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Mihin asukastoiminnan 
viestinnässä pyritään?

● Säätiön virallinen viestintä on kohdistettu ensisijassa 
potentiaalisiin asukkaisiin ja sidosryhmiin

● KOASin valtuuskunta on tiedotuskanava säätiöltä 
taustayhteisöille (JYY, JAMKO ry, Jyväskylän kaupunki)

● Asukastoimikunnan päätehtävänä on välittää asukkaiden 
viestiä KOASille päin, ja toisaalta tiedottaa 
asukastoiminnan asukkaille tuomista mahdollisuuksista

● AsuVan viestintä on kohdistettu ennen kaikkea 
toimikunnille ja asukasaktiiveille, mutta laajemmista 
tapahtumista tiedotetaan asukkaille asti

● Mieti aina, mitä tarkoitusta viestintäsi palvelee



Asukastoimikunnan 
sisäinen viestintä

● Sihteeri ylläpitää toimikunnan jäsenten yhteystietolistaa

● Puheenjohtaja lähettää listan vuoden alussa kaikille 
jäsenille ja Joonakselle joonas.ahtikallio@koas.fi

● Kokousaikoja voi kätevästi haarukoida Doodle-kyselyllä 
http://www.doodle.com

● Tiedostojen yhteiseen työstämiseen ja jakamiseen 
kannattaa käyttää asukastoimikuntien sähköpostitilin 
yhteydessä olevaa Google Drivea https://drive.google.com 
joka mahdollistaa tietopankin muodostamisen

● Wiki-ympäristöt, kuten Dokuwiki  
https://www.dokuwiki.org/dokuwiki mahdollistavat nekin 
ryhmäkeskustelut ja materiaalien yhteisen muokkaamisen 



Doodle.com -aikatauluttaja

● Ilmainen 
aikataulutusohjelma

● Rekisteröimistä vastaan 
lisäominaisuuksia, kuten 
yhdistäminen osoitekirjaan

● Helpottaa useimmille 
sopivan kokousajan-
kohdan löytämistä



Toimikunnan ulkoisen viestinnän 
periaatteet

● Ensisijaiset tiedotuskanavat ovat ilmoitustaulut, 
verkkosivut ja sähköposti

● Mikään asukkaalta rekisteröitymistä vaativa palvelu (esim. 
Facebook) ei voi olla kuin täydentävä viestintäväline

● Mitä useampi kanava käytössä, sitä parempi

● Päävastuu tiedotusjärjestelyistä on sihteerillä

● Toimikunta päättää keskenään tiedotuksen vastuujaosta, 
ellei nimettyjä vastuuhenkilöitä ole

● Ulkomaalaisilla opiskelijoilla pitäisi olla samat 
mahdollisuudet osallistua asukastoimintaan kuin 
suomalaisilla – käyttäkää edes Googlen kääntäjää ;)



Ilmoitustauluviestintä
Ilmoitustauluille on laitettava:

● Asukastoimikunnan yhteystiedot
● Kokouskutsut 
● Linkki kokouspöytäkirjoihin ja pelastussuunnitelmaan
● Tapahtumailmoitukset
● Tiedote lainatavaroista ja yhteistiloista

Lisäksi tauluilla voi olla:

● Asukastoiminnan esittely
● Jätteenlajitteluohjeita yms. ohjeistusta
● Saunavuorojen peruutuslista
● Ohjeita vieraspysäköinnistä
● Mitä mieleen juolahtaa, sikäli kuin tila antaa myöten



Ilmoitustauluviestintä



Ilmoitustaulujen ylläpito
● Pääasiassa sihteerin vastuulla, AsuVa-edustaja vastaa 

AsuVa-ilmoituksista

● Tulostus pääasiallisesti toimistolla. Jos printtaa itse, 
toimistolta voi hakea paperia

● Kannattaa jakaa levityskierroksia toimikunnan jäsenten 
kesken, muuten joku uupuu työn määrään

● Ajoita fiksusti: levitä useampi ilmoitus yhdellä kertaa

● Seuraa oman talosi taulua: poista vanhentuneet 
ilmoitukset, pidä laput järjestyksessä ja siistinä

