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1305 TEUVO PAKKALAN TIE 1:N TALOTOIMIKUNNAN KOKOUS 5/2022 
 
Aika tiistai 18.10.2022 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 kerran 11.10. Kokouksessa käsiteltiin mm. 
pelastussuunnitelmia, asukkaiden kokouksien järjestämisiä, sähkönsäästöä, tupakkapaikkoja, 
pesureita ja muita ajankohtaisia asioita. 

 

4. Sähköpostikokouksen tulos 
Talotoimikunta hyväksyi yksimielisesti lausuntoehdotuksen, jolla kehotettiin Hekaa 
etsimään vaihtoehtoisia keinoja kattaa nousseet menot, kun nostaa vielä vuokria 0,14 
€/m2.    

 
5. Teuvon tuvan käyttökansio 

Teuvon tuvan käyttökansio otettiin käyttöön. 
 
6. Asukkaiden kokous 

Valmisteltiin asukkaiden kokouksen materiaalit. 
 

7. Kausikukat 
Tarjotaan asukkaille mahdollisuus pyytää kanervia ja kukkasipuleita istutettavaksi rappujen 
eteen ja kukkapenkkeihin. Tilaukset tulee tehdä 23.10. mennessä osoitteeseen 
teuvontupa@gmail.com. Tilauksessa tulee olla kanervien tai kukkasipuleiden määrä, 
vastuuhenkilö, rappu ja puhelinnumero. 
 

8. Talopesula ja mattopesula 
Toivotaan pikaisesti pöytää takaisin. Hankitaan uusi kello pesulan eteiseen varastetun 
tilalle. Toivottavasti varkaalla on hyvä mieli. Pesutuvan puolella ei saa pestä eikä kuivata 
mattoja. Sitä varten on oma pesula. 
  

9. Keittiöremontti 
Tekninen isännöitsijä Juha Nieminen tulee asukkaiden kokoukseen kertomaan ensi vuonna 
alkavasta keittiöremontista. 
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10. Kohteen 50-vuotisjuhlat
Edelleen odotetaan vastausta, otetaanko 50-vuotis ja 100-vuotis juhlat paremmin 
huomioon kuin muut tasavuosijuhlat. Talotoimikunnan suunnitelma lauantaina 10.6. 
pidettävään juhlaan maksaa yhteensä n. 4 220 €. Hekan budjetin teon jälkeen tulleen ohjeen 
mukaan juhlalle annetaan sama summa kuin kohteen vuotuinen määräraha, joka meillä on 2 570 €. 
Näin emme pystyisi järjestämään sellaisia juhlia kuin on tarkoitus. 

11. Talous
Hankitaan kausikukkia ja tarjoilut asukkaiden kokoukseen. 

12. Toimintasuunnitelmassa olevien tapahtumien tilanne
Loppuvuodesta pidetään vielä asukkaiden kokous ja joulutapahtuma 10.12. 

13. Asukaspalautteet
Useampi asukas on ollut yhteydessä talotoimikuntaan, jotta pyöräkellarit saataisiin 
siivotuksi pyöräromuista. Pyydetään aluetoimistolta siivousta mahdollisimman pian eli ensi 
keväänä. 

Asukkaat toivovat, että pimeät pihavalot korjattaisiin mahdollisimman pian. Pyydetään 
huoltoa tarkistamaan kaikki pihavalot.  

14. Muut asiat
Edelleenkään ei ole talossa 13 A-D talossa tehty hormien putsausta. Koska tämä tehdään. 

Tulipalon jälkeisiä korjauksia 9 talossa ihmetellään. Miksi se kestää niin kauan. 

Mattopesulan parkkipaikalla on jatkuvasti väärin pysäköityjä autoja. 

15. Seuraava kokous
Seuraava kokous on ti 29.11. klo 18.00. 

16. Kokouksen päättäminen
Päätettiin kokous klo 19.32. 

Sami Auersalmi Sari Hellberg 
puheenjohtaja  sihteeri 


