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VUOKRALAISTOIMIKUNNAN KOKOUS 6/2022 
 
Aika keskiviikko 16.11.2022 kello 18.00 
Paikka Hirsipadontie 2, VTK:n kokoustila 
Läsnä Vuokralaistoimikunnan jäseniä yhteensä 16 jäsentä 

Helena Raitio, Heka Länsi asiakkuuspäällikkö 

PÖYTÄKIRJA 

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja Harry Wikström avasi kokouksen kello 18.04. 

 

2. Läsnäolijoiden toteaminen ja tarvittaessa läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen 

toimikunnan ulkopuolisille henkilöille 

Todetaan läsnäolijat nimilistalla ja myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus Helena Raitiolle. 

Paikalla läsnä / etänä yhteensä 17 toimikunnan jäsentä. 

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 

  Esitettiin ja valittiin Tanja Sjöstedt ja Elle Huisman. 

 

6. Merkitään tiedoksi kokouksen 5/2022 pöytäkirja 

  Merkitään tiedoksi kokouksen 5/2022 pöytäkirja. 

 

7.  Ajankohtaista aluetoimistolta, Helena Raitio 

  Madis Mogilevtsev on palannut takaisin isännöitsijän tehtäviin ja Reijo Nurmela 

   kiinteistöpäällikön tehtäviin. Toiveena on, että mikäli talotoimikunta haluaa 

   isännöitsijän tai muun vastuuhenkilön asukaskokoukseen toiveet ajankohdasta 

   tulisi esittää hyvissä ajoin. 

 

  S-business kortit vanhenevat helmikuussa 2023. Sovitaan yhteinen nouto 

   Hirsipadontien kokoustilaan kortin haltijoille, eli aluetoimistolle ei tarvitsisi mennä. 

 

  Kustaankartanon palvelukeskuksen loput talot ovat siirtyneet Hekan haltuun  

   erityiskohteeksi ja vain huoltoa. 

 

  Käskynhaltijantien ja Maapadontien väliin tulevan uudiskohteen rakentaminen on 

   myöhässä vallitsevan rakennustilanteen vuoksi. 

 

  Sähköautojen latauspaikat. Vuodelle 2023 on määritelty xx -määräinen budjetti ja 

   paikkoja ladataan esitysten mukaan. Kohteessa tulee olla asukas, jolla on jo  

   olemassa tai tilattuna täyssähköauto. Tällöin rakennetaan viisi (5) paikkaa. 

   Paikat rakennetaan niin, että Ara -avustusten ehdot täyttyvät. Uudis- ja perus-  

   korjauskohteisiin tulee automaattisesti viisi (5) paikkaa. 

 

  Maunulan alueella on menossa väestösuojien tiiveyskokeet, josta siirtyvät  

   Haagaan. Väestösuoja -webinaari 1.12.2022 Hekan järjestämänä. 
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  Pelastussuunnitelmia päivitetään, Pelsun sopimus loppuu. Turvakohde päivittää 

   yhteistyössä aluetoimiston kanssa uusia pelastussuunnitelmia ja ne tulevat  

   asukassivuille luettaville. 

 

  Heka uusilla asukassivuilla (Tampuuri) on yli 19 000 rekisteröityä käyttäjää. Hekan 

   pankkitilit vaihtuvat Nordeaan, tiedote tästä tulee ensi vuoden puolella.  

 

  Astetta alemmas -kampanjan webinaari 29.11.2022, jossa käydään läpi energian 

   säästöön liittyviä asioita sekä varatumista mahdollisiin sähkökatkoksiin. 

 

8. Vuokralaistoimikunnan vuoden 2023 tavoitteet 

  Sovitaan kotisivukoulutus tammikuulle 2023. Pyydetään koulutus Sami  

   Auersalmelta ja koulutus pidetään Pohjois-Haagan yhteiskoululla. 

 

  Järjestetään kevätseminaari uuden yhteishallintolain tiimoilta. 

