
	

 

Asukastoimikunnille   18.4.2017  

  
 

VTS-kotien viides Särkänniemi päivä järjestetään asukkaille  
lauantaina 10.6.2017 klo 9 – 12. 

Asukkaiden käytössä ovat huvilaitteet, Näsinneula ja Akvaario 
(ei Koiramäki eikä SuperPark) 

 
Lippujen hinnat: 
 Asukaslippu 5 €, alle 3-vuotiaat 0 € 
 Ystävälippu 10 € 
 Kaikki osallistujat tarvitsevat tapahtumalipun yksityispuiston sisäänpääsyyn 
 Loppupäivän rannekkeen voi ostaa erikoishintaan VTS-kotien tunnistetta vastaan 

Särkänniemen lippupisteistä 
 

Suosittelemme, että asukastoimikunta maksaa asukasmäärärahallaan talonsa 
asukkaiden pääsyliput asukastapahtumaan. 

 
 Ohje asukastoimikunnille 

 

1. Asukastoimikunta tekee päätöksen lipuista ja valitsee yhteyshenkilön  
2. Yhteyshenkilö ilmoittaa yhteystietonsa sähköpostitse - ilmoittautumiset@vts.fi - 

 7.5.2017 mennessä  
3. Asukastoimikunta tiedottaa asiasta talon asukkaita 7.5.2017 mennessä ja selvittää sen 

jälkeen osallistujien määrän.  
ASUKKAIDEN PITÄÄ TIETÄÄ 7.5. MENNESSÄ MAKSAAKO TOIMIKUNTA LIPUT 

 VTS-kotien Puutarhakatu 8:n katutason kopiokone on toimikuntien käytössä. 
4. Asukastoimikunta voi anoa lippuihin asukastoiminnan lisämäärärahaa 

asukasisännöitsijältä kirjallisesti tai sähköpostitse. Anomuksen ehtii tekemään myös 
tapahtuman jälkeen. 

5. Ohjeet ja linkki Lyyti-palveluun lähetetään yhteyshenkilön sähköpostiin.  
6. Yhteyshenkilö tilaa ja maksaa asukasliput vain Lyyti-palvelun kautta.  

Huomioi, että alle 3-vuotiaatkin pitää ilmoittaa ja tulostaa heille lippu. 
7. Yhteyshenkilö tulostaa liput ja toimittaa ne asukkaille. 

 
Lippujen tilaus ja maksaminen tapahtuu vain Lyyti-palvelun kautta. 
Asukkaiden ilmoittautumislinkki ja –ohjeet avataan VTS-kotien sivuille pe 12.5.2017. 
 



	

    Tiedote asukkaille / talon ilmoitustaululle 
 

 
VTS-kotien Särkänniemi päivä järjestetään 
lauantaina 10.6.2017 klo 9 – 12. 
Asukkaiden käytössä ovat huvilaitteet, Näsinneula ja Akvaario 
(ei Koiramäki eikä SuperPark)  

 

Asukastoimikunta on päättänyt maksaa asukkaiden liput 
asukastapahtumaan. 
 Ystäväliput asukas tilaa itse Lyyti-palvelun kautta (10 €/kpl) 
 

 

Tule mukaan Särkänniemeen ja ilmoittaudu asukastoimikunnan 
yhteyshenkilölle viimeistään su 21.5.2017. 
 
 

Ilmoittautuminen _____________________:lle, asunto nro ______ 

Puhelin:              _____________________ 

Sähköposti:        _____________________ 

 

 Ilmoita seuraavat tiedot: 
 Nimi ja asuntonumero 
 Puhelinnumero 
 Asukkaiden lukumäärä: yli 3-vuotiaat 

             alle 3-vuotiaat 
 

Kaikki osallistujat tarvitsevat lipun VTS-kotien yksityispuiston 
sisäänpääsyyn. Paperiliput jakaa talon yhteyshenkilö. 

 
 
	



Särkänniemen asukastapahtuma la 10.6.2017 klo 9.00‐12.00
Asukastoimikunnan yhteyshenkilön lista, johon kerätään osallistujien nimet, 

kun asukastoimikunta maksaa asukasmäärärahalla asukkaiden liput.

Ilmoittautujat

Nimi Osoite Puhelin

Asukasran‐ 

neke 5 € kpl

Lapset 

alle 3v  yht. €

Yhteensä kpl ja eurot

Lista liitetään asukastoimikunnan kirjanpitoon
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