
	

	

Asukastoimikuntien seminaari 16.3.2013 Murikassa  
Ryhmätöiden yhteenveto 
 
    
1) Tulevaisuuden asukastoiminta 

 
Millaisessa naapurustossa sinä haluaisit asua? 
Millainen on toimiva ja tehokas asukastoimikunta? 
 
Vastaukset: 
‐ Suvaitseva 
‐ Toiset huomioon ottava 
‐ Siisti 
‐ Ystävällinen 
‐ Viihtyisä 
‐ Turvallinen 
‐ Rauhallinen 
‐ Myös oikeus olla osallistumatta 
‐ Sähköisessä muodossa: 

o verkkokokoukset 
o talon sisäinen intranet (säännöt, pelastussuunnitelma, asukastoimikunnan sähköpostilaatikko, 

tieotus) 
‐ Läpinäkyvä avoin toimintakulttuuri, ei ”salaseura” 
‐ VTS:n kanssa yhteistyökykyinen asukastoimikunta – asukaskunta 
‐ Eri-ikäisiä jäseniä 
‐ Aktiivinen – vastuut jaettu 
‐ Sitoutuneet jäsenet                

 
                      Mitä muutoksia asukastoimikunnassa pitäisi toteuttaa, jotta se kehittyisi? 
                     Miten toiminnan jatkuvuus turvataan? 
                     Mitä kehitystä haluaisitte nähdä asukastoimikunnassa, asukaskunnassa tai talossa lähivuosien  
                     aikana? 

 
                      Vastaukset: 

‐ Lisäämällä viestintää puolin ja toisin (VTS ja asukkaat) 
‐ Lisäämällä erilaista toimintaa esim. vierailijoilta eri aloilta (terveys- ja vanhustenhuolto) 
‐ Asukaskokouksia lisäämällä 
‐ Avoimuus 
‐ Asukastoimikunta kerhotoiminnassa mukana 
‐ Kuinka saada nuoret ja maahan muuttajat mukaan asukastoimintaan? 
‐ Toimiva aktiivinen asukastoimikunta 



	

 
 

2) Tiedottaminen 

Millaista on hyvä tiedonkulku? 
Mitkä ovat hyvät tiedotuskanavat? 
Milloin on hyvä tiedottaa? 
 
Vastaukset: 
‐ Huomiota herättävää 
‐ Tieto menee perille 
‐ Tiedotuskanava valitaan tapauskohtaisesti 
‐ Hissitilaan tiedotteita 
‐ Sähköinen tapa (netti, sähköinen ilmoitustaulu) 
‐ Puhumalla – henkilökohtaiset käynnit 
‐ Puhelin 
‐ Hyvät tiedotuskanavat:  

o ilmoitustaulut 
o postilaatikkoseinät 

‐ Kokouskutsut kaikille omiin postilaatikoihini/-luukkuihin 
‐ Paikallisesti (esim. pesutupa) 
‐ Sähköposti 
‐ Hyvä tiedonkulku on lyhyttä, selkeää, ytimekästä, visuaalisesti houkuttelevaa, hauskaa, POSITIIVISTA 
‐ Tiedotuksen tulee olla oikea-aikaista (ei liian aikaisin, mutta kuitenkin tarpeeksi ajoissa) 
‐ Tiedottamista ei saa olla myöskään liikaa (informaatioähky) 

 
Millainen on tiedottamisen tyyli? 
Miten uusi asukas huomioidaan? 
Kenen vastuulla tiedotus on? 
 

              Vastaukset: 
‐ Ilmoitustaululla  
‐ Asukaskokouksessa 
‐ Opastaa käytännön asioissa 
‐ Toivotetaan tervetulleeksi 
‐ Opastava, kannustava, ytimekäs, asiallinen 
‐ Toivotetaan tervetulleeksi kokouksiin ja tapahtumiin (ainakin seinänaapuri olisi ”nimituttu”) 
‐ Vastuu tiedottamisesta aihealueittain, esim. ympäristöohjaaja tiedottaa oman alansa asiat. 

 
 
 
 
 
 



	

 
 

3) Työnjako asukastoimikunnassa 
 
Millainen on toimiva työnjako puheenjohtajan ja toimihenkiöiden kesken? 
Kenen vastuulla on jakaa työt? 
 
