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Toivomme esimerkkien innostavan 
asukkaita aktiiviseen asukastoimin-
taan.

Asukastoiminta perustuu Yh-
teishallintolakiin. VTS on pian 
20 vuotta tukenut voimakkaasti 
asukkaiden yhteistoimintaa mää-
rärahoilla, monipuolisella asukas-
koulutuksella ja aktiivisella tiedot-
tamisella. Lähes kaikissa taloissa 
on asukkaiden käytössä kerhotilat. 
Asukastoimikunnat saavat vuosit-
tain toimintarahan, jolla voidaan 
rahoittaa kokouskahvit, talkoomak-

karat ja kerhotoiminta.
Tässä lehdessä keskitytään esit-

telemään asukastoimintaa taloissa. 
VTS-kotien asukashallinnon opas 
kertoo tarkemmin asukaskokous-
ten ja asukastoimikuntien tehtävistä 
ja vastuista. Asukaskoulutuksissa 
käsitellään asukastoimintaan liitty-
viä kysymyksiä.

Lisäksi on talojen välistä yh-
teistoimintaa, kuten retkiä, mat-
koja, kokouksia ja tapahtumia. 
Asukastoimikuntien alueelliset 
yhteistoimintaryhmät ovat tarjon-

neet kiinnostuneille toimikunnille 
mahdollisuuden yhteisten asioiden 
hoitamiseen.

AD-ryhmä ottaa kantaa ja hoi-
taa VTS-kotien tasolla kaikkia taloja 
ja asukkaita koskevia asioita asukas-
näkökulmasta. Ryhmään kuuluvat 
myös Tamperen Vuokratalosäätiön 
ja Vilusen Rinteen hallitusten asu-
kasedustajat ja asukkaiden valitsema 
tilintarkastaja-valvoja sekä VTS:n 
toimihenkilöitä, joten asukkailla on 
myös suora linkki hallitusten tasolle 
ja VTS:n hallintoon.

Aktiiviset asukkaat Aktiiviset asukkaat 
avainasemassaavainasemassa

VTS-kotien taloissa on 146 asukastoi-
mikuntaa, joissa on mukana kaikki-
aan 1000 asukasta asukastoimikuntien 
toimihenkilöinä tai jäseninä. Asukas-
toiminta on talokohtaista, monipuolis-
ta ja vaihtelevaa. Murikan asukastoi-
mikuntien seminaarin 10-vuotislehdes-
sä esitellään joitain hyviä esimerkkejä 
aktiivisesta asukastoiminnasta VTS-
kotien taloissa. Monia muitakin esi-
merkkejä olisi löytynyt.

Asukastoiminnan tavoitteet:
•  Asukkaiden keskinäinen tasa-arvo 
•  Yhteisvastuu asumisesta ja sen kehittämisestä   
•  Hyvä asumisviihtyvyys 
•  Toimiva asuinyhteisö 
•  Vuokra-asumisen arvostuksen parantaminen 
•  Asukastoiminnan tulee olla vastuullista, kaikille asukkaille 
 avointa ja kiinnostavaa. 
•  Asukastoimikunta hoitaa talon yhteisiä asioita vapaaehtois-
 voimin
•  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 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” !

VTS-kotien taloissa 
on tällä hetkellä
•  146 asukastoimikuntaa
 tai vastaavaa  
•  138 toimikunnalle mak-
 settiin asukasmäärärahaa
•  Asukastoimikunnissa on
 600 toimihenkilöä  ja
 lisäksi 600 asukastoimi-
 kuntien muuta jäsentä
•  Vuonna 2008 VTS järjes-
 tämiin koulutuksiin ja 
 vastaaviin osallistui yli
 730 asukastoimikuntien 
 edustajaa.  
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Christa Kulokorpi (vas. ku-
vassa oik.) on toiminut asu-
kastoimikunnan puheenjoh-
tajana Solkikadulla kahdeksan 
vuotta. Tällä hetkellä varapu-

heenjohtajana on Mauri Yläpoikelus, jonka 
poika on puolestaan 90-luvulla toiminut 
asukastoimikunnan puheenjohtajana.

– Olimme vuoden poissa talosta perus-

korjauksen vuoksi ja aloitimme asukastoi-
minnan uudessa kerhohuoneessa vuonna 
2006. Nyt on ollut aktiivista porukkaa, joka 
on osallistunut muun muassa talkoisiin.

Solkikadulla on järjestetty joulujuhlia, 
juhannusjuhlia ja karaokeiltoja.

– Juhannusjuhlia on pidetty jo pitkään. 
Siellä on ollut tapana grillata ja tanssia ulko-
na. Kun juhlistimme uutta kotia, niin kerho-

huoneelle tuli soittamaan Kallu Sinisalon 
orkesteri. Nyt keväällä oli toinen orkesteri, 
kun oli kevättalkoot. Söimme hernerokkaa 
ja täytekakkua.

– Keväällä ja syksyllä on joka toinen 
keskiviikko järjestetty turinatupa, jossa jutel-
laan, kudotaan ja askarrellaan. Viime vuonna 
aloimme tehdä lasten kanssa joulutavaroita 
myyjäisiin ja lopuksi pidettiin kirppis.

Solkikadulla asuu paljon vanhoja ihmisiä, 
joita asukastoimikunnan ohjelmistolla saa-
daan ulos tapaamaan naapureita.

– Vanhemmat ihmiset soittavat minulle 
paljon ja yritän aina auttaa heitä kun voin. 
Viime aikoina on esimerkiksi reistaillut man-
keli ja on välillä täytynyt käydä vetämässä 
lakanaa pois sen välistä, Kulokorpi nauraa.

PIETTASENKADULLA  toimii kansainvälinen yhteistyö
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SOLKIKADULLA  asukastoiminta starttasi remontin jälkeen uudelleen

Piettasenkadulla Linnainmaalla 
VTS:n asukastoiminta käynnis-
tyi jo talojen rakennusvaiheessa 
90-luvun alussa.

