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VUOKRALAISTOIMIKUNNAN KOKOUS 1/2022 
 
Aika keskiviikko 16.2.2022 klo 18 
Paikka Hirsipadontie 2 / teams -yhteys (hybridi-kokous) 
Läsnä 21 vuokralaistoimikunnan jäsentä (liite 1) 

 
  

PÖYTÄKIRJA 1/2022 

1. Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja Harry Wikström avasi kokouksen kello 18.04. 
 

2. Kokouksen läsnäolijoiden kirjaaminen ja äänivaltaisten toteaminen 

Todetaan läsnäolijat nimenhuudolla, puheenjohtaja Harry Wikström vahvistaa läsnäololistan. 

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä tarvittaessa 
läsnäolo -ja puheoikeuden myöntäminen ulkopuolisille henkilöille 
Todetaan kokous vuokralaisdemokratiasäännön mukaisesti koolle kutsutuksi ja 
päätösvaltaiseksi. 
 

4.   Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 
  Hyväksytään asialista kokouksen työjärjestykseksi. 
 

5.   Valitaan kokoukselle sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat  
  tarvittaessa ääntenlaskijoina 
  Esitettiin ja valittiin kokouksen sihteeriksi Anne Vuori. Esitettiin ja valittiin pöytäkirjan- 
  tarkastajiksi Tanja Sjöstedt ja Raija Vuorentausta. 
      

6.   VTK:n järjestäytymiskokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 
     Lisätään, että kohdassa 11. turvallisuustiimin vetäjäksi valittiin Henry Häggqvist. 
     Hyväksytään järjestäytymiskokouksen pöytäkirja. 
 

7. VTK:n järjestäytyminen 

Järjestäytymiskokouksessa valittu edustaja on eronnut tehtävistään, valitaan edustajat 

seuraaviin tehtäviin. 

 - VTK:n sihteerin valinta. Esitettiin ja valittiin sihteeriksi Anne Vuori. 

 - VTK:n alue-yten varajäsenen valinta. Esitettiin ja valittiin Markku Jakonen. 

 - VTK:n työvaliokunnan jäsenen valinta. Esitettiin ja valittiin Markku Jakonen. 

 

 Riitta Vahtera saapui kokoukseen 18.19. 

 

8.  VTK:n asiakirjojen hyväksymiset 

  - kalusteluettelo vuodelta 2021, toimitetaan kokouksen jälkeen ja hyväksytään seuraavassa 

  kokouksessa. 

   - toimintakertomus vuodelta 2021, hyväksytään toimintakertomus vuodelta 2021. 

   - määrärahaselvitys vuodelta 2021, hyväksytään määrärahaselvitys vuodelta 2021. 

   - määrärahaselvityksen hyväksyminen sekä tili -ja vastuuvapauden myöntäminen  

  rahastonhoitajalle. Hyväksytään määrärahaselvitys ja myönnetään tili -ja vastuuvapaus 

  rahastonhoitaja Raija Vuorentaustalle sekä esityksen mukaan S-business kortin toiselle 

  käyttäjälle Harry Wikströmille. 
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9. S -business kortin haltijat ja mobiilisovelluksen käyttöoikeudet 

 Esitetiin ja myönnettiin S-business korttinen ja mobiilisovelluksen käyttöoikeudet 

  Raija Vuorentaustalle ja Harry Wikströmille. 

 

10. Toimintakalenterin (vuosikellon) hyväksyminen 

 Esitetään, että kesäkuun ja joulukuun kokoukset siirtyvät palkkioiden maksuaikataulun 

  vuoksi pidettäväksi toukokuulle ja marraskuulle. Tarkastetaan Hekan toimittamasta  

  talousarvioaikataulusta, onko kokouksia mahdollista siirtää mm. lausuntopyyntöjen  

  vuoksi. Hyväksytään toimintakalenteri seuraavassa kokouksessa. 

 

11. Lausunto alueen sisäisen sijainnin pisteytyksestä 

 Puheenjohtaja Harry Wikström alusti lausunnon merkitystä mm. kohteiden vuokriin.  

   Todetaan, että seuraavissa kohteissa sisäinen sijainti on tyydyttävä – Näsinoja,  

  Metsäpurontie 13, Rajametsäntie 29. Todetaan, että seuraavassa kohteessa sisäinen 

  sijainti on hyvä – Pakilantie 10. Valmistellaan lausunto perusteluineen aluetoimistolle. 

 

 Päätetään, että kutsutaan seuraavaan kokoukseen Helena Raitio. 

 

12. Työvaliokunnan 1/2022 kokouksen asiat 

 Merkitään tiedoksi työvaliokunnan kokouksen 1/2022 pöytäkirja.  

  Hirsipadontien kokoustilan monitoimilaite ja nettiyhteys ovat toiminnassa. 

 

13. VTK:n kotisivut 

 Todetaan, että Maunulan alueen vtk:n kotisivut ovat sulkeutuneet weeblyn palvelussa,  

  koska käytössä ei ole maksukorttia sivuston ylläpidon maksuun. (VTK:lla on käytössä 

  S-business maksukortti) Todetaan, että vuokralaistoimikunnalle on avattu kotisivut 

  hekalaiset.fi sivuston alaisuuteen ja talotoimikunnilla on myös mahdollista tehdä oma 

  osionsa sivustolle. VNK järjestää koulutusta talotoimikunnille ja vuokralaistoimikunnille, 

  kouluttajana Sami Auersalmi (ilmoittautumiset sami@phyk.fi) 

  Esitettiin ja päätettiin, että Maunulan sivuston pääkäyttäjä on Jarno Rosvall. 

