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1305 TEUVO PAKKALAN TIE 1:N TALOTOIMIKUNNAN KOKOUS 2/2022 

Aika maanantai 3.5.2022 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. Vuokralaistoimikunnan kuulumisia
Vuokralaistoimikunta on kokoontunut kerran tiistain 15.3. Kokouksessa oli vieraana isännöitsijä 
Jaana Vihreäluoto ja työnjohtaja Mohammed Jasim. Kokouksessa käsiteltiin mm. S-Business -kortin 
tulevia ominaisuuksia, pelastussuunnitelmia, Hekan tulevaa aluetoimistojen lakkautusta ja siitä 
miten esim. avainten haku sitten toimii.  Uutena asiakaspalvelun tiimiesimiehenä on aloittanut 
Sarita Lintelä. 

4. Vuoden 2022 toimintasuunnitelma/kalenteri
Tarkastettiin toimintakalenteri. Todettiin, että se on jaettu ilmoitustauluille. 

5. Talopesula ja mattopesula
Pesutuvan eteiseen toivotaan pöytä ja tuolit takaisin. Tätä pyydetty jo edellisessä kokouksessa. 
Toivotaan pesutupaan selkeitä ohjeita useammalla kielellä. Edelleen pyykkejä ei tyhjennetä vuoron 
päättyessä, nukkasihtejä ei puhdisteta ja jälkiä ei siivota. 

6. Keittiöremontti
Maanantaina 2.5. pidettiin keskustelutilaisuus keittiöremontista. Se on suunnitella kohteeseen 
vuosien 2023-2024 aikana. Suunnittelu on nyt alkamassa. 

7. Talkoot
Talkoot pidetään la 14.5. Talkoot alkaa klo 11 ja noin klo 12 jälkeen on Teuvon tuvalla tarjolla 
ruokaa ja juomaa talkooväelle. Tilaisuus päättyy klo 14. 

8. Kesäkukat
Asukkaat voivat toivoa jälleen kesäkukkia oman rappunsa eteen. Tämä tapahtuu laittamalla 
sähköpostia osoitteeseen teuvontupa@gmail.com. Viestistä tulee ilmetä rappu, minkä eteen kukkia 
halutaan sekä henkilön nimi ja puhelinnumero, kuka kukkien hoidosta kesällä vastaa. Toiveita 
kukista voi myös esittää. Tilaukset tulee tehdä torstaihin 19.5. mennessä ja ne noudetaan 
perjantaina 20.5. 

9. Kohteen 50-vuotisjuhlat
Kohteemme täyttää vuonna 2023 50 vuotta. Juhlat on tarkoitus järjestää lauantaina 10.6.2023. 
Hekalle on tehty ehdotus tapahtumasta ja odotetaan heidän vastaustaan, voidaanko tilaisuus 
järjestää suunnitellusti. 
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10. Talous
Edellisen kokouksen jälkeen on pidetty vapputilaisuus, jossa esiintyi taikuri ja siellä oli tarjoiluja. 

11. Toimintasuunnitelmassa olevien tapahtumien tilanne
Talkoot on vuorossa seuraavana ja niistä oli oma kohtansa. Vapputapahtumaan osallistui 
ennätysmäärä ihmisiä. 

12. Asukaspalautteet
Asuntopihojen aidat ovat edelleen lahot. Lappsetin penkit ja tamppaustelineet ovat todella 
huonossa kunnossa. Niitä ei pyynnöstä huolimatta otettu talveksi pois ja nyt ne ovat halkeilleet ja 
maali lähtenyt pois. Parkkipaikkojen puiset raja-aidat on aurauksen jäljiltä kaatuilleet. 13 D rapun 
edessä olevien portaiden laatat ovat vaarallisen lailla rikki. Teuvon tuvan edessä oleva penkki-pöytä 
yhdistelmä on laho. Odotetaan luvattuja uusia kalusteita. 

13. Muut asiat
Muistutuksena kaikille, että Hekan uusien järjestyssääntöjen mukaan tupakointi on kielletty koko 
kohteen alueella. Eli kaikkialla piha-alueella, parkkipaikoilla ja esim. Maijun majalla. 

Isolla parkkipaikalla on ainakin kaksi käytöstä poistettua autoa. 

Pohdittiin, koska 13 A-D -talon hormien puhdistus tehdään, kun se on tehty muissa huoneistoissa. 

14. Seuraava kokous
Seuraava kokous ti 23.8. klo 18. 

15. Kokouksen päättäminen
Päätettiin kokous klo 19.53. 

Sami Auersalmi Sari Hellberg 
puheenjohtaja sihteeri 


