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Asukastoimikunnille                             5.10.2018 
 

  
1. PUHEENJOHTAJIEN KOKOUSPÄIVÄ ON VAIHTUNUT 

 
PUHEENJOHTAJIEN KOKOUS 
 puheenjohtajille tai varahenkilölle 
 kokoukseen ovat tervetulleita myös  

syksyn 2018 asukaskokouksessa  
tehtävästään luopuneet asukas- 
toimikuntien puheenjohtajat 

 AD-ryhmän jäsenille ja varajäsenille 
 
 HUOM! uusi kokouspäivä on 

Aika:      29.11.2018 klo 16.30   
Paikka:  Solo Sokos Hotel Torni, opastus aulassa 
               Ratapihankatu 43 
 
Illan ohjelma: 

 klo 16.30 kahvitarjoilu 
 klo 16.45-19.00 kokous 

Kokousasioina mm. VTS-kotien toiminnan kehittämisen uusia suuntaviivoja, 
kiinteistöjohtaja Jaana Ojareksen esittely ja vuoden 2019 talousarvio ja vuokrat. 

 kokouksen päätyttyä ruokailu 
  
Huom!  Ilmoittautumisaika pidentynyt 
 Ilmoittautuminen 15.10.–18.11.2018  

 
Syksyn koulutusohjelmat löytyvät verkosta: 
https://www.vts.fi/asuminen/asuminenvtskodeissa/asukasdemokratia/asukastoiminta/ 
 
 
 

2. TALOJEN TALOUSARVIOT 
 
Vuoden 2019 talousarviot postitetaan asukastoimikunnille 24.10.2018 mennessä. 
Asukastoimikuntien tulee palauttaa lausunnot VTS-kotien toimistolle 14.11.2018 mennessä. 

 
 
 

 
 
 
 
 

https://www.vts.fi/asuminen/asuminenvtskodeissa/asukasdemokratia/asukastoiminta/
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3. TALOJEN ASUKASKOKOUKSET PIDETTÄVÄ LOKA-MARRASKUUSSA 
  
Asukaskokous, jossa valitaan asukastoimikunta, järjestetään loka-marraskuussa. 
 
Asukaskokouksen pöytäkirja uusista asukastoimikunnan jäsenten valinnoista tulee palauttaa heti  
asukaskokouksen jälkeen, mutta viimeistään 31.1.2019 mennessä Maarit Kurikalle.  
 

• Asukaskokouksen pöytäkirja tulee olla puheenjohtajan, sihteerin ja  
pöytäkirjantarkastajien allekirjoittama. 

• Asukastoimikunnan toimiaika tulee kirjata pöytäkirjaan. Toimikausi voi  
olla 1 tai 2 kalenterivuotta. 

• Pöytäkirjaan tulee kirjata kaikkien asukastoimikunnan jäsenten nimet, kotiosoitteet,  
sähköpostiosoitteet ja puhelinnumerot.  
 

Jos pöytäkirjat sisältävät esityksiä tai ehdotuksia olkaa yhteydessä asukasisännöitsijään. 
 
Ohjeet postitettiin asukastoimikunnille elokuussa ja löytyvät verkosta: 
https://www.vts.fi/asuminen/asuminenvtskodeissa/asukasdemokratia/asukastoiminta/ 
 
 
 

4. VUOSIRAPORTTI, TALOUSOHJEET JA ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 
 
Vuoden 2018 kirjanpitoaineisto ja vuosiraportti tulee palauttaa 31.1.2019 mennessä. 
 

  Muistakaa täyttää asukastoimikunnan kokouksessa myös asiakastyytyväisyyskysely. 
 Kyselyn vastausaika on 1.10.2018 -12.11.2018.  
 
 Vuoden 2019 asukasmäärärahan maksamisen edellytykset: 

• tarkastettu ja hyväksytty kirjanpito vuodelta 2018 
• palautettu vuoden 2018 vuosiraportti 
• palautettu vuoden 2018 asiakastyytyväisyyskysely 
• toimitettu asukaskokouksen pöytäkirja, johon on kirjattu asukastoimikunnan kokoonpano  

tulevalle toimikaudelle 
 

 Ohjeet postitettiin asukastoimikunnille elokuussa ja löytyvät verkosta: 
 https://www.vts.fi/asuminen/asuminenvtskodeissa/asukasdemokratia/asukastoiminta/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Seuraava Asukasviesti ilmestyy tammikuussa 2019. 
 
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.  
 

   
    

6.    KOIRAMÄEN JOULU 
      
   VTS-kodit järjestää asukkaille Koiramäen joulu -tapahtuman 7.12.2018 klo 16-19.  
    Koiramäen joulussa nautitaan kiireettömästä tunnelmasta yhdessä läheisten ja Koiramäen  
    asukkaiden kanssa.  
      

       Ilmoitukset tulevat talojen ilmoitustauluille lokakuussa 2018. Lippujen lunastus alkaa  
         5.11.2018. Liput 5 €/osallistuja. Tapahtuma on tarkoitettu vain VTS-kotien asukkaille. 

 
 

Nähdään koulutuksissa ja pj-kokouksessa! 
 
 

VTS-kodit 
 

 
 Reijo Jantunen 
 asiakaspalvelupäällikkö 
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