
 

 

 

Asukastoimikunnille    27.12.2016 
 

 

1. Koiramäen joulu 

 

VTS-kotien asukkaat viettivät Koiramäen joulua 9.12.2016. 

Lippuja oli varattu 1900 kpl. Tunnelmallisessa tapahtumassa oli 1300              

osallistujaa. Jonoja syntyi pipareiden koristeluun ja legopajaan. Muuten          

toiminnot pelasivat odotetusti. Tilaisuus sai paljon positiivista palautetta.     

Moni asukas toivoi vastaavaa joulutapahtumaa myös vuodelle 2017. Lyyti-

palvelu toimi lippuvarauksissa ja tiedottamisessa ja lippujen skannauskin 

portilla hoitui mukavasti. Valokuvia tilaisuudesta voi käydä katsomassa  

sekä  VTS:n kotisivuilla että Facebookissa. 

.  

 

2. Kirjanpito 2016 

 

Vuoden 2017 asukastoimikuntien määrärahojen maksamisen edellytyksenä 

on, että vuoden 2016 kirjanpito on tarkastettu ja hyväksytty, vuosiraportti  

toimitettu ja palvelupalautekyselyyn on vastattu. Kirjanpitoaineisto tulee  

toimittaa 31.1.2017 mennessä Tampereen Vuokratalosäätiön toimistolle 

Puutarhakatu 8 A. 

 

 

3. Asukastoimikuntien kirjanpidon muutos 

 

Asukastoimikuntien kirjanpitokäytäntö uudistuu. Siirrymme pankkikortti/  

verkkopankkitunnusten käyttöön. Siirtymäaika on vuosi 2017. 

VTS selvittää pankkien perimiä maksuja ja tiedottaa niistä asukastoimi- 

kunnille.  

Erillinen liite. 

 

  
 
 



 

 

 
 
 

4. Toimihenkilöiden koulutusilta 7.12.2017 

 

Osallistujia oli kaikkiaan yli 100. Kiitoksia kaikille teille, jotka osallistuitte                   

ja annoitte panoksenne koulutusillan onnistumiseksi! 

 

 

5. Kevään 2017 koulutusohjelma 

 

Erillinen liite. 

 

 

6. Ilmoittautuminen asukaskoulutuksiin 

 

Asukaskoulutusten kaikki ilmoittautumiset ja mahdolliset peruutukset                  

tehdään vuoden 2017 alusta alkaen sähköisesti Lyyti-palvelun kautta.            

Ilmoittautumislinkki löytyy VTS-kotien kotisivuilta. Ilmoittautumisajat ovat               

liitteenä olevassa koulutuskalenterissa. 

 

 

7. Pesutupien käyttöohjeet 
 

Kaikissa pesutuvissa tulisi olla toimintaohjeet. Koska taloissa on erilaisia  
käytäntöjä, niin yhtenäisiä ja kaikkia pesutupia koskevia ohjeita ei voida 
tehdä. 
Asukastoimikunta ohjeistaa asukkaita pesutuvan käytössä. 
 
Pesulan käytön perusohjeistus: 

 pesutupa on tarkoitettu vain talon asukkaiden käyttöön 

 pesulassa saa pestä vain omaa pyykkiä varaamallaan vuorolla  

 kuivat pyykit tulee noutaa ajallaan kuivaushuoneesta 

 pesulan käyttäjillä on myös velvoite puhdistaa jälkensä 
 

Ongelmatapauksissa asukasisännöitsijä ohjeistaa pesutuvan käyttäjiä. 
 
 
 



 

 

 

8. VTS-kotien tupakkalinjaus 

 

Erillinen liite. 

 

 

9. Asukastoimikuntien seminaari 

 

Vuoden 2017 asukastoimikuntien seminaari järjestetään UKK-instituutissa 

11.3.2017.  Perinteinen seminaaripaikka Murikka on remontissa. 

 

 

10. Asukasviesti 

 

Seuraava asukasviesti jaetaan viikolla 3. Verkkolehti julkaistaan VTS-kotien  

kotisivuilla.  

 

 

11. Vilusen Rinteen puheenjohtajien kokous 

 

Aika: tiistai 17.1.2017 klo 18.00  

 

Paikka: Riipuksenkatu 3:n kerhohuone 

 

Asiat:  

 

1. Asukasjäsenet Vilusen Rinne Oy:n hallitukseen kaudelle 2017-2020 

- vaaliryhmä esittelee asukaskokousten esitykset hallitukseen 

- esitys Vilusen Rinne Oy:n yhtiökokoukselle hallitukseen valittaviksi  

asukkaita edustaviksi kahdeksi jäseneksi kaudelle 2017-2020 

 

2. Vilusen Rinne Oy:n asukastilintarkastaja – valvojan valinta 

- esitys Vilusen Rinne Oy:n yhtiökokoukselle tilintarkastaja-valvojaksi  

kaudelle 2017 

 

 



 

 

 

12. Tampereen Vuokratalosäätiö sr:n  

          asukastoimikuntien puheenjohtajien kokous 

 

Aika: tiistai 7.2.2017 klo 17.00  

 

Paikka: Ravintola Suomalainen klubi, Puutarhakatu 13 

 

 Tarkempi kutsu ja esityslista lähetetään                                                             

tammikuun puolessavälissä. 

 

Kokouksessa käsiteltävät asiat:  

 

1. Tampereen Vuokratalosäätiö sr:n hallituksen asukasjäsenet                                 

kaudelle 2017-2012 

 

- vaaliryhmä esittelee asukaskokousten esitykset hallitukseen 

- vaaliryhmä esittelee vaalien tulokset 

 

 

2. Tampereen Vuokratalosäätiö sr:n asukastilintarkastaja – valvojan valinta 

 

- esitys kaupunginhallitukselle tilintarkastaja-valvojaksi kaudelle 2017 

 

 

 

Aktiivista toimintavuotta 2017 

 

VTS-kodit 

 

Reijo Jantunen 

asiakaspalvelupäällikkö 
 

 


