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Isännöitsijä Raimo Siren:



Syksy on jo pitkällä ja elämme
vuoden pimeintä aikaa. Eläm-
me myös nykyhistoriamme eh-
kä syvintä maailmanlaajuista
lamaa. Maailmantalous on läh-
tenyt jo hienoiseen nousuun ja
ennen pitkää mekin tulemme
perässä. Lama koettelee myös
Tampereen kaupunkia. Työttö-
myys- ja nuorisotyöttömyyslu-
vut ovat valtakunnan kärkeä.
Taantuman kestoa on vaikea ar-
vioida. Julkinen talous on nyt
todellisessa kriisissä.

Tampereen kaupunginval-
tuusto on tulevan vuoden bud-
jettia laatiessaan merkittävien
haasteiden edessä. Nämä
haasteet ovat edellyttäneet eri-
tyistoimenpiteitä ja sellainen
on juuri solmittu valtuustosopi-
mus. Sopimus kattaa koko val-
tuustokauden loppuun ja pitää
sisällään hyvinkin raskaita toi-
menpiteitä. Ilman tällaista yh-
teisesti sovittua linjaa kaupun-
gin talous uhkaa painua yli 80
miljoonaa alijäämäiseksi ensi
vuonna. Kuntatalous on vel-
kaantumassa pelottavaa vauh-
tia. Tätä vastaan yritetään tais-
tella mm. valtuustosopimuk-
sessa sovitulla kunnallisveron

korotuksella, kiinteistöveron
korotuksella, omaisuuden
myynneillä ja mittavilla henki-
löstösäästöillä. Henkilöstöltä
edellytetään palkattomien va-
paiden ottamista, lomarahojen
puolittamista ja lomarahavapai-
den käyttämistä. Lomautukset-
kin ovat mahdollisia. 

Kaikista näistä toimenpiteis-
tä huolimatta meidän on pidet-
tävä huolta kuntalaisten hyvin-
voinnista. Hyvinvointipalveluita
ei saa heikentää. Työllisyydestä
pyritään huolehtimaan mm. pi-
tämällä kaupungin investoinnit
korkealla tasolla. Vuokra-asun-
totuotannossa on tavoitteena

700–900 asunnon vuosittainen
rakennustahti, joten siinä riit-
tää haastetta myös uudelle
Tampereen Vuokra-asunnot
Oy:n hallitukselle. TVA:n  halli-
tus on merkittävän tehtävän
edessä asukkaiden hyvinvoin-
nin ylläpitäjänä. 

Lamasta huolimatta elämme
hyvinvointi-Suomessa eikä
Tampere jätä ketään pulaan
näinä vaikeinakaan aikoina.
Silti vielä viime talvena Tampe-
reella asuttiin metsässä, puu-
hun kyhätyssä majassa. Tämä
on mielestäni häpeällistä ja riit-
tävällä vuokra-asuntotuotannol-
la ongelma on ratkaistavissa.

Jokainen on oikeutettu asun-
toon. Perusturvan ylläpitäjänä
koti on jokaiselle välttämätön.
Asumisasioiden ollessa kun-
nossa myös moni muu asia elä-
mässä toimii paremmin. 

Kaiken pimeyden keskellä on
hyvä sytyttää joulunvaloja, jot-
ka luovat tunnelmaa. Menem-
me kohti kevättä ja aurinko al-
kaa lämmittää. Lamasta nous-
taan aina ja yleensä parempina
kuin koskaan. Rauhallista jou-
lun odotusta ja  muistakaa vie-
lä tarkistaa palovaroittimet.

EElliinnaa  SSiirréénn
Hallituksen puheenjohtaja

Tätä kirjoitellessa  toimistorakennuksemme naapuri-
kiinteistön työmaalla sirkkeli soi ärhäkkäästi ja raken-
nustelineet nousevat kolisten kohti seuraavaa kerros-
ta. Työn äänet luovat  uskoa ja valoa marraskuun kole-
aan hämärään. Ikävä kyllä asiaa laajemmin katsoen

”laulaen työtäs tee” sävelet eivät rallaa maailman talousmark-
kinoilla pienestä valon pilkahduksesta huolimatta. Elpyminen
tulee olemaan hidasta etenkin Suomen kaltaisissa viennistä
riippuvaisissa maissa. Työllisten määrä on alentunut lähes 100
000 hengellä ja sama meno jatkuu lähitulevaisuudessa. Kon-
kurssien määrä kasvaa kolmanneksen suuremmaksi  kuin
2008. Toisaalta sisämarkkinoilta löytyy  aivan päinvastaista ke-
hitystä mm. pienten asuntojen sijoitusostot kasvukeskusten lä-
hialueilla ovat hurjassa kasvussa. Säästöjen sijoittaminen vuok-
rattavaan asuntoon ja vuokran maksimoiminen tuovat sijoituk-
selle alhaisen korkotason  aikana parhaan tuoton. Kohtuullisel-
la vuokratasolla saatavan pienasunnon saanti ko. alueilta on-
kin jatkossa lottovoitto. Mainittu kehitys johtaa myös Tampe-
reella  kaupungin asuinyhteisöjen  keskeiseen rooliin vuokra-
asuntojen määrän lisäämisessä, kuten yhtiön hallituksen pu-
heenjohtajan artikkelissa toisaalla tässä lehdessä todetaan.

Parhaillaan valmistellaan ensivuoden talousarviota. Ikävää on,
että  lamasta huolimatta tai juuri siitä syystä kiinteistön pidon
kustannukset ovat nousussa. Korotuksia on tulossa kiinteistö-
ja arvonlisäveroon, lämmityskuluihin, vesi- ja sähkömaksuihin,
huollon- ja siivouksen kustannuksiin ym. Osassa kohteissa jou-
dutaan myös tämän lisäksi keräämään varauksia tuleviin hank-
keisiin. Vuokratasossa huomioidaan  kuitenkin yksityisen sek-
torin  vastaavan asuntokannan markkinavuoria selkeästi edul-
lisemmat vuokratasot.  Mikäli ongelmia tulee niin henkilökun-
tamme auttaa parhaansa mukaan.

Tampereen vuokra-asunnot Oy on ollut  tärkeässä roolissa työl-
lisyyden ylläpitäjänä laajoissa rakennuskohteissa viimevuosina.
Perhetalojen  monivuotinen peruskorjaus, joka tuotti myös 26
uutta asuntoa saatiin päätökseen siten, että  viimeisen korjaus-
kohteen 54  vapaaksi jääneeseen asuntoon muuttivat tyytyväi-
set uudet asukkaat syyskuun alusta. Erityisen tyytyväisiä perus-
korjattuihin ja nyt hissillisiin taloihinsa ovat olleet talojen pit-
käaikaiset asukkaat.  Niin ikään Pellervonkadun Hakan moni-
vuotinen linjasaneeraus saatiin päätökseen. Linjasaneerauksen
ohessa saatiin asukkaille uudet keittiöt, kylpyhuoneet, asuk-
kaille saneerattu kerhohuone  ym. Tässä lehdessä ”vitosker-
holaisten” iloisista ilmeistäkin päätellen asukkaiden yhteisiin
tiloihin satsaaminen on tärkeä asia. Edellä mainittujen koh-
teiden investointi suunnittelukuluineen oli yhteensä n.
20.000.000 euroa. Investoinnin vieraanpääoman osuus on jak-
sotettu laina-ajalle siten, että vuokrataso voidaan pitää asunto-
jen nykyiseen tasoon nähden kohtuullisena.

Seuraavana laajempana hankkeena on vuorossa Koivukuja 1–6
kohteen uudisrakentaminen ja vanhan kiinteistökannan täydel-
linen peruskorjaus sisältäen  porrasloukun poistamisen asen-
tamalla taloihin hissit. Investointi on edellä mainittujen tasoa
ja siten merkittävä työllistäjä monelle vuodelle. Kohteen kaa-
voitustyö ei ole edennyt aivan toivotussa ajassa joten naulapys-
syn lähtölaukaus työmaalla kuultaneen vasta 2011. Suunnit-
telutyöhön tuo asukasnäkökulmaa kohteen asukastoimikunnan
puheenjohtajan osallistuminen yhtiön rakennustoimikunnan
työskentelyyn.

Pienempi mutta haastava kohde on idyllisen Kalevan Puistotie
9 peruskorjaus. Kohteen peruskorjaus suoritetaan vanhaa puu-
talomiljöötä ja sen tunnelmaa kunnioittaen. 
Tavoitteena saada talot kaukolämmön piiriin ja ullakolle tunne-
mallista asuintilaa.

Rauhaisaa ja lämminhenkistä  Joulun odotusta kaikille 
lukijoillemme.

Seuraavan lehden ilmestyessä omenapuut kukkivat ja talous
noussee kilpaa auringon kanssa.

LLeeoo  NNiieemmeellää
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Tampere 23.11.2009

TVA:n hallituksen jäsenet Klaus Lehto, Otto Auranen, Tuula Minkkinen, Antti Aalto, toimitusjohtaja Leo 
Niemelä, puheenjohtaja Elina Siren, Erkka Vuorinen, Voitto Palmio,Veli Karhu ja Leila Tilvis.

TVA:n hallituksen kuulumisia

Pohjalta 
ponnistaen
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Kalevan Puistotie 9:ssä
roihusi tulipalo elokui-
sena yönä. Henkilöva-
hinkoja ei sattunut,
mutta puutalokorttelin
remonttisuunnitelmat
saivat onnettomuuden
myötä vauhtia. Korjaus-
työt toteutetaan 1920-
luvun talojen pitkää
historiaa kunnioittaen.

uutalokorttelin re-
montin suunnittelu-
työt ovat jo vauhdis-
sa, mutta rakennus-
lupaa ei vielä ole.

Asukkaille tullaan hyvissä ajoin
ennen töiden aloittamista tie-
dottamaan suunnitelmista.
– Asukkaille järjestetään kor-
vaavia asuntoja joko samalta
alueelta tai yhtiön muista koh-
teista, kiinteistöpäällikkö Mik-
ko Töyrylä kertoo.

Puutalokortteliin kuuluu yh-
deksän taloa, joissa on 36 yh-
den huoneen ja keittiön 45-ne-
liöistä asuntoa. Lähes kaikista
löytyy toimiva tulisija, joista osa
on peräisin talojen valmistu-
misvuosilta 1926-27.

– Asunnoissa näkyy muuten-

kin niiden pitkä historia. Keit-
tiöiden alkuperäiset kiinteät ka-
lustot, asuntojen lautalattiat,
paneelikatot, tulisijat ja vanhat
väliovet säilytetään ilman muu-
ta tulevassa remontissa, Töyry-
lä mainitsee.

