
 

  

 
Vilusen Rinne Oy:n asukastoimikunnille                     27.9.2022  
 
Hallituksen asukasjäsenten vaalit – vaalikirje nro 2 
 
Asukkaat voivat syksyn 2022 asukaskokouksissa nimetä hallitukseen vuosille 
2023-2026 esitettävät asukasjäsenet (2 hlöä). Toimittakaa VTS-kotien toimistolle 
oheinen ”Asukaskokouksen esitys” -lomake, josta ilmenee esityksenne vaaliryhmälle 
(kahden asukastoimikuntaan kuuluvan allekirjoituksella varustettuna) viimeistään 
8.12.2022 klo 12 mennessä oheisessa palautuskuoressa. Kirjoittakaa kuoren 
osoitekohtaan teksti: ”Asukasvaalit 2022”.  
 
Huomioittehan postin toimitusajat. Määräajan jälkeen palautuneita tai virheellisesti 
täytettyjä lomakkeita ei huomioida vaalitulosta laskettaessa. Lomakkeella 
asukaskokous voi myös esittää tilintarkastaja-valvojaa vuosille 2023-2024. 
 
Äänioikeutettuja ja vaalikelpoisia ovat talossa vakituisesti asuvat 18 vuotta täyttäneet 
henkilöt. Asukastoimikuntien ehdokkaiksi esittämien/ilmoittautuneiden asukkaiden 
esittelyt ovat ohessa. Koska ennakkoon ilmoittautui vain kaksi ehdokasta, voi 
asukaskokous joko esittää heitä tai muita täysi-ikäisiä ViRi-asukkaita, joiden 
suostumus tehtävään on varmistettu (käytännössä joku kokoukseen osallistuja). 
Asukaskokouksessa voidaan vaali toteuttaa enemmistön tahdon mukaisesti joko 
käsiäänestyksellä tai suljetulla lippuäänestyksellä. 
 
Vaalityöryhmän kokouksessa 8.12.2022 avataan vaalikuoret ja kirjataan ylös 
ehdokkaiden saamat äänimäärät, sekä laaditaan niiden pohjalta esitys asukasjäsenistä 
Vilusen Rinne Oy:n vuosikokoukselle, joka vahvistaa valinnat. Vaalitulos julkaistaan 
vts.fi sivuilla vahvistuksen jälkeen. Vaalityöryhmän muodostavat Asukasdemokratia -
ryhmän asukasjäsenet (jotka eivät ole vaaleissa ehdokkaina) ja VTS-kotien edustajat. 
 
Asukaskokouksen koolle kutsuminen vuosittain on yhteishallintolain mukaisesti 
asukastoimikunnan tehtävä silloin kun talossa sellainen on. Kutsut on toimitettava 
viimeistään viikkoa etukäteen kirjallisesti jokaiseen talouteen ja jokaisen rapun 
ilmoitustaululle. Kutsut voi käydä kopioimassa Asuntotorilla. 
 
Huom! Varsinainen asukaskokouksen pöytäkirja toimitetaan VTS:lle arkistoitavaksi 
allekirjoitettuna sähköpostilla asukastoiminta@vts.fi. Oheiseen palautuskuoreen 
laitetaan siis vain allekirjoitettu vaaliesityslomake, ei kokouspöytäkirjaa! 
 
Mikäli asukaskokouksen tuloksena ilmenee käytännön asioita/toimenpide-esityksiä, 
mitä asukkaat haluavat saattaa viivytyksettä esim. VTS-isännöinnin tai huollon 
tietoon, niistä on erikseen tiedotettava alueen isännöitsijää (isannointi@vts.fi) tai 
muuta asianosaista tahoa! 
 
Vaalimateriaali ja ehdokasesittelyt löytyvät VTS-kotien verkkosivuilta: 
vts.fi/asukkaalle/asukastoiminta/asukasdemokratia. 
 
Mallipohjat asukaskokouskutsusta, esityslistasta ja pöytäkirjasta löytyvät VTS-kotien 
verkkosivuilta: vts.fi/asukkaalle/asukastoiminta/tiedotepohjat ja mallit. 
 
 
Terveisin, VTS-kotien vaalityöryhmä 



 

  

Asukaskokouksen esitys Vilusen Rinne Oy:n hallituksen asukasjäseniksi 
kaudelle 2023-2026 
 
 
Tällä lomakkeella ilmoitetaan asukaskokouksen esitys Vilusen Rinne Oy:n hallituksen 
asukasjäseniksi (2 henkilöä). 
 
Esitettävät henkilöt voivat olla etukäteen ilmoitetulta ehdokaslistalta tai muita 
vaalikelpoisia ViRi:n asukkaita, joiden suostumus tehtävään on varmistettu. 
 
Tämän lomakkeen allekirjoittavat kaksi asukastoimikuntaan kuuluvaa 
henkilöä ja se on toimitettava oheisella palautuskuorella VTS-kodeille 
8.12.2022 klo 12 mennessä (huom. postin kulkuaika)! 
 
