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1305 TEUVO PAKKALAN TIE 1:N TALOTOIMIKUNNAN KOKOUS 1/2022 

Aika maanantai 22.2.2022 klo 18.00 

Paikka Teuvon tupa 

Läsnä: Sami Auersalmi, puheenjohtaja 
Sari Hellberg, sihteeri 
Aamino Hassan 
Antero Huttunen 
Ritva Ihalainen  
Eija Pantsar, varajäsen 

Poissa: 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. Talotoimikunnan toiminta ja tiedotus
Keskusteltiin talotoimikunnan toiminnasta. Jatkossakin tapahtumat suunnitellaan ja toteutetaan 
yhteistyöllä. Sari vastaa pääsääntöisesti Teuvon tuvan varauksista, mutta myös muut osallistuvat 
siihen. Eija käy hankkimassa kokoustarjoilut ja Antero hoitaa pöytäkirjojen jaon. 

Sovittiin, että jatkossa pöytäkirjat laitetaan kotisivuille ja facebook ryhmään tieto niistä. 
Tapahtumakalaneri laitetaan myös facebook ryhmään. Jaetaan tiedote jokaiseen asuntoon 
talotoimikunnan toiminnasta. 

4. Talotoimikunnan yhteystiedot
Sovittiin, että talotoimikunnan yhteystiedot laitetaan ilmoitustauluille ja kotisivuille. 

5. Vuokralaistoimikunnan kuulumisia
Vuokralaistoimikunta on kokoontunut kolme kertaa. 30.11. pidetyssä kokouksessa oli vieraana 
aluejohtaja Pekka Tuokko. Kokouksessa keskusteltiin mm. järjestyssäännöistä, 
vuokralaistoimikunnan siirtymisestä Teuvon tuvalle, tiedottamisesta sekä seminaareista. 

14.12. pidetyssä uuden vuokralaistoimikunnan järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajaksi valittiin 
Sami Auersalmi, varapuheenjohtajaksi Tuija Hakoniemi ja sihteeriksi Sari Satokangas. 
Vuokralaisneuvottelukuntaan edustajaksi valittiin Sami Auersalmi ja varalle Tuija Hakoniemi. 
Alueen yhteistyöelimeen valittiin edustajaksi Sari Satokangas ja Sami Auersalmi ja varalle Tuija 
Hakoniemi ja Marjaana Hujanen. Myöhemmin vuokralaisneuvottelukunnan 
järjestäytymiskokouksessa Sami Auersalmi valittiin sen puheenjohtajaksi. Alueen yhteistyöelimessä 
Heka tason yhteistyöelimeen valittiin jäseneksi Ari Luukinen ja varajäseneksi Sami Auersalmi. 
Lännen alueen talouden ja hallinnon valvojaksi valittiin Sari Satokangas ja Hekan valvojaksi Tuomas 
Anttila. 1.5. Hekan hallituksessa aloittaa Pirjo Salo ja jatkaa Sebastian Franckenhaeuser.  

14.2. pidetyssä kokouksessa vieraan olivat aluejohtaja Pekka Tuokko sekä huollon 
kiinteistöpäällikkö Reijo Nurmela. Kokouksessa käsiteltiin mm. talvikunnossapitoa, pesuloiden 
käyttösääntöjä, tupakointipaikoista, tampuurin uusista asukassuvuista, hissien hälytyksistä, 
määrärahaselvityksistä sekä S-kaupat.fi -sovelluksesta. Kaikkien kannattaa käydä rekisteröitymässä 
tampuurin asukassivuille. Näin saa tampuurin laajat toiminnot käyttöönsä. Asiakaspalvelun 
puhelinvaihde on ollut ruuhkautunut ja toivotaan kärsivällisyyttä asian suhteen. 
Tuplayhteydenottoja (soittopyyntö + sähköposti) tulee välttää koska tämä lisää turhaan työtä. 
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Hissin ollessa rikki, jos henkilö on sisällä, tulee olla yhteydessä hissiyrityksen päivystysnumeroon, 
mutta jos hississä ei ole henkilöä, tulee olla yhteydessä aluetoimistoon tai sen päivystysnumeroon. 
 