– Julkisivut saavat värikäsit-
telyn, mutta muuten niitä ei
lähdetä muuttamaan. Raken-
nusvalvonta toivoo korttelille
vähän värikkäämpää ilmettä,
joten selvittelemme nyt vanho-
ja värimaailmoja.

Ullakoita ehkä
asuinkäyttöön
Remontti on tarkoitus aloittaa
tyhjillään olevasta, palovaurioi-
ta kärsineestä talosta.

– Sen jälkeen remonttia vyö-
rytetään eteenpäin kahden ta-
lon vauhdilla. Nykyisin kylmä-
nä olevia ullakoita saatetaan
osittain ottaa asuinkäyttöön.
Suunnittelijat testailevat par-
haillaan ajatusta ja hakevat so-
pivaa ratkaisua, Töyrylä kertoo.

Suurin uudistus on sähkö-
lämmityksen vaihtaminen kau-
kolämpöön. 

Asunnoissa tullaan säilyttä-
mään myös toimivat uunit.

– Kaukolämpö on turvallinen

ja ekologisempi ratkaisu kau-
punkialueella ja sen myötä
päästään eroon huoneistokoh-
taisista lämminvesivaraajista. 

Samalla remontoidaan ahtaat
kylpyhuoneet ja saadaan niihin
tarpeellista tilaa pesukonetta
varten.

Kalevan Puistotie 9:ssä teh-
dään myös piha-alueen remont-
ti samassa yhteydessä kuin ta-
lojen peruskorjaus.

– Täällä on esimerkiksi au-
tolla ajaminen päässyt vähän
ryöstäytymään käsistä. Piha-
alue suunnitellaan uudestaan.

Puutalojen ympäröimästä pi-
hapiiristä halutaan tehdä viih-
tyisä oleskelualue, joka lisää
alueen nostalgista tunnelmaa.

– Uskon, että näille asunnoil-
le on kysyntää, kunhan remont-
ti valmistuu. Tässähän ollaan
vanhan ajan tunnelmissa mel-
kein keskellä kaupunkia.

Elokuinen tulipalo ei ehtinyt
levitä päätyasunnosta koko nel-
jän huoneiston taloon todennä-
köisesti talon hirsirungon an-
siosta. 

Hirret kestivät kuumuutta ja
palokunta ennätti onneksi sam-
muttaa tulipalon ennen sen le-
viämistä.

– Remontissa parannetaan

talojen paloturvallisuutta. Sisä-
seinien ja kattojen pintaraken-
teet tehdään paloturvallisem-
mista materiaaleista. 

– Nykyinen avoin ullakko on
tulipalon kannalta riskitekijä.

Sinne tehdään osastoivia palo-
katkoseiniä.

Mikko Töyrylä katselee mus-
tuneita seiniä ja muistuttaa
kaikkia asukkaita kotivakuutuk-
sen tärkeydestä.

– Se helpottaa, sattui sitten
tulipalo tai vaikka vesivahinko.
Vakuutus korvaa tuhoutuneen
omaisuuden ja siitä on apua
myös väliaikaisen asumispai-
kan löytämisessä.

Kalevan Puistotien puutalokortteli remontoidaan ja liitetään kaukolämpöverkkoon

Talot huokuvat vanhan ajan nostalgiaa

Rantaperkiön Koivuku-
jalle suunnitellaan yh-
tä tai kahta uutta
asuinrakennusta. 

VA:lla on Koivukujalla
kuusi 1950-luvun al-
kupuolella valmistu-
nutta kerrostaloa.

– Ne ovat osittain
alkuperäisessä kunnossa esi-
merkiksi julkisivun, asuntojen
ja viemäreiden osalta. Siksi ei
ole mielekästä lähteä parsi-

maan yhtä nurkkaa kerrallaan,
vaan kannattavampaa on teh-
dä koko talon perusteellinen
remontti, kiinteistöpäällikkö
Mikko Töyrylä sanoo.

Vielä ei ole tehty päätöstä
uudisrakentamisesta tai perus-
korjauksen aloittamisesta.
Hankkeet ovat tällä hetkellä
kaavoituksen suunnittelupöy-
dällä. Jos asemakaavan muu-
tostyö etenee suotuisasti, niin
uudisrakentaminen saattaa al-
kaa jo ensi vuonna.

Suunnitteilla on yksi tai ken-

ties kaksikin uutta kerrostaloa
pääosin nykyisen autotalliton-
tin paikalle.

– Alunperin suunnitelmissa
oli noin 40:n pienen asunnon
kohde, mutta nyt tutkitaan,
saisiko tontille sijoitettua toi-
senkin uudisrakennuksen.

Esteetön kulku
myös pyörätuolilla
Tampereen kaupungin toiveis-
sa on tiivis kaupunki, jossa
suositaan täydennysrakenta-

mista olemassa oleviin raken-
teisiin. Samalla toivotaan his-
sien rakentamista, jotta ikään-
tyvä väestö voisi asua kotonaan
mahdollisimman pitkään.

– Koska Koivukujan talot
ovat peruskorjauksen tarpees-
sa ja lisäasunnoille on tarvetta,
olemme kaavoituksen kanssa
lähteneet viemään eteenpäin
kaavamuutosta korotetuista ta-
loista. Koivukujan taloihin on
suunnitteilla yksi uusi täysi
kerros sekä ullakkokerros. Sil-
loin joka taloon olisi taloudel-

lisinkin perustein mahdolli-
suus laittaa hissi, Mikko Töyry-
lä kertoo.

Kuudessa talossa on jokai-
sessa kolme porraskäytävää,
joten hissejä on siis tulossa pe-
räti 18. Talojen päätyihin
suunnitellaan luiskia, joita pit-
kin pääsee kulkemaan hissille
sujuvasti rollaattorilla tai pyö-
rätuolilla.

– Meillä on ajatuksena tehdä
ensin uudisrakennus tai -ra-
kennukset ja peruskorjaukset
lähtevät vasta sen jälkeen

käyntiin. Enimmillään tulossa
on kolmensadan asunnon ko-
konaisuus. Tällä hetkellä Koi-
vukujalla on 144 asuntoa.

Toiveissa on, että vanhojen
kerrostalojen korotukset ja re-
montit saadaan aloitettua pa-
rin vuoden kuluttua. Remontit
toteutetaan vaiheittain useam-
man vuoden aikana.

– Asukkaiden ei tarvitse pe-
lätä, että remontin myötä läh-
tisi asunto alta. Korvaavia
asuntoja löytyy alueen uusista
ja peruskorjatuista taloista.

Alueella saatetaan rakentaa kaksikin uudisrakennusta

Koivukujalle suunnitellaan hissejä ja lisäkerroksia

Puutalokortteli muistuttaa siitä miten Tampereella asuttiin 1920-luvulla. Tulevassa remontissa talot saavat nykyistä värikkäämmän ilmeen.

Remontti aloitetaan tulipalon vaurioittamasta talosta.

Mikko Töyrylä esittelee puulattiaa ja alkuperäisiä keittiökaappeja.
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Uunit lämmittävät talvella.
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Kalevan perhetalojen
peruskorjaus on val-
mis. Takana on iso
urakka, sillä talot ra-
kennettiin lähestulkoon
uudestaan. Suurten
ikäluokkien lapsuuden-
kodit ovat nyt muuttu-
neet nykyaikaisiksi
kaupunkiasunnoiksi,
kuitenkin vanhaa tyyliä
kunnioittaen. Aiemmin
samoissa asunnoissa
saattoi asua jopa kym-
menhenkinen perhe.

alevan perhetalot
rakennettiin 1940-
luvulla suurperhei-
den kodeiksi. Pie-
nimmissäkin, alle

40:n neliön asunnoissa oli
monta asukasta ja suurimmis-
sa perheissä oli jopa kahdeksan
lasta.

– Nykyään tuntuu uskomat-
tomalta se asumisen ahtaus.
Vuonna 1954 perhetaloissa
asui 658 asukasta eli 6,4 hen-
kilöä per asunto. Vuonna 2000
asukkaita oli enää 157 eli 1,49
asukasta asuntoa kohden, talo-
jen entinen isännöitsijä Matti
Järvinen kertoo.

– Tulin isännöitsijäksi vuon-
na 1974 ja silloin taloissa oli
vielä aikalailla lapsia, mutta
määrä väheni, kun lapset ai-
kuistuivat ja muuttivat pois.
Vanhemmat jäivät yleensä tän-
ne asumaan.

Asukkaat ovat viihtyneet per-
hetaloissa pitkään, mutta niin
ovat isännöitsijätkin. 

– Ei meitä ole tässä koko ai-
kana ollut kuin kolme isännöit-
sijää: Unto Syrjä oli isännöitsi-
jänä 27 vuotta ja samoin minä.
Mikäs tässä oli ollessa, kun ta-
lon asukkaat tunsivat toisensa
ja olivat tottuneet elämään täl-
laista yhteiselämää. Ei heidän
kanssaan ollut ongelmia. Talo-
jen hallituskin oli aika hyvä ja
se valittiin samoin kuin val-
tuusto eli mukana piti olla kak-
si demaria, kaksi porvaria ja yk-
si kommunisti, Matti Järvinen
muistelee.

– Perhetaloissa asuu edel-
leen useampia ennen itsenäi-
syyttä syntyneitä asukkaita.
Vanhin on syntynyt vuonna
1914, isännöitsijä Raimo Siren
kertoo.

Peruskorjaus oli
haastava savotta
Väinölänkadulla ja Petsamon-
kadulla sijaitsevat perhetalot
fuusioitiin vuonna 2001 Tam-
pereen Vuokra-asuntoihin.

– Kaksi vuotta myöhemmin
aloimme suunnitella peruskor-
jausta. Ensimmäinen vaihe val-
mistui 2006 ja kokonaan val-
mista tuli tänä vuonna, Raimo
Siren sanoo.

Perhetalojen asunnoissa on
nyt uudet pesuhuoneet, nykyai-

kaiset keittiöt, laajakaistayhtey-
det, parvekkeet ja huoneisto-
kohtainen ilmanvaihto.

Taloihin tuli hissit ja esteetön
sisäänkäynti. Yhteiset saunati-
lat on remontoitu viihtyisiksi ja
toimiviksi. Ullakko- ja kellariti-
loja muutettiin asuinkäyttöön
ja näin saatiin kaksikymmentä-
kuusi uutta ullakkoasuntoa.
Kolmessatoista ensimmäisen
kerroksen asunnossa on omat
saunaosastot ja askartelutilat,
jotka rakennettiin vanhojen
puu- ja perunakellareiden pai-
kalle.

– Kyllä tämä aika savotta oli,
todella haastava rakennustyö-
maa. Kolmessa talossa oli vielä
pärekatotkin ennen remonttia
ja yksi talo piti paaluttaa. Tämä
oli iso työmaa, jossa oli töissä
peräti kuutisenkymmentä
miestä, Siren kertoo.