– Asukkailla oli mahdollisuus 
vaikuttaa pihan suunnittelussa ja kasvien 
hankinnassa. Jos joku halusi asuntoonsa vä-
hän kalliimpaa pintamateriaalia, niin maksoi 
sitten vähän enemmän, talohallituksen ny-
kyinen puheenjohtaja Liisa Ahola kertoo.

Ahola toimi jo 70-luvulla Messukylän 
opiskelija-asuntojen asukasneuvostossa ja 
myöhemmin vielä erilaisissa yhteisötehtä-
vissä Multisillassa ja Tesomalla.

– Myös Piettasenkadulle muutettuani 
jatkoin asukashommissa, sillä se on minulle 
luonteenomaista. Täällä toimi entuudestaan 
aktiivinen asukastoimikunta ja liityin yhdeksi 
jäseneksi mukaan. Kun ensimmäinen pu-
heenjohtaja Petri Klemola muutti muualle, 
niin minusta tuli hänen seuraajansa.

 

Karaokea kaikenikäisille
Piettasenkadulla on laaja toiminta-alue, 
sillä myös viereiset Käpylehmänkadun talot 
ovat liittyneet mukaan asukastoimikunnas-
ta vaihtuneeseen talohallitukseen. Kerhoti-
lat ovat yhteisiä ja toiminta vilkasta.

– Talon kerhotilat tarjoavat tilat las-
ten kerhotoiminnalle ja perustamamme 
Linnainmaa-seura puolestaan kustantaa ker-
hojen materiaalihankinnat lääninhallituksen 
avustuksella. Tämä on yksi mahdollisuus 
hyödyntää nykyistä lainsäädäntöä.

Piettasenkadun kerhot pyörivät asukkai-
den vapaaehtoistyön ansiosta. Muun muassa 
kokki- ja askartelukerhoon riittää joka viikko 
paljon osanottajia. Käpylehmänkadun tilois-

ta löytyy puolestaan kuntosali.
– Monikulttuurisessa askartelu- ja 

puuhakerhossa ei ole varsinaista ikärajaa, 

vaan täällä käy myös aikuisia. Lapset saa-
vat vapaasti tulla ja mennä, hankin paikan 
päälle materiaalit ja välipalan. Kerhossa on 

erikseen vielä askartelunohjaaja, joka katsoo 
lasten perään.

– Lauantaisin meillä on karaokekerho, 
ensin kaksi tuntia lapsille ja sitten kaksi aikui-
sille. Meillä oli myös kirpputorikahvila, joka 
kuitenkin siirrettiin toiseen rappuun vilk-
kaan kerhotoiminnan vuoksi. Vuoden 2009 
alusta kirppis olisi tarkoitus avata uudelleen, 
kunhan saadaan sinne uusi vetäjä.

Osallistujia ympäri
maailmaa

Piettasenkadun toiminnassa on erityisen 
hyvin onnistuttu yhteistyössä maahan-
muuttajien kanssa. Kerran kuukaudessa 
kokoontuu kokkikerho, jossa eri puolilta 
maailmaa tulleet asukkaat voivat valmistaa 
ja esitellä kansallista ruokakulttuuriaan.

– Kerhoissamme on osanottajia muun 
muassa Afganistanista, Saksasta ja Irakista. 
Kun mukana on vielä paljon suomalaisia, 
niin ihmiset ovat keskenään luonnollisessa 
vuorovaikutuksessa omassa, tutussa ympä-
ristössä.

– Alun perin monet maahanmuuttajista 
tulivat itsenäisesti tutustumaan avoimiin 
kerhoihin, täällä kaikki on sujunut kuin it-
sestään. Olemme myös olleet itse aktiivisia, 
kerrankin haimme erään venäläisen perheen 
kotoa karaokekerhoon kakkukahville ja lai-
toimme levyltä soimaan venäläisiä lauluja.

Naapurisuhteiden ohella Piettasenkadul-
la hoidetaan hienosti pihapiiriä.

– Meiltä löytyy multasormia ja viherpeu-
kaloita enemmänkin. Jokainen asukas voi 
tehdä pihan puolesta mitä vapaaehtoisesti 
haluaa. Jos yhdenkin roskan nostaa maasta, 
niin se riittää, Ahola muistuttaa.

Talohallituksen puheenjohtaja Liisa Ahola (vas.) pitää lapsille monikulttuurista 
askartelu- ja puuhakerhoa.
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KALKUNVUORENKADULLE  perustettiin uusi asukastoimikunta

Liisa Puranen asuu nykyään 
VTS:n taloilla Hallilassa, mut-
ta hän toimi pitkään asukas-
toimikunnan puheenjohtajana 
Tarjanteenkatu 11:ssä Her-

vannassa. Ensimmäinen asukastoimikunta 
perustettiin Tarjanteenkadulle jo vuonna 
1986.

– Alussa sitä tosin nimitettiin talotoi-
mikunnaksi. Muutin Tarjanteenkadulle jo 
vuonna 1974 ja asuin talossa 33 vuotta ja 
kolme kuukautta. Olin mukana myös toi-
mikunnan perustamiskokouksessa. Aluksi 
talossa ei ollut kerhotiloja, vaan kokoukset 
järjestettiin asukkaiden kodeissa, Puranen 
muistelee.

Tarjanteenkadun ensimmäinen talotoi-
mikunnan puheenjohtaja oli Mirja Taival-
oja, muutama vuosi myöhemmin pestiin 
valittiin Max Mannerheimo.

– Max oli puheenjohtajana koko 
90-luvun. Hän piti aina talon ja asukkai-
den puolta. Maxin aikana alettiin järjestää 
erilaisia teemailtoja. Meillä kävi vierailijoita 
puhumassa muun muassa Kelasta, Hervan-
nan Huollosta ja poliisilaitokselta.

Asukkaita ympäri 
maailmaa

Liisa Puranen toimi Tarjanteenkadun 
asukastoimikunnan puheenjohtajana sii-
hen asti, kunnes muutti talosta pois noin 
vuosi sitten. Nykyään asukastoimikunnan 
puheenjohtajana toimii Anneli Heikkilä, 
joka toimi aikaisemmin  varapuheenjoh-
tajana.

