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1 Johdanto

Suomen opiskelija-asukkaiden neuvottelukunta (SOANK) on valtakunnalli-

nen asukaslähtöinen opiskelija-asukkaiden yhteistyöfoorumi. Neuvottelukun-

nan jäsenet ovat eri opiskelija-asumisyhteisöjen edustajia, ja kokoontuvat

yhteen ympäri Suomea järjestettävissä seminaariviikonlopuissa. Neuvottelu-

kunnan päämääränä on tukea asukasdemokratian toteutumista, viihtyisää

asumista ja asumisen yhteisöllisyyden toteutumista jakamalla kokemuksia ja

käytäntöjä asumisyhteisöjen välisesti. Neuvottelukunnalla ei ole varsinaisia

tuloja, vaan tarvittavat varat saadaan asumisyhteisöiltä seminaarikohtaises-

ti. Asumisyhteisöt maksavat edustajiensa osallistumis-, majoitus- ja matka-

kulut.

Toimintavuosi on neuvottelukunnan 30. Vuoden painopisteinä tulee olemaan

30-vuotisjuhlien järjestäminen ja SOANK:n suhteen passiivisten asumisyh-

teisöjen saaminen mukaan toimintaan.

2 Jäsenistö

Neuvottelukuntaan kuuluvat SOANK-edustajat valitaan yleisesti asumisyh-

teisöjen asukastoimikuntien yhteistyöelimien kokouksissa määräajaksi. Neu-

vottelukunnan säännöissä mainittu määrä on yksi edustaja alkavaa tuhatta

asukaspaikkaa kohden, kuitenkin korkeintaan kolme edustajaa asumisyhtei-

söä kohden. 30-vuotisjuhlavuoden aiheuttaman työmäärän vuoksi kokous-

paikkakuntien määräksi on kaavailtu kolmea.
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3 Tiedotustoiminta

Tiedottamisen tavoitteena on välittää tietoa seminaareista sisäisesti edusta-

jien kesken sekä ulkoisesti asumisyhteisöille. Neuvottelukunta viestii sisäisesti

ja ulkoisesti pääasiassa sähköpostitse. Vuonna 2007 avatun Facebook-ryhmän

kautta käydään epävirallisempaa viestintää. IRC-kanava on myös olemassa,

mutta sen käyttö on vähäistä. Neuvottelukunnan kotisivut www.soank.� si-

sältävät hallinnon materiaaleja, kuten kokouskutsuja, esityslistoja ja pöytä-

kirjoja, sekä muita merkintöjä seminaariviikonlopuista ja historiasta. Vuo-

den 2012 viestinnän kehityssuuntana on toimivan sähköpostilistan luominen

ja yleisesti SOANK:n näkyvyyden lisääminen.

4 Toiminta

30-vuotisjuhla

Toiminnan tärkeimpänä painopisteenä on 30-vuotisjuhlan suunnittelu ja jär-

jestäminen. Juhla on kaavailtu järjestettäväksi vuoden viimeisen seminaarin

yhteydessä Helsingissä. SOANK ei tiettävästi ole aiemmin järjestänyt vuosi-

juhlia.

Uusien asumisyhteisöjen aktivoiminen

SOANK:n toimintaan on vuoden 2011 aikana osallistunut kahdeksan asu-

misyhteisöä. Suomen opiskelija-asunnot ry:een (SOA) kuuluu kuitenkin 22

asumisyhteisöä. Aktiivisesti mukana olevien kaupunkien SOANK-edustajille

annetaan vastuualueiksi maantieteellisen sijainnin perusteella jaoteltuja kau-

punkeja, joissa sijaitsevat opiskelija-asumisyhteisöt ovat olleet SOANK-toi-

minnan ulkopuolella. SOANK-edustajat ottavat yhteyttä vastuualueensa asu-

misyhteisöihin ja pyrkivät herättelemään niiden asukastoimikuntia mukaan

toimintaan. Osana aktivoimista toimii 30-vuotisjuhla, jonka toivotaan hou-

kuttelevan uusia toimijoita mukaan tutustumaan SOANK:aan.

5 Yhteistyökumppanit

Asumisyhteisöjen lisäksi SOANK pyrkii kehittämään yhteistoimintaa asumi-

seen ja asuttamiseen liittyvien yhteisöjen kanssa. Näitä ovat muun muassa

ylioppilaskunnat, Vuokralaiset VKL ry ja Ara.
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6 Talous

SOANK ei saa taloudellista tukea. Seminaarit järjestetään edustajien asu-

misyhteisöjen maksamilla osallistumismaksuilla. Tämä käytäntö on havaittu

toimivaksi, eikä sitä nähdä tarpeelliseksi muuttaa.
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