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Palautetta
odotellessa
Tampereen Vuokra-sunnot Oy on ollut olemassa noin

kuusi vuotta. Yhtiö käynnistyi pienempänä ja kasvoi
nopeasti nykyiseen mittaansa.  Ajankohtaisista ai-

heista ja muutoksista on matkan varrella tiedotettu yhteis-
työkumppaneille kohteittain sekä suullisesti että paperilla
ja internetin kotisivuilta on jo useamman vuoden voinut saa-
da laajemmin tietoja yhtiöstä, sen vuokrakohteista ja pal-
veluista. Jotakin on kuitenkin tuntunut puuttuvan. Nyt jul-
kaistavalla ensimmäisellä asiakaslehdellä pyrimme lisää-
mään yhtiön tunnettuutta ja ennen kaikkea tuomaan vielä
yhden kanavan  Tampereen Vuokra-asunnot Oy:n asiakkai-
den ja muiden sidosryhmien väliseen yhteistyöhön.

Ensimmäinen lehti on aina enemmän tai vähemmän tun-
nustelua. Sisältöä pyrimme kehittämään seuraamalla valp-
paasti palautetta, jota varmasti ja toivottavasti tulee tämän
ensimmäisen numeron jälkeen. Lehteä julkaistaan kaksi nu-
meroa vuodessa, keväällä ja syksyllä. Ainakin näin aluksi.
Runkoaineistona on yrityksen yhteystietoja ja aina kulloin-
kin ajankohtaista tiedotettavaa. Sen lisäksi odotamme luki-
joilta juttuvinkkejä asumiseen liittyvistä aiheista ja mielel-
lämme esittelemme myös laajemmin ihmisiä elämän eri ti-
lanteissa. 

Tampereen kokoisessa kaupungissa on asumiseen erilaisia
mahdollisuuksia. Omistusasuntojen hankkimista on viime
vuosina lisännyt alhainen luottojen korkotaso ja runsas tar-
jonta. Vuokra-asuntojen kysyntä ei kuitenkaan ole vähenty-
nyt.  Tampere vetovoimaisena kasvukeskuksena imee ihmi-
siä muualta Suomesta ja talouksien henkilöluku on pie-
nentynyt, joka sekin vaikuttaa kysyntää lisäävästi.

Asuminen vuokra-asunnossa ei Suomessa ehkä ole yhtä ta-
vallista kuin Keski-Euroopan monissa kaupungeissa. Kui-
tenkin vuokra-asumisella on pitkät perinteet meilläkin. Ky-
syntä on viime vuosina  monipuolistunut, suuntautuen eri-
laisiin talo- ja asuntotyyppeihin. Pääosa vuokra-asunnoista
on kuitenkin edelleen kerrostaloasuntoja. Pienkerrostalot
ovat viime aikoina tuoneet siihenkin oman vaihtoehtoisen
muotonsa.  Asuntojen varustetasolta toivotaan myös entistä
laajempaa valikoimaa. Toisaalta kysyntää on myös niukem-
min varustelluille, edullisen vuokratason asunnoille. Tar-
jontaa onkin kehitettävä asiakkaiden kysyntää vastaavasti.
Vain sillä tavalla vuokra-asuminen säilyy hyvänä vaihtoeh-
tona ja asunnontarpeen tyydyttäjänä. Toivomme palautetta
vuokra-asunnossa jo asuvilta ja myös vuokra-asunnon ha-
kijoilta.

Joku ehkä ihmettelee, miksi tässä pääkirjoituksessa ei ker-
taakaan tähän mennessä ole mainittu sanaa asukas. Asuk-
kaathan ovat meidän tärkein yhteistyötahomme. Tämä joh-
tuu siitä, että olemme nähneet tärkeäksi strategiseksi ta-
voitteeksi tunnistaa asukas asiakkaana ja siksi käytämme
tässäkin yhteydessä asiakas-nimitystä.

Raikasta syksyä!

Harri Roihankorpi
toimitusjohtaja  

Tampere 30.09.2006

Joustava ja palveleva,
kotia etsivän apuna
Tampereen Vuokra-asunnot Oy
perustettiin kesällä 2000. Sen
tehtäväksi asetettiin vuokra-
asuntojen omistamisen lisäksi
myös kaupungin suoraan omis-
tukseen jääneiden vuokra-
asuntojen hallinnoiminen ja
isännöiminen.

Syksyllä 2001 yhtiöön liitet-
tiin Tampereen kaupungin ko-
konaan omistamat, osakeyhtiö-
muotoiset asunto- ja kiinteistö-
osakeyhtiöt. Suurimpia niistä
ovat Kalevan Sampo ja Teso-
majärven kiinteistöt, joissa
kummassakin on noin 300
asuntoa. Hieman pienempiä
yksiköitä ovat Pellervonkadun
Haka ja Tampereen Perhetalot
Kalevassa.

Jo toiminnan alkumetreillä
yhtiön omistukseen siirtyi siis
noin 1.200 vuokra-asuntoa

Tampereella. Sen lisäksi TVA:n
hallinnointiin ja isännöitäväksi
tuli noin 1.300 kaupungin
omistamaa vuokra-asuntoa se-
kä noin 500 Y-säätiön asuntoa,
joiden vuokraamisen  Tampe-
reen Vuokra-asunnot Oy hoitaa.
Kaiken kaikkiaan Tampereen
Vuokra-asunnot Oy siis omistaa
tai isännöi noin 3000 vuokra-
asuntoa eri puoilla kaupunkia.

Yhteistä näille kaikille on, et-
tä ne ovat sosiaalisen asunto-
tuotannon yksiköitä. Tampe-
reen Vuokra-asunnot Oy kantaa
päävastuun mm. kaupungin
vastaanottamien pakolaisten
asuttamisesta Tampereella.

Yhtiöllä on ollut myös uudis-
tuotantoa. 2000-luvulla se on
rakennuttanut mm. 31-asun-
toisen, pääasiassa muualta työ-
paikan vuoksi Tampereelle

muuttaneille suunnatun koh-
teen Hatanpäälle.

Tampereen Vuokra-asunnot
Oy haluaa olla mukana asiak-
kaidensa arjessa etsimässä rat-
kaisua vuokra-asuntoa tarvitsi-
ville tamperelaisille. TVA on no-
pea, palveleva ja joustava toi-
mija.

Meidät löydät Asuntotorila,
Puutarhakatu 8:sta tai interne-
tistä www.tampereenvuokra-
asunnot.fi. Tervetuloa palvelta-
vaksi!

Tampereen Vuokra-asunnot Oy on

2000-luvulla rakennuttanut uudis-

kohteen mm. Hatanpäälle.
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Tampereen Kalevassa
sijaitsevien ns. Perhe-
talojen peruskorjaus on
päässyt vauhtiin. Sa-
neeraus on tarkoitus
toteuttaa kolmessa vai-
heessa siten, että en-
simmäisen talon työt
valmistuvat nyt vuoden-
vaihteessa ja viimeis-
ten vuonna 2008.
Peruskorjauksessa ta-
loihin rakennetaan mm.
hissit. Lisäksi ullakko-
ja osin kellaritiloja ote-
taan asuinkäyttöön.

Tampereen Perhetalot on
viiden kolmikerroksisen
talon muodostama koko-

naisuus. Talot sijaitsevat Kale-
vassa Väinölänkadun ja Petsa-
monkadun kulmassa laajalla ja
puistomaisella tontilla. Talot on
rakennettu sodan jälkeen rinta-
malta palanneille perheellisil-
le vuonna 1948 ja niissä on yh-
teensä 105 asuntoa.

– Vaikka raaka-aineista oli
sodan jälkeen kova pula, talot
on silti tehty huolellisesti. Niis-
sä on näihin päiviin asti selvit-
ty ilman laajempia peruskor-
jauksia, kertoo Tampereen
Vuokra-asunnot Oy:n kiinteistö-
päällikkö Leo Niemelä.

Vaikka talot suunniteltiin per-
heasumiseen, ovat huoneistot
varsin pieniä. Silti niissä saat-
toi asua jopa 8-henkisiä per-
heitä. Kesällä lisätilaa otettiin
avaralta ullakolta, jossa lapset
nukkuivat sulassa sovussa sis-
konpedeissä.

– Jotain alueesta kertoo se,
että taloissa asuu vielä hyvin
paljon alkuperäisiä asukkaita.
He ovat siis asustaneet taloissa
jo yli 50 vuotta. Asukkaista hy-
vin suuri osa onkin vanhuksia,

minkä vuoksi hissien rakenta-
minen taloihin otettiin yhdeksi
suunnittelun lähtökohdaksi.
Hissipäätökseen vaikutti myös
valtiolta ja kaupungilta saatava
60 prosentin hissiavustus, Nie-
melä kertoo.

Taloihin rakennetaan yhteen-
sä 13 hissiä. Tila hissikuilulle
jouduttiin sijoittamaan niin, et-
tä osassa asunnoista olohuone-
tila hieman pieneni. Vastaavas-
ti ullakkotilat otetaan hyöty-
käyttöön niin, että uusia ullak-
koasuntoja rakennetaan kaikki-
aan 26 kappaletta. Niistä teh-
dään huoneen ja tupakeittiön
mallisia, yli 50 neliön suuruisia
yksiöitä.

– Samoin kellarikerroksesta
hyödynnetään käyttöä vaille
jääneet liiteritilat osittain ylä-
puolella olevien asuntojen käyt-
töön. Näihin asuntoihin raken-
netaan mm. oma sauna. Osa
kellarin tiloista tulee myös yh-
teisiksi tiloiksi ja talosaunoiksi.

Ensimmäinen valmis
vuodenvaihteessa

Peruskorjaus aloitettiin Väinö-
länkatu 35:stä. Joulun jälkeen
alkanut saneeraus on valmistu-
massa vuoden vaihteeseen, jol-
loin jatketaan samalla reseptil-
lä seuraavien kahden raken-
nuksen korjausta.

– Talot peruskorjataan täysin
niin julkisivuiltaan ja kuin sisä-
tiloiltaankin. Lisäksi muuta-
miin asuntoihin rakennetaan
uusia parvekkeita. Muun muas-
sa vanhat kattorakenteet pure-
taan ja entiset, alun perin pä-
reestä tehdyt, katot korvataan
uusilla rakenteilla. Räystäskor-
keus ei nouse, vaikka talojen
harjaa nostetaan jonkin verran,
kiinteistöpäällikkö Leo Nieme-
lä kertoo.

Asuntojen varustus hyppää
kerralla historiasta nykyaikaan,
sillä asuntoihin rakennetaan

mm. asuntokohtainen ilmas-
tointi sekä nykyaikaiset kylpy-
huoneet ja keittiöt.

Myös korttelin piha-alueet
peruskorjataan ja pysäköinti-
alueita jäsennellään uudelleen.
Tontin avaruudesta joudutaan
ehkä hieman tinkimään, mutta
toimivuuden ja viihtyisyyden
uskotaan säilyvän vähintään
entisellä tasolla.