   Järjestetään tutustuminen Vuosaaren alueeseen yhteistyössä esim. toisen Lännen 

   alueen kanssa. 

  Syksyllä on myös Hyyryläispäivät, Vuokralaispäivät ja Asukasliiton -seminaari. 

 

9. Talotoimikuntien anomukset 

  Maapadontie anonut monitoimitulostinta 419,-. Tulostin hankittu puheenjohtajan 

   päätöksellä. 

   Metsäpurontie 13 anonut tuplakahvinkeitintä n. 100,-. Päätetään hankkia. 

   Rajametsäntie 29 anonut tietokoneen näyttöä n. 190,-. Päätetään hankkia. 

   Mikkolantie 7 anonut pölynimuri n. 180,-. Päätetään hankkia. 

  Maunulanmäki 3 anonut grillikatoksen valoja + paristoja n. 50,-. Päätetään hankkia. 

   Näsinojantie 6 anonut tv:tä n. 699,-. Päätetään hankkia. 

   VTK:n tilaan talotoimikuntien lainattavaksi tekstiilipesuri n. 600 eur. Päätetään hankkia. 

 

  Esitetään ja päätetään, että 15.12.2022 mennessä tehdyt anomukset max. 300 eur per 

   kohde voidaan hankkia puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan päätöksellä. Ne kohteet 

   joille on jo hankittu tämän vuoden puolella, ei enää myönnetä uutta hankintaa vuoden 

   2022 aikana. 

 

  Määrärahaohjeen mukaan vuokralaistoimikunnan määrärahalla talotoimikunnille tehtyjä 

   hankintoja ei kirjata talotoimikuntien kalusteluetteloon vaan vuokralaistoimikunnan 

   kalusteluetteloon. 

    

10. Talotoimikuntien ajankohtaiset asiat 

  Näsinojantie 6 kuntotutkimus isännöitsijän mukaan vuonna 2025, tätä ei  

   kuitenkaan ole PTS-suunnitelmassa. 

  Osasta kerhotiloja nettiyhteydet puuttuvat edelleen. Asiaa selvitetään. 

   Pakilantiellä ongelmia pihavalaistuksen kanssa. Kalusteluetteloon ei merkitä lahjoituksena 

   saatuja tavaroita, ainoastaan määrärahalla tai aluetoimiston hankkimana. 

 

11. Alue yten ajankohtaiset asiat 

  Ei kokousta. Seuraava 15.12.2022. 
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12. Vuokralaisneuvottelukunnan ajankohtaiset asiat 

  Ei kokousta. Seuraava 12.12.2022. 

 

13. Viestit aluetoimistolle / aluetoimistolta 

  Ei viestejä. 

 

14. VSS ajankohtaiset asiat 

  Todetaan, että vastuuhenkilöitä on hankala saada. 

  Asukaskokouksissa uutena valitut turvallisuushenkilöiden yhteystiedot tulee toimittaa 

   Raija Vuorentaustalle ja Henry Häqqgvistille. 

 

15. Muut esille tulevat asiat 

  Pikkujoulut 18.11.2022 Ravintola Nyyrikissä. 

  Vinkkinä: Entäs nyt Maunula 2 -teatteriesitys Maunulatalossa. Kannattaa käydä 

   katsomassa. 

  Viherhoidon vastuutaulukkoa ei ole vielä saatu. 

 

16 Seuraava kokous keskiviikkona 8.2.2023 klo 18, ellei puheenjohtaja toisin ilmoita 

  Päätetään pitää seuraava kokous 8.2.2023 kello 18, ellei puheenjohtaja toisin ilmoita. 

 

17. Kokouksen päättäminen 

  Puheenjohtaja Harry Wikström päätti kokouksen kello 20.21. 

 

  

 

      

 

 Harry Wikström   Anne Vuori 

 puheenjohtaja   sihteeri 

 

 

 

 Olemme tarkistaneet pöytäkirja ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi 
 
      
 
 Tanja Sjöstedt   Elle Huisman 
 pöytäkirjantarkastaja  pöytäkirjantarkastaja 
 

 


