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VUOKRALAISTOIMIKUNNAN KOKOUS 4/2022 
 
Aika keskiviikko 17.8.2022 kello 18 
Paikka (Läsnä)Hirsipadontie 2 / (etänä) teams – kokous 
Läsnä Vuokralaistoimikunnan 16 jäsentä 

Joanna Hattunen, isännöitsijä Heka Länsi 
  Marko Pirttijärvi, Piha -ja puistosuunnittelu Pirttijärvi Oy 
Poissa Helena Raitio, asiakkuuspäällikkö Heka Länsi  

 
PÖYTÄKIRJA 
1. Kokouksen avaus 

  Puheenjohtaja Harry Wikström avasi kokouksen kello 18. 

 

2. Läsnäolijoiden toteaminen ja tarvittaessa läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen 

toimikunnan ulkopuolisille henkilöille 

   Todetaan läsnäolijat nimilistalla. Kokouksessa yhteensä 16 toimikunnan jäsentä.  

  Puheenjohtaja Harry Wikström vahvisti etänä oleviien läsnäolon. Myönnetään läsnäolo -ja 

  puheoikeus Joanna Hattuselle ja Marko Pirttijärvelle. 

 

3. Kokouksen päätösvaltaisuus 

   Todetaan kokous sääntömääräisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

4. Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 

   Hyväksytään asialista kokouksen työjärjestykseksi. 

 

5. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina 

    Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Tanja Sjöstedt ja Elle Huisman. 

 

6. Merkitään tiedoksi kokouksen 3/2022 pöytäkirja 

   Merkitään tiedoksi kokouksen 3 / 2022 pöytäkirja. 

    

7.  Viherasiat – Marko Pirttijärvi, Piha- ja puistosuunnittelu Pirttijärvi Oy 

   Marko Pirttijärvi kertoi yleistä viherasioista. Koko Heka Maunulan viherhoidosta 

   vastaa Lassila & Tikanoja (L&T). Valvojan mielestä Lännen alueista Maunula on  

   hoidettu parhaiten. Nurmen leikkuu kuuluu Hekan oman henkilökunnan hoidettavaksi.  

   Viheralueiden hoidosta on runsaasti hoitovelkaa ja sitä ei voi jättää uuden toimijan 

   hoidettavaksi. L&T:n sopimus on tämän vuoden loppuun ja uusi kilpailutettu. 

 

  Käytiin keskustelua, miten viheralueita on hoidettu. Yleinen mielipide on, että 

   piha-alueita ei ole hoidettu kunnolla. Vaaditaan vakavaa puuttumista asian 

   korjaamiseksi pikaisesti. 

 

  Viherhoidon vastuujakotaulukko on valmisteilla, Marko Pirttijärvi lupasi, että tämä 

   toimitetaan talotoimikunnille ja vuokralaistoimikunnalle sen valmistuttua. 

 

   Kurtturuusun poistossa on ollut suuria ongelmia, pensaiden näivettäminen ei 

   ole auttanut. Kurtturuusun poiston toimenpiteitä pohditaan yhdessä Hekan kanssa, 

   olisiko torjunta-aineen käyttö mahdollista? 

 

    Palautteet viherhoidosta aluetoimiston kautta omalle isännöitsijälle. 
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8.  Uusi isännöitsijä esittäytyy – Joanna Hattunen 

   Joanna Hattunen on aloittanut Maunulan toisena isännöitsijänä kesäkuun 

   2022 alussa. Aikaisemmin hän toiminut isännöitsijänä asunto-osakeyhtiön 

   puolella. 

 

  Joanna pitää hyvänä asukasdemokratiaa ja aktiivista toimintaa. Asukasaktiivit ovat 

   kohteiden silmät ja korvat toimistoon päin, tämä yhteistyö on arvokasta. 

    

9. Aluetoimiston ajankohtaiset asiat – Helena Raitio 

   Ei ajankohtaisia asioita. 

    

10. Merkitään tiedoksi alue -yten varajäsenen eroilmoitus 

   Merkitään tiedoksi Markku Jakosen eroilmoitus. 

 

11. Valitaan alue -yten varajäsenen kauden 2022-2023 loppuun 

   Esitettiin ja valittiin alue -yten varajäseneksi Kim Palmroos kauden 2022-2023 

   loppuun. 

 

12. Merkitään tiedoksi Hekan talousarvio, vuokramääritys, vuokraehdotus ja PTS suunnitelma 

   Merkitään tiedoksi Hekan materiaali. Muistutetaan talotoimikuntia, että lausunnot 

   tulee antaa määräaikaan mennessä. Lausunto tulee antaa myös vuokrantasauksen 

   periaatteiden muutoksista, + / - 20% muutoksista ja käyttökorvaushinnastosta. 

