
 

  

 
KIRJE ASUKASTOIMIKUNNILLE                      21.2.2022 
 
 
Tervehdys asukastoimijat! 
 
 
Josko pikkuhiljaa alkaisi jo koronamörkö laahustamaan kohti horisonttia, joten on aika 
ruveta palauttelemaan mieliin asukastoiminnan asioita ja keväthän on hienoa aikaa 
lähteä touhuamaan monenlaista, niin oman talon tai korttelin piirissä, kuin erilaisissa 
yhteisissä VTS-tapahtumissa! 
 
 
Asukastoiminnan nettisivut ja sähköpostilaatikko 
 
Aina on sekä uusien että kokeneiden asukastoimijoiden hyvä muistaa, että kaikki 
ajankohtaiset VTS-kotien asukastoiminta-asiat ja perusinfot löytyvät 24/7 osoitteesta: 
www.vts.fi/asukkaalle/asukasedutjatoiminta/asukastoiminta/ 
 
Ja palautetta/kehittämisehdotuksia/ideoita asukastoimintaan liittyen voi laittaa vuoden 
ja kellon ympäri: asukastoiminta@vts.fi 
 
 
Kevään koulutukset ja tapahtumat 
 
Sikäli kun korona meille antaa mahdollisuuden kokoontua, tullaan kevätpuolella 
järjestämään jonkin verran erilaisia tilaisuuksia asukastoimijoille. Huhtikuun lopun 
asukastoimikuntien puheenjohtajien kokoukseen on jo ilmoittautuminen auki, lisäksi 
alla on ennakkotietona parin isomman tapahtuman ajankohdat. Sopikaa toimikunnan 
kesken osallistumiset niin, että mahdollisimman moni pääsisi johonkin mukaan. 
 
Huom! Käykäähän kaikki asukastoimikuntiin kuuluvat vastaamassa oheiseen lyhyeen 
kyselyyn koulutustarpeista ja yleisesti osallistumishalukkuudesta erilaisiin 
tapahtumiin. Pyrimme sitten jatkossa järjestämään tapahtumia kysynnän mukaan 
(kyselylinkki toimitettu sähköpostitse toimikuntien jäsenille). 
 
 
Tulossa: 
 
Asukastoimikuntien puheenjohtajien kokous: torstai 28.4.2022 klo 18-20 
Galleria Bertel, Väinö Linnan aukio 8 (Finlayson, Työväenmuseo Werstaan yhteydessä) 
Paikalla VTS-kotien johtoryhmää, kerrotaan ajankohtaisista asioista ja keskustellaan 
niistä. Tarkoitettu puheenjohtajille/varapuheenjohtajille, mutta esteen sattuessa taloa 
voi edustaa muu toimikunnan jäsen, kuitenkin vain 1 osallistuja/talo. Mukaan mahtuu 
60 nopeinta ilmoittautujaa. Ruokaisa salaattibuffet tarjolla tilaisuuden alussa. 
 
Ilmoittaudu tästä 28.2.2022 mennessä: www.lyyti.in/pj-kokous2022 
 
Asukastoimijoiden koulutus- ja virkistyspäivä Varalassa lauantaina 7.5.2022 
(ohjelma n. klo 10-16, saunat max n. klo 20 asti.) Alussa 2h luento-osuus, lounas ja 
leikkimielistä liikunnallista touhua Varalan monipuolisten mahdollisuuksien puitteissa 
(kävelyt, pallopelit, kirkkoveneet jne.), lopuksi halukkaille päivällinen ja 



 

  

rantasaunamahdollisuus sekä rentoa oleilua max. n. klo 20 asti). Ilmoittautumislinkki 
toimitetaan huhtikuun alkupuolella toimikunnille, alustavasti max. 2-3 per talo, 
yhteensä 100 mahtuu mukaan. 
 
VTS Särkänniemipäivä kaikille asukkaille lauantaina 11.6.2022 klo 9-12. 
Lisätiedot ja lippuasiat lähempänä. 
 
Lisäksi VTS Korttelitapahtumia järjestetään touko-kesäkuussa länsipuolella ja 
Hervannassa, syyspuolella sitten itä-Tre ja Kaukajärvi-Annala. Korttelitapahtumiin 
toivottaisiin asukkaiden järjestämää ohjelmaa, esim. kasvomaalausta lapsille ja vaikka 
jumppahetki kaiken ikäisille tai ihan jotain muuta sen mukaan, mitä osaamista 
kenelläkin on, hyviin ideoihin löytyy pientä toimintabudjettiakin, näihin liittyen 
viestitellään kunkin alueen toimikunnille vielä tarkemmin lähempänä. 
 
Mahdollisesti muitakin koulutuksia, tapahtumia ja virkistystoimintaa järjestetään 
edellä mainitun kyselyn tulosten pohjalta, mahdollisesti jo nyt kevätpuolella, niistäkin 
lisätietoa myöhemmin. 
 
Muuta: 
 

- Mikäli toimikunnallanne ei ole S-maksukorttia käytössä, laittakaa viestiä 
asukastoiminta@vts.fi, niin hankitaan teillekin sellainen ja ladataan 
asukastoimintarahaa kortille (vts.fi/asukkaalle/asukasedutjatoiminta) löytyy 
tarkemmat tiedot aiheesta. 
 

- Muutama vuosiraportti viime vuodelta vielä uupuu, nekin kannattaa palauttaa, 
niin saa S-maksukortille saldoa tällekin vuodelle.  
 

- Muistakaa aina oston yhteydessä lisätä selite ostosta S-mobiiliin (mihin 
tarkoitukseen ja kuinka monelle jne.). 
 

- VTS-asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen edistämiseen liittyvän 
Asukasdemokratia-ryhmän toimintamallin uudistaminen on aloitettu ja se 
kytkeytyy Yhteishallintolain meneillään olevaan uudistukseen. Mikäli olet 
kiinnostunut jo kuluvan kevään aikana osallistumaan koko VTS-kotien ”isoja 
linjoja” koskevien asioiden käsittelyyn ja asukasnäkökulman tuomiseen niihin, 
laita viestiä asukastoiminta@vts.fi, niin saat lisätietoa aiheesta. 
 
 

 
Oikein reipasta ja aurinkoista kevään jatkoa joka talolle! 
 
 
Terveisin VTS-kotien asukastoiminnan tiimi 