Perhetaloihin oli hurjasti ha-
kijoita niiden valmistuessa
1940-luvulla, mutta niin oli tä-
nä vuonnakin.

– Keväällä oli haku päällä ja
54 asuntoon tuli 350 hake-
musta. Eikä ihme, sillä nämä
asunnot ovat nyt ihan uuden
veroisia, mutta neliövuokra on
vain kahdentoista euron huja-
koilla, Raimo Siren muistuttaa.

Mukuloita oli
hirveä määrä
Nykypäivän näkökulmasta per-
hetalot sijaitsevat lähestulkoon
keskustassa, mutta talojen val-
mistuessa lehmät laidunsivat
viereisillä Tammelan vainioilla.

Marjatta Jokinen oli yksi per-
hetalojen ensimmäisistä asuk-
kaista. Hän oli vain puolivuo-
tias perheen muuttaessa Tam-
melaan 1946. Isä oli palannut
sodasta eikä perheellä ollut ko-
tia. Äiti asui vauvan kanssa
oman äitinsä luona Urjalassa.

– Asuntoa ei olisi saatu, jos
minä olisin ollut perheen ainoa
lapsi, mutta minulla oli neljä
sisarusta sotalapsina Ruotsis-
sa. He kaikki tulivat sitten per-
hetalojen kaksioon, jossa mei-
dän seitsenhenkinen perheem-
me asui. Ahdasta oli ja pukki-
sängyissä nukuttiin, Marjatta
Jokinen kertoo.

Talossa oli keskuslämmitys,
mutta keittiössä ruoka laitettiin
puuhellalla ja lämmin vesi otet-
tiin kuupalla hellan pielen ku-
parisesta vesisäiliöstä. Marja-
tan vanhemmat olivat onnelli-
sia uudessa hienossa asunnos-
saan ja lapset puolestaan viih-
tyivät hyvin leikkikavereiden
kanssa. Pihassa touhusi satoja
lapsia.

– Meitä mukuloita oli aivan
hirveä määrä! Meillä oli aina ki-
vaa ja keksimme kaikki mah-
dolliset leikit. Ei silloin ollut te-
levisiota tai tietokoneita, ei
edes puhelimia koko talossa
kuin kahdessa perheessä. 

– Me leikimme pihalla ja
meillä oli aivan mahdottomas-
ti touhua, kunnes äidit huusi-
vat ikkunasta, että kello tulee
yhdeksän, nyt sisälle. Talon-
mies laittoi ovet kiinni yhdek-

sältä eikä sen jälkeen yksikään
lapsi ollut pihalla, Marjatta Jo-
kinen kertoo.

Hänen mieleensä on eläväs-
ti jäänyt eräs naapurintyttö, jol-
la oli hulvattomat vanhemmat.

– Hän sanoi minulle, että voi
kun hänelläkin olisi joku, joka
huutaisi kotiin, Jokinen muis-
taa.

Tytöt nukkuivat 
vinttikomeroissa
Talonmiehet yrittivät kukin vuo-
rollaan pitää lapsilaumaa jon-
kinlaisessa kurissa.

– Sitten tuli Arvo Flinkman.
Pojat kokeilivat häntäkin kiusa-
ta, mutta lopettivat pian, kun
huomasivat, että Flinkman pu-
hui heille aina nätisti, rauhal-
lisesti ja sovittelevasti, Marjat-
ta Jokinen sanoo.

– Flinkman oli kyllä todella
hyvä talkkari, joka osasi suh-
tautua lapsiin hienolla tavalla,
Matti Järvinenkin muistaa.

Perhetalojen tytöt sisustivat
ullakkokomeroista viihtyisiä
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Pärekatot saivat kyytiä, kun Kalevan perhetalojen vanhat ullakot rakennettiin persoonallisiksi asunnoiksi

Suurperheiden asunnoista tuli    

K

– Tuolta minä lensin, osoittaa Marjatta Jokinen kolmannen kerroksen ikkunaa, jossa on sininen lamppu. Hän pudota mätkähti parivuotiaana 
ikkunasta pihaan ja selvisi täysin vammoitta.

Entinen ja nykyinen isännöitsijä eli Matti Järvinen (oik.) ja Raimo Siren ovat tyytyväisiä suuren peruskor-
jauksen lopputulokseen. Myös asukkaat viihtyvät uudenveroisissa asunnoissaan.

Kuvat: Douglas Symon



Tampereen kaupunginhallitus
antoi vuonna 1941 kaupungin
rakennustoimiston arkkitehti-
osastolle tehtäväksi laatia
asuintaloja suurperheisten
käyttöön. Tehtävää johti arkki-
tehti Bertel Strömmer ja ra-
kennuspaikaksi osoitettiin
kortteli Tammelassa.

Kaupunginhallitus teki val-
tuustolle ehdotuksen perhe-
asuntola-osakeyhtiö 1:n pe-
rustamisesta ja asuntojen
vuokraamisesta suurperheelli-
sille joko vuokravapaasti tai ni-
mellisestä vuokrasta.

Kaupunginvaltuusto hyväk-
syi ehdotuksen ja Tampereen
perhetalot Oy perustettiin. Me-
ni kuitenkin vielä muutama
vuosi, ennen kuin työt alkoi-
vat. Niitä hidasti perhetalojen
rakentaminen mahdollisim-
man huonoon aikaan eli heti
sodan jälkeen.

Rakennustarvikkeiden saan-
ti oli hyvin epävarmaa. Vain
kahteen rakennukseen oli
suunniteltu keskuslämmitys-

järjestelmää ja rautavälipohjia,
muissa oli tyytyminen uuni-
lämmitykseen ja puuvälipoh-
jiin.

Tampereen kaupungin yleis-
ten töiden lautakunnan toi-
mintakertomuksessa kerrottiin
kuitenkin seuraavaa:

“Äärimmäistä säästäväisyyt-
tä raudan ja muiden materiaa-
lien käytössä noudattaen ja
osaksi turvautuen vanhoihin
säästöihin onnistuttiin kol-
maskin rakennus varustamaan
rautabetonivälipohjin. 

Kun keskuslämmitysjärjes-
telmän ulottaminen kaikkiin
kolmeen rakennukseen vielä
oli saatu asianomainen lupa,
voitiin näitä kolmea ensim-
mäistä valmistaa täydellä te-
holla niissä puitteissa, kun ra-
kennusaineiden toisinaan hy-
vinkin katkonainen saaminen
salli.”

Ensimmäinen rakennuksista
valmistui heinäkuussa 1946
ja viides eli viimeinen syys-
kuussa 1947.

huoneita, joissa he nukkuivat
lämpiminä kesäöinä. Talonmies
katsoi asiaa sormien läpi, sillä
olihan tytöillä paljon mukavam-
paa vintillä kuin täpötäysissä
asunnoissa.

– Isot tytöt vuorasivat varas-
tojen seinät matoilla ja hakivat
Sireniltä hedelmälaatikoita
pöydiksi, joiden päälle laitettiin
liinat. Voi että ne ullakkohuo-
neet olivat hienoja ja meitä pie-
nempiä tyttöjä harmitti, kun
emme päässeet mukaan, Mar-
jatta Jokinen muistelee.

– Talvella kilpailtiin kuka te-
kee komeimmat lumilinnat.
Koivusen veljekset rakensivat
aina kaikista parhaimmat, he
olivat todella taitavia.

Marjatta lensi
kotitalon ikkunasta
Perhetaloilla kasvoivat myös
Kaseva-yhtyeestä tutut Jokelan
veljekset. Marjatta Jokisen ko-
tonakin soi musiikki, kun hanu-
risti-isä säesti uraansa aloitte-
levan Mauno Kuusiston harjoi-
tuksia.

Marjatta itse oli vilkas tena-
va, joka ehti joka paikkaan.
Hän poltti kätensä hellan luuk-
kuun ja putosi kolmannen ker-
roksen ikkunasta pihaan.

– Olin kaksivuotias ja kiipei-
lin ikkunalaudalla. Onneksi ta-
lonmies oli juuri sinä päivänä4
siivonnut pihaa ja siirtänyt val-
tavat pyörätelineet ikkunan al-
ta hetkeksi pois, niin tipahdin
suoraan santaan.

– Putoamisella oli vain yksi
seuraus. Ennen sitä en sanonut
sanaakaan mutta sen jälkeen
aloin puhua kuin papupata,
Marjatta Jokinen kertoo iloises-
ti nauraen.

Hänen yli 90-vuotias äitinsä
asui tähän syksyyn asti perhe-
taloilla ennen kuin muutti Kau-
pin sairaalaan.

– Äiti oli yhtä onnellinen re-
montoidusta asunnostaan kuin
oli 1940-luvulla perhetaloihin
muuttaessaan. Hän sanoi, ettei

hänellä ole koskaan ollut näin
ihanaa asuntoa, jossa oli jopa
lattialämmitys kylpyhuoneessa,
Marjatta Jokinen kertoo.
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  moderneja koteja

Perhetalot ovat nyt edustavan näköisiä ja viihtyisiä pienten talouksien koteja.

Talot rakennettiin heti sodan jälkeen

Tältä perhetalot näyttivät ennen. Marjatta Jokinen leikkii  kuvassa pi-
han lasten kanssa. Kuva: Marjatta Jokisen albumi. 

Talon varastotilojen
siisteys vaikuttaa kiin-
teistön paloturvallisuu-
teen, mutta myös asu-
misviihtyvyyteen. On
kurjaa yrittää kiskoa
polkupyörää romupyö-
rien seasta tai puikke-
lehtia omalle varastol-
le hylättyjä huonekalu-
ja väistellen.

äilytystilojen käyttä-
miselle on yksi tär-
keä sääntö:

– Varastossa kan-
nattaa säilyttää vain

sellaista tavaraa, jolla on jos-
kus vielä käyttöä, isännöitsijä
Anne Gadd sanoo.

Varastoihin on säilötty esi-
merkiksi vanhoja televisioita ja
huonekaluja, joilla ei ole enää
käyttöä. 

– Tällaisten tavaroiden ly-
hytaikainen säilytys varastoko-
peissa on järkevää, mikäli ne
on tarkoitus hoitaa asianmukai-
sesti eteenpäin kierrätykseen,
kunhan oma aikataulu sen sal-
lii.

Asukkaan tulee pois muutta-
essaan huolehtia myös varasto-
kopin tyhjennyksestä eikä käy-
tävä ole siinäkään tapauksessa
roskakori.

Tavaroiden säilytys varastoti-
lojen käytävillä on kielletty, eli
lastenvaunut, polkupyörät ja
muut ulkoiluvälineet on säily-
tettävä niille tarkoitetuissa ti-
loissa. 

Esimerkiksi lastenrattaat
tuottavat rappukäytävään no-
peasti sankkaa savua, mikäli
joku sytyttäisi ne ilkivaltaises-
ti tuleen.