Vastaukset: 
‐ Demokraattinen 
‐ Yhdessä tekeminen on POP 
‐ Se tekee kuka ehtii ja osaa – jääkö asia silloin tekemättä? 
‐ Avoimuus 
‐ Kenen vastuulla töiden jakaminen 
‐ Puheenjohtaja esittelee asian ja koko toimikunta päättää työnjaon yhdessä 
‐ Myös asukkaat voivat esittää ideoita 

 
 Miten asukastoimikunnan toimihenkilöiden ja jäsenten työnjako kannattaa suorittaa? 
Määritelkää toimihenkiöiden tärkeimmät tehtävät. 

Vastaukset: 
‐ Huomioidaan jäsenten erityisosaamiset 
‐ Sihteerin ja taloudenhoitajan pitää olla asian osaava ja huolellinen 
‐ Henkilöt jotka lupautuvat ottamaan vastuullisen toimen 
‐ Ei pelkästään pisteiden kerääjiä 
‐ Ihannetilanne olisi, jos joka rapusta/talosta olisi ainakin yksi jäsen joka vie tarvittaessa hoidettavia asioita 

eteenpäin 
‐ Asukastoimikuntaan henkiöitä, jotka eivät harkitse välitöntä muuttoa talosta. Jos on hakemuksia muihin 

kohteisiin, ei kannata sitoutua uuteen asukastoimikuntaan. 
‐ Henkilö jolla on oikeasti aikaa 
‐ Koulutuksiin sitoutuvat 
‐ Puheenjohtaja johtaa, ei tee kaikkea 
‐ Puheenjohtajan tulee uskaltaa puuttua vaikeisiinkin asioihin 
‐ Varapuheenjohtaja avustaa ja hoitaa myös tiedonkulkua 
‐ Sihteeri toimii kokousvastaavana 
‐ Ympäristöohjaajalle kuuluu alueen siisteys ja roskikset 
‐ Turvallisuuspäällikkö käy koulutuksissa ja jakaa ohjeita sekä tiedotteita asukkaille 
‐ Turvallisuuspäällikkö: ”kaikkien turvallisuus” 

 
 
 
 
 
 



	

 
 
 

4) Yhteishengen luominen 
 
Miksi ja mihin tarvitaan yhteishenkeä? 
Miten yhteishenkeä luodaan? 
 
Vastaukset: 
‐ Yhteishenkeä tarvitaan kaikkeen sillä jos yhteishenkeä ei ole eri osat ei toimi 
‐ Huono yhteishenki sairastuttaa yhteisön 
‐ Hyvä yhteishenki auttaa ratkaisemaan kiperimmätkin ongelmat! 
‐  Hyvä yhteishenki näkyy ja kuuluu kauas 
‐ Hyvät tavat kaunistavat 
‐ Henkeä luodaan ottamalla kontaktia myös ”heikoimpaan lenkkiin” 
‐ Asukastapaamisilla (ei kokous) 
‐ Yhteishengen luomiseen tarvitaan asukastoimikuntaa 
‐ Yhteishenki luo viihtyvyyttä 
‐ Vastuun ottaminen; kuka/ketkä 
‐ Talkoot, grillijuhlat, nyyttikestit 
‐ Pihalla tapaamiset/tervehtimiset 
‐ Yhteistapahtumat 
‐ Miten saadaan uudet asukkaat mukaan toimintaan? 
‐ Kerhotoiminta eri muodoissa 
‐ Asukastoimikuntien yhteiskokoukset 

      
          Millaisin keinoin asukastoimikunta voi vaikuttaa hyvän yhteishengen syntymiseen? 

