miten saada maahanmuuttajanuoret mukaan toimintaan 
- asukkaiden samanarvoinen kohtelu tärkeää ja tuloksellista 
- Juhlat pari kertaa vuodessa, sekä talkoita. 
- Grillikatoksen käyttösääntöjä noudatettava (ei suurempia ongelmia muutamia yksittäistapauksia 

lukuun ottamatta). 
- Nikinväylällä lastenkerho viikoittain (suunnitteilla myös pelikerho sekä jumppakerho). 
- Mattilankulmalla kirjastokokeilu 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 



Ryhmä 2: Vesanerä Jari, Rintala Marjatta, Oja Raili, Kujanpää Mirja, Pitkänen Hanna, Koskinen Tuula, 
 Markke Mervi, Palmutie Matti, Soini Arja 
 
 1)      Asukastoimikunnan tiedottaminen omassa talossa; mitä tiedotetaan ja miten? 

- Asukaskokouksista talkoista ja muista tapahtumista tiedottaminen 
� Ilmoitustaululle riittävän aikaisin, sekä postiluukuista sopivaan aikaan ennen kokousta tai 

 tai tapahtumaa. 
 
Pohdittiin erilaisia mahdollisuuksia mm. sähköpostilla, toimikunnan omat kotisivut, muut 
verkkopalvelut. (Verkossa on ilmaisia palveluja joilla mahd. perustaa omat www –sivut, joihin voi 
linkittää esim. keskustelupalstan. Vaatii toimikunnalta hieman taitoa ja aikaa). 

 

 2)      Asumisviihtyvyys – mikä tärkeää ja miten parannetaan? 
- Taloihin, joissa on liikuntarajoitteisia asukkaita, toivotaan ulokeoville parempaa näkyvyyttä 

automaattisesti avautuviin oviin. 
- Eri etnisten ryhmien ja valtaväestön toistensa ymmärtäminen. Kieli- ja kulttuurieroja. 
- Häiriökäyttäytymisen ennalta ehkäisy ja ongelmien nopea käsittely toivottavaa. 
- Asukkaiden kuuleminen kunnostus- ja remonttiasioissa. Kunnostettujen asuntojen asukkaiden 

kokemusten kertominen koko VTS:n asukkaille. 
-  

 

 3)      Kokemuksia asukastoiminnasta 
- Asukastoiminnassa mukana keskimäärin noin 10 – 20 % asuntokunnista, parhaassa tapauksessa 

40 %. 
- Nuorien ja uusien asukkaiden aktivoiminen asukastoimintaan koettiin haasteelliseksi. 
- Keinoina mietittiin netin käyttöä, sekä aktiivisempaa tiedottamista asukastoiminnasta. 
- Uusille asukkaille toivottiin asukastoiminnasta tiedottamista jo muuton yhteydessä. Tätä varten 

tarvittaisiin tietoja puheenjohtajille tai sihteereille, jotka voisivat toimittaa uusille asukkaille tietoa 
talon asukastoiminnasta. 

  
 

 

  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ryhmä 3: Viitapohja Kalle, Savila Anne, Palmutie Leena, Andersson Päivi, Leinonen Mirja, Silvennoinen Eeva, 
 Lepistö Hely, Brand Arto, Laine Eeva, Nieminen Heidi 
  

1)   Asukastoimikunnan tiedottaminen omassa talossa; mitä tiedotetaan ja miten? 
- tiedotteiden jakaminen kaikkiin asuntoihin 
- ulko-oveen teipattuna tai hissiin 
- keskusteltiin blogien perustamisesta yhtenä vaihtoehtona 
- keskustelua asukkaiden kanssa 
- värillinen ja kuvallinen moniste: tiedotetaan esim. 

� Repe ja Romu –autosta, jätekatosasioista, kokouksista, tapahtumista, pysäköintiasioista  
 
 
 
 



2)   Asumisviihtyvyys – mikä tärkeää ja miten parannetaan?  
- pihapiiri 
- siisteys 
- kukkaistutukset 
- naapurisopu 
- valaistus 
- häiriöihin puuttuminen 
- avoin keskustelu 
- asukastoimikunnan rooli 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ryhmä 4: Kortelahti Minna, Mäntymäki Riitta, Aalto Leena, Puukka Martti, Ruhanen Aili, Kulokorpi Christa,  
 Yli-Kuha Sari      

2)      Asumisviihtyvyys – mikä tärkeää ja miten parannetaan? 
- Rappukäytävien siisteys on käyntikortti 
- Piha-alueiden siisteys tärkeää. 
- Vanhan ajan ”talonmies” kiinteistään ”vahtimaan” talon toimintaa. 
- Ei liikaa tiedotteita yhteisiin tiloihin (käyttöohjeita). 
- Talkoot lisäävät asukkaiden yhteishenkeä. 
- Yhteispihaan istutetaan kesäkukkia. 
- Ei liikaa sosiaalisesti asutettavia yhteen taloon. 
- Yhteisten roskakatosten asiallinen siisteys: 