● Pysyvät ilmoitukset voi laminoida toimistolla

● AsuVan sivuilla lomakepohjia ja yleiskäyttöisiä infokylttejä

● QR-koodeja kannattaa käyttää jo tilansäästönkin vuoksi 



Tapahtumailmoittelun 
apuvälineitä



Toimikunnan sähköposti
● Käytössä yritys-Gmail: http://www.gmail.com

● Osoitteet muotoa toimikunta@astmk.koas.fi

● Tunnukset saa AsuVan pj:ltä (jolla hallinnointioikeudet)

● Käytöstä vastuussa toimikunnan vastuuhenkilöt: 
puheenjohtajat, sihteeri ja AsuVa-edustaja

● Toimii välineenä toimikunnan ja asukkaiden, toimikuntien 
keskinäisessä, toimikunnan ja AsuVan sekä toimiston ja 
toimikunnan välisessä viestinnässä

● Olemassaolosta tiedotettava tehokkaasti asukkaille

● Luettava vähintään viikottain!

● Lisänä runsaasti liiteohjelmia (Drive-arkisto, kalenteri, 
pikaviestin, Google Docs/Slides/jne.)



Toimikuntaposti



Toimikunnan sähköpostin etuja
● Sitä pääsevät lukemaan vähintäänkin kaikki pj:t, vpj:t, 

sihteerit ja AsuVa-edustajat >> tiedotus ei ole yhden 
henkilön varassa

● Asukkaiden on helppo pitää yhteyttä asukastoimikuntaan, 
kun s-postiosoite ei muutu toimikunnan jäsenten 
vaihtuessa

● Kenenkään ei tarvitse laittaa henkilökohtaisia osoitteitaan 
näkyviin ilmoitustauluille ja kohteiden kotisivuille

● Muodostaa kirjeenvaihtoarkiston (vanhimmat viestit 
5/2009)



Toimikunnan kalenteri
● AsuVan tapahtumakalenteri 

on kaikkien toimikuntien 
nähtävissä

● Toimikunnan Google-
kalenteriin voi liittää vaikka 
kerhohuoneen 
verkkovarauskalenterin 
(esim. ilmainen 
youcanbook.me)



Youcanbook.me -varauskalenteri



Toimikunnan verkkosivut
● Kaikilla toimikunnilla arkkitehtuuriltaan yhtenäiset verkkosivut

● Käytössä WordPress 3.8.1 -verkkojulkaisualusta, joka on 
helppokäyttöinen, eli ei vaadi sisällön ylläpitäjältä koodaustaitoa

● Hallinnoija toistaiseksi AsuVan puheenjohtaja

● Osoitteet muotoa http://asukastoimikunnat.koas.fi/kohde/ 

● Sivuston luomisen yhteydessä järjestelmä on lähettänyt 
tunnuksen ja salasanan sisältävän viestin asukastoimikunnan 
sähköpostiin. Etsi otsake ”New Asukastoimikuntien kotisivut 
Site: Kohteesi nimi/KOAS Kohteesi kotisivut”

● Sisäänkirjautuminen osoitteessa: 
http://asukastoimikunnat.koas.fi/wp-login.php



Toimikunnan verkkosivut



Toimikunnan verkkosivut
● Kunkin sivuston etusivu on muodoltaan blogimainen ja toimii 

näppärästi ajankohtaista-osiona

● Sen rinnalle voi luoda infosivuja, esim. Asukastoimikunta, 
Kohteesta, Lainatavarat, Pöytäkirjat, jne.

● Sisältö ei saa olla päällekkäistä KOASin sivujen kanssa!

● Kotisivujen ulkoasua voi muokata helposti valmiilla teemoilla, 
kuvilla ja taustavärejä vaihtamalla

● Kannattaa hyödyntää AsuVan ja muiden toimikuntien aiemmin 
luomia sisältöjä (mutta muista kysyä ensin lupa!)

● Katso mallia ja hae inspiraatiota muiden toimikuntien sivuista

● Kuvia ja värejä kannattaa käyttää



Toimikunnan verkkosivut
● Sivuilla voi olla muun muassa

– Tarkemmat ohjeistukset yhteistilojen käytöstä
– Tietoa asuntojen pintamateriaaleista, värityksestä jne.
– Jäteneuvontaa, energiansäästövinkkejä, 

paloturvallisuusohjeita jne.
– Tietoa lähialueen palveluista

● Sivulla EI SAA olla esimerkiksi

– Asuntojen hintatietoja
– Saunavuorolistoja (muuten kuin linkkinä KOAS Bookingiin)

● KOASin sivuja voi linkittää kotisivuun, jos sen sisältöä 
haluaa tiedottaa asukkaille myös tätä kautta



Toimikunnan Drive
● Drivessa dokumentteja voi jakaa ja työstää yhdessä 

ryhmissä

● Driveen voi myös laittaa materiaalia asukkaiden 
luettavaksi (pöytäkirjat)

● Järkevää julkaisulaajuutta kannattaa pohtia

● HUOM yksityisyydensuoja! Kenenkään asukkaan nimi- ja 
yhteystiedot eivät saa näkyä julkisina verkossa!

