
Asukkaiden kokous (Helsingin kaupungin asunnot Oy) 
Mikäli henkilö ei itse osallistu asukkaiden kokoukseen, tulee hänen antaa kirjallinen suostumus niihin 
tehtäviin, joihin on ehdolla. Suostumus toimitetaan asukkaiden kokoukseen ja se liitetään kokouksen 
pöytäkirjan liitteeksi. Lomakkeen täyttämistä suositellaan kaikille ehdokkaille.  

Suostumuksen antaminen ei tarkoita, että henkilö on automaattisesti ehdokkaaksi nimettynä, vaan 
kokouksessa olevan, äänivaltaisen osallistujan on ehdotettava kyseistä henkilöä valittavaksi ja kokous 
tekee asiassa päätöksen. 

Suostun ehdokkaaksi (rasti ruutuun) 
Kohde toimikaudelle 1.1.2022 – 31.12.2023 

 talotoimikunnan puheenjohtajaksi

 talotoimikunnan jäseneksi

 talotoimikunnan varajäseneksi

 luottamushenkilöksi

 luottamushenkilön varahenkilöksi

 kohteen talouden ja hallinnon valvojaksi

 talosuojeluhenkilöksi

Osakeyhtiön hallituksen jäsenen tulee olla täysi-ikäinen luonnollinen henkilö. Osakeyhtiön hallituksen 
jäsenenä ei voi toimia oikeushenkilö eikä alaikäinen eikä konkurssissa oleva, eikä se, jolle on 
määrätty edunvalvoja tai jonka toimintakelpoisuutta on rajoitettu. Liiketoimintakielto vaikuttaa 
kelpoisuuteen toimia hallituksen jäsenenä tietyissä tapauksissa. 

Aluetoimiston toiminta-alue toimikaudelle 1.1.2022 – 31.12.2023 
 aluetoimiston toiminta-alueen talouden ja hallinnon valvojaksi

Mikäli minut valitaan johonkin yllä mainituista tehtävistä suostun nimeni ja yhteystietojeni 
julkaisemiseen tehtävän hoidon edellyttämässä laajuudessa oman alueen, Hekan ja 
Hekalaisten internetsivuilla, kohteessa (ilmoitustaululla), vuokralaistoimikunnassa ja/tai 
vuokralaisneuvottelukunnassa.

_____ / _____ 2021 

Alue _____________________________________ 

Allekirjoitus  _____________________________________ 
Nimen selvennys 

Helsingin kaupungin asunnot Oy (Heka) toimikaudelle 1.5.2022 – 30.4.2024 
 Hekan hallituksen jäseneksi

 Hekan hallituksen varajäseneksi

Helsingin kaupungin asunnot Oy (Heka) toimikaudelle 1.1.2021 – 31.12.2023 

 Hekan talouden ja hallinnon valvojaksi

Helsingissä
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