– Säännöllisesti tehtävässä
kiinteistön palotarkastuksessa
puututaan juuri tähän “käytä-
väromuun”. Se määrätään
poistettavaksi ja kustannukset
poisviennistä siirtyvät asukkai-
den maksettavaksi, Anne Gadd
toteaa.

Autotallikaan ei
ole romuvarasto
– Autotalli on tarkoitettu auton
säilyttämistä varten. Tallisopi-
mus edellyttää, että autotallin
vuokraajalla tai perheenjäse-
nellä on käytössään auto. Auto-
tallia ei saa käyttää varastona

tai työtilana, Gadd kertoo.
Tampereen aluepelastuslai-

tos on kirjannut ohjeet auto-
suojan käyttäjälle. 

Paloturvallisuutta voi lisätä
pitämällä autotallin siistinä ja
jätteitä varten tulisi olla kan-
nellinen syttymättömästä ma-
teriaalista tehty jäteastia.

Tupakointi tallissa on kiellet-
ty, samoin kipinöivien laittei-
den käyttö tai akkujen lataami-
nen. Nestekaasua saa säilyttää
vain maanpäällisessä autosuo-
jassa, ja sielläkin enintään 25
kiloa. 

Polttoainesäiliöiden täyttö tai
tyhjennys on autosuojassa kiel-
letty.

Risat pyörät pois 
pyörävarastoista
Pyörävarastossa tulee säilyttää
vain käytössä olevia polkupyö-
riä.

– Aika usein pyörien seassa
näkee lastenvaunuja ja romua,
joka ei sinne kuulu. Pyöräva-
rastot ovat kuitenkin vain pyö-
rien säilytystä varten, Anne
Gadd sanoo.

Säilytettävien pyörien tulee
olla käytössä, mutta ajokun-
toisten menopelien lisäksi va-
rastoissa on usein sinne unoh-
tuneita pyöränromuja. 

Rikkinäiset polkupyörät sa-
moin kuin huonokuntoiset las-
tenrattaat tulee viedä Pirkan-
maan Jätehuolto Oy:n jätease-
malle tai jätteenkäsittelykes-
kukseen metalliromulavalle.
Myös Pirkanmaan Jätehuollon
Repe&Romu-keräyskierroksia
tekevä romunkeräysauto ottaa
vastaan polkupyöriä.

Esimerkiksi Tesomalla Risti-
mäenkadun asukastoimikunta
pyytää asukkaita laputtamaan
käyttämänsä polkupyörät muu-
taman vuoden välein. 

Viime keväänä pyörävaras-
toissa alkoi taas olla ahdasta
eikä ihme, sillä niistä löytyi pa-
risataa ylimääräistä pyörää se-
kä sekalainen valikoima suksia
ja pulkkia.

– Romut vietiin kaatopaikal-
le ja yksi asukastoimikunnan
jäsenistä alkoi aikansa kuluksi
huoltaa korjauskelpoisia pyöriä.
Niitä voi lunastaa omaksi kor-
jauskuluja vastaan ja osa pyö-
ristä onkin jo saanut uuden
omistajan, asukastoimikunnan
puheenjohtaja PPääiivvii  MMööyykkkkyy
kertoo.

Tesomalla asukastoimikunta löysi keväällä pyörävarastoista lähes pari-
sataa pyörää, joille ei löytynyt omistajaa. Huonokuntoisimmat hävitet-
tiin ja parempikuntoiset huolletaan käyttökelpoisiksi. Kuvassa on osa
huoltoa odottavista pyöristä.

Säilytystilat on tarkoitettu vain 
käytössä olevalle tavaralle

Älä kerää romua 
vinttiin tai varastoon

S



Pellervonkadun Hakan
asukkaat kutsuttiin
syksyisenä iltapäivänä
tutustumaan uudistu-
neisiin kerhotiloihin.
Ovista sisälle asteli
tyytyväisenä hymyile-
vää väkeä. Tyylikkääk-
si remontoitu ja kalus-
tettu kerhohuone sai
asukkailta kiitosta. –
Onpa hienoa, kyllä
täällä meidän nyt kel-
paa olla. Valaistus on
huomattavasti parempi
kuin aiemmin eivätkä
lamput enää vilku,
asukkaat kehuivat tiloi-
hin tutustuessaan.

ellervonkadun Ha-
kan viitostalon ker-
hotilat on nimetty
osuvasti Viitos-ker-
hoksi. 

Ulkoseinässä oleva komea pui-
nen kyltti on talon asukkaan
Paavo Heliön nikkaroima.

– Roineen Olavin kanssa
haimme puusepänliikkeestä
lankunpätkän, valitsimme ter-
valeppää. Väsäsin siitä sitten
kyltin, johon tekstin kaiversin
kourutämmillä eli taltalla, He-
liö kertoo.

Kerhotilan suunnitelman piir-
si Arkkitehtistudio Kujala & Ko-
lehmaisen rakennusarkkitehti
Eveliina Mäki-Opas.

– Talossa on aktiivista väkeä,
jotka käyttävät paljon tätä ker-
hotilaa. Tavoitteena oli suunni-
tella heille valoisa ja toimiva ti-
la. Tilan ilmettä yhtenäistettiin
ja toiminnallisuutta parannet-
tiin. Työn jälki on todella siistiä
ja remontti on saatu onnistu-
maan hyvin, Mäki-Opas sanoo
katsellessaan tyytyväisenä lop-
putulosta.

Keittiö uudistettiin ja sinne
saatiin lisää kipeästi kaivattua
kaappitilaa sekä jääkaappi-pa-
kastinyhdistelmä.

– Keittiö toimi oikein hyvin,
se on selvästi parempi kuin ai-
kaisempi, kerhotilan avajaisiin
kakkuja talkoilla leiponeet
asukkaat kiittelevät.

Nyt kerhotilassa on käytössä

uudistetut saniteettitilat, myös
inva-wc, sekä entistä parempi
ilmastointi, joka ei ole yhtey-
dessä muun talon ilmanvaih-
toon. Niinpä ilmastoinnin saa
pois päältä silloin, kun kerho-
tilaa ei käytetä. Myös lämpöti-
lan voi tilan tyhjänä ollessa pu-
dottaa normaalia matalammak-
si.

Katto täynnä
ilmapalloja
Viitos-kerho on rekisteröity ko-
koustilaksi, johon mahtuu 60
henkilöä.
– Asukkaat voivat vuokrata ti-
laa omiin juhliinsa. Täällä on
ehditty jo järjestää rippijuhlat
sekä 80-vuotissyntymäpäivät.
Päivänsankari ei tiennyt ollen-
kaan, että hänelle oli täällä yl-
lätysjuhlat ja kerhohuoneen
katto oli täynnä ilmapalloja,
asukastoimikunnan puheenjoh-
taja Klaus Lehto kertoo.

Ennen remonttia kerhohuone
oli välttävässä kunnossa ja
asukkaiden käytössä ilmaisek-
si. Nyt asukkaat voivat vuokra-
ta uudenveroiset tilat 20 eurol-
la ja muille tilavuokra on 30
euroa.

– Alunperin tämä on ollut

nuorisolautakunnan tila, jonka
me asukkaat korjasimme tal-
kootyönä jonkinlaiseen kuntoon
1980-luvulla. Kalusteet haalit-
tiin mistä löydettiin, osa saatiin
lahjoituksena pois muuttavilta
asukkailta, Lehto muistelee.

Lopputulos ei voinutkaan ol-
la erityisen tyylikäs tai viihtyisä,
mutta sillä pärjättiin pari vuosi-
kymmentä.

– Takapuoli hikoili muovi-
kuppi-istuimissa, vaan eipä hi-
koile enää. Nyt meillä on tääl-
lä oikein hyvät kalusteet, Lehto
kehuu.

Asukastoimikunta laittoi re-
monttihankkeen alulle ja osal-
listui arkkitehdin kanssa tilojen
suunnitteluun.

– Eveliina Mäki-Opas tuli ai-
na kauhea kasa mappeja
kainalossaan. Hän näytti meil-
le kuvia, joita toimikunnan
kanssa sitten katseltiin ja Eve-
liina muokkasi suunnitelmia
meidän toiveidemme mukai-
sesti.

Tieto komeista kerhotiloista
oli kiirinyt Helsinkiin asti, josta
avajaiskahville saapui Vuokra-
laisten keskusliiton toiminnan-
johtaja Anne Viita.

– Tämä on yksi parhaista
asukastiloista, joita olen näh-

nyt. Tila on viihtyisä ja täällä on
hyvä, toimiva keittiö, Viita ke-
huu.

– Sitä paitsi on erityisen hie-
noa, että talotoimikunta on niin
aktiivinen, että viitsii itse hoi-
taa kerhotilan vuokrauksen. Se
on harvinaista.

Tiloissa tehdään
soppaa ja tilkkutöitä
Kerhotilassa kokoontuu kortte-
likerho, jossa käy ikäihmisiä ko-
ko korttelin alueelta. Kerhossa
jutellaan mukavia ja keväisin
käydään matkalla.

– Viimeksi teimme Tuusu-
lanjärven kierroksen ja se on-
nistui hienosti, kerhon vetäjä
TTuuuullaa  MMäättäässnniieemmii kehuu.

Myös Tilkkukilta Näsinneulat
on kokoontunut jo pitkään ker-
hotilassa. Siellä tehdään käsi-
töitä yhdessä ja pidetään sään-
tömääräiset kokoukset.

Lisäksi Pellervonkadun Ha-
kan perinteinen soppapäivä jär-
jestetään Viitos-kerhossa. Klaus
Lehto suunnittelee tänä syksy-
nä kokkaavansa lihakeittoa.

– Tämä keittiö on suorastaan
loistelias entiseen verrattuna.
Nyt hellassakin menevät kaik-
ki levyt päälle, Lehto iloitsee.

6

P

Pellervonkadun asukaskerho koki komean muodonmuutoksen moderniksi kokoustilaksi

Viitos-kerhon ovet aukesivat

Asukkaat viihtyivät hyvin Viitos-kerhon uudistuneissa tiloissa. Niitä kehuttiin avajaisissa niin valoisiksi, kauniiksi kuin viihtyisiksikin.

Paavo Heliö nikkaroi kerhon ulkoseinään tyylikkään kyltin, joka opastaa
vieraatkin paikalle.

Vuokralaisten keskusliiton toiminnanjohtaja Anne Viita kiitteli Peller-
vonkadun asukkaita esimerkillisestä aktiivisuudesta.

Rakennusarkkitehti Eveliina Mäki-Opas suunnitteli toimivan kokousti-
lan asukastoimikunnan toiveiden pohjalta

Asukastoimikunnan puheenjohtaja Klaus Lehto on oikein tyytyväinen
uuteen, kokoustilaksi rekisteröityyn kerhotilaan.



