
 

 

Vuokratalosäätiön asukastoimikunnille                                                          10.8.2016 
 

Tampereen vuokratalosäätiön sr hallituksen toimikausi päättyy kevään 2017 kuntavaalien jälkeen. 
Uuden hallituksen toimikausi on nelivuotinen käsittäen vuodet 2017-2020. 
 

Vaaliryhmä on tehtäväksi saaneena hoitamassa vaalivalmisteluja. 
 

Hallituksen jäsenellä on suuri vastuu ja aikaa kuluu paljon. 
 

Asukasjäsenillä on samat vastuut ja velvoitteet kuin muillakin hallituksen jäsenillä. 
 

Hallituksen asukasjäsen edustaa kaikkia asukkaita, mutta säätiön säännöt asettavat lisäksi muitakin velvoitteita. Asioita ja 
päätöksiä tulee kyetä harkitsemaan ja tekemään pitkäjänteisesti ja tasapuolisesti, huomioonottaen säätiön kokonaisuus. 
 

Hallitus pitää noin 10 kokousta vuodessa ja lisäksi asukasjäsenen odotetaan osallistuvan AD -ryhmän, asukastoimikuntien 
puheenjohtajien ja työryhmien kokouksiin sekä kutsuttaessa myös asukaskokouksiin. 
 

Hallitustyöstä maksetaan normaalit palkkiot. Muista kokouksista ei palkkioita tai kulukorvauksia makseta. 
 

HAKU EHDOKASLISTALLE 

Pyydämme asukastoimikuntia ja asukkaita osallistumaan sopivien ja tehtävään innostuneiden henkilöiden hakuun. 
Äänioikeutettuja ja vaalikelpoisia ovat talossa vakituisesti asuvat 18 vuotta täyttäneet henkilöt. Ehdokkaan 
suostumus on selvitettävä. Toimittakaa asukastoimikunnan pöytäkirja, josta ilmenee ehdokkaanne  
vaaliryhmälle viimeistään 19.9.2016.  . 
 

Ehdokkaiden tulee osallistua esittelytilaisuuteen, johon kutsutaan asukastoimikuntien edustajat ja asukkaat: 
3.10.2016 klo 17.30 ravintola Suomalainen klubi, Puutarhakatu 13 
 

 

Vaaliryhmä lähettää ehdokaslistan asukastoimikunnille 5.10.2016,  
jonka jälkeen asukastoimikunta kutsuu koolle asukaskokouksen.                             
 

 

ASUKASKOKOUS PÄÄTTÄÄ EHDOKKAAN / EHDOKKAAT 

Asukastoimikuntia pyydetään pitämään 10.10. - 4.12.2016 asukaskokous, jossa nimetään ehdokas tai 
ehdokkaat hallitukseen. Asukaskokouksen pöytäkirja, joka sisältää ehdotuksen ehdokkaan tai ehdokkaiden 
nimeämisestä Tampereen Vuokratalosäätiön hallituksen asukasjäseneksi, tulee toimittaa toimistoon  

erillisessä palautuskuoressa 7.12.2016 mennessä. 
 

Ohessa mallit asukaskokouksen kokouskutsusta / esityslistasta ja pöytäkirjasta. 
 

Vaalien ja ehdokasasettelun kulku pähkinänkuoressa: 
VTS-kotien asukasdemokratiasäännön mukaisesti vaaliryhmä valmistelee vaaleja. Asukaskokoukset tekevät 
esityksensä vaaliryhmälle, johon kuuluvat AD –ryhmän jäsenet. Vaaliryhmä esittää kaupunginvaltuustolle kahden 
eniten asukaskokousten ääniä saaneen henkilön valintaa VTS:n hallitukseen edustamaan asukkaita. 
Vaaliryhmä esittelee vaalien tuloksen asukastoimikuntien puheenjohtajien kokouksessa, joka kutsutaan vaaliasiaa 
varten koolle tammikuussa 2017. 
 
 

Ystävällisin terveisin! 
 
Vaaliryhmän puolesta 
 
Ari Haanperä , vaaliryhmän puheenjohtaja Taisto Aaltonen, vaaliryhmän jäsen 
Lisätietoja vaaleista antaa vaaliryhmän puheenjohtaja       puh. 0400 973 606 
puh. 040 774 0267 



 

 

Tampereen Vuokratalosäätiön hallituksen asukasjäsenten  
ehdokasasettelun ja vaalien aikataulut: 
 
8.8.2016  Vaaliryhmän kokous 
10.8.2016             Vaaliryhmän ensimmäinen kirje säätiön asukastoimikunnille 
 
19.9.2016 mennessä    Asukastoimikuntien ehdotukset hallituksen asukasjäseniksi (2) 
 Ehdotukset kootaan ehdokaslistalle.  

 Asukastoimikunta postittaa pöytäkirjan vaaliryhmälle 
erillisessä palautuskuoressa  

 
22.9.2016  klo 17.00 Vaaliryhmän kokous, VTS, 2. krs; listataan ehdokkaat 
 
3.10.2016 klo 17.30   Säätiön ehdokkaiden esittelytilaisuus  
 ravintola Suomalaisella Klubilla 
 
3.10.2016 klo 19.00  Vaaliryhmän kokous, ravintola Suomalainen klubi   
5.10.2016       Vaaliryhmän toinen kirje säätiön asukastoimikunnille 
 
10.10. – 4.12.2016  Asukaskokoukset, joissa päätetään ehdokkaiden nimeämisestä 
 Ehdokas (1-2) voidaan nimetä joko ehdokaslistalta tai joku muu 
  vaalikelpoinen Säätiön asukas 
 
7.12.2016 mennessä   Asukaskokousten ehdotukset vaaliryhmälle   

 Asukastoimikunta postittaa asukaskokouksen 
pöytäkirjan vaaliryhmälle erillisessä kuoressa 

  
12.12.2016 klo 17.00  Vaaliryhmän kokous, VTS, 2. krs               
 Ääntenlaskenta ja valintaesitys kaupunginvaltuustolle   
 
3.1.2017 klo 17.00   Puheenjohtajien kokous Suomalaisella Klubilla, 
 jossa vaaliryhmän valintaesitys esitellään puheenjohtajille 
 
9.4.2017 Kuntavaalit, jonka jälkeen uusi kaupunginvaltuusto päättää 
  VTS:n hallituksen jäsenet 
 
2017 – 2020  Hallituksen toimikausi on 4-vuotinen. 
 
Vaalipostit löytyvät myös VTS-kotien verkkosivuilta 
https://www.vts.fi/asuminen/asuminenvtskodeissa/asukasdemokratia/vaalit2016/ 
 

https://www.vts.fi/asuminen/asuminenvtskodeissa/asukasdemokratia/vaalit2016/


 

 

 