● Kansioita voi esim. sulkea salasanoin

● Loistava paikka esim. inventaarilistojen säilytykseen ja 
helppoon päivittämiseen



Toimikunnan Facebook-sivut
● Viralliset kohteiden Facebook-sivut ja suljetut/salaiset ryhmät 

luo Joonas tai AsuVan pj

● Toimii enimmäkseen epävirallisena keskustelukanavana, vaikka 
sinne voi myös laittaa asukastiedotteita 

● Luonteva viestintäkanava suurelle osalle asukkaista

● Yksityisyydensuoja on ongelma, kaikki eivät välttämättä halua 
liittyä, koska se voi paljastaa julkisesti asuinpaikan 

● Jokainen viestii ensisijaisesti yksityishenkilönä, vaikka kyse olisi 
toimikunnan asioista (virallinen toimikuntaprofiili käytössä 
ylläpitäjillä)

● Ryhmään liittymisestä oltava jotain hyötyä asukkaalle

● Ei koskaan ainoa eikä mielellään ensisijainen tiedotusväline



Toimikunnan Facebook-sivut



Asukastoimikuntien 
välinen viestintä

● Toimikuntapostien bonuksena mahdollisuus useamman 
toimikunnan väliseen yhteisen keskustelun pikaviestimen 
kautta

● Facebookissa on salainen keskusteluryhmä KOASin 
nykyisille ja entisille asukasaktiiveille (Joonas tai AsuVan 
puheenjohtaja liittävät halukkaat pyynnöstä ryhmään): 
https://www.facebook.com/groups/KOASasukastoiminta/

● AsuVan pj:ltä voi pyytää esim. tarvitsemiaan toisten 
toimikuntien puheenjohtajien yhteystietoja – olettaen, että 
pyynnön kohteena olevat henkilöt eivät ole kieltäneet sitä

https://www.facebook.com/groups/KOASasukastoiminta/


IRC-kanava, Twitter, 
 Instagram jne...

● Täysin epävirallisia

● IRC-kanava #kohde irc.jyu.fi:ssä - elää, tai sitten ei?

● Lähinnä pienen piirin keskustelupiirejä, ei sovellu 
varsinaiseksi tiedotuskanavaksi

● Twitter käytössä ainakin yhdessä kohteessa

● Voi käyttää sivukanavana tiedottamisessa

● Käytä vain sovelluksia, joiden ylläpitoon resurssit riittävät!



AsuVan verkkosivut
● Sivulle kerätään ohjeistuksia ja materiaalia, joka hyödyttää 

kaikkia toimikuntia

● Lisäksi ohjeistusta AsuVan vastuu-, ja luottamushenkilöille

● Etusivu toimii tapahtumakalenterina (liikuntavuorot, retket, 
koulutukset, illanvietot, kokoukset)

● Joitain osioita salasanan takana (lomakkeita, ohjepohjia, 
kokousmateriaalit)

● Muita osioita:

– Menneet tapahtumat 
– Linkkejä lisätietoon (säätiölaki, SOANK jne.)

● Kaikki toimikunnat voivat kartuttaa, AsuVan pj hallinnoi



AsuVan verkkosivut



Lisätietoa asukastoiminnasta
● Keski-suomen opiskelija-asuntosäätiön yhteishallinnon 

ohjesääntö (seminaarimateriaaleissa)

● Yhteishallintolaki: 
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1990/19900649

● Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n oppaita:

 Yhteishallinto ja toimiva vuokra-asuminen 
http://www.ara.fi/download.asp?contentid=21808&lan=fi

Asukasdemokratia

http://www.ara.fi/download.asp?contentid=21810&lan=fi

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1990/19900649
http://www.ara.fi/download.asp?contentid=21808&lan=fi
http://www.ara.fi/download.asp?contentid=21810&lan=fi