 
Talo:____________________________________________________________ 
 
 
Esityksemme hallituksen asukasjäseniksi (2 henkilöä) on: 
 
Jäsen 1 
 
Nimi: 
 
 
 
Jäsen 2 
 
Nimi: 
 
 
 
Esitys tilintarkastaja-valvojaksi vuosille 2023-2024: 
 
      Rasti ruutuun, jos esitetään nykyisen tilintarkastaja-valvoja Hannu Lambergin 
jatkoa, tai alla olevalle viivalle toisen tilintarkastaja-valvojaksi esitettävän nimi: 
 
_____________________________________________________________________ 
 
 
 
Asukastoimikuntaan kuuluvan allekirjoitus ja nimenselvennys 
 
_____________________________________________________________________ 
 
Toisen asukastoimikuntaan kuuluvan allekirjoitus ja nimenselvennys 
 
_____________________________________________________________________ 
 
 
Asukaskokouksen päivämäärä ____ / _____ 2022 (palautus 8.12. 2022 mennessä!) 
 

 



Morjens! Olen Sami Eloranta,
opiskelija Kaukajärveltä, ja olen
ehdolla jatkamaan Vilusen Rinne Oyn
hallituksen asukasedustajana.

Pääsin Vilusen Rinteen hallituksen
asukasedustajaksi huhtikuussa
varasijalta. Tehtävä on ollut
mielenkiintoinen ja uutta opettava, ja
olen pyrkinyt tuomaan esille
asukkaiden näkemyksiä ja tarpeita
asiaankuuluvien käsittelyiden
yhteydessä. Toivon myös jatkossa
kuulevani asukkaiden mielipiteitä
vietäväksi eteenpäin Vilusen Rinteen
hallitukselle, VTS:lle ja
asukasdemokratiaryhmälle. Minut
voikin pyytää juttelemaan ja
keskustella asumisesta ja muustakin,
jos vaikka sattuu bongaamaan kadulla
tai kaupungilla.

Minulla on eri puolilta Tamperetta yli
kymmenen vuotta kokemusta suorasta
asukastoiminnasta, ja välillisesti vielä
enemmän. Nykyisen asukastoimikunnan jäsenenä olen ollut viisi vuotta, ja aikaisemmin 
olen toiminut mm. opiskelija-asuntokohteen asukastoimikunnan puheenjohtajana. 
Asukastoiminta on mielestäni tärkeä tekijä asuinympäristön viihtyvyydessä ja myös 
yhteytenä vuokranantajan suuntaan. Asukkaiden edustajat yhtiön hallituksessa ja 
asukasdemokratiaryhmässä vievät asukkaiden toiveita ja huolia eteenpäin, ja auttavat 
parantamaan palveluiden laatua ja asumismukavuutta.

Mukava ja viihtyisä koti muodostuu monista osista. Vuokra-asumisessa tärkeitä ovat 
esimerkiksi kiinteistönhuolto, korjaukset ja kodinparannus. Asuinkohteiden viihtyvyyteen 
vaikuttavat kuitenkin myös muut tekijät, kuten vuokralaisille tarjotut 
virkistysmahdollisuudet ja asukastoiminnan tukeminen. Vilusen Rinteen ja Tampereen 
Vuokratalosäätiön on mahdollista tarjota palveluita, joita pienemmät vuokranantajatahot 
eivät välttämättä pystykään toteuttamaan. Samalla iso vuokranantaja tarvitsee muitakin 
yhteyksiä vuokralaisiin kuin esimerkiksi huoltoilmoitukset, ja tässä asukasedustajat ovat 
tärkeä kanava asukkaiden viestinvälittäjänä.

Vilusen Rinteen asukasedustajat käsittelevät hyvin monialaisia asioita asumiseen ja 
kiinteistöalaan liittyen. Se vaatii perehtymistä, ajallista panostusta, halua oppia uutta ja 
laaja-alaista näkökulmaa. Minulla on sekä halua että kykyä hoitaa tätä tehtävää jatkossakin, 
ja monipuolinen kokemukseni asukastoiminnassa ja luottamustoimissa antaa minulle 
mielestäni hyvät edellytykset edistää vuokralaisten asumisviihtyvyyttä sekä organisaation 
laadukasta toimintaa asukkaiden puolesta. Toivon siis, että äänestätte minua jatkamaan 
Vilusen Rinteen hallituksen asukasjäsenenä.



 

Vilusen Rinne Oy:n asukasjäsenten vaalit 2022 
 
 

Olen Riitta Mäntymäki Vilusen Rinne Oy:n hallituksen asukasjäsen. Olen asu-
nut Kaukajärvellä vuodesta 1983 alkaen (37 vuotta).  
 
Minulla on nyt menossa 10. vuosi Vilusen Rinne Oy:n hallituksessa. Minulla 
on myös läsnäolo- ja puheoikeus Vuokratalosäätiön hallituksessa. Kuulun 
myös VTS-kotien asukasdemokratiaryhmään hallituksen asukasjäsenenä. Ta-
loni asukastoimikunnassa olen ollut mukana sen perustamisesta (1994) läh-
tien sihteerinä ja asukastoimikunnan puheenjohtajana.  
 

 

Vilusen Rinteen ja Vuokratalosäätiön hallituksissa olen saanut olla mukana päättämässä monista tär-
keistä rakennushankkeista, taloudesta ja VTS-kotien strategian suunnittelusta.  
 
Asukasjäsenenä minulle on erityisen tärkeää pitää Vilusen Rinteen talous sekä kiinteistöt hyvässä kun-
nossa, vuokrat kohtuuhintaisina ja vuokrankorotukset maltillisina. 
 
Haluan edelleen jatkaa teidän asukkaiden valitsemana asukasjäsenenä Vilusen Rinne Oy:n hallituk-
sessa. 

 
Terveisin 
Riitta Mäntymäki 
Vilusen Rinne Oy:n hallituksen asukasjäsen 
 
 
 
 

Hyvän elämän alusta 
 