Saneerauksen ensimmäinen
vaihe on edennyt lähes suunni-
telmien mukaan. Ainoa isompi
yllätys oli eristeiden puuttumi-
nen välipohjista. Ne oli raken-
nettava uudelleen, mikä viiväs-
tytti töitä noin kahdeksalla vii-
kolla.

Evakosta takaisin
kotiin

Tampereen Vuokra-asunnot Oy
on järjestänyt kaikille asukkail-
le evakkoasunnon samalta alu-
eelta remontin ajaksi. Muutot
on määritelty saneerausurak-
kaan kuuluviksi. Yhtiö huoleh-
tii myös asukkaiden puheli-
mien, osoitteiden ja muiden
tarvittavien tietojen muutoksis-
ta evakkoasuntoon ja takaisin
omaan, uusittuun kotiin.

– Kaikille löytyi evakkoasun-
to samalta alueelta. Kenenkään
ei tarvinnut muuttaa pois siel-
tä, missä ovat yli puoli vuosisa-
taa asuneet. Halutessaan he
pääsevät myös takaisin samaan
asuntoon, jossa ovat ennen sa-
neerausta asuneet. Vuokraan
peruskorjaus vaikuttaa tietysti
jonkin verran, mutta tarkistuk-
sia tehdään hyvin maltillisesti
ja asteittain. Korotuspainetta
helpottaa se, että uusien asun-
tojen myötä kustannustaakka
jakaantuu entistä useamman
maksettavaksi, Niemelä sanoo.

Seuraavaksi saneerausvuo-
rossa ovat Väinölänkatu 31 ja
33, jotka on tarkoitus toteuttaa
vuoden 2007 aikana. Kolmas
ja viimeinen vaihe toteutetta-
neen vuonna 2008.

Remontissa rakennetaan hissit ja uusia ullakkohuoneistoja

Perhetalot ehostuvat Kalevassa

Perhetalojen peruskorjaustyön vastaava mestari Jouko Lunden Pirkanmaan Mestari-Rakentajat Oy:stä ja TVA:n kiinteistöpäällikkö Leo Niemelä ihastelevat talojen ko-

henevaa ilmettä. Etenkin uusista ullakkohuoneistoista (alla) tulee valoisia ja viihtyisiä.

Perhetalojen julksivu saa uuden, al-

kuperäistä ilmettä kunnioittavan

värisävyn.
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Tesomajärven kiinteis-
töt on 318 asunnon
kohde, jonka kiinteis-
töistä suurin osa on
kolmikerroksisia 1960-
luvulla valmistuneita
taloja.

Asukkailla on paljon yh-
teistä toimintaa, jonka
keskuksena on yhteinen

asukastupa. Siellä on keittiö ja
iso oleskelutila, jossa on soh-
via, pöytiä ja kirjahyllyjä. Ste-
reotkin löytyvät ja valokuva-al-
bumeihin on kerätty kuvia asu-
kastapahtumista. Tuvassa tun-
tuu melkein siltä kuin olisi jon-
kun kotona.

– Tavaraa on ostettu ja saatu
lahjoituksina. Ihmiset tuovat
esimerkiksi astioita tänne, kun
siivoilevat paikkojaan, asukas-
toimikunnan vt. puheenjohtaja
Simo Vuorinen kertoo.

Asukastupaa saa maksutta
varata omaan käyttöön, kunhan
siivoaa jälkensä. Erityisen suo-
sittu se on lasten synttäreiden-
viettopaikkana. 

– Asukastuvassa on vietetty
myös tupperikutsuja, ristiäisiä,
lakkiaisia ja muistotilaisuuksia.
Kukaan ei sentään vielä ole
juhlinut häitään asukastuvassa,
asukastoimikunnan sihteeri
Päivi Möykky sanoo.

Isommalle juhlaväelle löyty-
vät tilat Tesomajärven kiinteis-
töjen sauna- ja kokoustilasta eli
Pirkontuvasta.

Joulun ja pääsiäisen alla asu-
kastuvassa askarrellaan ja jär-
jestetään myyjäiset. Tiistaisin
eläkeläiset kokontuvat teke-
mään käsitöitä.

– Näissä taloissa asuu aktii-
vista askarteluväkeä. Olemme
tehneet myyjäisiin piparkakku-
taloja, noita-akkoja, pupuja,
kellä mitäkin ideoita tulee, Päi-
vi sanoo.

Uusia houkutellaan
asukastoimintaan
Myyjäisillä kerätään rahaa Ris-
timäenkatu 35–37:n taloissa
asuvien lasten kesäleiriä var-
ten.

– Tarvitaan ainakin 3 000–4
000 euron kassa, ennen kuin
40 tenavaa ja 15 aikuista lei-
reilee viikon Antaverkassa, Si-
mo Vuorinen tietää.

Leirikassan kartutus on haus-
kaa yhdessätekemistä. 

– Keväällä ihmisiltä tulee val-
tavasti ideoita ja täytyy välillä
toppuutella, että katsokaas ka-
lenteria välillä. Muuten on taas
iso kasa hommia omilla har-
teilla, Simo Vuorinen tietää.

– Täällä on kuusi tai kahdek-
san aktiivia, jotka ovat aina
mukana tekemässä. Tuntuu
kieltämättä siltä, että aika pie-
nelle joukolle se suurin taakka
kaatuu. Toki on paljon asukkai-
ta, jotka ovat silloin tällöin mu-
kana toiminnassa, Päivi Möyk-
ky sanoo.

Asukastoimintaan on yritetty
houkutella uusia, taloihin hil-
jattain muuttaneita ihmisiä.

– Kerran pidimme tervetulo-
tilaisuuden uusille, mutta pai-

kalle tuli vain viisi perhettä. Voi
olla, että ihmiset pelkäävät jou-
tuvansa aikaavievään talkoo-
työhön, Päivi arvelee.

– Parhaiten uusiin asuk-
kaisiin tutustuu yhteisissä ta-
pahtumissa pihalla pelatessa,
grillatessa tai lasten kanssa
leikkiessä. Moni uskaltaa pa-
remmin lupautua mukaan asu-
kastoimintaan, kun on ensin
tutustuttu.

Päivi on muuttanut taloon
vuonna 1999, Simo vuonna
1985.

– Taloissa asuu vielä kolmi-
senkymmentä alkuperäistä asu-
kasta, jotka ovat muuttaneet
tänne vuosina 1964–67.

Makkara maistuu
pihassa peli-iltoina
Asukastoimikunta on ollut mu-
kana esimerkiksi Tesomapäivän
tapahtumissa. Taloissa asuvat
koiratkin ovat antaneet oman
panoksensa talkootyöhön.

– Ostimme yhdet vetokärryt
ja Simo teki toiset. Saksan-
paimenkoira, bordeauxindoggi
ja landseer vetivät lapsia esi-
merkiksi Ylöjärven markkinoilla
ja saimme taas kartutettua ke-
säleirikassaa.

Keskellä talojen ympäröimää
isoa pihaa on grilli, jossa voi
kuka tahansa käydä grillaile-
massa yksin, perheen tai vie-
raidensa kanssa. Silloin tällöin
grilli kuumenee koko talon
asukkaita varten.

– Keskiviikkoisin on järjestet-
ty peli-iltoja. Pelaamme mölk-
kyä, petankkia ja joskus lento-
palloakin. Silloin grilli on läm-
min ja myymme makkaraa, Päi-
vi ja Simo kertovat.

– Menekki on ollut niin hy-
vää, että joskus on lähetetty
pojat äkkiä kesken illan hake-

maan Siwasta lisää makkaraa.
Makkaranmyynnilläkin on yhte-
nä kesänä tienattu 400 euroa
leirikassaan.

Naapurit tulevat mukavasti
tutuksi asukastoiminnassa.

– Vähintäänkin morjestellaan
melkein kaikkien kanssa. Kyl-
lä on sellaisiakin ihmisiä, jotka
ovat tässä asuneet vähintään
yhtä kauan kuin minäkin, mut-
ta vain mennä vilahtavat ohi ra-
pussa tai pihassa, Simo huo-
mauttaa.

Hänellä ja Päivillä riittää
naapureissa tuttuja.

– Roskapussin viemiseen
menee välillä kaksi tuntia, Päi-
vi naurahtaa.

Yhteisöllisyys on voimissaan
näiden talojen isossa pihassa.

– Vahdimme yhtä lailla kaik-
kien lapsia, ja komennamme-

kin, jos he tekevät jotain vää-
rin.

Viihtyvyyttä lisätään
talkoovoimin
Simo Vuorinen istuu Tampe-
reen Vuokra-asunnot Oy:n hal-
lituksessa asukasjäsenenä.
Hän on tyytyväinen, että asuk-
kaat pääsevät mukaan päätök-
sentekoon.

– Vaikka 90 prosenttia ko-
kouksissa käsiteltävistä asiois-
ta on kyllä sellaisia, ettei mi-
nulla ole niihin mitään sanot-
tavaa. Mutta jos tästä yksikös-
tä on jotain tarvinnut kokouk-
sissa kertoa, niin aina on vies-
ti mennyt perille.

Asukkaat ovat saaneet tehdä
isojakin urakoita asumisviihty-
vyyden parantamiseksi. Kiin-

teistöjen sisäremontin yhtey-
dessä remonttitaitoiset ja tal-
koohaluiset miehet päättivät
kunnostaa liikesiiven kellari-
kerroksen, jota on kutsuttu
Montuksi.

– Aravamääräykset estivät ai-
emmin sen, että kellaritila olisi
voitu ottaa käyttöön. Poikien
kanssa pikkuhiljaa paikkailtiin
sitä kuntoon. Wc ja suihkutilat
ovat vielä tulossa, Simo Vuori-
nen kertoo.

Kokoontumistila on nimetty
hänen mukaansa Simonsaliksi.
Siellä on jo ehditty järjestää
lasten puurojuhla ja Setle-
mentti Naapurin Wihreä puu -
kohtaamispaikan väki käy sa-
lissa harrastamassa tuolijump-
paa.

Miehet ovat tehneet muitakin
talkootöitä.

– Pyöräsuojien lattiat, pi-
hagrilli ja puuvaja tehtiin tal-
koilla. Samoin polttopuut, jot-
ka myös itse hommataan.

– Vaatiihan se toki sosiaalis-
ta perusluonnetta, että lähtee
ulos kämpästään ja tekee työ-
tä ilman isoa kiitosta, Simo to-
teaa.

Hän kuitenkin tuntee teke-
vänsä mielekästä työtä.

– Varsinkin silloin,  kun leirin
jälkeen kuuntelee lasten pu-
heita pihalla. Tulee hyvä mieli,
kun on edes yrittänyt tehdä jo-
takin yhteiseksi hyväksi. Pyörä-
suojia juuri ihastelin, että ovat
ne nyt komean näköiset. Pie-
nellä vaivalla pystyy usein li-
säämään asukkaiden yhteis-
henkeä ja asumisviihtyvyyttä.

