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Asukastoimikunnille                             20.8.2018 
 
 
 

1. Iloista asukastoimintaa – Opas asukastoimikunnille 
 
Kiitos palautteista ja arvokkaista kommenteista, joita olette antaneet työryhmälle! 
 
Postitamme puheenjohtajille oppaita jaettavaksi kaikille asukastoimikunnan jäsenille. 

 
Oppaan painoversio löytyy sähköisenä VTS-kotien kotisivuilta. 

 
 

2. Asukastoimikuntien vuosiallakka 
  
 Vuosiallakka auttaa asukastoimikuntaa suunnittelemaan toimintaa ja  
 ajoittamaan toimikunnan kokoukset sopiviin ajankohtiin 
       Liite 1 
 
 
  

3. Aineistoja Asukasviestiin  
 
Seuraava Asukasviesti ilmestyy syyskuussa. Lehti jaetaan kiinteistönhuollon  
toimesta 13.9.2018 alkaen. Verkkolehti julkaistaan VTS-kotien kotisivuilla. 
 
Tammikuun 2019 Asukasviestin aineistoa; ideoita talon tapahtumista, juhlista yms. 
voi toimittaa 12.12.2018 asti toimittaja Jenni Satolalle jenni.satola@effet.fi  
puh. 0440 331 303.  
 

 
 

4. Talojen asukaskokoukset pidettävä loka-marraskuussa 
 
  Ohjeita asukaskokouksesta: ajankohdasta, koolle kutsumisesta, asukastoimikunnan  
  valinnasta, päätöksenteosta yms. 
        Liite 2 
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5. Asukastoimikunnille maksettavat määrärahat 2019, 

niiden käyttö- ja toimintaohjeet 
 

Vuoden 2018 kirjanpitoaineisto ja vuosiraportti tulee palauttaa 31.1.2019 mennessä. 
 

  Muistakaa täyttää asukastoimikunnan kokouksessa myös asiakastyytyväisyyskysely. 
      Kysely postitetaan toimikunnille syyskuun 2018 lopussa. Lomake tulee palauttaa 
 31.10.2019 mennessä. 
 
 Vuoden 2019 asukasmäärärahan maksamisen edellytyksenä on myös vuosiraportin ja 
      asiakastyytyväisyyskyselyn palauttaminen. 
       Liite 3 ja 4 
  

                     
6. Syksyn asukaskoulutukset ja puheenjohtajien kokous 

 
Liitteenä on syyskauden 2018 koulutuskalenteri. Tiedottakaa koulutustapahtumista  
myös muita asukastoimikunnan jäseniä sekä tarpeen mukaan muita asukkaita. 
 
Ilmoittautumisohjeet löytyy koulutus- ja tapahtumakalenterista. 

       Liite 5 
 

7. Talojen talousarvioesitykset 
 

Vuoden 2018 talousarviot postitetaan asukastoimikunnille 27.10.2017 mennessä. 
Asukastoimikuntien tulee palauttaa lausunnot VTS-kotien toimistolle  
21.11.2017 mennessä. 
 
 
 

8. Talo-opas valitaan asukaskokouksessa 
 
Talo-oppaiden valintatapa muuttuu. Kaikkien nykyisten talo-oppaiden tehtävä 
päättyy 31.12.2018. Uudet talo-oppaat valitaan tehtäviinsä asukaskokouksessa. 
Asukaskokouksen pöytäkirjassa tulee olla maininta ko. henkilön valinnasta. 
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9. Tervetuloa teatteri-iltaan 14.11.2018 katsomaan Sademiestä 

 
Kutsumme teatteriin asukastoimikuntien puheenjohtajat. Teatteriesitys on  
Tampereen Teatterissa. Esitys alkaa klo 19.00. 
Ilmoittautua voivat vain asukastoimikuntien puheenjohtajat ja talojen yhdyshenkilöt  
sekä AD-ryhmän jäsenet ja varajäsenet. 
Ilmoittautuminen Lyytin kautta 25.9.2018 mennessä.  
Ilmoittautumislinkki löytyy VTS-kotien kotisivuilta. 
Ilmoittautua voi myös puh. 0201 277 277. 
 

Sademies Ensimmäistä kertaa Suomessa! 
Charlien elämä pyörii rahan, autojen ja menestyksen ympärillä. Isän kuoltua hän uskoo 
pääsevänsä miljoonaperintöön käsiksi. Yllätys onkin melkoinen, kun isä on testamentan-
nut omaisuutensa Charlien autistiselle, laitoksessa asuvalle veljelle, jonka olemassaolos-
ta hänellä ei ollut tietoakaan. 
  
Veljesten tutustumisesta syntyy yllättävä kasvutarina, jossa punnitaan mitä on ystävyys, 
luottamus ja rakkaus. 
Sademies on koskettava ja hauska tarina itsensä löytämisestä, erilaisuudesta ja erityi-
syydestä. 
  
Neljä Oscar-palkintoa voittanut Sademies nähdään nyt ensimmäistä kertaa Suomessa 
näyttämösovituksena. 

 
 

 Kaikki oppaat ja ohjeet löytyvät sähköisenä VTS-kotien kotisivuilta.   
 
 https://www.vts.fi/asuminen/asuminenvtskodeissa/asukasdemokratia/asukastoiminta/ 

 
Aktiivisella toiminnalla iloa syksyyn! 

 
VTS-kodit 

 
 

Reijo Jantunen 
asiakaspalvelupäällikkö 

 

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

	Sademies Ensimmäistä kertaa Suomessa!