– Minun aikanani maahanmuuttajia 
alkoi tulla Suomeen ja myös Tarjanteen-
kadulle muutti heitä paljon. Asuminen 

tuli vaikeammaksi, kun kaikki eivät heitä 
hyväksyneet. Omaan työhöni kuuluikin 
paljon välittäjänä toimimista. Viimeiset 
vuodet menivät jo tosi hyvin, meillä oli 
maahanmuuttajien kanssa paljon yhteis-
toimintaa. Asukastoimikunnassakin oli eräs 
bosnialainen rouva.

– Tarjanteenkadulla on asunut muun 
muassa venäläisiä, vietnamilaisia, iranilaisia 
ja irakilaisia. Yksi keskeinen asia ovat olleet 
käyttäytymissäännöt – Suomessa ei ole 
tapana metelöidä myöhään illalla, mutta 
monelle ulkomaalaiselle on ihan normaalia 
olla äänekkäämpi.

Purasen mukaan monet ongelmat on 
selvitetty lasten kautta, sillä he ovat toimi-
neet tulkkeina vanhemmilleen, jotka eivät 

usein osaa kieltä.
– Asiat ovat Tarjanteenkadulla sujuneet, 

sillä VTS on pitänyt isojen maahanmuutta-
japerheiden määrän sopivankokoisena. 

Pihapiiri kuntoon
Pihojen hoitaminen on ollut Liisa Puraselle 
tärkeä asia. Kelohongankadullakin Hallilas-
sa Puranen valittiin pian muuton jälkeen 
talohallituksen pihavastaavaksi.

– Mulle oli tärkeää, että myös Tarjan-
teenkadulla pihapiiri pidetään kauniina ja 
siistinä. Piha on eräänlainen käyntikortti, 
joka näyttää heti millaisia ihmisiä talossa 
asuu. Oli niin kiva kesäisin vaan istuskella 
ulkona ja katsella sitä pihaa. 

90-luvun lopulla Tarjanteenkadun pi-
haan tehtiin täysremontti. Lapsille tehtiin 
yläpihalle leikkialue ja varsinaiselle piha-
alueelle grillauspaikka pihakeinuineen.

– Siellä ollaan pidetty muun muassa 
lättykestejä. Grillauspaikkaa ei erikseen 
tarvitse varata, mutta käyttäjän pitää aina 
siivota jälkensä. Keittelin paikalla asukkaille 
usein sunnuntaikahvit.

Hervannasta on jäänyt Liisa Puraselle 
erityisen hyvät muistot ja hän käy Hallilasta 
säännöllisin väliajoin vanhassa kotikaupun-
ginosassaan kävelyllä.

– Monet moittivat Hervantaa, mutta 
minä en voi sanoa paikasta mitään kielteis-
tä. Meidän perheen elämä oli Hervannassa 
kivaa ja turvallista.

Minna Kortelahti (kuvas-
sa) muutti perheineen 
Kalkunvuorenkadun 
Poteronmäen uusiin 
taloihin viime kesänä. 

Minnalla oli kokemusta asukastoimikunnan 
puheenjohtajan hommista jo Tammelassa 
ja Turtolassa asuessaan, joten hänet valit-
tiin pestiin myös uudessa asuinpaikassa.

– Asuimme pitkään keskustassa, mutta 
lähiö on lapsille turvallisempi. Palvelut 
ovat täällä tarpeeksi lähellä ja Kalkussa on 
mahtavat harrastusmahdollisuudet, muun 
muassa Mustavuori.

– Puheenjohtajana jatkaminen tuntui 
luontevalta, enkä sitten kieltäytynyt, kun 
minua ehdotettiin. Poteronmäen taloihin 
on muuttanut paljon lapsiperheitä, jotka 
vaikuttavat aktiivisilta osallistumaan toi-
mintaan, Minna sanoo.

 Poteronmäen asukastoiminta on vasta 
aluillaan, työmiehet saivat pihapiirinkin 
kuntoon vasta syksyllä.

– Ollaan lähdetty liikkeelle rauhallisissa 
merkeissä, keväällä aloitetaan talkoilla. 
Lasten kautta on helppo tulla mukaan toi-

mintaan, joten ensimmäisenä järjestämme 
heille jotain toimintaa. Asukkaat vaikut-
tavat aika välittömiltä, mutta tietenkin on 
niitä, jotka haluavat olla omissa oloissaan. 
Heille se vaihtoehto suotakoon.

Poteronmäen asukastoimikunnassa 

on seitsemän jäsentä ja Minna Kortelahti 
uskoo, että viihtymisen avain on yhteis-
työssä.

– En ole aikaisemminkaan lähtenyt 
puheenjohtajana viemään asioita läpi yk-
sin. Tietenkin jos tulee hyviä ideoita, voin 

sellaista kokouksessa ehdottaa. Tammelassa 
sain ajatuksen vaihtaa vanhat roskikset 
maanalaisiin molokkeihin. Näin hajuhaitat 
saatiin estettyä ja vanhasta roskiskatoksesta 
tehtyä uusi, isompi pyöräsuoja.

”Ollaan lähdetty 
liikkeelle rauhal-
lisissa merkeissä, 
keväällä aloitetaan 
talkoilla ja
pihakalusteiden 
hankinnalla

”Asukastoimintaa jo 80-luvulta

TARJANTEENKADULLA  tehdään yhteistyötä maahanmuuttajien kanssa

Liisa Puranen on hoitanut myös Tar-
janteenkadun lapsia. Kuvassa Purasen 
kanssa Juvakan veljekset.
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RUOKOMÄENKADULLA  kasvaa luumuja ja kirsikoita

Meeri Laukkanen toimi 
Ruokomäenkadun ta-
lojen asukastoimikun-
nan puheenjohtajana 
90-luvun alusta vuo-

teen 2002. Vuonna 1989 rakennettujen 
asuntojen yhteistoiminta oli vilkasta eten-
kin alkuvaiheessa.

– Tänne muutti paljon lapsiperheitä, 
joten innostus oli kovaa, Laukkanen ker-
too.

Ruokomäenkadulla oli alusta asti erityi-
sen tärkeää pihapiirin kunnossapito.