Tesomajärven kiinteistöissä grillaillaan, pelataan, tehdään talkoita, askarrellaan...

Asukastoiminta on
Tesomalla voimissaan

Tesomajärven kiinteistöjen pihalla on kiva grillailla. Uudenvuoden aattona pihasta lähetetään yhdessä asukastoimikunnan ja asukkaiden omat ilotulitusraketit Simo Vuorisen rakentamasta telineestä. Asukastu-

valla on keitetty mehua lämmikkeeksi. Päivi Möykky muistelee, että porukka on viihtynyt pihassa pakkasesta huolimatta joskus jopa iltakymmenestä yhteen.

Asukastupa on mukava kohtaamispaikka talon asukkaille. Täällä on järjestetty myös monet juhlat.

Asukkaiden käytössä on puusepän-

verstas, mutta myös tämä pienempi

työpaja. Simo Vuorinen on tehnyt esi-

merkiksi säilytyslaatikoita parvek-

keelle.
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Joka kesä Ylöjärven
Antaverkan leirikes-
kuksen valtaa viikoksi
ristimäkeläisten nuor-
ten ja heidän ohjaa-
jiensa aktiivinen jouk-
ko. Ristimäen asukas-
yhdistyksen järjestämä
leiri on perinne, jota
juuri kukaan ei halua
jättää väliin.

Leiriperinne alkoi
jo vuonna
1991, kun

Tampereen kau-
pungin rattiustoi-
miston Nanne
Mikkola sai

idean lapsille ja nuorille tarkoi-
tetun leirin järjestämisestä.
Vuodesta 1995 alkaen leiri on
ollut suunnattu vain Ristimäes-
sä asuville.

– Leirikeskukseen mahtuu
majoittumaan noin 40 henkeä.
Vuosittain tuo maksimimäärä
on tullut lähes poikkeuksetta
täyteen. Yläikärajana on 15
vuotta ja alle 6-vuotiaat tarvit-
sevat mukaansa täysi-ikäisen
hoitajan, kertoo yksi leirin ai-
kuisista, Päivi Möykky.

Kesäleirin suosio on pysynyt
vankkumattomana vuodesta

toiseen.
– Kun ilmoit-
tautumisia ale-

taan ottaa
vastaan, ei
menee mon-

taa päi-

vää, kun se on täynnä. Ensim-
mäiset kyselyt alkavat yleensä
jo joulu-tammikuussa. Jotain
leirin suosiosta kertoo sekin, et-
tä tänä kesänä mukana oli vain
kahdeksan ensikertalaista.
Kaikki muut olivat olleet leiril-
lä jo aiempina vuosina.

Sama koskee leirin ohjaajia.
Heistä osa on ollut mukana en-
sin leiriläisenä ja hyvien muis-
tojen innostamana he ovat
myöhemmin lupautuneet mu-
kaan ohjaajiksi. Yksi heistä on
13-vuotiaana ensimmäistä ker-
taa leirillä ollut Tero Nikander.

– Sitä muistaa hyvin, miten
hienoa itsellä oli pikku poikana
täällä kavereiden kanssa tou-
hutessa. Varsinkin kaikki pikku
kujeet ovat jääneet voimakkai-
na mieleen. Nyt on kiva katsoa
touhua vähän eri näkökulmas-
ta.

Pysyvyyttä edustavat myös
leiripappa Jaska Aaltonen ja
leirimummu Aili Viitanen.

– Minulta on jäänyt näinä
vuosina väliin vain kolme leiriä.
Muuten olen ollut aina muka-
na, mm. leirin muonapuolesta
useana vuonna ansiokkaasti
vastannut Aili Viitanen kertoo.

– Yhden kesäviikon käyttämi-
nen näin hienoon asiaan ei ole
iso uhraus.

Päivi Rainiokin on ollut mu-
kana jo useamman kerran.

– Täällä on todella kivaa. Tä-
mä on se yksi ja ainoa viikko
koko vuoden aikana, kun ei it-
se tarvitse tehdä ruokaa, vaan
pääsee valmiiseen pöytään. Vii-
me vuonna päätin jäädä yksin
kotiin, kun lapset lähtivät lei-
rille. Jo muutaman päivän
päästä olin valmis tulemaan
perässä tai hakemaan lapset
kotiin. Kotiin jääminen tuntui
hyvältä idealta siihen asti, kun-
nes siitä tuli totta.

Monipuolista
ohjelmaa
Kesäleirin ohjelma on moni-

puolinen. Näsijärven ranta ja
upea sauna ovat ahkerassa käy-
tössä ja päivisin ohjelmassa on
paljon erilaisia pelejä, askarte-
lua, leikkejä ja yhdessäoloa.

– Vuosittain olemme koetta-
neet saada myös muunlaista
ohjelmaa. Milloin meillä on vie-
raillut paloauto, milloin ambu-
lanssi. Viime vuonna lapset
pääsivät tutustumaan isoon
rekka-autoon. Tänä kesänä vie-
railulla oli poliisivene ja ainoa
sponsorimme, LC Tohloppi kä-
vi edustajiensa voimin tutustu-
massa leiriimme, Möykky ker-
too.

Lisäksi leiriläiset ovat teh-
neet lyhyitä retkiä lähistön koh-
teisiin, mm. ratsastustilalle.
Leiriläisten käytössä ei ole au-
toja, joten pidempien retkien
tekemiseen ei oikein ole mah-
dollisuuksia.

Antaverkka on silti leiripaik-
kana täynnä virikkeitä, vaikka
turvallisuussyistä Ristimäen
lapset eivät voineetkaan käyt-
tää kiipeilytelineitä ja muita
vempaimia, joita kaupunki on
Antaverkkaan rakentanut. Pai-
kalle kun olisi tarvittu koulu-
tuksen saaneita ohjaajia huo-
lehtimaan laitteiden turvalli-
sesta käytöstä.

Yhteishenki
paranee
Iloisen leiriviikon anti näkyy
Ristimäessä yleisemminkin.

– Kun lapset täällä tutustuvat
paremmin toisiinsa, yhteiset
leikit jatkuvat myös kotipihalla.
Isommilla on jo leirimuistoja,
joista pihalla puhutaan ja nuo-
remmat saavat sitä kautta kipi-
nän, Päivi Möykky kertoo.

16-vuotias Sami Nousiainen
oli tämän kesän leirillä mukana
ensimmäistä kertaa apuohjaa-
jana. Leiriläisenä hän on ollut
ainakin seitsemänä kesänä.

– Ihan omasta, vapaasta tah-
dosta olen aina tänne tullut.
Saman tutun, mukavan poru-

kan kanssa on kiva tulla ja An-
taverkka on paikkana hyvä.
Tässä on järvi lähellä ja leirillä
on aina hyvät sapuskat, Sami
kertoo.

Edes viikon ero televisiosta ja
tietokonepeleistä ei tee tiuk-
kaa.

– Kyllä sen kestää. Aina tääl-
lä tekemistä löytyy. Leiristä on
tullut meidän  perheessä jo
kesäperinne. Aina yksi
viikko kesästä pitää
löytyä tätä varten.
Sitä paitsi täällä tu-
tustuu mukavasti mui-
hin talossa asuviin. On-
han se hyvä tietää, keitä sa-
moilla pihoilla asuu.

Sami oli juuri saanut tiedon
pääsystään Kaarilan lukioon,
jossa opiskelut alkoivat syksyl-
lä. Heinäkuussa hän ei vielä
ajatuksiaan koululle halunnut
uhrata, vaan oli päättänyt naut-
tia loppukesästä.

– En ole vielä lukiota paljon
ajatellut. Onhan tässä aikaa.
Leiri on siinäkin mielessä hyvä
paikka kerätä voimia syksyn ah-
kerointia varten.

Ristimäkeläisten ikioma
leiri kruunaa kesän

– Leiristä on tullut koko perheelle jo jokavuotinen perinne, Sami Nousiainen

(vas.) kertoo.
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Asukassihteerien työpis-
teet sijaitsevat Puutarha-
kadun Asuntotorilla, sa-

moissa tiloissa muiden vuokra-
asuntoja tarjoavien yhteisöjen
kanssa. Asuntotorilta vuokra-
asunnon tarvitsija saakin hel-
posti yhdellä käynnillä käsityk-
sen tarjolla olevista vaihtoeh-
doista.

TVA:n osalta yhteyshenkilöi-
nä toimivat siis asukassihteerit,
joiden toimenkuva on varsin
monipuolinen.

– Me olemme linkkinä asiak-
kaan ja TVA:n välillä eli otam-
me vastaan hakemukset, kir-
jaamme ja koodaamme ne.
Asunnon löydyttyä teemme
asiakkaiden kanssa vuokrasopi-
mukset, hoidamme avainasioi-
ta ja seuraamme takuuvuokrien
maksua. Meillä jo asuvien osal-
ta asioinnit koskevat yleensä vi-
kailmoituksia, saunavuoroja tai
autopaikkoja, Pirjo Niiranen
kertoo.

– Meille kuuluvat käytännös-
sä lähes kaikki asiat, mitkä liit-
tyvät asumiseen. Jos me emme
osaa asiassa auttaa, etsimme
sellaisen, joka osaa, Anu Kuh-
monen tiivistää.

Yhteys asiakkaisiin jatkuu
myös asumisen elinkaaren lo-
pussa eli vuokrasopimusten ir-
tisanomiset hoidetaan yleensä
asukassihteerien kanssa.

Suomalaishakijoiden lisäksi
oman värinsä työhön tuo ulko-

maalaisasunnoista huolehtimi-
nen. Muun muassa osa TVA:n
hoidossa olevista Y-säätiön ta-
loista on tarkoitettu nimen
omaan pakolaisstatuksen
omaavien ulkomaalaisten asut-
tamiseen.

– Se on tiivistä yhteistyötä
verkostossa etenkin ulkomaa-
laistoimiston kanssa. Vaikka ul-
komaalaisten osuus hakijoista
on hyvin vähäinen, heidän
asuttamisensa työllistää huo-
mattavasti enemmän, koska
prosessiin liittyy paljon muuta-
kin kuin asunnon etsimistä.
Annamme heille mm. maahan-
tuloinformaatiota ja avustam-
me erilaisissa asumiseen liitty-
vissä paperitöissä, kertoo pako-
laisten asuttamisen kanssa jo
vuodesta 1993 työskennellyt
Pirjo Niiranen.

Ihmiset ovat erilaisia
Erityisesti ulkomaalaisten
kanssa työskennellessä huo-
maa, miten erilaisia me ihmiset
olemme.

– Kulttuurien välillä on suu-
ria eroja. Etenkin monet ulko-
maalaiset kokevat apumme
henkilökohtaiseksi auttamisek-
si ja meidät läheisiksi ystävik-
seen, vaikka teemme vain työ-
tämme. Meille tärkeintä on et-
siä ratkaisuja. Jos pystymme
auttamaan asiakasta, oli hän
sitten suomalainen tai ulko-

maalainen, olemme täyttäneet
tehtävämme, Pirjo ja Anu sa-
novat.