Pellervonkadun Hakan
kerhotilojen avajaisis-
sa herkuteltiin kakuil-
la, jotka olivat talon
neljän asukkaan tal-
koilla leipomia. SSeeiijjaa
BBrruussiillaa, TTeerrttttuu  HHooiivvaallaa,
TTuuuullaa  MMäättäässnniieemmii ja
TTeerrttttuu  RRooiinnee antavat lu-
kijoille hyviä vinkkejä
täytekakkujen tekemi-
seen. Sellaisen voi lei-
poa vaikkapa pikkujou-
lujen kunniaksi.

eipomistalkoot järjes-
tettiin uudessa Viitos-
kerhossa, jossa kak-
kupohjat tehtiin pe-
rinteisellä sokerikak-

kureseptillä. Isoon taikinaan
käytettiin peräti 60 munaa. Ne
saivat seurakseen vehnä- ja pe-
runajauhoja, sokeria ja leivinjau-
hetta.
Kinuskikakku yllätti vieraat her-
kullisella ja erikoisella täytteel-
lä.

– Se on mössöä, johon tulee
neljä päärynää, neljä kiiviä, de-
silitra sokeria ja desi vettä. Ne
keitetään hiljalleen mössöksi,
johon saa jäädä hedelmänpa-
loista sattumia. Jos haluaa, niin
mössön voi soseuttaa tehose-
koittajalla, reseptin joskus aikoi-
naan lehdestä lukenut Seija
Brusila kertoo.

– Seos maustetaan inkivääril-
lä ja manteliliköörillä, sen jäl-
keen mössö levitetään leikatun
täytekakkupohjan päälle. Kak-
kua ei tarvitse kostuttaa, sillä
täyte on itsessään jo niin koste-
aa.

Seuraavaksi leipurit sulattavat

kattilassa voita ja valkoista suk-
laata. Sulanut voi-suklaa-seos
kaadetaan kiemurtelevana nau-
hana mössön pinnalle ja päälle
nostetaan täytekakkupohjan toi-
nen puolikas.

Kinuski keitellään
miedolla lämmöllä
Sitten onkin aika tehdä kinuski.
Nämä leipurit käyttävät siihen
yhtä paljon kermaa ja sokeria.
Reseptistä on tosin monenlaisia
muunnoksia. Tummemman ki-
nuskin ystävä saa hyvää herkkua
aikaiseksi, kun keittelee katti-
lassa kaksi desiä kuohukermaa,
yhden desin sokeria ja yhden
desin fariinisokeria.

Kinuskin kiiltoa lisää lopuksi
lisätty voinokare.

Kinuskia keitellään paksupoh-
jaisessa kattilassa miedolla läm-
möllä, kunnes se rupeaa hyyty-
mään. Tässä menee yleensä
vartti tai 20 minuuttia, voi tosin
mennä pidempäänkin. 

Kinuskia kannattaa tipauttaa
kesken keittämisen lusikalla pa-
ri pisaraa kakun päälle. Jos se

pysyy pinnalla eikä imeydy kak-
kuun, on kinuski valmis. Toinen
tapa testata kinuskia on tipaut-
taa pisara kylmällä vedellä täy-
tettyyn lasiin. Valmis kinuskitip-
pa jähmettyy heti, mutta liian
vähän aikaa keitetty kinuski ha-
joaa veteen.

Kinuski valutetaan kattilasta
kakun päälle, ennen kuin se eh-
tii jähmettyä. Kakun reunoille
Pellervonkadun kakkumestarit
pursottivat kunnolla kermavaah-
toa. Muulloin voidaan syödä ke-
vyemmin, mutta silloin kun juh-
litaan, juhlitaan kunnolla.

– Käytämme ihan oikeaa kuo-
hukermaa, sillä kevyemmistä
puuttuu maku, naiset ovat huo-
manneet.

Vinkkejä pikku-
joulukakkuihin
Kakkua säilytetään vieraiden tu-
loon asti jääkaapissa, josta se
kannattaa ottaa puolta tuntia
ennen tarjoilua huoneenläm-
pöön. Silloin kinuski on helpom-
pi leikata.

– Olen kokeillut tämän kakun

tekoa ilman kinuskiakin, mutta
se ei toimi. Mössö ei maistu oi-
kein miltään ilman kinuskia,
mutta sen kanssa maku on her-
kullinen. Kinuski sopii hyvin
myös jälkiruokiin. Mikä on sen
ihanampaa, kuin jäisten karpa-
loiden päälle kaadettu lämmin
kinuski, Seija Brusila kehuu.

Pikkujoulutäytekakkujen täyt-
teeksi Pellervonkadun kakkulei-
purit ehdottavat myös itse teh-
tyä omena-aprikoosihilloa, joka
on kuulemma huikean hyvä ma-
kuyhdistelmä.

Luumukin sopii erinomaisesti
jouluiseen täytekakkuun, jonka
voi koristella sokerihuurretuilla
karpaloilla tai miksei myös viini-
marjoilla. Sokerihuurrutuksen
sijasta marjat voi loihtia kauniin
kiiltäviksi hyytelösokerin avulla.

Jouluisen kakun maustami-
seen sopii hyvin murskattu pi-
parkakku, jota voi sekoitella niin
täytteeseen, ripotella kakun
päälle kuin lisätä kermavaah-
donkin joukkoon. Kokeilunhalui-
simmat leipurit voivat testata,
miltä alkoholiton glögi maistuu
täytekakun kostukkeena.

7

Seija Brusila, Terttu Roine, Tuula Mätäsniemi ja Terttu Hoivala loihtivat talkoovoimin ihania kakkuja Viitos-kerhon avajaisiin.

Kinuskikuorrutteinen “mössökakku” on ihanan makea 
herkku vaikkapa pikkujoulujuhlissa tarjottavaksi

Pellervonkadulla oli
iloiset kakkutalkoot

L
Kinuskikakku saa mehevyyttä makeasta päärynä-kiwi-täytteestä.

Pellervonkadun Hakan iso put-
kistosaneeraus saatiin valmiik-
si tänä syksynä.
– Remontti kesti neljättä vuot-
ta, isännöitsijä RRaaiimmoo  SSiirreenn
kertoo.

Taloissa uusittiin sähkö-, tie-
toliikenne-, viemäri- ja käyttö-
vesiverkot sekä asuntojen keit-
tiöt ja kylpyhuoneet.

Isoa putkistosaneerausta
tehtiin talo kerrallaan. Ensim-
mäisissä taloissa asukkaat py-
syivät remontin ajan kotonaan,
mutta pölyn ja melun keskellä
asuminen osoittautui melkoi-
sen epämukavaksi. 

Asukkaille päätettiin järjes-
tää asuntoja, joihin he pääsivät
kaikkein pahimpien työvaihei-
den ajaksi.

– Remontoitavassa asunnos-

sa asuminen otti varsinkin iäk-
käiden ihmisten voimille.
Otimme viisitoista asuntoa
evakkoasunnoiksi, joissa Pel-
lervonkadun asukkaat saivat
asua oman remonttinsa ajan,
Siren sanoo.

Hän on tyytyväinen peruskor-
jauksen lopputulokseen. Isän-
nöitsijä on saanut myös Peller-
vonkadun asukkailta hyvää pa-
lautetta. Remontti toteutettiin-
kin hyvässä yhteistyössä asu-
kastoimikunnan puheenjohta-
jan ja sihteerin KKllaauuss ja AAnnnnee--
llii  LLeehhddoonn kanssa.

– Remontti vaati heiltä veny-
miskykyä, mutta nyt asukkaat
ovat kovin tyytyväisiä. Tulihan
heidän asunnoistaan uuden ve-
roisia.

Pellervonkadun taloja remontoitiin yli kolme vuotta.

Remontti on 
nyt valmis!

Millä perusteella voi 
saada sisäisen vaihdon?
Asukkailla tulee olla mahdolli-
suus vaihtaa asuntoa elämän-
tilanteen muuttuessa. Päteviä
syitä asunnon vaihtoon ovat
mm. perhekoon muutos, avio-
ero ja terveystilanteen muutos. 

Miksi sisäiseen vaihtoon
halutaan perusteluja?
Sisäinen muutto aiheuttaa
monesti kaksi remonttia, mikä
puolestaan lisää kiinteistön
kustannuksia. Isot ja usein
tehtävät remontit vaikuttavat
viime kädessä kohteen vuokra-
tasoon. Tämän vuoksi turhat
remontit halutaan karsia pois.

Minkälainen on TVA:n
uusi käytäntö?
TVA:n asunnoissa on päätetty

ottaa käytäntöön asunnon en-
nakkotarkastus sisäisen muu-
ton yhteydessä. Haluamme
tarkastaa asukkaan nykyisen
asunnon ennen uuden asun-
non tarjoamista.

TVA  kannustaa asukkaita
siihen, että asunnon hyvä yllä-
pito huomioidaan. Tietysti sa-
massa asunnossa asutut vuo-
det tai vuosikymmenet näkyvät
kulumisena asunnossa, mutta
normaali kuluminen huomioi-
daan aina asuntoa tarkastetta-
essa.

Jo asunnonhakuvaiheessa
kannattaa tarkoin miettiä, että
asunto on juuri sellainen, mitä
ollaan hakemassa. Muuten
joudutaan siihen tilanteeseen,
että asuntoa on vaihdettava
pienen ajan kuluessa, koska se
ei vastaa asukkaan tarpeita.

Sisäinen vaihto
TVA:n asunnoissa

”Kokeile
murskattua
piparkakkua
täytekakkuun



Autopaikat saadaan
puhdistettua nopeasti
ja tehokkaasti lumesta,
kunhan autot muiste-
taan siirtää pois lumi-
auran tieltä. 

u o l t o m e s t a r i
MMaarrkkkkuu  VViirrttaanneenn
muistuttaa, että
autonomistajat
voivat pienellä vai-

valla helpottaa pihan talvikun-
nossapitoa.

– Varsinkin kovan lumipyryn
sattuessa kannattaa vähän seu-
rata milloin aura tulee paikal-
le ja käydä silloin siirtämässä
auto pois pihasta. Parkkipaik-
ka on paljon helpompi ja no-
peampi siivota lumesta, kun
autot ovat pois tieltä, huolto-
mestari Markku Virtanen sa-
noo.

Joissakin kohteissa on an-
nettu autojen siirtokehotus esi-
merkiksi aina parillisen viikon
keskiviikkona, jolloin auralla
päästään sujuvasti yhdellä ker-
ralla puhdistamaan koko tont-
ti lumesta.

– Aika hyvin asukkaat ovat
näitä siirtokehotuksia totelleet
ja autopaikat on päästy auraa-
maan silloin kun on pitänyt,

Virtanen kehuu.
– Tosin yksikin pysäköintipai-

kalle jätetty auto huonontaa
auraustulosta selvästi. Auton
ympärille syntyy lumipenkka,
joka rupeaa jäätymään.

