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POASTINEN 
Järjestämme POAS POP UP –kiertueen 
isoimmissa asuntokohteissamme touko-
kesäkuussa. Pystytämme asuntokohteen 
pihalle palveluteltan, johon voit tulla jut-
telemaan asumiseen liittyvistä asioista ja 
noutamaan asukastuotteita. POAS POP 
UP -palvelupisteellä voi hoitaa vuokran-
maksuun ja asumiseen liittyviä asioita sa-
maan tapaan kuin asiakaspalvelussakin. 

Lisätietoa nettisivuiltamme! 

Asukasetuna jaossa 
Särkänniemi-rannekkeita 

POAS POP UP  
–kiertue 

POP UP -pisteillä jaetaan asukasetuna 
Särkänniemi-rannekkeita. Ranneke sisäl-
tää pääsyn huvilaitteisiin, Koiramäkeen, 
Akvaarioon ja Näsinneulan näkötorniin 
vapaavalintaisena aukiolopäivänä kesä-
kaudella 30.4.–24.9.2022.  
 
Rannekkeita jaetaan asukasjärjestelmäs-
tämme löytyville henkilöille, jotka asuvat 
POASin asunnossa rannekkeen jakohet-
kellä. Yksin asuvat voivat saada rannek-
keen yhdelle kaverille. Perheet ja samas-
sa taloudessa asuvat pariskunnat eivät 
valitettavasti voi saada avec-rannekkeita. 
 
Varaamme jokaiselle pisteelle tietyn mää-
rän rannekkeita jaettavaksi, joten voit 
noutaa rannekkeen miltä tahansa POP 
UP -pisteeltä riippumatta siitä, missä 
asuntokohteessa asut. Huomioithan, että 
rannekkeita on saatavilla rajattu määrä, ja 
ne jaetaan jonotusjärjestyksessä niin kau-
an kuin niitä riittää.  Tarjoamme myös 
karkkia ja makkaraa, tervetuloa poikkea-
maan! 

Kiertueaikataulu: 
• 3.5. ti klo 15-18: Vaahterakuja, Peltolammi 
• 10.5. ti klo 15-18: Ristinarkuntie 18, Ristinarkku 
• 17.5. ti klo 15-18: Nuolialantie 48, Härmälä 
• 2.6. to klo 15-18: Näyttelijänkatu, Hervanta 
• 7.6. ti klo 15-18: Ritakatu 13, Ruotula 

https://poas.fi/2022/04/poas-pop-up-kiertue/


Kesän  lähestyessä monet asukkaamme te-
kevät kotona kevätsiivouksia ja kaappien 
tyhjennystä. Muistutamme, että käytöstä 
poistettuja tavaroita ja huonekaluja ei saa 
jättää asuntokohteiden yleisiin tiloihin tai 
jätekatoksiin. Asukastoimikunnat voivat ti-
lata asuntokohteeseen jätelavan, jonne voi 
tuoda isokokoista sekajätettä, kuten huo-
nekaluja, patjoja ja muuta kotitalousjätettä. 
Lavalle ei saa jättää elektroniikka- tai on-
gelmajätettä. Kysy jätelavan aikataulusta 
omalta asukastoimikunnaltasi.  

Muutoksia  
järjestyssääntöihin 

Olemme saaneet toiveita järjestyssääntöjen muuttami-
sesta. POASin yleisistä, kaikkia kohteita koskevista järjes-
tyssäännöistä päättää asukkaista koostuva asukastoimi-
kuntien yhteistyöelin. POASin saamien toiveiden lisäksi 
asukastoimikunnat keräsivät aiemmin keväällä asiakas-
palautetta sääntöihin liittyen. Palaute käsiteltiin yhteis-
työelimen kokouksessa, jossa sääntöihin tehtiin muuta-
mia muutoksia. Uudet järjestyssäännöt astuvat voimaan 
1.6.2022 kaikissa asuntokohteissa. Säännöt on kokonai-
suudessaan luettavissa nettisivuillamme.  

Kaipaatko pihalle jätelavaa?  
Ota yhteyttä kohteesi  
asukastoimikuntaan! 

Näin säännöt muuttuivat: 
• Hiljaisuusaika alkaa jatkossa viikonlop-

puisin tunnin myöhemmin. Hiljaisuutta 
on noudatettava su-to klo 22–07 ja pe-la 
klo 23–07 välisenä aikana. 

• Taulut voi kiinnittää seinään myös vii-
konloppuisin! Runkoääniä aiheuttavat 
reikien poraamiset ym. työt ovat sallit-
tuja arkisin (ma-pe) klo 08–20 välisenä 
aikana ja viikonloppuisin (la-su) klo 12–18 
välisenä aikana. 

• Mattojen ja vuodevaatteiden tomutus 
on sallittua mattotelineellä ma-su klo 
08–20 välisenä aikana. 

Esittelyssä uusi asiakaspalvelutyöntekijämme! 28-vuotias 
Tiina Kumakari on asiakaskohtaamisten ammattilainen. 
Tiina on hiljattain valmistunut merkonomi, ja hänellä on 
kokemusta asuntovuokrauksesta. Aiemmalta koulutuk-
seltaan hän on sosionomi (AMK), ja hän on toiminut 
myös ikäihmisten palveluohjauksen parissa. Tiina toimii 
asiakaspalvelussa kiinteistösihteerinä syyskuun loppuun 
saakka.  
 

"Ensimmäinen kuukausi POAS:lla on vierähtänyt  
nopeasti ja odotan innolla vilkasta kesäkautta!  

Tapaamisiin!" 

Esittelyssä toimiston  
kesätyöntekijä 

https://poas.fi/asukkaalle/onnistunutta-asumista/jarjestyssaannot/
https://poas.fi/asukkaalle/onnistunutta-asumista/asukastoimikunnat/


Uusia asuntokuvia 
Nettisivuillamme on nyt monista 
kohteistamme laadukkaita sisä-
kuvia! Katso asuntohausta, miltä 
asunnot näyttävät ammattilaisen 
stailaamana! 
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Toukokuun  
poikkeusaukiolot 

Henkilökuntamme osallistuu toukokuun aikana eri-
laisiin koulutuksiin, mikä aiheuttaa poikkeuksia 
asiakaspalveluaikoihin. Mikäli POASin omat huolto– 
tai asiakaspalvelut ovat suljettuna, päivystävät huol-
toyhtiöt palvelevat kuitenkin aina ympäri vuorokau-
den hätätapauksien varalta.  Oman asuntokohteesi 
huoltoyhtiön yhteystiedot löydät nettisivuiltamme.  

Kiireettömissä asioissa  
voit lähettää meille viestin  

asukassivustolla: 
 asukassivusto.poas.fi 

Ti 10.5. suljettu  
Ma 23.5. palvelemme klo 9–11 sekä 12–15 

Ti 24.5. palvelemme klo 9–11 sekä 12–15 
Ke 25.5. palvelemme klo 9–11 sekä 12–15 
To 26.5. suljettu (helatorstai) 
Pe 27.5. palvelemme klo 9–11 sekä 12–15 
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