– Pääsääntöisesti kohtaami-
set ihmisten kanssa ovat posi-
tiivisia. Valitettavasti me kui-
tenkin olemme henkilöitä, joi-
den tehtäviin kuuluu myös an-
taa kielteisiä vastauksia. Hake-
muksia on koko ajan sisällä
enemmän kuin vapaita asunto-
ja. Kun muutama vuosi sitten
tuli mahdollisuus tehdä hake-
mus myös sähköisesti, hake-

musten määrä kasvoi selvästi.
Pelkästään sähköpostilla tulee
päivästä riippuen sellaiset 15-
60 uutta hakemusta.

Molemmat asukassihteerit
kertovat viihtyvänsä työssään
hyvin.

– Tämä on kauhean mielen-
kiintoista ja  monipuolista työ-
tä. Meillä ei ole kahta saman-
laista työpäivää. Päivät ovat yl-
lätyksellisiä ja koko ajan opim-
me itsekin uutta. Koskaan ei
tiedä, mitä eteen tulee.

– Paras kiitos työstä on tie-
tenkin tyytyväinen asiakas.
Henkilökohtainen kiitos läm-
mittää aina. Ei sen tarvitse ol-
la sanoja kummempaa, vaikka
olemme me vuosien varrella
saaneet niin kukkia kuin läm-
pimiä pulliakin kiitollisilta
asiakkailta, Pirjo ja Anu paljas-
tavat.

Asukassihteerin työssä omat
tunteet on siirrettävä taka-alal-
le.

– Joskus ei vain pysty autta-
maan, vaikka kuinka haluaisi.
Tässä työssä on pystyttävä ole-
maan myös jämpti. Vaikka it-
selläkin päivät ovat erilaiset, ei
omaa pahantuulisuutta myös-
kään saa näyttää asiakkaalle.
Eihän se ole hänestä johtuvaa.
Työssä vaaditaan myös pitkä-
jänteisyyttä, malttia ja suvait-
sevaisuutta. On oltava avara-
katseinen, että ymmärtää ih-
misten olevan erilaisia.

Yhtiöittäminen
kehitti toimintaa
Vuonna 2000 Tampereen kau-
punki yhtiöitti vuokra-asunton-
sa Tampereen Vuokra-asunnot
Oy:ksi. Pidempään toiminnassa
mukana ollut Pirjo Niiranen pi-
tää ratkaisua onnistuneena.

– Toiminta ja työnkuvat
muuttuivat siinä vaiheessa aika
paljon. Olemme nyt itsenäi-
sempiä ja se on antanut työn-

tekijöille mahdollisuuden ke-
hittymiseen ja kouluttautumi-
seen. Meillä on tosi kiva, suh-
teellisen pieni työyhteisö, jossa
kaikki auttavat toisiaan. Yh-
teistyö pelaa joka suuntaan. Li-
säksi meillä on apuna hyvä ver-
kosto ja yhteistyökumppanit.

Sosiaalinen isännöinti ja
tuettu asuminen ovat Tampe-
reen Vuokra-asunnot Oy:n toi-
minnassa tärkeitä painopiste-
alueita.

– Panostamme asiakkuuden
laajentumiseen niin, että voi-
simme olla tukena sitä tarvit-
seville, Pirjo Niiranen ja Anu
Kuhmonen toteavat.

Asukassihteerit auttavat
muutosta muuttoon

Vuokra-asuntoa etsivän ensi kontakti Tampe-

reen Vuokra-asunnot Oy:öön tapahtuu yleensä

asukassihteerien Pirjo Niirasen ja Anu Kuh-

mosen kautta. He auttavat, neuvovat ja opas-

tavat niin asuntoa hakevia kuin TVA:n asun-

noissa jo asuvia aina mahdolliseen poismuut-

toon asti.

– Olemme vähän kuin firman käyntikortteina

mukana koko asumisen elinkaaren ajan, Pirjo

ja Anu toteavat.

Jos pystymme
auttamaan
asiakasta,
olemme
täyttäneet
tehtävämme.

”

Asukassihteerit Pirjo Niiranen (edessä) ja Anu Kuhmonen ovat usein asunnonhakijan ensimmäinen kontakti Tampereen Vuokra-asunnot Oy:öön. He palvelevat asiakkaita Puutarhakadun katutasossa vuokranantajien yhteisellä Asuntotorilla.
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Tampereen Vuokra-asunnot
Oy:n isännöitsijät ja kiinteistö-
sihteerit toimivat tiiviissä yh-
teistyössä huolehtien mm. asu-
kasvalinnoista, vuokrasopimus-
ten teosta, korjauksista ja yli-
päätään kiinteistöjen arvon ja
kunnon säilymisestä.

Kiinteistöpäällikkö Leo Nie-
melän vastuualueeseen kuulu-
vat mm. kiinteistöjen raken-
nuttamiseen, peruskorjauk-
seen, kiinteistöomaisuuden ar-
von säilymiseen ja isännöitsijä-
organisaation johtamiseen liit-

tyvät asiat.
Isännöitsijä Heimo Toivonen

vastaa TVA:n isännöimien ja
hallinnoimien, Tampereen kau-
pungin asuntotoimen omistuk-
sessa olevien asuntojen sekä
TVA:n omistamien osakkeiden
ja välivuokrattujen asuntojen
isännöinnistä, hallinnoinnista
ja asukasvalinnasta.

Isännöitsijä Katri Mäkinen
vastaa  puolestaan Tesoman,
Lamminpään, Hatanpään puis-
tokuja 26:n ja TVA:n isännöi-
mien ja hallinnoimien, Tampe-

reen kaupungin asuntotoimen
omistuksessa olevien asunto-
jen isännöinnistä, hallinnoin-
nista ja asukasvalinnasta.

Isännöitsijä Raimo Siren vas-
taa Kalevan alueen, TVA:n
isännöimien ja hallinnoimien,
Tampereen kaupungin asunto-
toimen omistuksessa olevien
asuntojen ja välivuokrattujen
asuntojen isännöinnistä, hal-
linnoinnista ja asukasvalinnas-
ta.

Kiinteistösihteeri Ulla Kians-
ten hoitaa Tesoman, Hatan-

pään puistokuja 26:n  ja Kale-
van vakuusmaksuasiat, vuokra-
sopimukset ja aluetoimistojen
päivystykset.

Kiinteistösihteeri Anne Gadd
hoitaa puolestaan TVA:n isän-
nöimien ja hallinnoimien, Tam-
pereen kaupungin asuntotoi-
men omistuksessa olevien
asuntojen, välivuokrattujen
asuntojen, Lamminpään sekä
TVA:n omistamien osakkeiden
vakuusmaksuasiat ja vuokraso-
pimukset.

Isännöitsijät ja kiinteistösihteerit
huolehtivat kiinteistöjen kunnosta
ja asukasvalinnoista

Tampereen Vuokra-asunnot
Oy:n vuokravalvonta vastaa
vuokrien maksuun ja  maksu-
liikenteeseen liittyvistä asiois-
ta. Vuokrasihteeri Eija Toni hoi-
taa pääasiassa TVA:n asunto-
jen vuokrien valvontaa ja vuok-
rasihteeri Susanna Vilpuri
TVA:n isännöimien ja hallin-
noimien, Tampereen kaupun-
gin asuntotoimessa olevien
asuntojen vuokrien valvontaa.

Toimistosihteeri Saija Arvo
vastaa vastikeseurannasta, las-
kujen käsittelystä ja yleisistä
toimistotehtävistä.

Vuokravalvonta
seuraa maksuliikennettä

Tampereen Vuokra-asunnot
Oy:n huoltomestari Markku Vir-
tanen (vas.) vastaa yhtiön huol-
to- ja siivoustoiminnan valvon-
nasta, kiinteistöjen energiaku-
lutuksen seurannasta, vikail-
moitusten vastaanotosta ja
k i i n t e i s t ö t a r ka s tuks i s t a
1.11.2006 lähtien. Virtanen
on toiminut tähän asti Kalevan
Sammon laitosmiehenä ja nä-
kyy alueella edelleenkin uuden

työnkuvan mukaisten tehtävien
sitä vaatiessa.

Kalevan Sammon ja Peller-
vonkadun Hakan kiinteistöjen
huoltomies Timo Sirenin (oik.)
toimipiste sijaitsee Kalevan
Sammossa, Väinämöisenkatu
25:ssä. Hänen kauttaan hoitu-
vat em. kohteiden huoltotoi-
meen liittyvät työt sekä mm.
saunavuorot, autopaikat ja pe-
sutuvan varaukset.

Vuokrasihteerit Eija Toni (vas.) j Su-

sanna Viipuri hoitavat vuokravalvon-

taa, toimistosihteeri Saija Arvo (oik.)

vastaa vastikeseurannasta, laskujen

käsittelystä ja yleisistä toimistoteh-

tävistä.

Kiinteistösihteerit Ulla Kiansten (vas.) ja Anne Gadd (edessä) huolehtivat mm. vakuusmaksuasioista ja vuokrasopimuksista, isännöitsijät Heimo Toivonen (2.vas), Rai-

mo Siren (2. oik) ja Katri Mäkinen hoitavat isännöintiä, hallinnointia ja asukasvalintoja. Taustalla kiinteistöpäällikkö Leo Niemelä, joka vastaa kiinteistöjen rakennut-

tamisesta, peruskorjauksesta,  kiinteistöomaisuuden arvon säilymisestä ja isännöitsijäorganisaation johtamisesta.
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Vanhanajan naapuriavun
perään kaipailee useam-
pikin tamperelainen,

mutta varsinkin kerrostalossa
muihin asukkaisiin tutustumi-
nen on vaikeaa.

– Kaupunkikulttuuri on sel-
laista, että ei täällä ole välttä-
mättä tapana edes hississä ter-
vehtiä. Vuosikymmeniä samas-
sa asunnossa asuneet vanhuk-
set harmittelevatkin, että he ei-
vät tiedä kuka kiviseinän toi-
sella puolella nukkuu, Mum-
mon Kammarin toiminnanjoh-
taja Maarit Tammisto sanoo.

Moni haluaisi tutustua naa-
puriinsa, mutta ei tiedä, miten
sen tunkeilematta tekisi.

– Vanhukset eivät missään
nimessä halua olla vaivaksi.
Olisikin ihana asia, kun kaikil-
la olisi naapuri, jonka ovikelloa
voisi soittaa hyvillä mielin pel-
käämättä mitä siellä ajatellaan,
Tammisto toteaa.

– Yksin asuminen aiheuttaa
pieniä käytännön ongelmati-
lanteita, esimerkiksi vaikkapa
patterinvaihto palohälyttimeen,
joissa naapuri voisi auttaa.