– Pidimme kokonaan itse huolta pen-
saista ja istutuksista. Olen itse aikamoinen 
multapeukalo ja parhaimmillaan paiskin 
hommia aamuvarhaisesta iltamyöhään. 
Aina löysin jostain myös apujoukkoja.

– Kukkaistutuksia ollaan vuosien var-
rella vaihdeltu mielen mukaan, mutta jot-
kut ovat laittaneet maahan perunoitakin. 
Minulla kasvaa vieläkin pihassa luumu- ja 
kirsikkapuu, josta riittää antaa myös naa-
pureille.

Kerhohuoneella 
kangaspuut ja 
biljardipöytä

Lapsille ja nuorille järjestetty toiminta oli 
90-luvulla hyvin aktiivista. Kirkolta käytiin 

pitämässä pyhäkoulua ja partiokerhoa, ja 
vanhempia kävi säännöllisesti jumppaut-
tamassa fysioterapeutti. Ongelmaksi puo-
lestaan osoittautuvat ympäristön taloista 
Ruokomäenkadun mäkiselle leikkipihalle 
kaasuttelemaan ilmestyneet mopopojat.

– Hankimme kerhohuoneelle biljardi- 
ja pingispöydän, ja aloimme järjestää peli-

iltoja nuorille sillä ehdolla, ettei paikalle 
tultaisi mopoilla. Suunnitelma onnistui ja 
peli-illoissa alkoivat käydä kaikki lähipiirin 
nuoret.

– Lapsille järjestettiin tietenkin olym-
pialaisia tikkakisoineen ja säkkihyppelyi-
neen. Kisojen jälkeen paistettiin lettuja.

Nyttemmin asukastoiminta on hil-

jaisempaa, kerhohuoneella on edelleen 
biljardipöytä, mutta sen käyttöön pitää 
erikseen pyytää lupa.

– Kerhohuoneella voi edelleen käyttää 
myös kangaspuita, saumuria ja ompe-
lukonetta. Alkuaikoina niillä tehtiinkin 
monta mattoa, Laukkanen muistelee.

Talkoot ja talojen kunnossa-
pito on ollut erityisen tär-
keä asia Kelohongankadulla 
Hallilassa. Talohallituksen 
puheenjohtaja Taisto Aal-

tonen kertoo, että yhteiset kunnostustyöt 
ovat auttaneet halventamaan asuntojen 
vuokria noin euron neliöltä.

– Heti vuonna 1995, vuosi Kelo-
honkaan muuttamisen jälkeen aloimme 
yhdessä tehdä pihoihin aitoja. Talkoopo-
rukalla kokosimme telineet ja leikkasimme 
sirkkelillä lautaa.

– Tällä hetkellä meitä on viisi henkilöä, 
jotka tekee isompia hommia. Pari kesää 
sitten saatiin maalattua ulkovarastojen 
puuosat ja yhtenä vuonna talojen päädyt. 
Talojen metalliosat on maalattu kahteen 
kertaan.

Talkootyöllä on maalaushommien 
ohella hoidettu myös muita isoja urakoi-
ta, jotka olisivat ammattilaisten hoidossa 
maksaneet pitkän pennin.

– Yhtenä kesänä kaivettiin sadevesiput-
ket ja johdettiin ne pitkälle pois pihoilta, 
kun täällä on talojen alla vääränlainen 
hiekkapohja, joka on altis kosteusvauri-
oille. Lisäksi kastelujärjestelmä on vedetty 
useampaan taloon.

Vapaaehtoista vastuuta
Myös pihojen hoito sujuu Kelohongassa 
mallikkaasti. Asukkailla kiertävät yhteisten 
tilojen siivousvuorot ja kesällä ruohon-

leikkuu.
– Kaikki on kuitenkin vapaaehtoista ja 

tietyillä perheillä on omia vastuuhommia, 
kuten lehtikompostin hoitaminen.

Talohallitus on päässyt mukaan kilpai-
luttamaan yrityksiä muun muassa kodinko-
neita, kuten helloja ostettaessa. Säästöistä 
on jäänyt rahaa yhteisiin hankintoihin.

– Kerhohuoneen kuntosalivehkeet 
saatiin suhteilla vähän halvemmalla. Meillä 

hoiti siivousfi rma aikaisemmin siivoukset, 
mutta kun alettiin tehdä itse, niin saatiin 
parin vuoden säästöillä nämä laitteet.

Kelohongan vakituiseen toimintaan 
kuuluvat erilaiset pihajuhlat ja tapahtu-
mat.

– Olen ollut järjestämässä Viikinsaa-
reen VTS:n asukkaiden yhteistä kesätapah-
tumaa, johon myös meidän taloilta otettiin 
aktiivisesti osaa. Seuraava kesätapahtuma 

järjestetään elokuussa 2009.
– Kelohongan tapahtumista ovat 

jääneet mieleen muun muassa lapsille 
järjestetty vesisota (kuvassa), jossa tosin 
itsekin kastuin aika perusteellisesti, Aal-
tonen nauraa.

– Myös omat olympialaiset olivat lasten 
mielestä ”sikahienot” ja he toivoivatkin, 
että ensi vuonna järjestettäisiin saman-
laiset.

”Ympäristön
nuoret mukaan 
toimintaan

KELOHONGANKADUN  talkootöillä isoja säästöjä

Meeri Laukkanen soutelutuulella pihatapahtumassa.

Kelohongankadun tapahtumista ovat jääneet mieleen muun muassa lapsille järjestetty vesisota.
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RISTINARKUNTIEN  lapset kasvoivat aikuisiksi

Jankanhelmenäkin tunnetussa 
Ristinarkuntie 17:ssä asukastoimi-
kunta on aloittanut toimintansa jo 
vuonna 1991 ja muuttunut talo-
hallitukseksi vuonna 2000.

– Olen toiminut asukastoimikunnassa 
sihteerinä, rahastonhoitajana, asukas-
eksperttinä ja turvallisuuspäällikkönä. 
Viimeiset viisi vuotta olen ollut talohal-
lituksen puheenjohtaja. Ei sitä osaa jäädä 
lepäilemään, vaikka eläkkeellä onkin, alusta 
asti asukastoiminnassa mukana ollut Allan 
Riipinen (kuvassa) naurahtaa.

