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VUOKRALAISTOIMIKUNNAN KOKOUS 5/2022 
 
Aika keskiviikko 12.10.2022 kello 18.00 
Paikka Hirsipadontie 2 VTK:n kokoustila 
Läsnä Vuokralaistoimikunnan jäsenet, yhteensä 13 henkilöä 
 
 
PÖYTÄKIRJA 5/2022 
 
1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja Harry Wikström avasi kokouksen kello 18.02. 
 

2. Läsnäolijoiden toteaminen ja tarvittaessa läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen 

toimikunnan ulkopuolisille henkilöille 

Todetaan läsnäolijat. Paikalla yhteensä 13 vuokralaistoimikunnan jäsentä 

 

3. Kokouksen päätösvaltaisuus 

  Todetaan kokous sääntömääräisesti koolle kutsutuksi ja päätösvastaiseksi. 

 

4. Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 

  Hyväksytään asialista kokouksen työjärjestykseksi. 
 

5. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina 

  Esitetään ja valitaan Tanja Sjöstedt ja Elle Huisman. 
 

6. Merkitään tiedoksi kokouksen 4/2022 pöytäkirja 

 Tiedusteltiin edellisessä kokouksessa puheena ollutta viherhoidon 

vastuujakotaulukkoa, tätä ei ole vielä saatu. Merkitään tiedoksi kokouksen 4/2022 

pöytäkirja. 
 

7.  Yhteishallintalaki, hallituksen lakiesitys 

  Käytiin keskustelua yhteishallintalaista. VNK:n edustajista työryhmään on valittu Sami 

  Auersalmi, Tiina Backström, Hans Duncker ja Tommy Dahlström. 
 

8.  Pöytäkirjojen toimittaminen aluetoimistoon 

  Asia jää pöydälle, odotamme selventäviä ohjeita Heka-ytestä. 
 

9. Määrärahaselvitys, täydentävät ohjeet 

Käytiin läpi määrärahaselvityksen täydentävät ohjeet. Ohjeet löytyvät hekalaiset.fi -

sivustolta. 
 

10. Talotoimikuntien anomukset 

  Käsiteltiin Torpparinmäentie 32 talotoimikunnan anomus kahvikeittimen hankinnasta  

  (arvo 100 eur). Hyväksyttiin hakemus yksimielisesti. Puheenjohtaja Harry Wikström 

  sopii hankinnasta asiakkuuspäällikkö Helena Raition kanssa. 
 

 Käytiin keskustelua talotoimikuntien mahdollisuudesta anoa hankintoja varten rahaa 

  vtk:lta. 
 

Vuokralaistoimikunta pyytää talotoimikuntien hankinta-anomuksia 10.11.2022 

mennessä puheenjohtajalle, jotta ne voidaan käsitellä seuraavassa kokouksessa ja hankinnat 

kohdistuvat vuoteen 2022. 
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11. Pikkujoulut 2022 

  Ilmoittautuneita on yhteensä 20 henkilöä. Pikkujoulut pidetään teatteriravintola Nyyrikissä 

  18.11.2022 klo 18 alkaen. Ravintola on ilmoittanut, että allergiat huomioidaan mutta muita 

  toiveita ei. 
 

12. Viherasiat 

  Puheenjohtaja Harry Wikströmille on toimitettu lista puutteista, joita ei ole alueilla tehty. 

  Käytiin keskustelua vihertöistä, valvonnasta ja vihersopimuksen kilpailuttamisesta. Ongelmia 

  vihertöiden tekemisessä on edelleen. 
 

 Maapadontien kohteessa on vaihdettu hiekkalaatikoiden hiekat, mutta vanhat hiekat roskineen 

  on jätetty uusien alle. 
 

13. Talotoimikuntien ajankohtaiset asiat 

  Kuultiin Pakilantien talotoimikunnan ajankohtaiset asiat, ylimääräisen vuokrankorotuksen 

  lausunnon perusteet, jäljelle jääneen kylmäkellarin varaustilanteesta. Käytiin keskustelua 

  kylmäkellareiden sijanneista ja poistoista. 

 

 Kuultiin Näsinojantien talotoimikunnan ajankohtaiset asiat, kattoremontti aloitettu Hekan 

  vaatimuksesta nyt syksyllä, vaikka urakoitsija olisi aloittanut työt mieluiten keväällä. Lisäksi 

  vaihdettu asuntopihojen aitojen tolppia ”lahonneina”, vaikka näistä ei ole sovittu ennakkoon ja 

  ovat ajaneet kiireellisempien töiden edelle. 

 

14. Alue yten ajankohtaiset asiat 

  Pyydetään Harry Wikströmiä ja Riitta Vahteraa ottamaan esille huoneistojen postiluukuissa 

  olevien nimien vaihdot tai se, että niitä ei vaihdeta. 

 

 Alue-yten kokous ollut 12.9.2022. Kuultiin kokouksen kuulumiset. Pöytäkirja toimitetaan 

  vuokralaistoimikunnan jäsenille ja varajäsenille. Seuraava kokous 15.12.2022. 

 

15. Vuokralaisneuvottelukunnan ajankohtaiset asiat 

  Kuultiin vuokralaisneuvottelukunnan ajankohtaiset asiat, pöytäkirja on luettavissa hekalaiset.fi 

  sivustolla. 

 

  Pyydetään edustajaa ottamaan esille seuraavassa kokouksessa väestönsuoja-asiat ja 

  asukkaiden pääsy niihin. 

 

16. Viestit aluetoimistolle / aluetoimistolta 

 Asiakkuuspäällikkö Helena Raitio lähettänyt vuokrataulukon 0,14 eur säännön mukaisella 

korotuksella. 

 

17. VSS ajankohtaiset asiat 

  Turvallisuuskävelyjä tehdään. Koulutuksia voi katsoa Helpen sivustolta. 

  Syksyn asukaskokouksissa tulee valita turvallisuushenkilöt ja ne ilmoitetaan aluetoimistolle. 

 

18. Muut esille tulevat asiat 

  Järjestetään koulutusta talotoimikuntien kotisivujen tekoon heti vuoden 2023 alussa. 

   

19. Seuraava kokous keskiviikkona 16.11.2022 klo 18, ellei puheenjohtaja toisin ilmoita 

 Päätetään esityksen mukaan. 
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20. Kokouksen päättäminen 

 Puheenjohtaja Harry Wikström päätti kokouksen kello 20.00. 

 

 

 Harry Wikström   Anne Vuori 

puheenjohtaja   sihteeri 

 

 

 

 Tanja Sjöstedt   Elle Huisman 

 pöytäkirjantarkastaja  pöytäkirjantarkastaja 

 