Juttukaveriakin kaipaillaan
monen oven takana, mutta tu-
tustuminen voi olla hankalaa.
Maarit Tammistolla on hyvä
vinkki, miten naapuriin voi ot-
taa kontaktia.

– Joulun alla on helppo lä-
hestyä naapuria laittamalla hä-
nelle joulukortti postiluukusta.
Siihen voi liittää kutsun vaikka
juomaan kupin kahvia. Tai naa-
purin luukkuun voi sujauttaa
pienen viestin, jossa kertoo lei-
povansa pullaa silloin ja silloin,
tervetuloa maistamaan.

– Pieni arkinen lähestyminen

on tärkeää.
Tammiston mielestä on pa-

rempi ottaa yhteyttä ensin kir-
jallisesti kuin mennä soittele-
maan ovikelloa.

– Tamperekin on niin suuri
kaupunki, että vanhusten ei
kannata avata ovea jokaiselle
vieraalle. Tietty varovaisuus on
paikallaan.

Tammisto rohkaisee uuteen
taloon muuttavia ihmisiä ole-
maan itse aktiivisia.

– Ei pidä odottaa, että muut
tulevat toivottamaan tervetul-
leeksi. Uusi asukas voi itse lait-
taa naapureiden luukkuun la-
pun, jossa kerrotaan, että tääl-
lä asuu nyt tämmöinen poruk-
ka ja meidän ovikelloamme saa
tulla soittamaan.

Arkipäivän jutustelu
sujuu ikäihmisiltä
Myös Kriisikeskus Osviitan toi-
minnanjohtaja, psykoterapeut-
ti Harri Myllylä kannustaa lä-
hestymään vierasta naapuria
muulla tavalla kuin soittamalla
ovikelloa.

– Täytyy aina muistaa hieno-
tunteisuus. Kotiovelle menemi-
nen on aina astumista toisen
reviirille. Siinä on ja saakin ol-
la se kynnys.

– Mielestäni luontevinta on
aloittaa juttelu pihassa. Voi
kertoa, että minun syksyni on
mennyt tällaisissa merkeissä,
mitäpä sinulle kuuluu.

Keskustelukumppaneita kai-
vataan monessakin kodissa.
Myllylä muistuttaa, että suo-
malaisille ei ole tyypillistä
mennä herkästi juttelemaan
naapurille. Joukossa on kuiten-

kin ihmisiä, joilla ei ole isoa
kynnystä aloittaa juttelua.

– Vanhoilla tamperelaisilla
on vielä muistissa ne ajat, kun
käytiin töissä Finlaysonilla ja
asuttiin yhteiskeittiöissä. Iäk-
käämpien ihmisten onkin luon-
tevaa lähteä puhumaan arki-
päivän asioista vieraidenkin ih-
misten kanssa.

– Myös monilla maahan-
muuttajilla on pienempi henki-
lökohtainen reviiri ja heidän on
helpompi mennä juttelemaan
vieraalle ihmiselle.

Mielenterveys-
ongelmat vaativat
hienotunteisuutta
Naapurin tuki on joskus erit-
täin tärkeää. Lähellä asuva ih-
minen saattaa olla ensimmäi-
nen, joka huomaa, että naapu-
rilla ei ole kaikki kunnossa.

– Toimiva naapuruus on hy-
vää lääkettä lievästä masen-
nuksesta kärsivälle. Naapuri
voi kysyä, että lähtisitkö mu-
kaan, kun olen menossa keski-
viikkona yhdeksältä kauppaan
tai perjantaina Tesomalle ui-
mahalliin, Harri Myllylä ehdot-
taa.

– Avuksi olemista on sekin,
että tarjoat hetken omaa aikaa-
si ja jaksat kuunnella toista. Se
ei tarkoita, että rupeaisit tera-
peutiksi tai alkaisit tehdä asioi-
ta toisen puolesta. Riittää, kun
saat kontaktin toiseen ihmi-
seen ja voit jakaa hänen kans-
saan asioita.

Ketään ei pidä käskeä ulos
kotoa tai pakottaa puhumaan
asioistaan, vaikka olisi huolis-

saan kotiinsa eristäytyneestä
naapurista.

– Väkipakolla auttamisesta ei
synny muuta kuin paha mieli.
Parasta on, jos saa solmittua
naapuriin tasaveroisen suh-
teen, jossa ei ole auttajaa ja
autettavaa, vaan kaksi samois-
ta asioista kiinnostunutta ih-
mistä.

Myllylä muistuttaa, että ma-
sennuksesta kärsivää naapuria
tai ystävää kannattaa kehottaa
ottamaan yhteyttä Kriisikeskus
Osviittaan.

– Ryhmämuotoiset hoidot
ovat tehokkaita, jos kärsii kor-
keintaan keskivaikeasta ma-
sennuksesta. Täällä selvitetään
minkälaisesta masennuksesta
on kysymys ja minkälainen hoi-
to siihen soveltuu.     

Mitä silloin pitäisi tehdä, jos
epäilee naapurinsa mielenter-
veyden järkkyvän?

– Kannattaa miettiä, kuka
hänen sukulaisistaan tai ystä-
vistään olisi sellainen, jonka
kanssa asia olisi luonteva ottaa
puheeksi. Tässä vaaditaan kui-
tenkin erityistä hienotuntei-
suutta. Emme me ole lääkärei-
tä emmekä voi diagnosoida toi-
siamme. Mielenterveysongel-
mia ääneen epäilevä loukkaa
helposti toista.

Myllylä korostaa, että kaikki
ei ole sitä miltä näyttää.

– Joku saattaa miettiä mi-
nuakin junassa katsoessaan,
että mikähän tuota miestä vai-
vaa. Ei kyse ole kuitenkaan sen
kummemmasta, kuin että olen
palautumassa raskaasta päi-
västä, tuijotan väsyneenä etee-
ni ja olen hetken omissa aja-
tuksissani.

Seinän  takana asuviin voi tutustua luontevasti pihassa tai postikortilla

Kutsu naapuri kahville

Jokainen tarvitsisi ainakin yhden naapurin, jonka ovikelloa voi soittaa hyvillä mielin pelkäämättä, mitä siellä ajatellaan. Toimiva naapuruus on hyvää lääkettä yksinäi-

syydestä tai jopa lievästä masennuksesta kärsiville. Kahvi- tai pullapaketti siis kainaloon ja naapuria tervehtimään!

Lajittele
biojäte oikein.

Kiitos.
KYLLÄ biojäteastioihin

+ kasvisjäte
+ lihan ja kalojen perkuujätteet ja 

ruuantähteet
+ munan kuoret

+ vanhentuneet elintarvikkeet,
kahvinporot suodatinpaperei-
neen ja tee

+ käytetyt talouspaperit ja muna-
kotelot, kukkamulta, kasvien 
osat

+ puutarhajätteet

EI biojäteastioihin

- muovikassit, muovitetut paperit 
ja vaipat

- maito- ja mehutölkit sekä viili- ja 
jogurttipurkit

- säilyketölkit, kannet ja 
pullonkorkit

- pesujauhepakkaukset ja muovi-
pullot

- tupakantumpit ja imurin 
pölypussit

- tekstiilit, kumi, nahka, lasi,
posliini ja metalli

- ongelmajätteet
- nesteet

Jätehuolto ja
jätteiden lajittelu
Jätehuollon tärkein lenkki on asukas, joka myös maksaa jä-
tehuollosta. Käyttökelpoisten tavaroiden kierrätys ja jättei-
den lajittelu on kaikkien yhteinen etu. 

★ Paperi
Kaikki postiluukusta tuleva paperi kelpaa paperinkeräyssäi-
liöihin. Niihin eivät käy maitotölkit, kartonki, ruskea pahvi,
märkä, likainen tai vahattu paperi, muovi, teippi tai styrox.

★ Biojäte
Ruskeaan biojäteastiaan kerätään maatuvat jätteet biojäte-
pussiin laitettuna  tai sanomalehteen käärittynä. Tällöin ne
eivät sotke jäteastiaa. Älä laita pientäkään määrää biojätet-
tä sekajäteastiaan.

★ Keräyskartonki
Kaikki pahvi-, kartonki- ja paperipakkaukset kuten maitotöl-
kit, keksipakkaukset ja pahvilaatikot kuuluvat keräyskarton-
kiin. Vie hyötyjätepisteen keräysastiaan. 

★ Pienmetalli
Pienmetallin keräykseen laitetaan pienet metalliesineet ja
metalipakkaukset, kuten säilyketölkit ja foliot. Vie hyötyjä-
tepisteen keräysastiaan.

★ Lasi
Lajittele värillinen ja väritön lasi omiin säiliöihinsä hyötyjä-
tepisteeseen. Säiliöihin ei saa laittaa posliinia, kiviä eikä ros-
kia. Pulloista tulee poistaa kaularenkaat ja korkit.

★ Ongelmajätteet
Ongelmajätteitä ovat kaikki vaaralliset ja ympäristölle hai-
talliset jätteet, kuten loisteputket ja pienoisloistelamput,
akut, jäteöljyt ja liuottimet. Paristoja varten on omia keräi-
lyastioita. Lääkkeet sekä kuumemittarit voit palauttaa ap-
teekkeihin. Vie ongelmajätteet Nekalan hyötyjätekeskukseen
tai Repelle ja Romulle. 

★ Metalliromu
Iso metalliromu viedään Nekalan hyötyjätekeskukseen, Ta-
rastenjärven jätteenkäsittelykeskukseen tai Repelle ja Ro-
mulle. Myös romuliikkeet vastaanottavat metalliromua.

Lisätietoja: www.pirkanmaan-jatehuolto.fi tai Jäteneuvonta,
puh. 240 5200

Sivun piirros: Jukka Wäljas
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Persoonallisuutta voi korostaa vaikka kustomoimalla

Yksilöllisyys on valttia kodin sisustuksessa
Sisustuksen trendit
vaihtuvat nopeasti. Nyt
uskalletaan sisustaa
myös vahvoilla väreil-
lä. Perustarpeiden tyy-
dyttämisen sijasta yhä
useammat haluavat ku-
vata omaa identiteetti-
ään kotia koskevilla
valinnoilla ja päätök-
sillä. Yksilöllisyys ja
omat ratkaisut ovat ha-
luttuja.
Yksilöllinen sisustus ei
välttämättä vaadi pal-
jon rahaa. Kirpputoreil-
ta voi tehdä löytöjä hy-
vällä maulla ja uusien
kalusteiden kustomoin-
ti on entistä suositum-
paa.

Sisustamisessa kokeilemi-
nen on sallittua, jopa
suotavaa. Kustomointi eli

valmiina hankittujen kalustei-
den ulkonäön muuttaminen yk-
silölliseksi esimerkiksi maalaa-
malla, on yhä yleisempää.