  Esitettiin ja päätettiin antaa Maunulan hekalaiset FB-ryhmän ylläpito-oikeudet Elle 

  Huismanille ja Jarno Rosvallille jo olemassa olevien pääkäyttäjien lisäksi. 

  

14. VSS ajankohtaiset asiat 

 Esitettiin ja valittiin turvallisuustiimin varavetäjäksi Raija Vuorentausta. Todetaan, että 

  kohteiden turvallisuushenkilöiden yhteystietoja puuttuu, puheenjohtaja Harry Wikström 

  on yhteydessä Mikko Saariseen. Henry Häggqvist tiedotti Helpen koulutuksista, joita 

  on runsaasti kuluvana keväänä ja niistä on tiedotettu turvallisuushenkilöitä sähköpostilla.  

  Maksulliset koulutukset valituille turvallisuushenkilöille tulee mennä Mikko Saarisen kautta. 

 

 Hekan taloturvallisuusilta tiiminvetäjille järjestetään 8.3.3022 klo 17.30. Maunulasta osallistuu 

  Henry Häggqvist ja Raija Vuorentausta. 

 

  Päätetään, että kutsutaan seuraavaan kokoukseen Mikko Saarinen. 
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15. Vuokralaisneuvottelukunnan ajankohtaiset asiat 

 Anne Vuori kertoi 14.2.2022 pidetystä kokouksesta. Pöytäkirja on luettavissa 

  hekalaist.fi sivustolla. Käytiin keskustelua Hekan toiveesta poistaa +/- 20% sääntö 

 pisteytyksen uusimisen myötä.  

 

16. Alue yten ajankohtaiset asiat 

 Riitta Vahtera kertoi 24.1.2022 ja 16.2.2022 pidettyjen kokousten asioita. 24.1.2022 

  pidetyn kokouksen pöytäkirja on liitteenä 2 ja 16.2.2022 pidetyn kokouksen pöytäkirja 

  toimitetaan jäsenistölle tarkistuksen jälkeen. 

 

 Käytiin keskustelua henkilöstövajeesta, joka näkyy huollon puolella. 

 

17. Viestit aluetoimistolle / aluetoimistolta 

 Käytiin keskustelua lumikuormasta ja runsaasta jäästä kohteiden pihoilla. Todetaan,  

  että sadevesiviemärit ovat jään alla ja ne tulisi aukaista pikaisesti. Todetaan, että 

  viikonloppuihin osuneet lumimyräkät ovat aiheuttaneet vaaratilanteita, kun hälytys- 

  ajoneuvot ovat jääneet jumiin auraamattomille pihoille. Selvityksessä on ainakin 

  yksi tapaus Pakilantien kohteesta. 

 

 Päivystysnumeron jonotusajat ovat kohtuuttoman pitkiä, toivotaan, että henkilöstöä 

  lisätään. 

 

 Helena Raitio on 2.2.2022 lähettänyt viestiä, jossa pyydetään ilmoittamaan 

  vuokralaistoimikunnan tilan hankinnat 21.3.mennessä. Todetaan, että vuokralais- 

  toimikunnan tilaan ei tarvita hankintoja. 

 

18. Muut esille tulevat asiat 

 Heka hankkii vuokralaistoimikunnille Office -paketin, joka sisältää myös Teamsin.  

 

  Rappujen nimitauluista ja ovista ei poisteta pois muuttaneiden nimiä, aluetoimistolta 

  on sanottu, että uuden asukkaan tulee itse pyytää nimenvaihtoa nimitauluun ja oveen. 

  Selvitetään mikä on Hekan linjaus. 

 

 Raija Vuorentausta ilmoitti, että seuraavassa kokouksessa tulee valita uusi rahastonhoitaja 

  ja S-businnes kortin käyttäjä hänen väistöönsä muuton vuoksi. 

  

 Käytiin keskustelua, että S-business kortti vaikeuttaa toimintaa, koska isännöitsijät 

  eivät kirjoita ostositoumuksia tai tee hankintoja talotoimikunnille muualta kuin Prismasta. 

  Todetaan, että uusi määrärahaohjeistus antaa talotoimikuntien valita mm. tietokoneiden,  

  printtereiden ja kausikukkien ostopaikat ja isännöitsijän on tehtävä hankinta tai antaa osto- 

  sitoumus Hekan muilta sopimuskumppaneilta. 

 

 Esitetiin tiedottajan valintaa keventämään sihteerin ”työtaakkaa”. Todetaan, että tälle ei  

  ole tarvetta ja päätettiin, että tiedottajaa ei valita. 
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19. Seuraava kokous 

 Seuraava kokous pidetään 16.3.2022 klo 18 hybridinä. 

  

 

20. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja Harry Wikström päätti kokouksen kello 20.29. 

 

 

 

 

 

 
            
  
 Harry Wikström   Anne Vuori 
  puheenjohtaja   sihteeri 
 
   

     
  
Tanja Sjöstedt   Raija Vuorentausta 
pöytäkirjantarkastaja  pöytäkirjantarkastaja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


