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1305 TEUVO PAKKALAN TIE 1:N TALOTOIMIKUNNAN KOKOUS 6/2022 
 
Aika tiistai 28.11.2022 klo 18.00 
 

Paikka Teuvon tupa 
 
Läsnä: Sami Auersalmi, puheenjohtaja 

Sari Hellberg, sihteeri 
Aamino Hassan 
Antero Huttunen 
Eija Pantsar, varajäsen 
 

Poissa: Ritva Ihalainen  
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. Vuokralaistoimikunnan kuulumisia 

Vuokralaistoimikunta ei ole kokoontunut. 
 
4. Teuvon tuvan varauskäytännöt 

Teuvon tuvan varaukset tulee tehdä aina sähköpostilla teuvontupa@gmail.com. Varauksia ei 
anneta pääsääntöisesti arkipäiviksi (hautajaiset tekevät poikkeuksen). Varaukset annetaan yhdelle 
varaajalle pe-su väliseksi ajaksi. Varaukset kannattaa tehdä viikkoja ennen tilaisuutta, sillä 
varaukset hoidetaan talkoovoimin ja useimmiten esim. seuraavalle tai sitä seuraavalle viikonlopulle 
varaukset ei onnistu, koska kaikilla on jo henkilökohtaisia suunnitelmia. 
 
Varauksesta tulee ilmetä haluttu viikonloppu, koko nimi, tarkka osoite, puhelinnumero, 
sähköpostiosoite ja tilaisuuden tarkoitus. Palvelemme vain suomen kielellä. 
 
Talotoimikunta päättää lain mukaan kerhohuoneen käytöstä ja on tehnyt tilan käyttösäännöt, 
mitkä löytyvät osoitteesta https://www.hekalaiset.fi/alueet/lansi/alueet/haaga/kohteet/1305-
teuvo-pakkalan-tie-1/ tai lyhyemmin urly.fi/2kTW. Samoilla sivuilla on tilan viitteellinen kalenteri. 
 

5. Joulutapahtuma 
Joulutapahtuma järjestetään la 10.12. klo 12–14. Tilaisuudessa tarjotaan joulupuuroa, glögiä ja 
pientä makeaa. Lapsille omaa ohjelmaa ja Korvatunturilta on luvassa vieras koko tapahtuman 
ajaksi. Kello 13 on luvassa yhteislaulua ja pienet muistamiset lapsille. 

 
6. Kohteen 50-vuotisjuhlat  

Kohteen 50-vuotisjuhlia vietetään la 10.6. Asukkaiden kokouksessa päätetiin, että ensi vuonna 
määrärahoja käytetään pääsääntöisesti tähän ja muuta toimintaa on vähemmän kuin normaalisti. 
 

7. Talous 
Määrärahoja ei ole kokousten välillä käytetty muuhun kuin kokouksiin ja koulutukseen.  
 

8. Toimintasuunnitelmassa olevien tapahtumien tilanne 
 Loppuvuodesta järjestetään joulutapahtuma ja joulusaunat lämpenevät jouluaattona. 
 

9. Asukaspalautteet 
Teuvo Pakkalan tie 13 C rapussa on aluetoimiston tai urakoitsijan toimesta kasattu pyöriä kasaan 
vesivahingon yhteydessä. Kuka korvaa mahdolliset vahingot. 
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10. Muut asiat 

Talotoimikunta kiittää kiinteistönhoitajaa ja miespuolista siivoojaa hyvästä työstä. Onko kohteen 
siivooja nyt vaihtunut? 
 
Lämmitystolppiin on jätetty sähköjohtoja roikkumaan. Tämä on turvallisuusriski ja sen vuoksi 
ehdottomasti kielletty. 
 
Kohteen tupakkapaikka on nyt määritelty Teuvo Pakkalan tie 5 sisäpihalle. Tämä on ainoa paikka 
kohteessa, joka on tarpeeksi pitkällä lastenleikkipaikasta, ikkunoista, parvekkeista ja 
sisäänkäynneistä ja niin, että siitä on hyötyä. Tontin rajalla ei ole järkevää olla tupakkapaikkaa, sillä 
tontin ulkopuolella tupakointi on sallittu. Kohteen alueella on muualla tupakointi kielletty.  Nyt 
tuhkakuppeja on laitettu ympäri tonttia, joka ei siis ole sallittua. 
 

Teuvo Pakkalan tie 5:n pyöräkellarissa on jätetty tavaroita ovien eteen. Esimerkiksi talovaraston 
punaisen oven edessä on painavia sähköpyöriä yms., jotka saattavat rikkoontua, kun varastossa 
käydään ja ne on pakko siirtää. Älä siis jätä pyörää siihen. Pyöräkellarissa ei saa ladata sähköpyöriä. 

  
11. Seuraava kokous 

Seuraava kokous on ti 21.2. klo 18.00. 
 

12. Kokouksen päättäminen 
Päätettiin kokous klo 19.39.  
 
 
 
Sami Auersalmi    Sari Hellberg 
puheenjohtaja    sihteeri 


