
 

  

Vilusen Rinne Oy:n asukastoimikunnille                     14.8.2020  
 
Hallituksen asukasjäsenten vaalit - vaalikirje nro 1 
 
Vilusen Rinne Oy:n hallituksen toimikausi päättyy 18.4.2021 pidettävien kuntavaalien 
jälkeen. Uuden hallituksen toimikausi on kaksivuotinen käsittäen vuodet 2021-2023. 
Hallitukseen valitaan vaaleilla kaksi asukasjäsentä. 
 
Hallituksen asukasjäsenillä on samat vastuut ja velvoitteet kuin muillakin hallituksen 
jäsenillä. Vastuu on suuri ja tehtävä edellyttää merkittävää sitoutumista ja 
ajankäyttöä. Hallituksen asukasjäsen edustaa kaikkia asukkaita, huolehtien samalla, 
että alan lainsäädäntöä, Vilusen Rinne Oy:n yhtiöjärjestystä ja moninaisia 
vuokraustoiminnan velvoitteita noudatetaan. 
 
Hallitus pitää noin 12 kokousta vuodessa, jotka pidetään päiväaikaan. Asukasjäsenen 
tulee lisäksi osallistua Asukasdemokratia -ryhmän ja asukastoimikuntien 
puheenjohtajien kokouksiin tmv. tilaisuuksiin (yhteensä n. 8 iltakokousta). 
Hallitustyöstä maksetaan normaalit palkkiot. Muista kokouksista ei palkkioita tai 
kulukorvauksia makseta. 
 
Vaaliryhmä (vaalitoimitsijat) ohjeistaa asukastoimikuntia ja varmistaa, että vaalit 
toteutetaan asianmukaisesti yhteishallintolain edellyttämällä tavalla. Vaaliryhmän 
muodostavat Asukasdemokratia -ryhmän asukasjäsenet (jotka eivät ole vaaleissa 
ehdokkaina) ja VTS-kotien edustajat. 
 
Haku ehdokaslistalle 
 
Pyydämme asukastoimikuntia ja asukkaita osallistumaan tehtävään sopivien ja siitä 
innostuneiden henkilöiden hakuun. Äänioikeutettuja ja vaalikelpoisia ovat talossa 
vakituisesti asuvat 18 vuotta täyttäneet henkilöt. Ehdokkaan suostumus on 
selvitettävä. Toimittakaa asukastoimikunnan esitys (pj+toisen jäsenen 
allekirjoitukset), josta ilmenee ehdokkaanne vaaliryhmälle viimeistään 20.9.2020 
oheisessa palautuskuoressa. 
 
Ehdokkaiden tulee myöhemmin toimittaa vaalityöryhmän sihteerille A4-kokoinen 
vapaamuotoinen esittelyteksti itsestään (esitteeseen ei yhteystietoja tms. 
henkilökohtaisia tietoja), jotka julkaistaan vts.fi -nettisivuilla ja toimitetaan 
asukastoimikunnille. Lisäksi voidaan kuvata lyhyet esittelyvideot ehdokkaista. 
Koronatilanteen vuoksi ei järjestetä varsinaista ehdokkaiden esittelytilaisuutta. Mikäli 
koronatilanne estää asukaskokousten järjestämisen, toimitetaan uudet toimintaohjeet 
lokakuun alussa. 
 
Vaaliryhmä lähettää ehdokaslistan asukastoimikunnille 8.10.2020 (vaalikirje nro 2),  
jonka jälkeen asukastoimikunta kutsuu koolle asukaskokouksen.                             
 
Asukaskokous päättää ehdokkaan/ehdokkaat 
 
Asukastoimikuntia pyydetään pitämään 9.10. - 4.12.2020 asukaskokous, jossa 
nimetään ehdokas tai ehdokkaat hallitukseen. Asukaskokouksen pöytäkirja, joka 
sisältää ehdotuksen ehdokkaan tai ehdokkaiden nimeämisestä Vilusen Rinne Oy:n 
hallituksen asukasjäseneksi, tulee toimittaa toimistolle 10.12.2020 mennessä.  
 



 

  

Hallituksen asukasjäsenten vaalien aikataulu 
 
 
14.8.2020 Vaaliryhmän kirje nro 1 Virin asukastoimikunnille. 
 
20.9.2020  mennessä asukastoimikuntien ehdotukset (1-2) hallituksen 
asukasjäseniksi  postitus oheisessa palautuskuoressa! 
 
23.9.2020   Vaaliryhmä avaa kuoret ja listaa ehdokkaat. 
 
8.10.2020     Vaaliryhmän kirje nro 2 Virin asukastoimikunnille. 
 
9.10.–4.12. Asukaskokoukset, joissa päätetään ehdokkaiden (1-2) nimeämisestä. 

Ehdokkaaksi/ehdokkaiksi voidaan nimetä joko ehdokaslistalla oleva 
asukas tai muu vaalikelpoinen säätiön asukas. 

 
10.12.2020 mennessä asukaskokousten pöytäkirjat ovat saapuneet vaaliryhmälle. 
  
14.12.2020  Vaaliryhmän kokous: ääntenlaskenta ja valintaesityksen valmistelu 
 
21.1.2021   Asukastoimikuntien puheenjohtajien kokous: julkistetaan kaksi eniten 

asukaskokousten ääniä saanutta henkilöä ja valitaan heidät edustamaan 
asukkaita Virin hallituksessa. Pj-kokouksen jälkeen toimitetaan 
valintaesitys Vilusen Rinne Oy:n yhtiökokoukselle. 

 
kevät/2021 Vilusen Rinne Oy:n yhtiökokous valitsee yhtiölle uuden hallituksen. 
 
2021-2023 Hallituksen toimikausi on 2-vuotinen. 
 
 
Vaalimateriaali löytyy VTS-kotien verkkosivuilta: 
vts.fi/asukkaalle/asukastoiminta/asukasdemokratia. 
 
 
Ohessa lomake ehdokkaiden esitystä varten. 
 
 
 
Vaaliryhmän puolesta, 
 
 
Eija Mustonen 
vaaliryhmän puheenjohtaja     
 
Kristian Unkuri 
VTS-kodit 
 
Lisätietoja vaaleista: asukastoiminta@vts.fi 


