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Lähtötilanteen arviointi ja tavoitteiden asettaminen

Kehitystoiminnan tausta

VTS-kotien taloista 95 % on asukastoimikunta tai vastaava. Asukastoimikunnissa on 860 
jäsentä, keskimäärin 5-7 asukasta taloa kohti. Vuositilastojen mukaan asukastoiminta on 
melko aktiivista.                  

Asukastoiminta on toisaalta asukkaiden yhteenkuuluvuutta lisäävää toimintaa, talkoita, 
pihajuhlia, kerhotoimintaa, yhteisistä pelisäännöistä sopimista ja epävirallista  
kanssakäymistä pihamaalla ja talon yhteisissä tiloissa, kuten pesulassa tai kerhotilassa. 
Toisaalta asukastoiminta antaa mahdollisuuden ottaa kantaa ja vaikuttaa asumiseen 
liittyviin kysymyksiin kuten vuokranmääritykseen, palveluihin, kiinteistön korjauksiin ja 
asumisessa ilmeneviin ongelmiin.

Kokeilujen tavoitteena on selvittää ja kokeilla erilaisia uusia toimintoja ja malleja 
asukasverkostojen kehittämiseen VTS-kotien asuinyhteisöissä.



Perinteisen asukastoiminnan  jatkaminen ja kehittäminen

 5,5 % asukkaista ( 850 henkilöä)  on mukana asukastoimikunnissa

 Tehdyn selvityksen mukaan puolet asukkaista ovat tutustuneet naapureihinsa asukastoiminnan 

kautta

 VTS-tuki: Asukaskoulutus, tiedotus, oppaat, asukastoiminnan mahdollistavat puitteet, kuten 

talojen kerhotilat, asukastoimikuntien käyttöön annettu talokohtainen toimintaraha, 

asukastoimikuntien tapaamiset ja sitä kautta saatava vertaistuki.

Naapuruus – verkostot – asukkaiden keskinäiset suhteet

 Kokeilujen kautta testataan käytännössä uusia toimintamalleja, jotka voivat edesauttaa                                       

asukkaiden tutustumista toisiinsa. Tämä luo mahdollisuuksia asukkaiden keskinäisten 

sosiaalisten verkostojen syntymiseen. Hyvät ja toimivat naapuruussuhteet ja asukkaiden 

myönteiset vuorovaikutussuhteet lisäävät kokemusta asumisviihtyvyydestä ja turvallisuudesta 

vaikuttaen sitoutumiseen kehittää asumista ja näin myös pidentäen asumisaikoja.



Kokeillaan ja tarjotaan uusia toimintoja

 Lastenhoito;  3 h/ vk. Joka toinen lauantai Käräjätörmässä, Haukiluomassa ja Annalassa

 Arvioidaan vaikutusta perheasuntojen vuokraamiseen, asukaspysyvyyteen, imagoon ja 
osallistuneiden perheiden asukasverkostojen syntymiseen. 
Palvelun käyttäjille tehtiin syyskaudella 2013 ja kevätkauden 2014 jälkeen käyttäjäkysely.

 Lastenhoitopalvelu on nähty yksinomaan positiivisena palveluna, joten markkinointi uusille 
asukkaille ja palvelua laajennettaessa on ollut vaivatonta.

 Pihaviljelylaatikot -> uusi mahdollisuus tutustua naapureihin ja yhteisöllisyyteen

 Koulutusilta asukkaille pidettiin 9.4.2014, jolloin ideaa markkinoitiin asukkaille.  Tavoitteena oli 
aikaansaada toimintaa muutamaan taloon jo kesällä 2014. Kymmeneen taloon asennettiin 
viljelylaatikot. Syksyllä 2014 kerätään kokemuksia, jonka perusteella mallia markkinoidaan muille 
taloille ajatellen vuosia 2015-2016.

 Arvioidaan toiminnan vaikutusta asukasverkostojen syntymiseen.

 Erilaisia asukastapahtumia 15 vuoden aikana; Pyynikki (v.1999) , Pakkahuone,           
salibandyturnaus, petanquekisat, Viikinsaari, Särkänniemi -> 3. kerta v. 2015

 VTS-kotien näkyvyys, asukkaita kokoavia suurtapahtumia, jotka toteutetaan talkoilla



 Perinneleikkejä lapsille ja perheille
 Järjestettiin yhteistyössä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tampereen osaston kanssa syksyllä 

2014 yksi pihatapahtuma Annalan korttelissa.

 Markkinoidaan tapahtumaa muille taloille ”helppona asukastapahtumana”

 Ulkoliikuntaa kotipihassa urheiluseura Sisun ohjauksessa
 Järjestettiin kolme ulkotapahtumaa syksyllä 2014

 Markkinoidaan tapahtumaa muille taloille ”helppona asukastapahtumana”

 Luentoiltoja talojen kerhotiloissa
 Järjestettiin syksyllä 2014 kaksi luentoiltaa talojen kerhotiloissa teemoina Pennin venytys ja 

helppoa ja edullista kotiruokaa

 Markkinoidaan asukastoimikunnille yhtenä ideana monipuolistaa asukastoimintaa ja saada 
toimintaan uusia sisältöjä.

 Uusia yhteistyökumppaneita haussa vuodeksi 2015



 Kerhotilan kehittäminen viihtyisäksi monitoimitilaksi ja asukastuvaksi

Valittuja kerhotiloja kehitetään pilottihankkeina yhteistyössä asukastoimikuntien, asukasisännöitsijän ja 
sisustusarkkitehdin kanssa. Tilojen väritys- ja valaistus uusitaan, kalusteita parannetaan ja tulevaa 
toimintaa suunnitellaan.

Muutostyöt toteutetaan keväällä 2015. 

Monitoimikerhojen uudistamista käytetään mallina muiden kerhotilojen kehittämisessä.

 Pikkupiiankatu 4, Käräjätörmä 3, Solkikatu 11

 Asukaskoulutusta myös verkossa
 Kehittämistyö on käynnissä. 

 Ensimmäiset kurssit käyntiin ensi keväänä.



KEVÄTKAUDEN 2015 KALENTERI 

 UUSIEN PUHEENJOHTAJIEN JA SIHTEERIEN PERUSKURSSI 22.1.2015 

 YMPÄRISTÖOHJAAJIEN SEMINAARI 7.2.2015 lauantai

 KERHOTILAN MUUTOS ASUKASTUVAKSI 17.2.2015 

 MITEN SELVITÄ HENGISSÄ NAAPUREISTA? 4.3.2015 

 HYVÄT KOKOUSKÄYTÄNNÖT 11.3.2015 

 KIINTEISTÖNHUOLTO 18.3.2015  

 MIELENTERVEYDEN KIPUPISTEET 30.3.2015

 PÄIHDEONGELMAT JA ASUMINEN 20.4.2015 

 ASUKASTOIMIKUNTIEN PUHEENJOHTAJIEN KOKOUS, huhtikuu 2015 

 ASUKASTOIMIKUNTIEN SEMINAARI, 6.6.2015 lauantai



 Asukaskoulutusta keväällä 2015

Valittuja