6. Teuvon tuvan käyttökansio 
Sovittiin, että tehdään käyttökansio su 6.3. klo 15 alkaen. 
 

7. Vuoden 2021 määrärahaselvitys 
Käsiteltiin kohteen määrärahaselvitys vuodelta 2021. Se on hyväksytty aluetoimistolla. 
 

8. Vuoden 2022 toimintasuunnitelma/kalenteri 
Käsiteltiin toimintakalenteri. Lisättiin siihen vapputapahtuma. 
 

9. Esitys korjaustarpeista ja kerhohuonehankinnoista 
Kerhohuoneelle toivotaan uutta hellaa, koska vanha ei toimi kunnolla. Teuvon tuvan eteen 
odotetaan kalusteita. Talotoimikunta ehdottaa edelleen, että vuodelle 2023 suunnitellun 
keittiöremontin yhteydessä asennetaan asuntoihin valokuituyhteydet. Keittiöremontin 
hankesuunnittelun tulee alkaa ajoissa, mahdollisimman pian. Näin ehditään rakentaa koekeittiöt ja 
suunnittelulla on tarpeeksi aikaa. Pihan rinteisiin odotetaan edelleen vihersuunnitelmaa. 
 

10. Talopesula ja mattopesula 
Keskusteltiin pesulan käyttösäännöistä. Talotoimikunnan näkemyksen mukaan nykyiset ajat ovat 
toimivat. Pesutupaa voidaan varata jokaisena päivänä klo 8-22 välillä. Koneita voi varata yksitellen 
ja pesukoneiden ajat alkavat parillisina tunteina ja kestävät kaksi tuntia. Kuivausrumpujen ajat ovat 
30 minuuttia myöhemmin ja kestävät myös kaksi tuntia. Kuivaushuoneesta pyykit tulee poistaa 
kahden tunnin jälkeen vuoron päättymisestä. Vuoron klo 20-22 käyttäjän tulee poistaa pyykit 
kuivaushuoneesta seuraavaan aamuun klo 8 mennessä. 
 
Koneiden luukut tulee jättää auki ja nukkasihdit puhdistaa vuoron päätyttyä. Pesutuvassa ei saa 
pestä eikä kuivata mattoja. 
 
Pesutuvan eteiseen toivotaan pöytä ja tuolit takaisin. 

 

11. Vapputapahtuma 
Päätettiin järjestää vapputapahtuma 30.4. klo 12–15. Hankitaan tilaisuuteen ohjelmaa ja tarjoiluja. 
Sami ja Sari hoitavat ohjelman ja tarjoilun. Tarjoilut valmistetaan ja laitetaan esille yhdessä. 
 

12. Parkkipaikkojen ja pihojen talvikunnossapito 
Haagan alueella on merkityt henkilöt ja traktorit, joille on tehty suunnitelma jo syksyllä. Ensin 
tehdään koko alueella tärkeimmät pelastustiet, jonka jälkeen tehdään muita lumitöitä. Autotallien 
edustat kuuluvat pääsääntöisesti tallien omistajille, joten ne aurataan viimeisenä. Autopaikoilta 
tulee jokaisen poistaa lumet itse. Kohteessa on tehty koneella tehtävät lumityöt kohtuullisesti, 
mutta käsin tehtävät lumityöt ja hiekoitukset on tehty lähes kokonaan asukkaiden toimesta. 
Aluetoimisto on tehnyt ala-arvoisesti niiden talvikunnossapidon. Asiasta on reklamoitu 
aluetoimistoon pitkin talvea. 
 
Parkkipaikalle on hankittu kaksi uutta lumikolaa. Lisäksi Teuvo Pakkalan tie 1 hiekka-astiaan 
hankittiin lapio ja ämpäri, mutta ne hävisivät samana päivänä. 
 

13. Talous 
Edellisen kokouksen jälkeen ei ole hankittu kuin kokoustarjoiluja.  
 

14. Toimintasuunnitelmassa olevien tapahtumien tilanne 
Sami tilaa talkoolavat toukokuulle. Sami tekee ilmoitukset tapahtumista. 
 

15. Asukaspalautteet 
Isolla parkkipaikalla on asukas teipannut lämpötolpan katkaisijan, niin, ettei sähkö katkea kahden 
tunnin jälkeen. Tämä on ehdottomasti kiellettyä. Tehdään aluetoimistolle ilmoitus asiasta. 
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16. Muut asiat
7E saunan käyttö voi alkaa 23.2.2022 ja naisten lenkkisauna palaa sinne 1.3. alkaen. 

Keittiöremontin asukasedustajana toimii Sami Auersalmi. Keskusteltiin, mitä toivomuksia erilaisiin 
keittiöihin on. Todettiin, että kohteessa on viittä erilaista keittiömallia. Järjestetään huhtikuussa 
keskustelutilaisuus asukkaille toiveista. 

Talotoimikunta ehdottaa tupakointipaikaksi Teuvo Pakkalan tie 5:n sisäpihalla (eli Teuvo Pakkalan 
tie 7:n puolella) olevan penkin yhteyteen. 

17. Seuraava kokous
Seuraava kokous ti 3.5. klo 18. 

18. Kokouksen päättäminen
Päätettiin kokous klo 20.50. 

Sami Auersalmi Sari Hellberg 
puheenjohtaja  sihteeri 


