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POASTINEN 
Joulukalenteri 

POASin perinteinen Instagram-jouluka
-lenteri tulee taas! 1.-24.12. jokaisena 
päivänä aukeaa uusi luukku, johon 
kommentoimalla voit voittaa mm. lah-
jakortteja ja Finnkinon leffalippuja. Pal-
kinnot toimitetaan osallistujille postitse 
tai sähköisesti, joten lunastaminen ei 
vaadi toimistokäyntiä.  Kaikkien päivien 
osallistujien kesken arvotaan pääpal-
kintona 100€ lahjakortti S-ryhmään! 

Seuraa meitä Instagramissa ja 
osallistu joulukalenteriin! 
instagram.com/poaskoti/  

Loppuvuoden 
poikkeusaukiolot 

Joulukuussa palveluajoissamme on pari muut-
tujaa. Tästä näet poikkeusajat ja ohjeet siitä, mi-
hin ottaa yhteyttä palveluaikojen ulkopuolella. 
Palveluaikojen poikkeukset: 

• Ma 6.12.2021 suljettu, Itsenäisyyspäivä 

• Pe 10.12.2021 palvelemme klo 9-13 

• Pe 17.12.2021 palvelemme klo 9-13 

• To 23.12.2021 palvelemme klo 9-13 

• Pe 24.12.2021 suljettu, jouluaatto 

Hätätilanne? Kiireellisistä huolto- ja korjaustar-
peista tulee aina ilmoittaa välittömästi puheli-
mitse päivystävälle huoltoyhtiölle, katso huolto-
yhtiöiden yhteystiedot nettisivuiltamme.  
 
Kiireettömissä asioissa voit laittaa viestin asia-
kaspalveluun asukassivustolla. Toimistolla vierai-
lu onnistuu ainoastaan ajanvarauksella. Ilmoita 
kiireettömät huoltopyynnöt vikailmoituksella.  

Verkonvanhimmat ovat POASin asukkaita, ku-
ten sinäkin. Kun netin kanssa on ongelmia, kut-
sutaan verkonvanhin apuun. Tehtävästä makse-
taan pieni rahallinen korvaus, ja saat samalla 
hyödyllisen merkinnän ansioluetteloon sekä ti-
laisuuden tutustua muihin verkonvanhimpiin. 
Näissä kohteissa ei ole verkonvanhinta, joten 
paikka voisi olla sinun! 

Insinöörinkatu 66 ja 68 
Peltokatu 33 

Vaahterakuja 3 

1. Tarkista oman verkkokaapelisi/ reitittimesi 
toimivuus  

2. Jos omissa laitteissasi ei ole vikaa, katso mah-
dolliset häiriötiedotteet sähköpostistasi tai 
Kodinportti-ilmoitustaululta 

3. Jos asiasta ei vielä ole tiedotetta, ilmoita vias-
ta eteenpäin asuinkohteesi verkonvanhim-
malle. Jos kohteessasi ei ole verkonvanhinta, 
voit olla yhteydessä myös POASnetin ylläpi-
toon. 

Mitä jos netti ei toimi? 

Mikäli asut jossakin yllä mainituista kohteista, ja 
sinulla on tietotaitoa ja intoa auttaa naapuria in-
ternetasioissa, laita viestiä: helpdesk@poasnet.fi  

Yhteystiedot ja lisätietoa  
POASnet-verkosta  

osoitteessa poasnet.fi 

instagram.com/poaskoti/
https://poas.fi/asukkaalle/huoltoyhtiot/
https://poas.fi/asukkaalle/huoltoyhtiot/
https://asukassivusto.poas.fi/
https://poas.fi/asukkaalle/ilmoita-verkossa/vikailmoitus/
mailto:helpdesk@poasnet.fi
https://poasnet.fi/fi/


Vuokranmaksupäivä on aina kuukauden 5. päi-
vä, tai sitä seuraava arkipäivä, jos 5. päivä osuu 
pyhäpäivälle tai viikonlopulle. Sinulle ei tule 
vuokrasta joka kuukausi paperista laskua, vaan 
POAS lähettää vuosittain paperisen koontilas-
kun, josta näet koko vuoden eräpäivät. Seuraava 
koontilasku lähetetään tämän vuoden loppuun 
mennessä! 

Oman vuokranmaksun seuranta 
Unohda eräpäivät ja tilaa e-lasku 
Tiesithän, että vuokrasta on nykyään mahdollista tilata 
myös e-lasku? E-lasku tulee verkkopankkiisi hyvissä 
ajoin ennen eräpäivää, eikä sinun tarvitse muistaa 
vuokran eräpäiviä ulkoa. Ota e-laskutus käyttöön 
omasta verkkopankistasi.  
 