   Suurimmat vuokraa korottavat tekijät ovat lainojen kulut, sekä muut yleinen kustannusten 

   nousu. 

 

13. Asukkaiden kokoukset 2022 

   Asukkaiden kokoukset on pidettävä 15.11.2022 mennessä. Kokoukselle on esitettävä 

  määrärahaselvitys vuodelta 2021, kuluvan vuoden määrärahaselvitys kokouksen mennessä 

  tehdyissä hankinnoista, talousarvio 2023 ja toimintasuunnitelma. 

 

  Varsinaista henkilövalintoja ei tehdä, mutta talotoimikuntia tulee täydentää, jos kohteessa ei 

  ole talotoimikuntaa, siellä on luottamushenkilö tai talotoimikunta ei ole täysi. Mikäli kohteessa 

  ei ole kohdekohtaista talouden -ja hallinnon valvojaa on se tärkeää valita. Lisäksi tänä vuonna 

  valitaan taloturvallisuushenkilöt. 

 

14. Pikkujoulut 2022 

   Tanja Sjöstedt ja Elle Huisman valmistelevat esityksen. 

 

15. Talotoimikuntien ajankohtaiset asiat 

   Torpparinmäentie 32 edustaja toi esille haasteen sanomalehden jakajan ajotavan 

   vuoksi, hiekkapihalla ajetaan huolimattomasti ja hiekkapihaan on syntynyt ajourat. 
 

  Pakilantie 10 edustaja kertoi kattokorjauksen edistymisestä ja siitä aiheutuneista 

   haasteista. Elisan nettiyhteydet eivät vieläkään toimi kerhohuoneissa. 
 

  Sysimiehenpolku 25 edustaja toi esille, että kohteen yleisten tilojen siivousta ei  

   ole tehty kunnolla, tuskin ollenkaan. Saman huolen toi esille myös Näsinojantie 6 

   edustaja.  
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  Metsäpurontie 13 edustaja antoi kiitosta kohteen omalle siivoojalle mutta 

   sijaisuuksia tekevä siivousyritys ei hoida siivousta kunnolla. Tehtyihin 

   reklamaatioihin ei ole puututtu. Palautteeseen yhtyi myös Kuusikkotie 4 

  edustaja. 

 

  Mikkolantie 7 edustaja toi myös esille huolen yleisten tilojen siivouksen tasosta. 

 

  Metsäpurontie 26 edustaja toi esille lumenaurauksen haasteet. 

 

16. Alue yten ajankohtaiset asiat 

20.6. ollut kokous, jossa käyty läpi tulevia korjauksia PTS suunnitelma mukaisesti.  

Korjausvelkaa on ja osa korjauksista siirtyy. Kuultu Helena Raition raportti mm. asuntojen 

käyttöasteesta. 

 

  Käyty keskustelua siivouksesta, sekä vuosijuhlien määrärahasta. 

   

  Väestösuojien varusteista käyty keskustelua. 

 

17. Vuokralaisneuvottelukunnan ajankohtaiset asiat 

    Kuultiin vuokralaisneuvottelukunnan ajankohtaiset asiat kokouksesta 4 /2022. 

   Pöytäkirja on luettavissa hekalaiset.fi sivustolla. 

 

18. Viestit aluetoimistolle 

   Ei viestejä. 

 

19. VSS ajankohtaiset asiat 

   Helpen sivuille on ilmestynyt syksyn 2022 kurssit, ilmoittautumiset Mikko Saarisen kautta. 

   Osa kursseista on maksullisia. 

 

  Pakilantie 10 turvakävely käymättä, kohteen turvakävely tehdään kahdessa osassa. 

   Ulla Tuominen lupasi viedä tietoa kohteen turvallisuushenkilölle. 

 

20. Muut esille tulevat asiat 

  Ei muita esille tulevia asioita. 

 

21. Seuraava kokous keskiviikkona 12.10.2022 klo 18, ellei puheenjohtaja toisin ilmoita 

   Päätetään järjestää seuraava kokous 12.10.2022 kello 18. 

 

22. Kokouksen päättäminen 

   Puheenjohtaja Harry Wikström päätti kokouksen kello 20.12. 

 

      

 Harry Wikström   Anne Vuori 

 puheenjohtaja   sihteeri 

 

     

 

 Tanja Sjöstedt   Elle Huismen 

 pöytäkirjantarkastaja  pöytäkirjantarkastaja 

 


