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POASTINEN 
Tuu meidän  

työkaveriksi 

Verna Rantala (vas.) on työskennellyt POASilla vuodesta 
2020 lähtien. Tammikuusta alkaen hän on toiminut asia-
kaspalvelutiimin esimiehenä. 
 
Meillä on kesätyörekry käynnissä! Kiinteistöpuolella on pi-
ha-alueiden huollossa 12 avointa kesätyöpaikkaa, ja asia-
kaspalvelutiimiimme haetaan kiinteistösihteeriä.  Lue li-
sää ja täytä hakemus: poas.fi/tule-meille-kesaduuniin/ 

Kodinportaali, kodinportti, KP, mitä näitä nyt on... 
Eli kyseessä on käyttämämme yleisten tilojen va-
rausjärjestelmä ja digitaalinen ilmoitustaulu. Ko-
dinportaaliin pääsee suoraan asukassivustolta, jo-
ten et tarvitse erillisiä kirjautumistunnuksia palve-
lun käyttöön. Kirjaudu asukassivustolle verkko-
pankkitunnuksilla, ja siirry Kodinporttiin etusivul-
ta Asumisen palvelut -osiosta.  
 
Halutessasi voit kuitenkin käyttää palvelua eri ta-
voilla. Jos haluat varata pyykkivuoron näppärästi 
ohikulkiessasi näyttötaululta, tarvitset PIN-koodin.  

Kodinportaali haltuun 

Jos taas käytät mieluummin mobiilisovellusta, 
voit ladata sellaisen sovelluskaupastasi. Näihin 
muihin käyttötapoihin tarvitset erilliset Kodin-
portaali-tunnukset. Voit määritellä salasanan ja 
PIN-koodin Kodinportaalissa itse, sinun ei siis tar-
vitse olla asiasta yhteydessä asiakaspalveluum-
me. Katso tarkat ohjeet nettisivuiltamme poas.fi/
sahkoinen-asiointi/  

Vuoden alusta asiakaspalvelutiimiimme 
tuli uusi, mutta tuttu kasvo, kun viime ke-
sänä kiinteistösihteerinä toiminut Jessica 
De Jesus (oik.) palasi remmiin! Kielten 
opettajaksi opiskelevan ja ranskaa toisena 
äidinkielenään puhuvan Jessican opinnot 
ovat loppusuoralla. Hän toimii vuokravä-
littäjän sijaisena ainakin kevääseen 2023 
asti. 

https://poas.fi/2022/01/tule-meille-kesaduuniin/
https://asukassivusto.poas.fi/
https://poas.fi/sahkoinen-asiointi/
https://poas.fi/sahkoinen-asiointi/


Olemme aloittaneet pakettiautomaattiyhteis-
työn PostNordin kanssa. Seuraavien asunto-
kohteidemme pihalle on asennettu Lähiboksi
-pakettiautomaatti:  
 

• Ritakatu 13 B 
• Ristinarkuntie 18 
• Insinöörinkatu 68 
• Karosenkatu 2 
• Perkiönkatu 85 
• Nuolialantie 48 

 
Lähiboksi on käytettävissä 24/7, eli voit noutaa 
pakettisi joustavasti omien aikataulujesi mu-
kaan. Automaatti toimii mobiilisovelluksella. 
Huomaa, että mikäli haluat vastaanottaa pa-
kettisi Lähiboksi-automaattiin, se tulee valita 
erikseen noutopistevalikosta.  

Pakettiautomaatteja  
asuntokohteisiin 

Kuva: PostNord 

Tuemme opiskelijateatteria 
Tampereen ylioppilasteatteri käynnisti Kulisseista kadulle?  
-varainkeruukampanjan. Tampereen Ylioppilasteatteri on 60-
vuotias harrastajateatteri, joka on toiminut Itsenäisyydenka-
dulla jo vuodesta 1998. Varainkeruukampanjan taustalla on 
teatterin huoli peruskulujen kattamisesta. Tampereen Yliop-
pilasteatterin taloudellinen tilanne näyttää tällä hetkellä to-
della huonolta ja vuokranmaksukyky uhkaa loppua. Kulttuu-
rialan korona-avustukset suunnataan pääosin suurille toimi-
joille, ja pienet harrastajateatterit ovat vaikeuksissa.   
 
Päätimme tehdä oman osamme opiskelijakulttuurin ja teat-
teritoiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi, ja teimme ylioppi-
lasteatterille lahjoituksen.   

Grafiikka:  
Kiki Söderström 

Haastoimme mukaan myös muut Suo-
men opiskelija-asunnot SOA ry:n jäse-
norganisaatiot, jotta voimme yhdessä 
turvata opiskelijateattereiden toimin-
taa eri puolilla Suomea. 
 
Opiskelijatoiminnan ja harrastusten tu-
keminen on tärkeä osa toimintaamme. 
POAS on Tampereen kaupungin omis-
tama yleishyödyllinen yhtiö, ja olemme 
Yhteiskunnallinen Yritys. Yhteiskunnalli-
nen Yritys -merkki myönnetään yrityk-
sille, jotka on perustettu yhteiskunnal-
lista tarkoitusta varten ja edistävät toi-
minnallaan sosiaalista hyvinvointia.  

Tilaa paketit kotipihaan  
toimitettuna!  Lue lisää:  

postnord.fi/lahiboksi 

https://www.tayt.fi/kulisseista-kadulle-varainkeruukampanja/
https://www.tayt.fi/kulisseista-kadulle-varainkeruukampanja/
https://www.tayt.fi/kulisseista-kadulle-varainkeruukampanja/
https://poas.fi/ymparistovastuu/
https://poas.fi/ymparistovastuu/
https://www.postnord.fi/lahiboksi


Tilaa vuokrakirjeet 
digipostina 

1. Lataa ilmainen Kivra-sovellus puhelimeesi 
tai mene osoitteeseen kivra.fi 

2. Rekisteröidy verkkopankkitunnuksillasi tai 
mobiilivarmenteella 

3. Valmista! Saat seuraavan lähettämämme 
paperipostin suoraan Kivraan 

 
Jos olet jo rekisteröitynyt Kivraan, sinun ei tarvit-
se tehdä mitään vaan saat jo seuraavan paperi-
postin automaattisesti Kivraasi. Tutustu palve-
luun tarkemmin osoitteessa kivra.fi 
 
Mikäli sinulle tulee kysyttävää vuokranmaksusta 
tai vuokran summasta, ole yhteydessä vuokra-
valvontaamme. 

Näin otat Kivran käyttöön: 

Olemme ottaneet käyttöön digitaalisen postilaatik-
kopalvelu Kivran, jolla voi lähettää ja vastaanottaa 
ilmastopositiivista digipostia. Kivrassa voi myös 
maksaa ja arkistoida laskuja sähköisesti. Jokainen 
palvelun kautta kulkeva posti on hyvä teko ympä-
ristölle ja pienentää ilmastokuormitusta. Digipostin 
mahdollistaminen on yksi ympäristövastuullisista 
teoistamme. 
 
Kun otat Kivran käyttöön, saat meiltä tulevan kirje-
postin sähköisesti. Esimerkiksi maksumuistutukset 
ja vuosittain lähetettävät vuokrien koontilaskut 
postitetaan paperisena, joten voit saada ne jatkossa 
suoraan puhelimesi digitaaliseen postilaatikkoon. 

Ota yhteyttä vuokravalvontaan  
asukassivustolla: 

 asukassivusto.poas.fi 
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