Kovan, umpijäisen penkan
keskeltä ei ole helppoa saada
autoa liikkeelle. Voi käydä jopa
niin, että autoon ei edes pää-
se sisälle jäisen penkan läpi.

Tarvittaessa auto hinataan
pois pysäköintipaikalta, jos se
seisoo viikosta toiseen auraa-
jien tiellä.

– Emme me heti lähde autoa
siirtämään, mutta useamman
aurauskerran ajaksi pihaan
unohdetut ja myös rekisteristä
poistetut autot viedään pois,
Virtanen sanoo.

Autot pääosin
oikeilla paikoilla
TVA:n asukkaat saavat häneltä
kiitosta siitä, että he pysäköi-
vät autot pääsääntöisesti sinne
minne pitääkin. Se kannattaa,
sillä huolimaton pysäköinti tu-
lee kalliiksi.

– Meillä on pysäköinninval-
vonnan kanssa sopimus. He
kiertävät meidän parkkipaikko-
jamme ja muistavat sakolla au-
toilijoita, jotka ovat pysäköi-
neet väärään paikkaan.
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Tesomalla Ristimäen-
katu 36:n päätyovesta
kulkee aamupäivisin
sisään äitejä ja joskus
isiäkin pikkulasten
kanssa, iltapäivällä
taas samasta ovesta
ryntää sisään iloisia
koululaisia. Täällä toi-
mii Setlementti Naapu-
rin Tekkari eli Tekemi-
sen paikka, jossa riit-
tää puuhaa koko per-
heelle.

ekkarissa tuoksuu
kaneli. JJeelleennaa  SSaalldduu--
kkeennee on keittänyt
ison, höyryävän katti-
lallisen riisipuuroa,

koska sitä lapset tänään toivoi-
vat. Tekkarin toiminnan perus-
tana onkin kuunnella kävijöitä
ja antaa heidän osallistua aktii-
visesti toiminnan suunnitte-
luun.

Haastattelupäivänä Tekkaris-
sa lapset jännittävät, kuka pää-
see syksyn minileirille. Ilmoit-
tautumisaikaa on vielä jäljellä
ja jo nyt listalla on yli 20 ni-
meä. Isosta joukosta arvotaan
kymmenen onnekasta, jotka
lähtevät ohjaajien kanssa mök-
kilomalle Teiskon Kortejärvelle.

Toinen kovasti odotettu ta-
pahtuma on yökylä, jossa on ai-
na luvassa kivaa ohjelmaa. Vii-
meksi järjestettiin Talent- ja
kampauskisat, ensi kerralla
lähdetään ehkä makkaranpais-
toretkelle Tesomajärven rannal-
le.

– Lapset tulevat makuupus-
siensa kanssa Wihreään puu-
hun, jossa on omat yökylät eka-
luokkalaisille ja vähän isommil-
le lapsille, lasten ja nuorten eri-

tyisohjaaja Jelena Saldukene
kertoo.

Setlementti Naapurin ylläpi-
tämä Wihreä puu on tesoma-
laisten viihtyisä kohtaamispaik-
ka Tekkarin naapurissa. Siellä
ei ole ihan yhtä kova hulina
kuin Tekkarissa, sillä Wihreän
puun kävijät ovat usein ehti-
neet jo eläkeikään.

Harrastuskerhoja
eri ikäisille lapsille
Suurin osa Tekkarin kävijöistä
on Ristimäen asukkaita, mutta
joskus lapset tuovat mukanaan
kavereita kauempaakin. He te-
kevät koulun jälkeen Tekkarin
ohjaajien kanssa läksyjä, askar-
televat, piirtävät, pelaavat
pleikkarilla, syövät lämpimän
ruuan ja ulkoilevat.

Tekkarissa on aina seuraa ja
tekemistä, joten ei ihme, että
se monen lapsen mielestä voit-
taa yksinäisen iltapäivän koto-
na.

– Meillä käy iltapäivisin pari-
kymmentä koululaista. Suurin
osa lapsista ei ole mukana min-
käänlaisessa harrastustoimin-
nassa, joten me päätimme jär-
jestää heille tekemistä myös
Tekkarin aukioloaikojen ulko-
puolella, Jelena Saldukene ker-
too.

– Saimme Tesoman koulun
liikuntasalin ilmaiseksi käyt-
töön ja siellä toimii nyt tyttöjen
liikuntakerho. Lisäksi meillä on
pikkutytöille kädentaitokerho
sekä isoille tytöille ja pojille
näytelmäkerho. Kerhoja vede-
tään vapaaehtoisvoimin eikä
niihin ole pääsymaksua.

Äideille on omia
virkistyspäiviä
Tekkarin toiminnan tavoitteena
on auttaa perheitä voimaan hy-
vin, tarjota lapsille ja vanhem-

mille turvallinen kohtaamis-
paikka sekä tukea heitä eri elä-
mäntilanteissa.

Tarjolla on esimerkiksi pien-
ten lasten hoitoapua. Tekkarin
avoimeen päiväkotiin voi tuoda
lapset vaikkapa silloin, kun
vanhempi haluaa viettää het-
ken omaa aikaa.

– Meillä on äideille myös vir-
kistyspäiviä. Me hoidamme lap-
sia Tekkarissa, kun äidit lähte-
vät yhdessä vaikka shoppaile-
maan tai Wihreän puun teema-
päivään, Jelena Saldukene ker-
too.

Moni tulee Tekkariin joka päi-
vä, vaikka ei hoitoapua tarvitsi-
sikaan. 

Kotiäidit istahtavat aamupäi-
visin kahvikupin ääreen vaihta-
maan kuulumisia siksi aikaa,

kun lapset leikkivät keskenään.
Yhteisöllinen paikka tekee naa-
purit tutuiksi toisilleen.

Aikuisten ja
lasten olohuone
– Tekkari on olohuone, josta
löytää aikuisseuraa. Samalla
lapset saavat täällä hälinässä
sosiaalisia kontakteja, joiden
ansiosta heidän on helppo siir-
tyä päiväkotiin, Tekkariin ko-
koontuneet äidit juttelevat.

Yhteiset kahvitteluhetket ei-
vät käy kalliiksi. Kukin tuo kah-
vipaketin vuorollaan ja muuta
ei aamupäivien mukavasta yh-
dessäolosta tarvitse maksaa.
Lastenhoidosta peritään kerta-
maksu; neljä euroa per lapsi ja
yksi euro per sisarus.

Tekemisen paikka on lasten leikkihuone, koululaisten 
iltapäiväkerho ja  kotiäitien kahvila

Tervetuloa Tekkariin!

T
Laura ja Milton piirtävät Tekkarissa.

Jelena keittää Tesoman Tekkarissa riisipuuroa ja Lotta, Saaga sekä Jenna odottavat maistiaisia.

Pihaan unohdetun auton ympärille 
kasvaa nopeasti jäinen lumipenkka

Lumet pois 
autopaikoilta

Talvipakkasten myötä autoilijat
ottavat taas käyttöön lohko-
lämmittimet. 

Lämmittimien käyttäjien on
kuitenkin muistettava, että
johto on käytön jälkeen aina
ehdottomasti irrotettava tol-
pasta. Johtoa ei missään ta-
pauksessa saa jättää tolppaan
roikkumaan, sillä se aiheuttaa
turvallisuusriskin esimerkiksi
pihassa leikkivien lasten paris-
sa.

Kovin usein johto jätetään
roikkumaan tolpasta.

– Silloin saattaa äkkiä käydä
niin, että pihassa leikkivät lap-
set tarttuvat virtalähteessä
kiinni olevaan johtoon ja laitta-

vat sen pahimmassa tapauk-
sessa suuhunsa, huoltomesta-
ri MMaarrkkkkuu  VViirrttaanneenn varoittaa.

Kiinteistönhoitajilla on oi-
keus poimia lämpötolppiin
jääneet johdot talteen ja estää
siten mahdollisten onnetto-
muuksien syntyminen.

Samasta syystä lämmitystol-
pat on muistettava lukita myös
silloin, kun lämmitysjohto ei
ole kytkettynä tolppaan. Näin
vältetään tilanteet, joissa varo-
maton ja ymmärtämätön leik-
kijä esimerkiksi työntää asiat-
toman esineen tolpan pistora-
siaan ja huonoimmassa ta-
pauksessa saa siitä sähköis-
kun.

Lämmittimen johtoa 
ei saa jättää 
tolppaan yksinään

Auraaminen käy helpommin ja nopeammin silloin, kun pysäköintialu-
eella on mahdollisimman vähän autoja kulkua estämässä.
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Aleksanterinkatu 35:n
asukastoimikunta kan-
nustaa muidenkin talo-
jen asukkaita kierrättä-
mään turhaksi käyneet
lehdet, kirjat, vaatteet
ja tavarat.

leksanterinkatu
35:n pieni varas-
tohuone sai uutta
ja hyödyllistä käyt-
töä vuonna 2006.

– Ideoimme asukkaiden
kanssa mitä tälle tilalle voisi
tehdä ja keksimme, että siitä-
hän tulisi hyvä kierrätyshuone.
Monella oli kotona kirjoja, joi-
ta ei enää itse lue ja vaatteita,
joita ei käytä, mutta joista oli-
si varmasti iloa muille, asukas-
toimikunnan puheenjohtaja IIrr--
mmeellii  HHaauummee kertoo.

Talossa ryhdyttiin tuumasta
toimeen. Seiniin laitettiin hyl-
lyt ja varastoon tuotiin vaate-
rekki. Eikä mennyt kuin hetki,
kun kierrätys toimi jo täydellä
teholla.

– Lastenvaatteita tuli heti
paljon. Lisäksi täällä on leluja,
lehtiä, kirjoja, mattoja, tauluja
sekä aikuisten vaatteita ja ken-
kiä. Niin ja astioita, joita onkin
mennyt hyvin kiertoon, Irmeli
Haume esittelee asukastoimi-
kunnan sihteerin Saara Tammi-
sen kanssa.

Aiemmin ylimääräinen tavara
kierrätettiin talon omalla piha-
kirpputorilla. Kierrätyshuone
eroaa kirpputorista siinä, ettei
tavarasta tarvitse maksaa mi-
tään. Ja luetun kirjan tai leh-
den voi halutessaan palauttaa
takaisin kierrätyshuoneeseen
muiden käyttöön.

– Huoneen sijainti on hyvä,
sillä ihan vieressä on pesutupa.
Sinne pyykille menevät asuk-
kaat kurkistavat ohimennes-
sään uteliaana kierrätyshuo-
neeseen ja katsovat, mitä on

tarjolla, Saara Tamminen ker-
too.