Perinteisesti nopeimman kat-
sauksen tämän päivän trendei-
hin saa vierailemalla asunto-
messuilla. Espoon tämän kesän
messuilla oli nähtävissä sekä
nostalgista ja hillittyä, aina yh-
tä trendikästä musta-valkoista
sisustusta, että vahvojen, voi-
makkaiden värien yhdistelmiä.
Vihreä, turkoosi ja ruskea ovat
taas palanneet sisustukseen.

Visuaalisuuden korostamisessa
suosiossa ovat omista kuvista
tehdyt, isokokoiset kuvatarrat
tai fototapetit. Koko seinän ko-
koinen, omasta valokuvasta
tehty fototapetti on helppo ta-
pa luoda asuntoon oma, yksi-
löllinen ilme.

Myös painokankaiden luova
käyttö on yleistynyt suomalais-
kodeissa. Verhojen, vuodevaat-
teiden ja tyynynpäällisten li-
säksi painokankaita voi käyttää
luovasti lampunvarjostimissa,
tuolien irtopäällysteissä, sän-

gynpäädyn pehmusteissa tai
koristepaneeleissa. Seinille ri-
pustettavat kangastaulut ovat
fototapettien tapaan suosittuja
sisustuselementtejä.

Keittiö on
kodin sydän
Keittiö on yhä selvemmin kodin
sydän, jonka suunnitteluun pa-
nostetaan. Usein keittiön kes-
kipisteenä on ruokapöytä, josta
on parhaat näkymät ja yhteydet
joka suuntaan. Keittiökalus-

teissa matala vaakalinja on kor-
vannut perinteisen, korkean ja
kapean kaapistomallin. Kalus-
teet ovat usein myös kiiltäviä
toimien samalla yhtenä sisus-
tuselementtinä.

Keittiön roolin muuttumiseen
kiinnittivät huomiota mm. Es-
poon Kauklahden asuntomes-
sualueella vierailleet Hyvä asu-
minen 2010 -kehitysohjelman
asiantuntijat.

– Asuminen heijastaa ihmis-
ten erilaisia elämäntapoja. Tä-
mä näkyy asuntosuunnittelussa

ja monissa asuntomessutalois-
sakin esimerkiksi siten, että
keittiö on yhä selvemmin kodin
sydän, Taideteollisen korkea-
koulun Future Home Instituu-
tin projektipäällikkö Antti Piri-
nen toteaa.

Myös arkkitehti, professori
Tuomo Siitosen mielestä asun-
tomessutalot osoittivat näky-
västi, että keittiösuunnittelu on
viime vuosina kehittynyt harp-
pauksin. Messutalojen keittiö-
kalusteet olivat hänen mieles-
tään jopa hämmästyttävän kor-

keatasoisia.
Työtehoseuran johtava tutkija

Anne Malin kiitti varsinkin nii-
tä pientaloja, joissa yhteydet
kodin tärkeimpien tilojen väillä
ovat luontevat ja avoimet.  

– On tärkeää, että keittiöstä
pääsee vaivattomasti sekä si-
sällä olevaan ruokailutilaan et-
tä pihaterassille. Vähemmälle
huomiolle ovat jääneet makuu-
huoneiden yhteydet muihin ti-
loihin, Malin sanoo. 

Malinin ilonaiheita messu-
kohteissa olivat esimerkiksi ik-
kuna vaatehuoneessa, nykyisin
harvinaiseksi käynyt erillinen
pukeutumistila lähellä saunaa,
eteisessä riittävät säilytystilat
perheen moninaisille harras-
tusvälineille sekä keittiöt, jois-
sa on vähintään kaksi vesipis-
tettä. 

Kaikkiaan Espoon asunto-
messuilla oli näytteillä 58
asuntoa.  Yleisöäänestyksen
suosikiksi nousi messukohde
numero 54 Kuulto, joka erottui
muista tilaratkaisuillaan sekä
terassillaan. Kuulto on kolmi-
kerroksinen rinteeseen raken-
nettu teräsrunkoinen kivitalo.
Alimmalla tasolla sijaitsevat
lasten makuuhuoneet, kodin-
hoitotila ja monitoimihuone.
Sisäänkäyntitasossa sijaitsee
eteinen, wc ja vanhempien ma-
kuuhuone pukeutumis- ja kyl-
pyhuonetiloineen. Kolmannella
tasolla sijaitsevat olohuone,
keittiö ja ruokailutila sekä tak-
kahuone ja saunatilat. Olohuo-
neesta on iso ikkunaseinä ja
käynti terassille. Talon on suun-
nitellut arkkitehti Asko Kaipai-
nen.

Painokankaiden luova käyttö on yleistynyt suomalaiskodeissa. Ylhäällä tunnelmia Espoon asuntomessujen olo-, makuu- ja musiikkihuoneratkaisuista.

Poistoilmaventtiilien puhdistus säännölliseen siivousohjelmaan

Säädöt jätettävä ammattilaisten huoleksi
Ihminen hengittää vuorokau-
dessa vähintään 15.000 litraa
ilmaa. Tärkeää on, että hengi-
tettävä sisäilma on raikasta ja
puhdasta. Sisätiloissa ilmaa pi-
laavat ihminen itse sekä ihmi-
sen toiminnot kuten tupakoin-
ti, askartelu, pyykkien pesemi-
nen ja ruuan laittaminen tai
vaikkapa lemmikkieläimen pi-
to. Lisäksi epäpuhtauslähteinä
voivat toimia rakennus- ja si-
sustusmateriaalit sekä mahdol-
liset kosteusvauriot.

Huonon sisäilman aiheutta-
ma haitta voi olla epäviihtyvyys
tai alentunut työteho, mutta
näiden lisäksi voi ilmetä myös
terveyshaittoja. Terveyshaitat
voivat ilmetä erilaisina oireina,

kuten esimerkiksi päänsärkynä,
väsymyksenä tai hengitysteiden
ärsytyksenä. Pahimmissa ta-
pauksissa huono sisäilma ai-
heuttaa pitkäaikaisia sairauk-
sia, kuten allergioita, astmaa
tai syöpää.  

Jotta puhdasta ilmaa riittäisi
kaikille asukkaille, on asunnon
ilmanvaihdon toimittava halli-
tusti. Tämä tarkoittaa sitä, et-
tä ilma tulee sisälle venttiilei-
den, joko korvausilma- tai tu-
loilmaventtiileiden, kautta ja
poistuu poistoilmaventtiileiden
kautta. Ikkunoiden tai ovien ra-
oista, postiluukuista tai seinien
ja lattian välisistä rakosista sat-
tumanvaraisesti tulevat ilmavir-
rat eivät ole hallittuja, eivätkä

toivottuja. Näiden hallitsemat-
tomien ilmavirtausten mukana
voi sisätiloihin tulla runsaasti
epäpuhtauksia, esimerkiksi
hiukkasia ja hajuja. 

Venttiilien
oltava puhtaat
Puhdasta ilmaa pitäisi tulla
oleskelutiloihin, kuten makuu-
ja olohuoneisiin. Yleisin ilman-
vaihtoon liittyvä ongelma asuin-
tiloissa onkin, että makuuhuo-
neisiin ei tule tarpeeksi kor-
vausilmaa. Määräyksien mu-
kaan asuintiloihin pitäisi tulla
ilmaa vähintään 6 litraa sekun-
nissa henkilöä kohden. Käyte-
tyn ilman tulisi poistua ns. li-

kaisissa tiloissa, kuten keittiös-
sä, wc:ssä, kylpyhuoneessa,
saunatiloissa ja vaatehuonees-
sa, olevien poistoilmaventtiilien
kautta.

Ilmanvaihtoon liittyvien sää-
töjen viimeistely on tarkkaa
puuhaa ja se on syytä jättää
ammattilaisten huoleksi. Asuk-
kaiden kannalta oleellista on
huolehtia siitä, että venttiilit
ovat puhtaat ja siistit. Säännöl-
linen poistoilmaventtiilien puh-
distus tulisi ottaa siivouspäi-
vien ohjelmaan vähintään muu-
taman kuukauden välein. Keit-
tiössä tarkastus on syytä tehdä
vieläkin useammin.

Kesällä ikkunat ja ovet ovat usein auki vuoro-

kauden ympäri. Asunnon läpi puhaltava raikas

ulkoilma tuulettaa sisätilojen hajut pois. Tal-

ven tullen pihalla puuhastelu vähentyy ja

asukkaat viettävät yhä pidempiä aikoja sisäl-

lä. Sisätiloissa voi silloin tuntua tunkkainen

haju, joka paljastaa huonosti toimivan ilman-

vaihdon. 
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Digitelevisioajan alkuun enää kymmenisen kuukautta

Valitse verkon kautta
päivitettävä sovitin
Suomen siirtyminen di-
gitelevisioaikaan on
päivä päivältä lähem-
pänä. Analogiset tele-
visiolähetykset loppu-
vat elokuussa 2007.
Sen jälkeen kuluttajilla
on oltava digitaaliseen
lähetystekniikkaan so-
piva vastaanotin näh-
däkseen tv-ohjelmia.

Televisiolähetysten digitali-
sointi tarkoittaa, että lä-
hetyksen kuva ja ääni pa-

kataan entistä tiiviimpään muo-
toon. Tällä tavoin jakeluverkos-
sa on mahdollista lähettää huo-
mattavasti enemmän ohjelmia
sekä muita palveluja ja siten li-
sätä kuluttajien valinnan varaa.

Digitaalinen lähetys käyttää
radioaaltojen taajuuksia tehok-
kaammin ja on vähemmän altis
ulkoisille häiriöille kuin nykyi-
nen analoginen lähetystekniik-
ka. Näin digitaalinen tekniikka
parantaa kuvan ja äänen laatua
erityisesti niillä alueilla, joilla
on ongelmia tv-lähetysten vas-
taanotossa esimerkiksi maasto-
esteiden vuoksi. Digitaalisen
tekniikan myötä monet häiriöt,
kuten tv:n lumisade ja haamu-
kuvat, poistuvat.

Suomi ei ole hankkeessa yk-
sin. Siirtyminen digitaaliseen
tekniikkaan on Euroopan laa-
juinen operaatio. Digitaalinen
lähetystekniikka säästää radio-
taajuuksia, joita käytetään kaik-
keen langattomaan tiedonsiir-
toon. Nykyisen analogisen lä-
hetysverkon tekniikka vanhe-
nee koko ajan ja verkko olisi jo-
ka tapauksessa uusittava as-
teittain lähitulevaisuudessa.
Valtioneuvosto päätti vuonna
1996, että Suomessa siirrytään
radio- ja televisio-ohjelmien ja-
kelussa digitaaliseen tekniik-
kaan.

Television uusiminen
ei ole pakollista
Digitaalinen lähetystekniikka
edellyttää, että vastaanotin tun-
nistaa lähetetyt palvelut, joten
tarvitaan digitaalinen vastaan-

otin. Nykyistä televisiota ei tar-
vitse kuitenkaan heittää pois eli
se toimii myös jatkossa, kun-
han siihen hankkii lisälaitteen
eli digisovittimen. Lisälaittees-
ta käytetään myös nimeä digi-
boksi. Jokaiseen vanhaan, ana-
logisen tekniikan televisioon
tarvitaan digisovitin eli jos on
monta televisiota, tarvitaan jo-
kaiseen erikseen sovitin.