VTS:n Ristinarkuntien talo on ra-
kennettu vuonna 1988. Riipinen muutti 
vaimonsa kanssa nykyiseen asuntoonsa heti 
sen valmistuttua.

– Noin 60 prosenttia talon asukkaista 
on alkuperäisiä eli osa porukasta on jo 
vaihtunut. Ennen täällä oli paljonkin lapsia, 
mutta nykyään vähemmän. Onneksi taloon 
on muuttanut myös nuorta porukkaa.

– Asukastoiminta on aina ollut aktiivis-
ta, tosin nyt kun asukkaat ovat iäkkäitä, ta-
pahtumia järjestetään pienimuotoisemmin. 
Alkuperäisistä asukastoimikunnan jäsenistä 
mukana ovat minä ja sihteeri Maija-Leena 
Reinhardt.

Seisova pöytä 
talkoovoimin

Ristinarkuntiellä on vuosien varrella järjes-
tetty muun muassa erilaisia juhlia pikkujou-

luista lasten kerhotoimintaan.
– Maaliskuussa pidimme talon 20-vuo-

tisjuhlat, joihon kuului lähinnä seurustelua, 
ruokaa ja juomaa. Seisovan pöydän antimet 
oli tehty talkoovoimin. Viime vuonna pi-
haan saatiin järjestettyä oma grillikatos.

– Silloin kun lapsia oli talossa enem-
män, pidin kerhohuoneessa kuvataideker-
hoa, jossa maalattiin ja askarreltiin. Talon 
lapsilla on nykyään jo omia lapsia, mutta 
heidän piirroksiaan on edelleen nähtävillä 
kerhohuoneen seinillä. Kerhotiloissa on 
myös mahdollisuus kuntoiluun ja erilaisiin 
kokoontumisiin.

Allan Riipinen maalailee Jankanhelmen 
väestösuojassa edelleen omaksi ilokseen. 
Suurin osa maalauksista on löytänyt tiensä 
Riipisten kotiseinälle, josta löytyy taidetok-
sia maisemakuvista eläinpotretteihin.

– Olin vuonna 1990 keskussairaalassa 
toipumassa infarktista ja vaimo ehdotti, 
että alkaisin ajankulukseni maalata. Olen 
aina ollut hyvä piirtämään ja nyt eläkkeellä 
siihen on aikaakin.

Kauko Ahmala (kuvassa) on 
toiminut Riipuksenkadun 
Tuulenportin asukastoimi-
kunnan puheenjohtajana jo 
kymmenen vuoden ajan.

– Tämänhetkisen toimikunnan taloden-
hoitaja ja varapuheenjohtaja ovat olleet 
mukana yhtä kauan kuin minä. Kaiken 
kaikkiaan asukastoimintaa on Riipuksen-
kadulla ollut vuodesta 1993 lähtien. Asu-
kastoimikunta kokoontuu noin kahdeksan 
kertaa vuodessa ja järjestää asukaskoko-
uksia tarpeen mukaan noin 2-3 vuodessa, 
Ahmala kertoo.

Riipuksenkadun vakiintuneisiin asu-
kastapahtumiin kuuluvat muun muassa 
syys- ja kevättalkoot, grillitilaisuudet ja 
erilaiset pihakilpailut.

– Vuonna 2001, kun talo täytti 30 
vuotta, järjestettiin isompi juhla. Pihalla oli 
ruokatarjoilu ja ohjelmaan kuuluivat muun 
muassa arpajaiset. Vuonna 2005 ajoimme 
pihaan rekan peräkärryn näyttämöksi ja 
Kalevi Sinisalon swing-orkesteri (kuvassa)  
nousi lavalle tanssittamaan asukkaita.

Viime vuosina Riipuksenkadun asu-
kastoimikunta on järjestänyt asukkailleen 
myös matkoja muun muassa teatteriin ja 
Tallinnaan.

– Joulujuhliakin on pidetty, mutta viime 
jouluna tarjosimme mahdollisuuden lähteä 

mukaan Vilusenrinteen yhteisreissulle 
Lautsian lomakeskukseen, jossa järjestettiin 
omakustanteinen jouluruokailu.

Viitostalon kerhohuoneessa pidetään 
viikoittain turinakerhoa, jota vetää Kau-
kajärven Yhteisötyö ry.

– Toisen talon kerhohuoneessa on säh-
kögrilli ja tietokone, jotka on tarkoitettu 
yhteiseen käyttöön. Tällä hetkellä meillä 
ei ole tosin vastuuhenkilöä, joka neuvoisi 
tietokoneen käyttöä talon vanhemmille 
asukkaille.

”Puheenjohtaja piti 
kuvataidekerhoa

RIIPUKSENKATU  – tanssiaisista Tallinnaan
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Hannu Alentola (kuvas-
sa) esittelee tyytyväise-
nä Opiskelijankatu 19:n 
kerhotiloja. Ne saatiin, 
kun talo remontoitiin 

läpikotaisin. Yksi kerhohuoneista on kun-
tosalikäytössä, toisessa toimii asukkaiden 
kierrätyskeskus ja kolmannessa järjestetään 
asukastoimikunnan kokoukset. Siellä ko-
koontuu myös Picasso-kerho, jossa asukkaat 
juttelevat ja askartelevat sunnuntaisin.

Joka keskiviikko Alentola päivystää 
tunnin verran pöydän päässä, jos asukkailla 
sattuu olemaan asukastoimikunnan puheen-
johtajalle jotakin asiaa. Silloin tällöin uudet 
asukkaat käyvät esittäytymässä tai tutut 
tulevat vaihtamaan kuulumisia.

– Aika usein se tunti kuitenkin menee 
kirjaa lukiessa, kun ketään ei näy, Hannu 
Alentola hymyilee.