� roskat  oikeisiin astioihin 
� jäteastioiden täyttö laatikkojärjestyksessä 
� ei täytetä astioita liian täyteen 

- Maahanmuuttajille opasvihkonen luettavaksi omalla kielellään, ennen asuntoon muuttamista. 
- Pyörille oma erillinen pyöräsuoja. 
- Roskakatokseen (lukollinen katos) avohyllyjä kierrätystavaroita varten. 
- Asumisturvallisuus! 

 
Erittäin keskusteleva ja osallistuvat ryhmä! 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ryhmä 5: Haapoja Pekka, Salo Annikki, Aalto Rauni, Nieminen Pia, Rosberg Mervi, Peltoniemi Virve 

1) Asukastoimikunnan tiedottaminen omassa talossa: mitä tiedotetaan ja miten? 
- puskaradio 
- muutoksista tiedottaminen välittömästi ja samanaikaisesti kaikille 
- pienissä taloissa voidaan tiedottaa myös suullisesti ovelta ovelle 
- henkilökohtainen ilmiotus tulevista tapahtumista kaikille asukkaille 
- monikansallisuus tiedottamisen ongelmana (tulkkaus) 
- nuorisovastaava – atk-taidot omaava 
- kerhohuoneelle tietokone 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 



Ryhmä 6: Tyry Kaarina, Telenius Birgit, Rajamäki Päivi, Dyster Sinikka, Alanen Johanna, Järvenpää Eila, 
 Kankaanpää Ritva, Yli-Kuha Anja 
 

1) Asukastoimikunnan tiedottaminen omassa talossa; mitä tiedotetaan ja miten? 
- tiedotetaan kokouksista ja tapahtumista 
- asukaskokouskutsu jokaiseen talouteen 
- huomiota herättävä ilmoitus 

� selkeästi 
� lyhyesti 

 

2) Asumisviihtyvyys – mikä tärkeää ja miten parannetaan? 
- kommunikointi kaikkien kesken (ei ulkopuolisia) 
- yhteistä toimintaa 

� kerhoja 
� tapahtumia 
� kirpputoreja 
� matkoja 

- naapureiden kanssa ”yhteispeliä” 
� aikakauslehtien vaihtoa yms. 

- taloon muuttajalle esittely-kansio 
� tiedot mistä kaikki toiminnot talosta löytyy 
� asukastoimikunnan tiedot 
� tietoa asukastoiminnasta 

 
3) Kokemuksia asukastoiminnasta 

- vain tietty ryhmä mukana toiminnassa 
- hyvä aihe/teema vetää ihmisiä mukaan 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ryhmä 7: Karhu Sonja, Kostamovaara Maria, Ahmala Kauko, Ranta Päivi, Hoivassilta Kaarlo, Antila Heikki, 
 Makkonen Riitta, Haara Matti 

 
2) Asumisviihtyvyys – mikä tärkeää ja miten parannetaan? 

- turvallisuus tärkeää 
- asunnon kunto (remontit, pienkoneet) 
- piha: 

� yleisilme 
� jätekatokset 
� kulkuväylät 
� huoltoyhtiön toiminta 

- sosiaalisen isännöinnin laajentaminen  
� ongelmien ennaltaehkäisy 
� olisiko mahdollista että sos.isännöitsijöitä olisi useampia 
� oikeuksien laajentaminen? 
� tiukempi linja 

- oman asunnon remontoinnin ja asunnosta huolehtimisen pitäisi olla kannattavaa – onko pisteet 
kotiin toimiva järjestelmä 

- talojen rakentamisessa ja remontoinnissa asukkaiden mielipiteiden huomioon ottaminen 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 



Ryhmä 8: Ruusunen Kalevi, Juntunen Jouko, Järventausta Elina, Teräsvirta Mirja-Annikki, Siltanne Olli,  
 Rautiainen Marita, Abid Päivi, Pekkola Matti 

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

Miten: 
- kokous kerran kuukaudessa (ihanne tilanne) 
- sähköpostilla/tekstiviestillä 
- ilmoitustaululla ilmoittaminen 
- facebook (talon oma) 

Mitä: 
- yhteisistä asioista 
- ajankohtaisista asioista 
- asukastoiminnasta joka rappuun ilmoitustaululle 

 
Tämä kaikki edellyttää aktiivista asukastoimikuntaa. On toimitettava tiedotus jokaiseen asuntoon. 
Kehotetaan asukkaita lukemaan VTS.n asukasviestiä. VTS:n tiedottaminen tyydyttävä. 
 