Markkinoilla on myös ns. in-
tegroituja televisioita, joissa di-
gitekniikka on valmiiksi sisään-
rakennettuna. Jos hankkii täl-
laisen vastaanottimen, sen li-
säksi ei tarvitse hankkia enää
erillistä digisovitinta. Lisätieto-

ja erilaisista laitevaihtoehdois-
ta kannattaa kysyä kodinkone-
liikkeistä.

Digisovittimen ostajan on
muistettava muutama perus-
asia sopivaa laitetta valites-
saan. Ohessa on Kuluttajavi-
raston laatima muistilista di-
gisovittimen ostajalle. Ennen
ostopäätöstä kannattaa selvit-
tää siinä mainitut asiat ja lei-
kata vaikka lista mukaan kaup-
pareissulle.

Maksutelevision ja joidenkin
kaapelitelevision lisäkanavien
katsominen edellyttää, että di-
gisovittimessa on paikka ohjel-
makortille ja Conax-salauksen-

purku-järjestelmälle. Osassa
nyt myytävistä sovitinmalleista
on jo valmius ohjelmakortin
käyttöön, osaan korttipaikka
voidaan liittää jälkikäteen.

Tietokonekin voidaan varus-
taa siten, että sillä voi vastaan-
ottaa digi-tv-lähetyksiä.

Digi-tv-lähetyksiä voi tallen-
taa tavallisella VHS-nauhurilla.
Perusmallia olevan digisovitti-
men kautta voi nauhoittaa vain
sitä digitaalista kanavaa, jota
katselee.

Saatavilla on myös sellaisia
digisovittimia, joissa ohjelmat
voi tallentaa laitteen omalle ko-
valevylle. Lisäksi on digisovitti-
mia, joissa on kaksi viritintä.
Niillä on mahdollisuus tallen-
taa laitteen omaan muistiin
muiltakin kanavilta kuin vain
siltä, jota kulloinkin katselee.

Päivitys on
huoltotoimenpide
Laitevalmistajat voivat päivittää
laitemalliensa ohjelmistoja esi-
merkiksi lisätäkseen uusia omi-
naisuuksia, huoltaakseen lai-
tetta tai parantaakseen muuten
vastaanottimien toimivuutta.
Päivitys voidaan tehdä joko lä-
hetysverkon kautta, laitteen
huollossa tai Internetin välityk-
sellä. Useimmat vastaanotin-
mallit voidaan päivittää lähe-
tysverkon kautta, mikä on ku-
luttajan kannalta yksinkertai-
sinta.

Maanpäällisestä lähetysver-
kosta vastaava Digita ja paikal-
liset kaapelioperaattorit lähet-
tävät ohjelmistopäivityksiä ver-
koissaan laitevalmistajien kans-
sa sovittavien aikataulujen mu-
kaisesti. Suurin osa digi-tv-vas-
taanottimista ilmoittaa auto-
maattisesti katsojalle päivite-
tystä ohjelmistosta, joka voi-
daan ladata saman tien. Ohjel-
mistopäivitys lähetetään lähe-
tysverkossa tietyn aikaa ja jak-
son päätyttyä päivitys poiste-
taan lähetyksestä. Päivitystä voi
kysyä myöhemmin laitemyyjiltä
tai maahantuojilta.

Kun digi-tv-lähetysverkkoon
tulee uusia kanavia, vastaan-
otin täytyy virittää uudelleen.
Tämä ei kuitenkaan tarkoita
laitteen ohjelmiston päivittä-
mistä.

1. Selvitä, mitä kautta televisiolähetykset otetaan vastaan asu-
massasi kiinteistössä ja hanki sen mukainen laite.

Antenniverkkoon soveltuvan digisovittimen tunnistaa merkin-
nästä DVB-T. Kaapeliverkkoon soveltuvan digisovittimen tunnis-
taa merkinnästä DVB-C.  Vinkki: mikäli Subtv näkyy ilman di-
gisovitinta, kuulut yleensä kaapeliverkkoon.  Satelliittivas-
taanottoon soveltuvan digisovittimen tunnistaa merkinnästä
DVB-S.

2. Tarkista laitteen yhteensopivuus televisiosi kanssa
Useimmat digiboksit kytketään televisioon scart-liittimellä.

Varmista siis, että tämä kytkentä on mahdollinen. Mikäli televi-
siossasi ei ole SCART-liitintä, voit hankkia siihen digiboksin, jos-
sa on perinteinen antenniliitäntä eli ns. RF-modulaattori. Täl-
lainen digiboksi kytketään televisioon pelkän antennijohdon avul-
la.

3. Tarkista myyjältä tekstityksen toimivuus
Tekstityksen toimiminen on riippuvainen digiboksista. Tarkis-

ta kauppiaalta, että digiboksissa on DVB- ja teletext-ominaisuu-
det. DVB-tekstitys mahdollistaa sen, että voit jättää tekstityksen
kokonaan pois tai valita haluamasi tekstityskielen, mikäli lähe-
tykseen sisältyy useita kielivaihtoehtoja.  Ainoastaan Yleisradio
käyttää tällä hetkellä kaikilla digikanavillaan DVB-tekstitystä.

4. Maksullisten kanavien katselu
Mikäli haluat katsella maksullisia lähetyksiä, kuten Canal+:n

elokuva- ja urheilukanavia, valitse digiboksi, jossa on korttipaikka
ja Conax-salauksenpurku.  Osassa nyt myytävistä malleista on jo
olemassa valmius maksukortin käyttöön, osaan korttipaikka voi-
daan liittää jälkikäteen erikseen hankittavan moduulin avulla.

5. Vuorovaikutteiset palvelut
Jos aiot käyttää uusia vuorovaikutteisia palveluja, valitse kak-

sisuuntaisuuden mahdollistava digiboksi. Sen tunnistat merkin-
nästä MHP. 

6. Ohjelmien tallentaminen
Digi-tv-lähetyksiä voi nauhoittaa tavallisella VHS-nauhurilla tai

tallentavalla DVD-soittimella. Perusmallia olevan digiboksin kaut-
ta voi nauhoittaa vain sitä digitaalista kanavaa, jota katselee.

Saatavilla on myös digibokseja, joissa ohjelmat voi tallentaa
laitteen omalle kovalevylle. Yhden virittimen tallentavalla digi-
boksilla voidaan tallentaa ja katsella vain yhtä digitaalista tv-ka-
navaa samanaikaisesti. Kahden virittimen tallentavalla digibok-
silla voidaan katsella ja nauhoittaa eri digikanavia samanaikai-
sesti.

Kuluttajaviraston internet-sivuille on koottu monipuolisesti tie-
toa digisovittimen ostajalle.

Suomi siirtyy digitelevisioaikaan ensi vuoden syyskuun alusta. Sen jälkeen kulut-

tajilla on oltava digitaaliseen lähetystekniikkaan sopiva vastaanotin nähdäkseen

tv-ohjelmia.

➤ ➤ ➤   Digisovittimen ostajan muistilista  ➤ ➤ ➤

Vuosituhannen vaihteessa voi-
maan tullut laki palovaroitti-
mien pakollisuudesta laski sel-
västi palokuolemien määrää.
Nyt luvut ovat uudelleen nou-
sussa. Yksi todennäköinen syy
onnettomuuksien lisääntymi-
seen on varoittimien huollon
laiminlyönti. Epäkuntoiset va-
roittimet kun eivät toimi vaara-
tilanteessa suunnitellulla ta-
valla.

Useissa kodeissa palovaroit-
timiin on todennäköisesti
unohdettu vaihtaa patterit tai
laite on muuten tullut käyttö-
ikänsä päähän. Varoittimet tu-
lisi vaihtaa uusiin vähintään
noin kymmenen vuoden välein.
Paristojen toimintakunto tuli-
si tarkistaa säännöllisesti, vä-
hintään noin kuukauden vä-
lein.

Tampereen Vuokra-asunnot
Oy:n huoneistoissa tilanne on
huomattavasti keskivertoa pa-
rempi, sillä yhtiö on hankkinut
keskitetysti palovaroittimet jo-
ka asuntoon. Talosuojeluryh-
män tehtäväksi on annettu
huolehtia siitä, että paristot tu-
levat vaihdetuksi säännöllises-
ti. Asukkaiden on huolehditta-
va palovaroittimien pysymises-
tä toimintakunnossa ja ilmoi-

tettava välittömästi, jos havait-
see vikaantuneen varoittimen.
Parhaiten asian voi varmistaa
tarkastamalla varoittimen toi-
mintakunnon säännöllisesti.

Huolto unohtuu
monelta
Palovaroittimen turvallisuutta
lisäävää vaikutusta ei ilmei-
sesti ole mielletty kaikissa suo-
malaiskodeissa. Tätä käsitystä
tukee mm. TNS Gallupin viime
vuonna tekemä kysely, jonka
mukaan 94 prosentilla kotita-
louksista on palohälytin, mut-
ta sitä huolletaan harvoin.
Kuukausitarkistuksen palova-
roittimelle teki vain 13 pro-
senttia suomalaisista. Vielä
vuosituhannen vaihteessa 22
prosenttia vastanneista kertoi
tekevänsä tarkistuksen vähin-
tään kerran kuukaudessa.

Palovaroittimia koskevaa
asetusta ollaan parhaillaan tiu-
kentamassa niin, että jokaista
60 neliömetriä kohti on asen-
nettava yksi palovaroitin. Näin
ollen esimerkiksi 75 neliön
huoneistossa varoittimia on
jatkossa oltava vähintään kak-
si.

Palovaroittimia oltava yksi kutakin
60 asuntoneliömetriä kohti

Uusi asetus
tiukentaa
vaatimuksia

Ihmishenki voi olla kiinni väärin
pysäköidystä autosta

Pelastustie on
pidettävä vapaana
Pelastustie on ajotie tai muu
ajoyhteys, jota hälytysajoneu-
vojen on suunniteltu käyttävän
hätätilanteessa. Pelastustien
merkitsemisellä pyritään var-
mistamaan, että hälytysajo-
neuvot pääsevät aina onnetto-
muuden sattuessa tai muussa
hätätilanteessa riittävän lähel-
le rakennusta.

Ihmishenki voi pahimmillaan
olla kiinni yhdestä väärin pysä-
köidystä autosta.

Asukkaiden on omalta osal-
taan huolehdittava siitä, että
pelastustiet pysyvät kulkukel-
poisina. Myös muiden kiinteis-
tössä asioivien on huolehditta-
va siitä, että pelastustiet pide-
tään aina ajokelpoisina ja es-
teettöminä. Pelastustielle ei
saa missään tapauksessa pysä-
köidä ajoneuvoja, eikä asettaa
muutakaan estettä.