Hän hakee luettavaa viereisen kerho-
huoneen hyllyltä, johon asukkaat saavat 
tuoda kirjoja ja lehtiä muiden iloksi. Muu-
takin tavaraa kierrätetään kerhohuoneen 
kautta asukkaalta toiselle. Yli jäävät tavarat 
ja vaatteet myydään kerran tai pari vuodessa 
kirpputorilla, jossa käy myös naapuritalojen 
asukkaita. Kirpparin tuotto kilahtaa asukas-
toimikunnan kassaan.

– Kierrätystoiminnan jatkosta käymme 
nyt keskusteluita. Siinä tuppaa käymään 
niin, että kaikki vaan tuovat tavaroita, mutta 

vain harvat vievät niitä pois. Huone käy 
nopeasti liian pieneksi.

Kuntosali on hyvin varusteltu eikä 
kuntoilu siellä maksa mitään. Asukkailla 
on käytettävissään muun muassa soutu-
laite, monitoimikuntolaite, crosstrainer ja 
kuntopyörä.

Kokousten sosiaalinen
puoli on monelle tärkeä

Hannu Alentola muutti kotitaloonsa heti 
sen valmistuttua vuonna 1974.

– Ennen peruskorjausta tämä oli Her-
vannan pahamaineisimpia taloja, mutta 
remontti muutti tilanteen täysin. Talosta ja 
myös pihasta tuli viihtyisä.

Pihaa hoidetaan kaksi kertaa vuodessa 
talkoilla. Silloin haravoidaan, istutetaan 
kesäkukkia, huolletaan pihakeinu ja hei-
tetään ulkovarastoihin kertyneet romut 
siirtolavalle.

– Asukkaatkin voivat silloin hävittää 
isompia tavaroitaan, vanhat televisiotkin 
kierrätetään. Siirtolavan tilaaminen kerran 
vuodessa säästää jätehuoltomaksuja, Alen-
tola on huomannut.

Hän aloitti puheenjohtajana vuonna 
2005. Asukastoimikuntaan tuli 17 jäsentä. 

– Aina ennen kokousta jännitettiin, että 
kuinkahan paljon väkeä tulee ja mahtuvat-
ko kaikki pieneen kerhohuoneeseen. Ja 
kyllä sinne aina saatiin ahtauduttua, joskus 
tosin melkein sylikkäin, Hannu Alentola 
naurahtaa.

– Silloin tuntui, että monelle varsinkin 
yksin asuvalle asukastoimikuntaan osallistu-
misessa se sosiaalinen puoli oli tärkeämpää 
kuin itse kokous. Siellä saattoi kolmekin 
ryhmää jutella yhtäaikaa ja siinä olikin 
puheenjohtajalla miettimistä, että miten 
päästiin asialistalla eteenpäin.

Nyt asukastoimikunnassa on enää yh-
deksän jäsentä. He tosin tapaavat ahkerasti, 
sillä vuosittain on peräti 16–17 kokousta.

Viisi vuotta Muinaishaudan-
kadun asukastoimikunnan 
puheenjohtajana toiminut 
Annikki Salo kertoo, että 
talon asukkaat ovat osallis-

tuneet ahkerasti joulumyyjäisiin.
– Viime vuonnakin Aamulehden jou-

lumyyjäiset Tampere-talossa olivat osal-
tamme menestys. Osa tuotteista vietiin 
suorastaan käsistä.

Myyjäisissä oli tarjolla muun muassa 
servettitelineitä, erilaisia säilytyspurkkeja, 
sukkia ja tumppuja sekä joulukortteja.

– Lasityöt olivat erityisen suosittuja, 
tarjolla oli myös käsinmaalattuja posliini-
enkeleitä ja kahvikuppeja. Askartelukerhon 
pitkäaikainen vetäjä Eeva Heinonen ei 
enää ole mukana toiminnassa, mutta hän 
opetti meille posliinimaalauksen ja tänäkin 
vuonna lisäsimme posliinitöiden määrää 
viikoittaisessa askartelukerhossa.

Muinaishaudankadulta osallistuttiin 
ensimmäisiin Kaukajärviosuuskunnan 
järjestämiin joulumyyjäisiin vuonna 1993. 
Aamulehden myyjäisiin on osallistuttu 
2000-luvun alusta lähtien.

– Hankin kerhoon edelleen kaikki tar-
vikkeet. Joka vuosi mietimme jotain uutta 
seuraavan joulun myyjäisiin.

Askartelukerhon lisäksi Muinaishau-
dankadulla toimii viikoittain turinakerho, 
johon talon vanhemmat asukit tulevat 
keskustelemaan ajankohtaisista aiheista. 
Perinteiset grillitapahtumat ja talkoot 

kuuluvat luonnollisesti ohjelmaan.
Arvo Rajaranta toimi pitkään asu-

kastoimikunnan puheenjohtajana ennen 
Väinö Meisalmea ja Annikki Saloa. Tuolta 

ajalta on jäänyt muistoksi muun muassa 
talojen oma lehtijulkaisu.

– Asukas Pauli Koliseva teki 90-luvun 
alussa Talotoimikunnan tietotuslehteä 
Kaukameren Tähyilijä, jossa oli muun 
muassa uutisia tapahtumista, artikkeleita 
ja ilmoituksia, Annikki Salo kertoo.

MUINAISHAUDANKADULLA  panostetaan joulumyyjäisiin

ajalta on jäänyt muistoksi muun muassa

OPISKELIJANKADULLA  iso remontti paransi talon maineen

– Ennen perusko
h i i

Eeva Heinonen (vas.) ja Annikki Salo taitavat posliinkäsityöt.
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Anja Yli-Kuha  (kuvassa) 
muutti Orivedenkatu 13:een 
vuonna 1999 ja hänet valit-
tiin heti 2000-luvun alussa 
asukastoimikunnan puheen-

johtajaksi. 
– En muistakaan kuinka pitkään asukas-

toimikunta oli ollut sitä ennen toiminnassa, 
mutta se keräsi rahaa ylimääräisiin menoi-
hin jo silloin, kun asukasmäärärahaa ei vielä 
saatu. Talon ihmiset esimerkiksi tekivät 
käsitöitä, joita kävivät sitten myymässä. 

