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VUOKRALAISTOIMIKUNNAN KOKOUS 3/2022 
 
Aika keskiviikko 11.5.2022  
Paikka Hirsipadontie 2 / teams -yhteys (hybridi-kokous) 
Läsnä 19 vuokralaistoimikunnan jäsentä (liite 1) 

Helena Raitio Heka Lännen asiakkuuspäällikkö 
  

PÖYTÄKIRJA 3/2022 

1. Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja Harry Wikström avasi kokouksen kello 18.03 
 

2. Kokouksen läsnäolijoiden kirjaaminen ja äänivaltaisten toteaminen 
Todetaan läsnäolijat nimenhuudolla, puheenjohtaja Harry Wikström vahvistaa läsnäololistan. 
Myönnetään läsnäolo -ja puheoikeus Helena Raitiolle. 

Rajametsäntien kohteesta kaksi edustajaa paikalla, pyydetty Kim Palmroosia poistumaan 
kokouksesta. 

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 kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina 
  Esitettiin ja valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Tanja Sjöstedt ja Markku Jakonen. 
      

6.   Merkitään tiedoksi kokouksen 2/2022 pöytäkirja 
     Merkitään tiedoksi kokouksen 2/2022 pöytäkirja. 

 

7. Aluetoimiston ajankohtaiset asiat – Helena Raitio 

Isännöitsijä Madis Mogilevtsev sijaistaa huollon kiinteistöpäällikköä lokakuun loppuun ja Juha 

Kapanen sijaistaa isännöitsijää vastaavan ajan. Lännen alueella aloittaa 1.6.2022 isännöitsijä 

Johanna Hattunen, jolloin isännöintialueisiin tulee muutoksia. Asiakaspalvelussa on aloittanut 

Alisa vakituisena työntekijänä sekä Anna ja Kaapo kesätyöntekijöinä. Lännen alueelle haetaan 

kiinteistönhoitajia. 

 

  Asiakaspalvelu on ruuhkautunut, tilanne tiedostetaan ja asialle pyritään tekemään 

mahdollisimman pian korjaavia toimenpiteitä. Pahin ruuhka on saatu purettua lakon aikana. 

 

  Hekan yhtiökokous on kokoontunut ja Hekalle on valittu uusi hallitus.  

 

  Vastuunjakotaulukko sekä vahingonkorvaushinnasto on päivitetty ja on luettavissa hekaoy.fi 

 sivuilta. Käytiin keskustelua vikavirtakytkimen testauksesta ja toiminnasta. 

 

  Hekan tilinpäätös, toimintakertomus ja vastuullisuusraportti vuodelta 2021 on julkaistu ja on  

  luettavissa hekaoy.fi sivustolta. 

 

  Vuosijuhlien määrärahaa on tarkennettu Heka -ytessä ja jatkossa vuosijuhlien määräraha on 

  vastaava, kuin normaalimääräraha. Päätös astuu voimaan heti mutta tähän mennessä sovitut  

  toteutetaan sopimuksen mukaan. 
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 Kaikissa kerhotiloissa ei vieläkään ole toimivaan nettiyhteyttä, pyydetään alue- 

  toimistolta selvitystä tilanteesta mahdollisimman pian. 

   

  Helena Raitio poistu kokouksesta 18.59. 

 

8. Päätetään MS Officen -lisenssin haltija ja oikeudet henkilölle, joka pääasiallisesti 

  pyytää kokoukset koolle. Henkilölle tulee lisenssiä varten sähköpostiosoite  

  etunimi.sukunimi@hekalaiset.fi. Vuokralaistoimikunnan lisenssin maksaa Heka 

 Päätetään, Maunulan alueen vuokralaistoimikunnan MS Office -lisenssin käyttäjäksi 

nimetään puheenjohtaja Harry Wikström. 