Pelastustoimiasetus velvoit-
taa pelastustiet merkittäviksi.
Pelastusteiden merkitsemisel-
lä opastetaan paitsi talon omia

asukkaita, myös kiinteistössä
vierailevia muita henkilöitä
asianmukaiseen pysäköintiin.
Lisäksi pelastusteiden merkit-
seminen helpottaa hälytysajo-
neuvojen reitin valintaa.

Asetuksen mukaan pelastus-
tie merkitään liikennemerkin
lisäkilvellä tai erillisenä pelas-
tustiekilvellä silloin, kun pe-
lastustie on merkitty kyseessä
olevan rakennuksen rakennus-
lupa-asiakirjaan.

Hälytysajoneuvojen tulee
yleensä päästä ainakin raken-
nuksen ulko-ovien, varateiden,
paloilmoitin- ja sprinklerikes-
kusten sekä sammutusveden
otto- ja syöttöpaikkojen lähei-
syyteen. Asuinkerrostalojen toi-
nen poistumistie on yleensä
korvattu varatiellä (esim. par-
veke tai ikkuna-aukko), jonka
kautta pelastautuminen on
mahdollista joko palokunnan
avustuksella tai kiinteitä tik-
kaita pitkin.
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Huoneiston muuttosii-
vous tulee tehdä huo-
neistosta muutettaessa
ennen avainten luovu-
tusta. Siivous tehdään
siten, että uusi vuok-
ralainen voi ottaa huo-
neiston siivouksetta
käyttöön.

Mikäli muuttosiivous laimin-
lyödään, on vuokranantajalla
oikeus laskuttaa siitä vuokra-

laista erikseen kulloinkin voi-
massa olevan siivoustyötä kos-
kevan hinnaston mukaan.

Huoneistosta muutettaessa
tulee kiinnittää erityistä huo-
miota seuraaviin asioihin:

Keittiö:
1. Jää-/yhdistelmäkaapin

sulatus huolellisesti, etteivät
vedet valu lattialle!

2. Lieden ja jääkaapin pesu
sisä- ja ulkopuolelta sekä nii-
den taustojen puhdistus

3. Keittiökaapistojen puh-
distus sisä- ja ulkopuolelta

4. Ilmanvaihtoventtiilien

puhdistus, liesikuvun suodat-
timen puhdistus

Kylpyhuone ja WC:
1. WC-istuimen, ammeen ja

käsienpesualtaan puhdistus
2. Lattiakaivon puhdistus
3. Ilmanvaihtoventtiilin puh-

distus

Kaikki huoneet:
1. Korvausilmaventtiilien ja

pattereiden taustojen puhdis-
tus

2. Asunnon kattopistorasian
saa asentaa ainoastaan sähkö-
mies. Irrotettujen pistokkeiden

takaisinasennus laskutetaan
asukkaalta.

3. Vaatekaappien ja -kome-
roiden puhdistus.

Huoneiston kaikki lattiapin-
nat tulee imuroida ja pestä se-
kä tahrat ovista ja seinistä tu-
lee poistaa. Myös parveke tu-
lee siistiä. Huoneisto, varasto-
koppi ja kylmäkellari tulee tyh-
jentää huolellisesti kaikista
poismuuttajan tavaroista.

Käytöstä poistettuja huone-
kaluja, televisioita, jääkaappe-
ja, akkuja ym. suuria tavaroi-

ta ei missään tapauksessa saa
viedä talon jäteasemalle, vaan
ne on toimitettava suoraan
kaatopaikalle! Autoja, polku-
pyöriä ja harrastusvälineitä ei
tule jättää kiinteistön alueelle
/ tiloihin. Mikäli laiminlyöntiä
mainituissa asioissa havai-
taan, laskutetaan taloyhtiölle
aiheutuneet ylimääräiset kus-
tannukset muuttajalta sellai-
senaan!

Muuton jälkeen tehdään
huoneiston tarkastus, jossa to-
detaan huoneiston kunto ja
siisteys. Mikäli tarkastuksessa

ei havaita puutteita tai vikoja,
vakuusmaksu palautetaan
vuokrasopimuksen ehtojen
mukaisesti.

Asumisesta ja huoneiston
iästä johtuva normaali kulumi-
nen otetaan tarkastuksessa
huomioon. On kuitenkin muis-
tettava, että kulunut ja likai-
nen pinta ovat eri asioita.

Kun muutat uuteen asun-
toon, jossa muuttosiivous on
tehty, huomaat työsi tuloksen!

Tesoman Kohtaamispaikka
Wihreän puun tuolit eivät
tahdo riittää, kun ovesta

astelee innokkaita bingoajia.
Paikalle tullaan torstaisin hy-
vissä ajoin, sillä ennen peliä
halutaan vaihtaa kuulumiset.
Iloinen puheensorina alkaa sa-
mantien.

– Bingo on hauskaa yhdessä-
oloa ja antaa pientä jännitystä
elämään.

– Se on myös hyvää aivo-
jumppaa ja kehittää koordinaa-
tiota, koska siinä kuunnellaan,
katsellaan ja käytetään kättä
yhtäaikaa, Marja Pelto-Pihko
kertoo.

Wihreä puu on tesomalaisten
seniorien viihtyisä olohuone.
Paikalla voi käydä lukemassa
Aamulehden ja iltapäivälehtiä,
juomassa kahvia, tapaamassa
muita alueen asukkaita tai jut-
telemassa henkilökunnan kans-
sa.

Wihreässä puussa toimii
myös Nettinurkka, jonka tieto-
koneita kuka tahansa saa käyt-
tää maksutta.

– Tänne tuleminen on so-
siaalinen tapahtuma. On kiva
välillä lähteä pois kotoa, tava-
ta toisia ja kuulua ryhmään,
Pelto-Pihko sanoo.

– Meille on ensikertalaisen-
kin helppo tulla. Toiminta on il-
maista, ainoastaan bingossa
keräämme pienen vapaaehtoi-
sen maksun palkintojen hank-
kimiseen.

Hyviä neuvoja
muilta ikäihmisiltä
Wihreässä puussa jumpataan
maanantaisin ja keskiviikkoi-
sin. 
Jumppa on niin suosittu har-
rastus, että uuden ryhmän pe-
rustaminen alkaa olla ajankoh-
taista. Nytkin 12 hengen ryh-
mässä on 16 jumppajaa.

Marja Pelto-Pihko laittaa mu-
kavan musiikin soimaan ja
näyttää venytyksen mallia.

– Liikkeet tehdään rauhalli-
sesti musiikin tahtiin ja välillä
on elpymisaikaa.

– Ei ole mikään häpeä, vaik-
ka ei pysyisi tahdissa. Jokainen
jumppaa siihen tahtiin kuin
jaksaa. Välillä jutellaan ja vaih-
detaan liikettä, Pelto-Pihko
kertoo.

Jumppaajat käyttävät apuna
sauvoja tai palloja. Välillä sou-
detaan pareittain samasta sau-
vasta kiinni pitäen. Hetken

päästä keinutaan kädet kattoa
kohden kuin kaislat tuulessa.
Tavoitteena on parantaa tasa-
painoa ja liikkuvuutta.

– Liikunta on erittäin tärkeää
ikäihmiselle. Pystyy hoitamaan
kauppa- ja kirjastoasiat parem-
min ja asumaan kotona pidem-
pään, kun huolehtii kunnos-

taan, Marja Pelto-Pihko tietää.
Myös keskiviikkoisissa Aurin-

koa arkeen -ryhmissä voimis-
tellaan. Tapaamisen pääpaino
on kuitenkin keskusteluissa.
Yhdessä jutellaan ajankohtai-
sista asioista ja vähän laule-
taankin. Samalla saa ryhmän-
vetäjältä ja muilta osallistujil-

ta neuvoja käytännön asioihin,
esimerkiksi kuka tarjoaisi luo-
tettavaa siivousapua tai mistä
voi ostaa kuulolaitteeseen edul-
liset patterit.

Jopa silloin, jos jollakulla on
tiedossaan hyvä lääkäri, niin
hän kertoo yhteystiedot muille-
kin.

Ilmaista
tietokoneoppia
Wihreä puu on toiminut viisi
vuotta. Väki on tullut tutuksi
keskenään ja uudet tulijat ote-
taan lämpimästi vastaan.

Ikäihmisten lisäksi Wihreäs-
sä puussa kokoontuu äiti-vau-
va-ryhmä ja Nettinurkan asiak-
kaina käy kaikenikäisiä teso-
malaisia. Viisi tietokonetta ovat
torstaisin kello 15–17 lasten
pelikäytössä.

– Muulloin koneet ovat kaik-
kien käytettävissä ja täällä on
aina ohjaaja apuna. Pidempää
asiointia varten kannattaa vara-
ta aika. Silloin saa koneella is-
tua niin pitkään, että asia tulee
varmasti hoidettua, ohjaaja
Kirsti Jarkko kertoo.

Nettinurkassa järjestetään
ikäihmisille suunnattuja tieto-
konekursseja. Ne ovat niin suo-
sittuja, että edellinen kurssi oli
kymmenessä minuutissa täyn-
nä. Kurssilaiset oppivat käyttä-
mään sähköpostia ja tekstinkä-

sittelyä sekä hakemaan tietoa
netistä.

– Eräs kurssille osallistunut
rouva käy täällä säännöllisesti
maksamassa tietokoneella las-
kunsa, Kirsti Jarkko sanoo yl-
peänä.

Nettinurkka järjestää mak-
suttomia tietokoneenkäytön pe-
ruskursseja myös nuoremmille
tesomalaisille. Lisätietoja saa
numerosta 344 0161.

Kohtaamispaikalla pääsee ilmaiseksi nettiin ja jumppaamaan

Tesomalaiset tapaavat Wihreässä puussa

Wihreä puu
– Setlementti Naapurin  yl-

läpitämä kohtaamispaikka
– Kahvila on avoinna maa-

nantaina klo 11–18 ja 
tiistaista torstaihin
kello 9–15

– Tuolijumppa maanantaina 
klo 10.30, keskiviikkona 
klo 11.45

– Aurinkoa arkeen -ryhmä 
keskiviikkona klo 10

– Bingo torstaina klo 11
– www.naapuri.fi
– Osoite: Ristimäenkatu 35, 

puh. 3444 869

– Tänne tuleminen on sosiaalinen tapahtuma. On kiva lähteä välillä pois kotoa, tavata toisia ja kuulua ryhmään, Marja Pelto-Pihko tietää.

Huoneiston muuttosiivous

Marja Pelto-Pihko, Kirsti Jarkko ja Minna Huuskonen kutsuvat tesomalaiset se-

niorit kylään viihtyisään Wihreän Puuhun.

Terttu Jalava pitää kuntoa yllä Wih-

reän puun tuolijumpparyhmässä.
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Koteja onnellista elämää vart