Kymmenessä vuodessa Yli-Kuhan pesti 
on säilynyt, mutta moni muu tehtävä ym-
päriltä on vaihtunut.  Tuttu puheenjohtaja 
onkin tuonut taloon turvallista otetta. 

– Meillä on paljon säännöllistä ja satun-
naista toimintaa: kesäisin on nyyttikestejä 
ja keskiviikon grilli-illat. Elokuussa järjes-
tettiin talon 35-vuotisjuhlat – tarjosimme 
kahvit asukkaille ja VTS:n edustajille. 

Orivedenkatu 13:n toimintaan kuu-
luvat tietenkin myös talkoot ja asukasko-
koukset. 

– Viime aikoina ajankohtaisia asioita 
ovat olleet vuokrankorotukset ja mahdol-

liset remontit. Meillä on ollut hiljattain iso 
kattoremontti ja seuraavaksi kunnostus-
vuorossa ovat seinien saumaukset. Koko 
ajan jotain on, kun kyseessä on vanha 
talo.

Orivedenkatu 13 voitti viime kesänä 
VTS:n järjestämän pihakilpailun. Pihaa on 
jo pidemmän aikaa pidetty säännöllisesti 
kunnossa. 

– Olemme istuttaneet paljon jo ke-
väällä, ettei tarvitse ostaa niin paljon 
kesäkukkia. Vuosien -96 ja -97 koti- ja 
parvekeremonttien aikana piha laitettiin 
alun perin kuntoon. Uudet leikkivälineet 
saatiin noin vuosi sitten. 

  

Viikoittainen 
mummukerho

Vanhukset ovat Orivedenkadun keskeinen 
asukasryhmä. Talossa asuu yksi yli 90-vuo-
tias ja useampi kahdeksankymppinen 
henkilö. 

– Meidän 90-vuotias asukkaamme käy  
yksin kaupassa, eikä ole mitään ongelmia. 

Talossa on vielä neljä ihmistä, jotka ovat 
asuneet täällä 35 vuotta, rakentamisesta 
lähtien. Vanhukset osallistuvat aina grilli-
iltoihimme. 

– Yritämme pitää huolta vanhuksista. 
Kerran eräästä rouvasta ei kuulunut mi-
tään. Lainasimme ystävän vara-avainta ja 
menimme katsomaan. Hän oli kaatunut 
asunnossaan. Autoimme naisen sänkyyn ja 
toimme hänelle mehua ja makkaraa. 

Talossa järjestetään viikoittainen mum-
mukerho, johon ottaa osaa useampi 
aktiivinen jäsen. Muutakin toimintaa ker-
hohuoneelta löytyy 

– Mummukerhossa on eräs 80-vuo-
tias nainen, joka haluaa aina toimia 
tiskurina, kun kerhohuoneella 
juodaan kahvit. Toinen asukas on 
puolestaan ilmoittanut, että hän 
hankkii opettajan, jotta voidaan 
järjestää espanjan kielen kurssi. Kerho-
huoneella pidetään myös syntymäpäiviä 
ja rippijuhlia, Anja Yli-Kuha kertoo.

Tesomalla sijaitsevan Käräjä-
törmän asukastoiminta vil-
kastui, kun Raimo Heinisuo 
valittiin asukastoimikunnan 
puheenjohtajaksi.

– Saatiin heti alussa kuntokerho pys-
tyyn ja sponsori kustansi lenkkeilypuvut. 
Omasta keskuudesta kerätty raha lahjoitet-
tiin lastenkotiin.

Uudistuneen toiminnan ansiosta Kä-
räjätörmä valittiin VTS:n vuoden 2006 
asukastoimikunnaksi.

– Samana vuonna järjestettiin omalle 
talolle myös ensimmäinen joulujuhla, 

viime joulu oli kolmas kerta. Sponsorin 
ansiosta on joka vuosi järjestynyt taloille 
ilmainen ruokailu – kinkusta, lohesta, 
rosolleista ja laatikoista ei ole tarvinnut 
maksaa mitään.

– Joulupukki on vieraillut jakamassa 
nyyttilahjat ja tarjolla on ollut myös musiik-
kia. Eräs pikkupoika on tonttuna käynyt 
laulamassa, niin että on ollut monella tippa 
linssissä.

Poroja ja boakäärmeitä
Käräjätörmän isot syys- ja talvitapahtumat 
ovat puolestaan avoimia myös ulkopuoli-

sille. Asukastoimikunta myy tapahtumissa 
arpoja, joilla kustannetaan kaikille ilmaiset 
hernekeitot, lätyt, makkarat ja kahvituk-
set.

– Arvoissa on hyvät palkinnot – rahaa 
ja lahjakoreja muun muassa. Viime talven 
tapahtumaan saatiin myös poro, joka 
ajelutti asukkaita pitkin pihaa. Isoissa ta-
pahtumissa on ollut vajaat 200 osallistujaa. 
Meidän taloilla ei ole paljon lapsia, niin on 
hienoa saada vähän nuorempaakin väkeä 
mukaan.

– Syksyllä puolestaan mukana oli erään 
ikurilaisen boakäärme. Oli vähän kylmää, 

niin käärmettä sai katsoa ja kokeilla kaulaan 
rappukäytävässä. Erityisesti nuoret nai-
set olivat siitä kiinnostuneita, Heinisuo 
nauraa.

Talon asukasmääräraha kuluu Kärjätör-
mällä kesällä tehtävään bussireissuun.

–  Olemme käyneet muun muassa Tu-
russa, Vaasassa ja viime kesänä risteilyllä. 
Rahan kanssa täytyy aina vähän taiteilla, 
mutta kaiken kaikkiaan asukkaat ovat olleet 
tosi tyytyväisiä toimintaamme.

KÄRÄJÄTÖRMÄN  tapahtumissa tarjotaan ilmaiset ruoat

ORIVEDENKADULLA  pidetään huolta vanhuksista

” Arvoissa on
hyvät palkinnot  – 

rahaa ja lahjakoreja 
muun muassa
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Rantaperkiön Tuomikujalle 
valmistui uusi talo kesäkuus-
sa 2006 ja asukastoimikunta 
perustettiin samantien.