– Ja pesukoneen pestessä
pyykkiä asukkaat lukevat kier-
rätyshuoneessa olevia lehtiä.
Täällä on niin naistenlehtiä
kuin Tekniikan maailmoitakin,
Irmeli Haume jatkaa.

Asukastoimikunta
pitää paikat siistinä
Kierrätyshuoneen pelisääntöi-
hin kuuluu, ettei sinne tuoda li-
kaisia vaatteita. Ja että hyllyt
pidetään siistinä, eikä tavaroita
levitellä ympäriinsä.

– Asukastoimikunta käy kol-
men kuukauden välein talkoilla
läpi tavarat ja hävittää sellaiset,
jotka eivät ole kenellekään tääl-
tä kelvanneet, Irmeli Haume
sanoo.

– Aika usein askartelijat ja
käsityöläiset keksivät pois hei-
tettäville vaatteille ja tavaroille
uutta käyttöä. Heidän käsis-
sään tavarat muuttuvat ihan
joksikin muuksi, Saara Tammi-
nen tietää.

Asukastoimikunta informoi
taloon muuttavia uusia asuk-
kaita kierrätyshuoneen käytös-
tä ja siivoojiakin on kehotettu

ottamaan huoneesta mitä ha-
luavat.

– Pois muuttavat tuovat tän-
ne ylimääräistä tavaraa, jota ei-
vät halua pakata muuttokuor-
maansa. Kierrätyshuoneen sei-
nällä on ilmoitustaulu, jossa voi
kertoa isommista tavaroista ku-
ten huonekaluista, jotka etsivät
uutta kotia, Haume kertoo.

Hän suosittelee kierrätyshuo-
neen perustamista muihinkin
taloihin. Jos kokonainen huone
tuntuu hankalalta ylläpitää,
niin kerhohuoneeseen voi lait-
taa vaikkapa kopan, johon voi
tuoda luettuja aikakauslehtiä.

Lehdet, kirjat ja vaatteet kiertävät kellarin kautta naapurilta toiselle

Aleksanterinkadun kierrätys-
huone on ahkerassa käytössä

Asukastoimikunnan puheenjohtaja Irmeli Haume ja sihteeri Saara Tamminen esittelevät kierrätyshuonetta.
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Kaartotiellä juhlittiin
elokuussa talojen 
yhdeksänkymppisiä 
hyvässä hengessä.

– KKaarrii  YYlliijjookkii on idean isä. Hän
päätti, että järjestämme juhlat.
Ja hyvä oli että järjestimme, oli
oikein mukavaa ja saatiin hie-
no ilmakin, talon asukas RRaallee
KKooiivviissttoo kertoo.

Asukkaat tekivät itse tarjotta-
vat ruuat ja vastasivat myös oh-
jelmasta.

– Lihapullia taisi olla aika
lähelle tuhat kappaletta ja
kaikki syötiin.

Kaartotie 19 A ja B -talo on
rakennettu 90 vuotta sitten ja
1990-luvulla rakennetut luhti-
talot täydentävät tontin ja teke-
vät pihapiiristä yhtenäisen. Uu-
demmissa taloissa vielä juhlien
aikaan asunut IIvvee  RRiiiihhiimmääkkii
nautti asukasjuhlien monipuo-
lisesta musiikkitarjonnasta.

– Tässä asuu paljon muusi-
koita, joten juhlissa oli iso bän-
di ja lisäksi yhteislaulua. Lap-
sille oli omaa ohjelmaa.

– Jostain syystä tähän siu-
naantui asumaan paljon ihmi-
siä, jotka ovat soittaneet am-
matikseen tai ainakin puoliam-
matikseen. Meillä oli yhteen ai-
kaan oma kuusimiehinen Very
Old Village Band -yhtyekin, jo-
ta veti silloin tässä asunut HHaarr--
rrii  MMaarrssttiioo. Nyt bändi on jo osit-
tain hajonnut, kun soittajia on
muuttanut muualle, Rale Koi-
visto sanoo.

Tosin seuraava muusikkopol-
vi on jo kasvamassa Kaartotiel-
lä.

– JJoonnii  KKuullmmaallaa soitti juhlissa
omia pianokonserttojaan. Osan
kappaleista hän oli säveltänyt

itse ja osan sovittanut uudes-
taan. Hän on hämmästyttävän
lahjakas nuori mies, Koivisto
kehuu.

Idyllinen pihapiiri
on Kaartotien valtti 
Ive Riihimäki kehuu yhdeksän-
kymppisiä taloja hyvin raken-
netuiksi. Asunnot ovat hyvässä
kunnossa.

– Puisessa talossa tietysti
kuuluu rappusten narinaa,
mutta se on toisaalta sitä van-
han talon tunnelmaa. Myös ka-
poiset huoneet tuovat mennei-
den aikojen fiiliksen, Riihimä-
ki sanoo.

Rale Koivisto asuu yläkerran
yksiössä, johon vanhan katon
muoto antaa oman persoonalli-
sen tunnelmansa.

– Onhan tämä hyvin idyllinen
paikka asua. Lapsiystävällinen
piha on piilossa liikenteeltä ja
rauhallinen paikka, jossa aikui-
setkin viihtyvät. Kaikenlaista
kivaa täällä on vuosien varrel-
la järjestetty, Koivisto sanoo.

Pihapuiden kaataminen hän-
tä harmittaa. Maisema muuttui
keväällä, kun pihasta kaadet-
tiin useampia puita.

– Siellä tehtiin hoidollisia
toimenpiteitä. Puuasiantuntijat
kävivät tarkastamassa puut ja
löysivät kasvuongelmia ja laho-
vikaa, kiinteistöpäällikkö MMiikk--
kkoo  TTööyyrryyllää  kertoo.

Kaupunki hyväksyi myös joi-
denkin terveiden puiden kaata-
misen.

– Tontilla tiheästi kasvaneet
puut tarvitsivat lisää tilaa. Mi-
käli puustoa ei olisi harvennet-
tu, niin pian kaikki puut olisi-
vat olleet huonokuntoisia, Töy-
rylä perustelee harvennusta.

Vanhat puutalot ovat ikäisekseen
hyvässä kunnossa

Kaartotiellä juhlittiin 
yhdeksänkymppisiä

Pihassa seurusteltiin naapureiden kanssa. Kuva: Ive Riihimäki.

Elävä musiikki soi juhlissa, sillä Kaartotiellä asuu musikaalista väkeä.
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Talojen omissa kerhoti-
loissa on monenlaista
toimintaa; juhlia, as-
kartelua, kuntoilua ja
käsityötä. Suosituin
taitaa kuitenkin olla
keskustelukerho, jossa
parannetaan naapurei-
den kanssa maailmaa.

alon kerhotilat ovat
asukkaiden käytettä-
vissä esimerkiksi
perhejuhlia varten.
Niissä voi myös jär-

jestää kerhotoimintaa asukkai-
den kiinnostuksen kohteiden
mukaan. Helpointa on aloittaa
juttelukerhon toiminta, jossa
vaikka kerran viikossa vaihde-
taan naapureiden kanssa kuu-
lumisia kahvimukillisen äärellä.

Joskus on käynyt niin, että
asukas on ajatellut majoitta-
vansa kylään tulleet sukulaiset
kerhotilaan. Se ei kuitenkaan
ole sallittua.

– Kerhotilat on tarkoitettu
asukkaiden käyttöön, mutta ei
heidänkään yöpymistiloikseen,
sillä usein äänet kantautuvat
asuntoihin, isännöitsijä Anne
Gadd selvittää pelisääntöjä.

Kerhotiloja löytyy useimmis-
ta TVA:n kohteista. Tesomalla
asukkaiden käytössä on asukas-
tupa, Pirkontupa ja Simonsali.

– Asukastuvassa ja Pirkontu-
vassa asukkaat ovat järjestä-
neet synttäreitä, rippijuhlia,
muistotilaisuuksia, tupperware-
ja vaatekutsuja ja saunailtoja.

Iäkkäämpien asukkaiden kes-
kustelukerho kokoontuu tiistai-
sin, Tesomajärven kiinteistöjen
asukastoimikunnan puheenjoh-
taja Päivi Möykky kertoo.

– Tänä syksynä aloitettiin ta-
lon asukkaille tarkoitetut yhtei-
set iltapäivät Simonsalissa joka
kuun ensimmäisenä sunnuntai-
na. Siellä voi seurustella mui-
den kanssa, pelata, lukea leh-
tiä tai tehdä vaikka käsitöitä.

Kalevassa reipasta
kerhotoimintaa
Kalevan Sammon kerhotiloissa
tapahtuu monenlaista.

– Siellä kokoontuu mummu-
kerho ja äiti-lapsikerho. Lisäksi
asukkaat ovat järjestäneet ker-
hotilassa perhejuhlia aina ris-
tiäisistä muistotilaisuuksiin,
isännöitsijä Raimo Siren kertoo.

Myös Pellervonkadun talojen
kerhotilat ovat ahkerassa käy-
tössä. Yksi tiloista on muutet-
tu kuntosaliksi ja toisessa on
kangaspuut. Siellä kokoontuu
käsityökerho sekä askarteluker-
hosta alkunsa saanut maanan-
taikerho. Lauantaikahvitkin juo-
daan täällä yhdessä.

Pellervonkadun asukkaat
kannustavat muidenkin talojen
asukkaita laittamaan kerhotilat
käyttöön. Se ei vaadi suuria
suunnitelmia tai rahoja. Tahto
tavata naapureita riittää.

– Meiltäkin kyseltiin, että ku-
ka teillä oikein vetää askartelu-
kerhoa. Minä vastasin, että me
vedämme kaikki yhdessä, talon
asukas Seija Brusila sanoo.

Askartelukerho sai alkunsa

1990-luvun puolivälissä, kun
talon entinen pannuhuone re-
montoitiin kerhotiloiksi. Naiset
kokoontuivat tekemään jouluk-
si enkeleitä ja joulukortteja.
Ahkerat käsityöläiset ja askarte-
lijat tekivät myös seinävaattei-
ta, koruja, paperinarukukkia ja
mitä milloinkin.

– Olimme niin innoissamme,
että usein askartelimme myö-
hään maanantai-iltaan asti ja
tulimme heti tiistaina jatka-
maan, naiset muistelevat hy-
myillen.

Valmiit työt myytiin talon

myyjäisissä, joita kehuttiin Ka-
levan parhaiksi. Nykyisin askar-
telukerho on muuttunut seurus-
teluun keskittyväksi maanantai-
kerhoksi.

Kerhoporukka
tekee retkiäkin
Kerhon ovet ovat avoinna kai-
kille talon naisille, tosin kävijä-
kunnaksi on vakiintunut kym-
menkunta eläkeikäistä asukas-
ta. 

Heistä suurin osa on yksin
asuvia leskiä, joille kerhosta

löytyy aina mukavaa juttuseu-
raa.