 

9. Kartoitetaan talotoimikuntien kiinnostus MS Officen -lisenssin hankintaan. Tilaus 

 tehdään ns. kertatilauksena vuodeksi eteenpäin. Talotoimikunta nimeää lisenssin 

 haltijan ja hänelle luodaan lisenssiä varten sähköpostiosoite 

etunimi.sukunimi@hekalaiset.fi. Talotoimikunnan lisenssin maksaa talotoimikunta 

määrärahastaan 

 Siirretään seuraavan kokoukseen. Talotoimikunta voi käydä aiheesta alustavia keskusteluja. 

 

10. Päätetään kuinka monta ja ketkä henkilöt osallistuvat Maunulan VTK:n edustajina  

  Vuokralaiset ry:n vuokralaispäiville (Tukholma 26-28.8.2022) ja Asukasliitto ry:n  

  asukaspäiville (24-25.9.2022 Pori). Kustannukset katetaan VTK:n määrärahasta 

 Vuokralaispäivät: Päätetään, että Vuokralaispäiville osallistuu Anne Vuori ja Leena Pölönen. 

Asukaspäivät: Päätetään, että Asukasliiton asukaspäiville osallistuu Noura Mekhane ja  

Leena Pölönen.  

 

11. Maunulan VTK:n seminaari 14.5.2022 

 Seminaari toteutetaan sovitun mukaisesti. 

 

12. Talotoimikuntien ajankohtaiset asiat 

 Metsäpurontie 13: Kohteessa haasteita kiinteistöhuollon kanssa. Neuvotaan avaamaan 

keskusteluyhteys aluetoimiston kanssa tilanteen ratkaisemiseksi. Keskustelussa kävi ilmi, 

että sama haaste (pihoja ei hoideta) on muissakin kohteissa. 

 

 Tiedustellaan aluetoimistolta, kuuluuko siistijän tehdä huomioita mahdollisista epäkohdista 

(rikkinäiset lamput etc.) kiinteistöhuollolle. 

 

13. Alue yten ajankohtaiset asiat 

 Alue yten kokous ollut 25.4. Riitta Vahtera kertoi kokouksen sisällöstä, kokouksen pöytäkirja 

liitteineen on pöytäkirjan liitteenä 2. (ei julkinen) 

 

14. Vuokralaisneuvottelukunnan ajankohtaiset asiat 

 Anne Vuori kertoi vuokralaisneuvottelukunnan kokouksesta 2/2022, pöytäkirja on luettavissa 

hekalaiset.fi sivustolta. 

 

15. Viestit aluetoimistolle 

 Ei viestejä aluetoimistolle. 
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16. VSS ajankohtaiset asiat 

 Ei ajankohtaisia asioita. Helpen sivuilta löytyy ajankohtaisia asioita ja koulutuksia. 

 Turvallisuuskävelyistä pyynnöt Henry Häggqvistille. 

 

17. Muut esille tulevat asiat 

 Tiedustellaan miksi Hekan järjestyssääntö on ristiriidassa palolain kanssa, koskien 

pieniä autotallissa tehtäviä auton huoltotöitä? (renkaiden vaihto, imurointi) 

 

 Päätetään laatia vastineet Hekan päätöksiin kohteiden vuosijuhlista ja talkoolavoista. 

Päätetään, että puheenjohtajisto laatii vastineet ja toimittaa ne Hekalle. 

 

18. Seuraava kokous keskiviikkona 17.8.2022 klo 18, ellei puheenjohtaja toisin ilmoita 

 Päätetään järjestää seuraava kokous 17.8.2022 klo 18, ellei puheenjohtaja toisin ilmoita. 

 

19. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja Harry Wikström päätti kokouksen kello 20.20 

 

 

 

 

 
              
 
 Harry Wikström   Anne Vuori 
  puheenjohtaja   sihteeri 
 
   

     
 
Tanja Sjöstedt   Markku Jakonen   
pöytäkirjantarkastaja  pöytäkirjantarkastaja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