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

- noudatetaan hyviä tapoja 
- hiljaisuus klo 22.00 – 6.00 
- yhteishenki alkaa sanasta ”päivää” 
- avoimuus 
- keskustelukyky (kyky puhua sekä positiivisista että negatiivisista asioista) 
- vastuullisuus 
- ystävällisyys/avun anto 

Miten: 
- pelisääntöjen/järjestyssääntöjen noudattaminen 
- yhteistoiminta -> talkoot, pihajuhlat 
- huolehditaan esim. yhdessä pihan hoidosta 
- rauhallinen toiminta, asiallinen toiminta 
- vastuu omasta asuinympäristöstä 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ryhmä 9: Rowland Kai, Rantanen Anja, Tanninen Jorma, Aaltonen Taisto, Vuorinen Jouko, Saarinen  
 Hannu, Näsinlinna Sirpa, Valtonen Anneli, Örn-Haara Elina 
 

1) Asukastoimikunnan tiedottaminen omassa talossa; mitä tiedotetaan ja miten? 
 
Olemassa olevia käytäntöjä: 

- kokoontuminen joka kuukauden ensimmäisenä maanantaina (asukastoimikunta) 
� säännöllisyys – kaikilla asukkailla tiedossa milloin kokoonnutaan 

- kokoukset n. 6 kertaa vuodessa (talohallitus) 
� puheenjohtaja viestittää ehdotukset kokousajankohdista toimikunnan jäsenille 

tekstiviestinä 
� asukaskokous 2 kertaa vuodessa 

- facebook innostus heräämässä 
� yhdessä talossa viritellään 

- tiedottamisen haasteet 
� miten tavoitetaan kaikki asukkaat 

- yhteisiä tapahtumia järjestetään 
� talkoot 
� grillijuhlat 
� varastojen siivoaminen turhasta roinasta 

- ilmoitustaulut taloissa 
� ovatko tiedotteet ajan tasalla  



2) Asumisviihtyvyys – mikä tärkeää ja miten parannetaan? 
 
Viihtyvyys on erittäin tärkeä! 
Miten parannetaan: 

- Taloissa joissa on paljon häiriöitä viranomaisten ja VTS:n yhteistyö on tärkeää, eli isännöitsijän 
rooli korostuu. 

- Pesutupakäytännöissä oltava tarkat säännöt ettei tule väärinkäytöksiä. 
- Tupakointi ongelmana 

� tumppeja heitellään parvekkeilta pihalle 
- Lemmikkieläimet pidettävä kytkettyinä  

� lemmikkien jätökset eivät kuulu pihalle ja lasten hiekkalaatikkoon. 
- Huoltoyhtiöiden toimintaan ei aina olla täysin tyytyväisiä. 
- Talkootyönä tehdään Kelohongankadulla huoltoyhtiölle kuuluvia töitä -> vaikuttaa vuokriin. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ryhmä 10: Heinisuo Raimo, Ruokonen Tiina, Nurmimäki Marja, Nikkonen Aimo, Shemeikka Martti,  
 Suoniemi Satu, Lahtinen Sinikka, Ala-Nikkola-Timo 

 
2)     Asumisviihtyvyys – mikä tärkeää ja miten parannetaan? 

- kontaktien luominen muihin asukkaisiin 
- virkistysrahaa esim. teatteriin yms. 
- yleisten tilojen kunnossapito 
- lasten juhlat ja muut juhlat 
- autojen pysäköintiin ja pihoista läpi ajamiseen kiinnitettävä huomiota 
- pysäköintipaikkoja lisää vieraille 
- toivotaan nopeaa reagointia VTS:ltä ongelmiin 
- tiedottamisen parantamista kaikilta osapuolilta 
- Pisteet Kotiin: toivotaan että pienemmillä pistemäärillä jo saisi etuja 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ryhmä 11: Virtaranta Hanna, Savijärvi Timo, Rantanen Juha, Järvenpää Risto, Mäkikullas Katja, Riipinen Allan 
  

 
1) Asukastoimikunnan tiedottaminen omassa talossa; mitä tiedotetaan ja miten? 
- ilmoitustaululle tiedote 
- jaetaan huoneistoihin asukaskokouskutsut 
- kaikista talon tapahtumista pitää ilmoittaa 
- jos tiedottamisessa käytetään nettiä, niin VTS:n nettisivuja toivotaan nopeammiksi 
- maahanmuuttajille asioista tiedottaminen koetaan hankalaksi 

 
3) Asumisviihtyvyys – mikä tärkeää ja miten parannetaan? 
- siisteys 
- ymmärrys siitä, että talossa asuu muitakin, eli muiden huomioon ottaminen 

 