– Täällä me parannamme
maailmaa. Välillä soitamme
suuta niin, että kaikki puhuvat
lopulta yhteen ääneen, naiset
kertovat iloisesti nauraen.

Kahvinkeitin porisee ja pöy-
dällä on maisteltavana juustoja
ja kakkua. Niistä maksetaan
pieni summa ja ylijäävällä ra-
halla käydään kerran vuodessa
ravintolassa tai retkellä.

– Lauantaikahveilla on sama
idea eli juttelemme ja vaihdam-
me kuulumisia. Niin ja muiste-

lemme tämän talon tapahtu-
mia, joita on vuosien varrella
järjestetty iso määrä.

Naiset ovat kokkailleet ruo-
kaa pihajuhliin ja järjestäneet
myyjäisiä. 

Valokuva-albumissa onkin
valtavasti hauskoja muistoja
matkan varrelta.

– Kyllä meitä on jopa kadeh-
dittu talon hyvän hengen an-
siosta. Ei se ole ollenkaan it-
sestään selvää, että naapurit
pitävät näin hyvin yhtä ja viih-
tyvät yhdessä vuodesta toiseen,
naiset tietävät.

Kerhotoiminnan aloittaminen ei vaadi kuin yhden aktiivisen koollekutsujan ja paketin kahvia

Keskustelukerhossa riittää juttuaiheita

OOuuttii  SSaaaarreellaallllaa on mie-
lenkiintoinen ja haas-
tava työ Tampereen
Vuokra-asunnot Oy:n
hallintopäällikkönä.
Hän huolehtii niin hen-
kilökunnasta kuin ta-
loudestakin.

uti Saarela aloitti
TVA:n palveluk-
sessa toukokuus-
sa 2008.
– Olin töissä Met-

so Paper Valkeakoski Oy:ssä
myyntisihteerinä, kunnes jäin
hoitovapaalle. Myyntisihteerin
työ ei vastannut koulutustani
(HM), joten hain ja pääsin tän-
ne hallinto- ja taloussihteeriksi.
Tätä uutta hallintopäällikön
tehtävää olen hoitanut tämän
vuoden kesäkuun alusta, Outi
Saarela kertoo.

Hän pitää vaihtelevasta työ-
tehtävästä, jossa ei ole tullut
vastaan kahta samanlaista työ-
päivää.

– Toimin henkilöstön esimie-
henä johtoryhmää lukuun otta-
matta. Vastaan markkinoinnin,
kirjanpidon ja maksuliikenteen

järjestämisestä sekä konserni-
hallinnon raportoinnista. Lisäk-
si vastaan tietohallintojärjestel-
mien hoitamisesta ja kiinteistö-
hallintajärjestelmämme kihla-
netin toiminnasta. Työtehtävä-
ni pyörivät paljon henkilöstön ja
talouden kehittämisen ympäril-
lä.

Koulutus kiinnostaa
henkilökuntaa
Aikaisemmin TVA:lla ei ole ollut
yhtä henkilöstöasioista vastaa-
vaa ihmistä, vaan tehtäviä hoiti
useampi henkilö oman työnsä
ohessa.

– Nyt on käyty lävitse kehitys-
keskustelut ja niiden tiimoilta
on tullut parannusehdotuksia,
joita parhaillaan mietimme.
Tykkään henkilöstöasioiden hoi-
tamisesta. Se on välillä rank-
kaakin, mutta oikein mielen-
kiintoista työtä, Outi Saarela on
huomannut.

Hän nauttii myös siitä, ettei
työ ole yksinäistä pakertamista
suljettujen ovien takana.

– Meillä koko henkilökunta
tekee tosi tiivistä yhteistyötä ja
se sujuu hyvin. Henkilökunta on
osaavaa ja motivoitunutta. Hen-
kilöstöasioiden myötä olen teke-

misissä muiden kanssa uudesta
näkökulmasta eli työtehtäväni
puolesta, mutta tietysti myös
työkaverina.

Tällä hetkellä Outi Saarela te-
kee prosessikuvausta TVA:n
ydinprosessista.

– Siihen kirjataan jokaisen

henkilökuntaan kuuluvan työ-
tehtävän vastuualueet, jotta
kaikki varmasti tietävät kuka
vastaa mistäkin.

Kuvaukselle on tarvetta, sillä
henkilökunnan tehtävät ovat
vuosien varrella vaihtuneet sitä
mukaa, kun ihmisille on täyden-
nyskoulutuksen myötä tullut li-
sää ammattitaitoa.

– Jos halukkuutta tai tarvetta
ilmenee, henkilökuntaa kannus-
tetaan täydennyskoulutukseen.
Itse osallistuin tämän vuoden
alkupuoliskolla liikelaitosjohdon
valmennusohjelmaan, Saarela
mainitsee.

Vapaa-aika menee
perheen parissa
Syksyllä oman aikansa vie ensi
vuoden budjetointi, jossa hallin-
topäällikkö on mukana.

– Tällä kertaa se on helpompi
tehdä kuin viime vuonna. Kun
meille viime vuonna siirtyi Tam-
pereen kaupungilta apporttisiir-
toina yli tuhat asuntoa, ei näille
asunnoille ollut tämän vuoden
budjettia tehtäessä vertailupoh-
jaa. Nyt tämä vertailuvuosi näi-
hin kohteisiin on olemassa ja
budjetointi näiltä osin on hel-
pompaa.

Hallintopäällikön näkökulmas-
ta TVA:lla menee mukavasti.

– Meidän käyttöasteemme on
hyvä eli tyhjiä asuntoja ei ole
montaakaan. Tällä hetkellä on
täyttä myös sellaisissa kohteis-
sa, joissa on ennen ollut tilaa.
Niihin on käsittääkseni jopa jo-
noakin, Outi Saarela sanoo.

– Mutta totta kai edelleen
eniten jonoa on keskustan
asuntoihin, joihin kaikki haluai-
sivat, mutta joita ei usein va-
paudu.

Työpäivän jälkeen hallinto-
päällikkö ajaa kotiin Toijalaan.

– Huonolla kelillä autoilu on
vähän rasittavaa, mutta toisaal-
ta puolen tunnin matka nollaa
hyvin päivän, se on ikään kuin
pieni ajatuskatko. Ajomatkalla
tuntuu siltä, kuin maailma
vaihtuisi kotiin ajaessa tai toi-
sinpäin, Outi Saarela kertoo hy-
myillen.

Kotona äitiä odottavat 9-, 7-
ja 4-vuotiaat tytöt.

– Vietämme paljon aikaa yh-
dessä perheen kanssa. Teemme
kotiaskareita, pihatöitä, ulkoi-
lemme ja liikumme. Kuntoa pi-
dän yllä kävelemällä, lenkkeile-
mällä tai pyöräilemällä itsekse-
ni tai mieheni kanssa. Lapset-
kin ovat usein mukana lenkillä.

Outi Saarela on TVA:n ensimmäinen hallintopäällikkö

“Töissä ei ole kahta samanlaista päivää”

Pellervonkadun maanantaikerholaiset suunnittelevat virkkaavansa yhdessä päiväpeiton, joka lahjoitetaan pääpalkinnoksi joulujuhlien arpajaisiin.

Outi Saarelan työtehtävät liittyvät talous- ja henkilöstöasioihin.

T
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eilu kolmannes suo-
malaisista ei ole
tehnyt vielä min-
käänlaisia energia-
tehokkuustoimenpi-

teitä. Hyvä uutinen on tietysti
se, että Motiva Oy:n tekemän
tutkimuksen mukaan sentään
yli puolet suomalaisista säästää
energiaa. Suosituimpia ener-
giatehokkuustoimenpiteitä ovat
energiansäästölamppuihin siir-
tyminen sekä turhien valojen ja
laitteiden sammuttaminen. 

Motivan asiantuntija AAnnttttii
KKookkkkoonneenn epäilee, että moni ei
edes tunnista tekevänsä ener-
giansäästötoimenpiteitä, koska
perimmäisenä motiivina on pi-

kemminkin rahansäästö.
– Positiivista asiassa on, et-

tä euro- ja energiansäästö kul-
kevat usein käsi kädessä. Kun
säästetään euroja, säästetään
useimmiten myös energiaa ja
päinvastoin, Kokkonen sanoo.

– Laitteiden säätöjä ja muita
yksinkertaisia toimenpiteitä te-
kemällä on mahdollista pienen-
tää kodin energiankulutusta jo-
pa 30 prosentilla.

Helppoja konsteja säästää
energiaa on sammuttaa tietoko-
ne, televisio ja muut laitteet
virtakytkimestä eikä jättää nii-
tä vain lepotilaan. Laitehankin-
nat kannattaa miettiä huolella
ja ostaa vähän energiaa kulut-

tava ja vain sen kokoinen ja te-
hoinen laite kuin tarvitsee, eikä
esimerkiksi sitä markkinoiden
suurinta telkkaria. Kannettava
tietokone esimerkiksi kuluttaa
jopa vain kymmenen prosenttia
pöytäkoneen tarvitsemasta
energiasta.

Hehkulamput pois

Saunaan on hyvä mennä heti
sen lämmittyä ja sammuttaa
kiukaasta virta heti saunomisen
päätyttyä. Kylmäsäilytyslaittei-
ta hankittaessa on hyvä tarkas-
taa energiamerkinnät ja ostaa
vähän kuluttava laite. Energiaa
voi säästää myös sulattamalla

pakastimen säännöllisesti pak-
kasten aikaan ja sijoittamalla
kylmälaiteet erilleen liedestä,
astianpesukoneesta ja lämpö-
pattereista.

Yksi tapa asua vähän vih-
reämmin on vaihtaa kodin kaik-
ki hehkulamput jo nyt ener-
giansäästölamppuihin. Markki-
noilta on jo poistettu kaikki
mattapintaiset sekä satawatti-
set ja sitä kirkkaammat hehku-
lamput. 

Kirkkaat 75 W hehkulamput
kielletään vuoden kuluttua ja
kirkkaat 60W-lamput kahden
vuoden päästä. Kaikki hehku-
lamput poistuvat vuonna
2012.

Osta vain sen kokoinen ja tehoinen sähkölaite kun tarvitset 

Helppoa energiansäästöä 
Energiansäästö on
suositumpaa kuin kos-
kaan ja EU-maat laati-
vat kilvan ilmastostra-
tegioita. Kuitenkin
suuri osa tavallisesta
kansasta on pysytellyt
kokonaan erossa yh-
teisistä ilmastotalkois-
ta. Heille on hyvää
kerrottavaa: energian
säästäminen on help-
poa ja se voi auttaa
säästämään rahaa. Uudet kodinkoneita ostaessa on järkevää valita energiatehokas malli.                   

R

Kuva: Motiva Oy / Antti Lehtikallio
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Koteja onnellista elämää vart