                        Vastaukset:  
‐ Asukastoimikunta on hyvin toimivana talon aktiivinen keulakuva. 
‐ Asukkaiden kuunteleminen, ongelmien ja ehdotusten huomioiminen ja mahdollinen toteuttaminen, sekä asioiden 

eteenpäin vieminen. 
‐ Tehokas tiedottaminen. Ilmoitukset oviin, hisseihin, postiluukkuihin, roskakatokseen, ilmoitustauluille. 
‐ Yhteisen tavoitteen tai tavoitetilan luominen. Tavoite voi olla esim. uusi hankinta. 
‐ Lapsiperheiden aktivoiminen tapahtumien avulla. 
‐ Kaikkia on aktivoitava tasapuolisesti 
‐ Kesätapahtumia esim. pelejä ja liikuntatapahtumia. Tapahtumia myös aikuisille, esim. makkaranpaistoa, retkiä…. 
‐ Puheenjohtaja käy henkilökohtaisesti tervehtimässä uusia asukkaita ja kutsuu asukaskokoukseen (saattaa olla 

kerrostalossa mahdoton tehtävä) 
‐ Oikeudenmukainen kohtelu kaikkia kohtaan 

 
 
 
 



	

 
5) Neuvottelut talon asioista 

 
Mistä asioista voidaan neuvotella? 
Mihin asioihin voidaan ottaa kantaa? 
Kenen kanssa voidaan neuvotella? 
 
Vastaukset: 
‐ Siivouksesta 
‐ Leikkialuista 
‐ Piha-alueen siisteydestä 
‐ Kiinteistönhoidon toiminta 
‐ Asukkaiden keskinäinen elo 
‐ Asukastoimikunta keskustelee puheenjohtajan kanssa, joka neuvottelee asukasisännöitsijän kanssa 
‐ Yhteisistä pelisäännöistä, hankinnoista, virkistystoiminnasta 
‐ Yhteiset asiat mm. ilkivalta, järjestyssäännöt 
‐ Tapauskohtaisesti keskenäänkin, asukas asukkaalle 

 
Millaista on hyvä vuorovaikutus neuvottelutilanteissa? 
 

                     Vastaukset: 
‐ Hyvä vuorovaikutus – asiat selvitetään 
‐ Kokouskahvit 
‐ Napakka puheenjohtaja – asiat pysyvät hallinnassa 
‐ Kuunnellaan nuorta asukaskuntaa 
‐ Neuvottelujen tuloksista annetaan tieto asukkaille – loppuu ”pihapuheet” 
‐ Kaikkien mielipiteitä kuunnellaan 
‐ Jokainen saa häiriintymättömän puheenvuoron 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

 
 

6) Erilaiset naapurit 
 
Millaisia ihmisiä teillä on naapureina? 
Miten naapurit eroavat toisistaan? 
Mitkä tekijät yhdistävät naapureita? 
 
Vastaukset: 
‐ Jotkut ottavat rohkeasti yhteyttä käytännön asioissa (sokerilaina yms.) 
‐ Ikäerot tekevät ryhmittymiä 
‐ Koiran omistajien kanssa on helppo keskustella 
‐ Eri kansallisuuksilla saattaa aikuisilla olla vaikeaa, lapsilla keskenään luontevaa 
‐ Erilaiset päivärytmit; työikäiset, eläkeläiset ym. 
‐ Joillekin yksityisyys kovin tärkeää 
‐ Lasten äänet ja tekemiset puhuttavat toisia 
‐ Kulttuurierot 
‐ Tupakoivat/tupakoimattomat 
‐ Asumisen tarve, asumiskulut 
‐ Asukastoiminta, kerhot, asumisviihtyvyys 
‐ Samanlaiset elämäntilanteet 
‐ Yhteiset ongelmat 
‐ Lapsiperheet 
‐ Sairaat, vanhukset 
‐ Erilaiset elämäntavat 
‐ Päivä- ja yöeläjät 
‐ Erilaiset tapahtumat yhdistävät 

 
           Miten asukastoimikunta voi toiminnassaan huomioida erilaiset ihmiset naapurustossa? 
            Vastaukset: 

‐ Tulkin käyttö kommunikoinnissa (maahanmuuttajat) 
o Kotilo 

‐ Liikuntarajoitteisten tukeminen 
‐ Vanhusten auttaminen arkisissa asioissa 
‐ Tiedottaminen VTS:lle ongelmakäyttäjien häiriköinnistä (huumeet yms.) 
‐ Teemailtoja 
‐ Avustaminen käytännön asioissa (esim. pesukoneen käyttö) 
‐ Uskonnon ja kulttuurin hyväksyminen 

 
 

	