– Se oli sikäli hullunku-
rinen tilanne, että kukaan meistä ei vielä 
tuntenut toisiaan. Kaikki olivat kokoukses-
sa suomalaiseen tapaan passiivisia, kun piti 
valita puheenjohtaja ja sihteeri. Onneksi 
sentään muutama rohkeakin löytyi. Seu-
raavan asukastoimikunnan valinta olikin 
jo ehdottomasti helpompaa, kun olemme 
tutustuneet toisiimme, nykyinen puheen-
johtaja Ari Haanperä (kuvassa) kertoo.

Viime syyskaudella Tuomikujan asukas-
toimikunnan kokousten puhutuin asia oli 
vuokrien määritys tulevalle kaudelle.

– Kävimme VTS:ssä asti tarkistelemassa 
korotuspaineita ja saimmekin vähän pus-
kurisenttejä, vaan kyllähän vuokrankorotus 
tietenkin kirvelee. Ja koska energiakustan-
nusten nousu on suurimpana syynä koro-
tukseen, niin se on vain nieltävä niin meillä 
kuin muuallakin, Haanperä harmittelee.

Muita Tuomikujan asukastoimikuntaa 
puhuttaneita asioita ovat olleet esimerkiksi 
lintujen pesiytyminen räystäiden alle ja 
autojen pysäköinti kulkuväylien eteen.

– Räystään aluset täytyy verkottaa. 
Pysäköintiongelmaan olemmekin jo saa-
neet jonkinmoista kuria. Ei pysäköintiä 
kiusallaan kielletä, vaan se on turvalli-
suuskysymys. Porraskäytävän edustat ovat 
pelastustieväyliä ja jokaisen autoilijan tulee 
huolehtia, ettei tuki niitä autoillaan.

Asukastoimikunnan näkyvin aikaan-
saannos on kaunis grillikota. Se tilattiin 
avaimet käteen -periaatteella.

– Kodan valinta ja sijoituspaikka osuivat 
täysin kohdalleen. Värisävy sopii taloon ja 
kota istuu pihamiljööseen aivan kuin se 
olisi aina ollut siinä, Ari Haanperä sanoo.

Kodan voi varata yksityistilaisuuteen 
oman perheen ja vieraidensa käyttöön, tai 
siellä on saanut valmistaa grilliherkkuja ja 
savukalaa yhdessä naapureiden kanssa.

Puheenjohtaja toivoo
ideoita asukkailta

– Meillä asukastoiminta hakee vielä muo-
toaan, sillä näin uudessa talossa ei ole 

ehtinyt syntyä traditioita. Tosin pihan 
siivoustalkoita olemme pitäneet. Pistämme 
makkarat grilliin, haravoimme ja keskus-
telemme. Kuulostaa vähän vanhanaikai-
selta, mutta ihmiset tykkäävät tällaisista 
vapaamuotoisista tapahtumista ja lähtevät 
niihin helpommin mukaan kuin virallisiin 
tilaisuuksiin, Haanperä on huomannut.

– Henkilökohtaisesti toivoisin kerho-
huoneelle enemmän käyttöä. Ehkä taloon 

perustetaan naisjaosto, joka järjestäisi 
jonkinlaista kerhotoimintaa. Asukkailta 
toivoisin pieniäkin ideoita siitä mikä heitä 
kiinnostaisi.

Puheenjohtaja ymmärtää kuitenkin 
hyvin, ettei kaikilla ole aikaa osallistua.

– Nykyihmisen elämä on niin kiireistä. 
Ei siinä ole aikaa jäädä pihaan naapurin 
kanssa jutulle, kun aikaisin aamulla lähtee 
töihin tai myöhään illalla tulee kotiin.

TUOMIKUJALLA  nautiskellaan oman kodan grilliherkuista

Kaukajärvellä on jo yli kymme-
nen vuoden ajan järjestetty 
vuosittaisia asukasmatkoja.

– Idea asukasmatkoista 
taisi syntyä eräässä asukas-

toimikunnan puheenjohtajien kokoontu-
misessa. Olen itse ollut mukana asukas-
matkojen järjestelyissä noin kuusi vuotta, 
sanoo Ojavainionkadun asukastoimikun-
nan puheenjohtaja Anneli Valtonen (vas. 
kuvassa oik.).

Asukasmatkojen reissulle lähdetään 
kerran kesässä. Aikaisemmin porukka 

koottiin Paunun bussiin, mutta nykyään 
saamme  edullisesti käyttöömme erään 
urheiluseuran linja-auton.

– Viime vuosina meillä on ollut vapaa-
ehtoinen kuljettaja. Riippuen talosta on 
asukastoimikunnan määrärahasta maksettu 
osa matkakuluista.

Kaukajärveläiset ovat vierailleet eri 
puolilla Etelä- ja rannikko-Suomea.

– Olen itse kotoisin Raumalta ja huo-
mannut, että monet tamperelaiset eivät 
ole juuri käyneet Suomen rannikkokau-
pungeissa. Olemmekin tehneet retkiä 

muun muassa Tammisaareen, Porvooseen, 
Naantaliin, Kristiinankaupunkiin, Kaskisiin 
ja Raumalle.

– Ruokailu on aina järjestetty etukäteen. 
Olemme käyneet esimerkiksi Reposaaren 
rantaravintolassa, maalaistalossa syömässä 
perinneruokaa ja viinitilalla maistelemassa 
viinejä. Valinnoista on tullut erityisen pal-
jon kiitosta.

Ensi kesän reissua aletaan suunnitella 
alkukeväästä. YT-ryhmän puheenjohtaja  
lähettää kutsut yli 20 Vilusenrinteen ta-
loon, joissa asukastoimikunnan puheen-

johtajat välittävät tiedon eteenpäin.
– Aikaisemmin ilmoittautuminen oli 

vapaampaa, mutta viime hetken peruun-
tumisia tuli niin paljon, että nykyään il-
moittautuminen on sitovaa sairastapauksia 
lukuun ottamatta. Joka kesä on lähtijöitä 
kuitenkin riittänyt.

KAUKAJÄRVELLÄ  järjestetään retkiä asukkaille


