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1305 TEUVO PAKKALAN TIE 1:N TALOTOIMIKUNNAN KOKOUS 3/2022 
 
Aika tiistai 23.5.2022 klo 18.00 
 

Paikka Teuvon tupa 
 
Läsnä: Sami Auersalmi, puheenjohtaja 

Sari Hellberg, sihteeri 
Antero Huttunen 
Ritva Ihalainen  
Eija Pantsar, varajäsen 
 

Poissa: Aamino Hassan  
Katja Lehtonen, varajäsen 

 
1. Kokouksen avaus, läsnäolijoiden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Puheenjohtaja avasi kokouksen. Todettiin läsnäolijat ja todettiin kokous päätösvaltaiseksi.  
 

2. Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 
Hyväksyttiin asialista kokouksen työjärjestykseksi. 

 
3. Vuokralaistoimikunnan kuulumisia 

Vuokralaistoimikunta on kokoontunut kaksi kertaa. Kokouksessa 7.6 käsiteltiin mm 
juhannussaunoja, seminaareja, hankintoja sekä ajankohtaisia asioita. Kokouksessa 16.8. vieraana 
oli aluejohtaja Pekka Tuokko. Kokouksessa käsiteltiin vuoden 2023 talousarviota, aluetoimiston 
siirtymisestä Viipurinkadulle, asukassivuista, tiedottamisesta ja ajankohtaisista asioita. Asukkaiden 
kannattaa tilata hekalaiset.fi ja hekaoy.fi uutiskirjeet sekä seurata niiden facebook sivuja sekä liittyä 
Heka-Haagan asukkaat ja Heka Teuvo Pakkalan tien asukkaat facebook ryhmiin. 

 
4. Lausunto talousarviosta, vuokraehdotuksesta, pitkän ajan korjaussuunnitelmasta, vuokrantasauksen 

periaatteista ja käyttökorvaushinnoista. 
Hekan ja Haagan alustava keskimääräinen vuokrannousu on 0,36 €/m2. Meidän kohteessa se on 
0,41 €/m2. Vuokrannousun syynä on pääomakulkujen nousu, korot ja tontinvuokrat ovat nousussa. 
Näin ollen korotukselle ei valittavasti mahda mitään. Talotoimikunta lausuu pitkän ajan 
korjaussuunnitelmasta, että keittiöremontteihin tulee lisätä kaapelointien uusinta, sillä kohteeseen 
ei tulossa peruskorjausta lähivuosina. Aluetoimisto on ilmoittanut, että kaapelointi tehdään 
peruskorjauksen yhteydessä. Tällä hetkellä netin nopeus on huono ja tv kuva pätkii pahasti. 
Keittiöremontti on toteutumassa vuosien 2023 ja 2024 aikana. Tämä tulee nostamaan vuokria 
huomattavasti tasauksesta johtuen. Tornitalojen saunojen peruskorjaus on suunniteltu vuodelle 
2026, jota pidetään myöhäisenä. Käyttökorvauksiin on tulossa korotuksia, joita talotoimikunta ei 
hyväksy, koska muutenkin vuokrat nousevat nyt näin paljon. Vuokrantasauksen periaatteiden 
muutokset on hyväksyttävissä. Näitä ovat +/-20 % rajoista luopuminen, huoneistokohtaisten 
vesimittareiden parempi huomioiminen vuokrantasauksessa sekä senioriasuntojen siirtyminen 
omaksi vuokrantasausalueeksi. 
 

5. Teuvon tuvan käyttökansio ja varauskäytäntö 
Käsiteltiin käyttökansio ja sovittiin varauskäytänteistä. Ne löytyvät käyttökansiosta. 
 

6. Grillauspaikka 
Talotoimikunta on saanut paljon palautetta väärässä paikassa grillaamisesta. Samoin on grillattu 
hiiligrillillä, joka on avotuli.  Sähkö- ja kaasugrillejä sekä savustimia voi käyttää isännöitsijän kanssa 
sovitulla grillauspaikalla, joka sijaitsee Teuvo Pakkalan tie 13 E takana Teuvon tuvan edustalla 
asfalttialueella, suosituksena nurmialueen reunassa, jotta savu- ja hajuhaitta ei kulkeudu 
asuntoihin. Hiiligrillillä ei saa grillata missään kohteen alueella. 
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7. Talopesula ja mattopesula 

Vieläkään pesulan aulaan ei ole saatu pöytää ja tuoleja takaisin. Kuivausrumpuihin tarvitaan huolto 
poistamaan koneen sisälle kerääntynyt pöly. 

 
8. Keittiöremontti 

Keittiöremontin on tarkoitus toteutua vuosien 2023–2024 aikana. suunnittelu on parhaillaan 
käynnissä. Remontin pääpaino on vuonna 2024 ja aloitus ainakin rahoituksen perusteella vasta 
vuoden 2023 loppupuolella. Asuntoihin tulee tiedote remontista vähintään 6 kk ennen remontin 
alkamista, 
 

9. Talkoot ja syystapahtuma 
Työnjohtaja on vahvistanut, että saamme talkoolavat ja -välineet sunnuntaille 18.9. Lavat ja SER-
astiat ovat paikalla pe 16.- ma 19.9. Syystapahtumassa on tarjolla kasvissosekeittoa, makkaraa, 
kahvia, virvoitusjuomia, jäätelöä sekä mahdollisesti lettuja. 

 
10. Kohteen 50-vuotisjuhlat 

 Juhlat on tarkoitus järjestää lauantaina 10.6.2023. Hekalle on tehty ehdotus tapahtumasta ja 
odotetaan heidän vastaustaan, voidaanko tilaisuus järjestää suunnitellusti. 

 

11. Talous 
Päätettiin hankkia Office paketti sihteerin koneeseen. Teuvon tuvalle on hankittu pihapelejä. 
 

12. Toimintasuunnitelmassa olevien tapahtumien tilanne 
Asukkaiden kokous pidetään ti 1.11. Pyydetään isännöitsijä Jaana Vihreäluotoa kokoukseen. 
 

13. Asukaspalautteet 
Palautetta on tullut tupakoinnista pihoilla, grillauksesta Maijun majalla ja pesutupaan jätetyistä 
vaatteista. Kummatkin leikkipaikat ovat kaikkien kohteen asukkaiden käytössä. 13 A-D talon 
vuotavasta katosta on tehty lukuisia valituksia. 
 

14. Muut asiat 
13 A-D talon nuohous on edelleen tekemättä. 

 

15. Seuraava kokous 
Seuraava kokous ti 18.10. klo 18. 
 

16. Kokouksen päättäminen 
Päätettiin kokous klo 20.36.  
 
 
 
Sami Auersalmi    Sari Hellberg 
puheenjohtaja    sihteeri 