Toimi näin:  

• Kirjaudu verkkopankkiisi ja mene e-laskuja kos-
kevaan osioon. Lisää uusi laskuttaja. Hae uutta 
laskuttajaa joko yrityksen nimellä Pirkan Opiske-
lija-asunnot Oy tai y-tunnuksella 0211539–7. 
(HUOM! EI POAS eikä Pirkanmaan opiskelija-
asunnot) 

• Laskua tilatessasi sinun tulee täyttää viitenume-
ro, jonka löydät POASin aiemmin lähettämistä 
laskuista ja/tai asukassivustolta. Tarkistathan, että 
ilmoittamasi viitenumero on varmasti oikein, sillä 
laskua ei tule, jos viitenumeroa ei pystytä kohdis-
tamaan. 

• E-laskun tilaaminen vaihtelee pankista riippuen, 
kysy tarvittaessa lisäohjeita suoraan omasta pan-
kistasi. 

 
Huomio Kelan asumistuen saajat! Jos Kela maksaa asu-
mistukesi suoraan vuokranantajan tilille, laskutuksessa 
ei huomioida tuen osuutta eli e-laskussa on aina vuok-
ran koko summa. Näin ollen sinun tulee itse vähentää 
laskusta asumistuen osuus ja muuttaa laskun summa 
verkkopankissasi. 

Maksutiedot asukassivustolla väärin? 

Mitä väliä viitenumerolla on?  

Asukassivuston taloustietoihin tuli hiljattain päi-
vitys, mistä johtuen maksutiedot näkyvät nyt eri 
tavalla. Jos vuokranmaksusi on ajan tasalla, eikä 
sinulla ole maksamattomia vuokria aiemmilta 
kuukausilta, et näe maksettavaa vuokrasaldoa 
ennen eräpäivää. Tämä siis tarkoittaa sitä, että 
jos käyt asukassivustolla kuukauden alussa en-
nen eräpäivää, mitään maksettavaa ei näy, vaik-
ka et olisikaan vielä maksanut kyseisen kuukau-
den vuokraa. Vasta eräpäivän jälkeen asukassi-
vustolle ilmestyy teksti "rästiä" ja vuokran sum-
ma (kuva yllä). Vuokra tulee siis silti maksaa nor-
maalisti.  
 
Pahoittelut surkeasta päivityksestä, järjestelmää 
kehitetään jatkuvasti! Suosittelemme, että otat 
vuokran e-laskutuksen käyttöön, niin vältyt epä-
selvyyksiltä vuokranmaksun suhteen.   

Maksamasi vuokra kohdistuu oikealle asunnolle viite-
numerolla. Tilisiirto, jossa näkyy ainoastaan maksajan 
nimi, joudutaan kohdistamaan oikeaan paikkaan käsi-
työnä. Tämä tuottaa hankaluuksia etenkin silloin, jos 
nimesi on yleinen ja POASilla asuu muitakin samanni-
misiä henkilöitä. Ilman viitenumeroa tehdyt maksut ei-
vät myöskään näy asukassivustolla, ennen kuin ne on 
vuokravalvonnassa kohdistettu oikein, joten et pysty 
seuraamaan ajantasaista maksutilannettasi. Viitenu-
meron löydät asukassivuston maksutiedot-osiosta.   

https://asukassivusto.poas.fi/
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Vuoden 2021 asukasaktiivi on Toni Fürpass, 
onnittelut! Palkinto on tunnustus aktiivises-
ta asukastoiminnasta sekä POASin ja asuk-
kaiden välisen yhteistyön kehittämisestä. 
POAS palkitsi asukasaktiivin tänä vuonna 
ensimmäistä kertaa, ja tarkoitus on tehdä 
siitä jokavuotinen perinne.  

Vuoden asukasaktiivi 
2021 palkittiin 

Olisitko sinä Vuoden  
asukasaktiivi 2022?  

Paleleeko kotona?  
Onko lämmitys päällä?  

Saamme tähän aikaan vuodesta paljon kyselyitä 
asuntojen lämmityksestä ja lämpötiloista. Talois-
samme on jo lämmitys päällä! Asuntoa lämmite-
tään, vaikka lämpöpatteri tuntuisikin kosketetta-
essa viileältä – tämä on merkki siitä, että huo-
neessa on jo tavoitteen mukainen lämpötila. Kir-
joitimme aiheesta artikkelin nettisivuillemme, 
lue tästä miten voit itse vaikuttaa kotisi sisäläm-
pötilaan.  

Palkinnon avulla kannustetaan asukastoi-
mikuntien jäseniä kehittämään asukastoi-
mintaa sekä omassa asuntokohteessa että 
POASilla yleisesti. Palkinto jaettiin asukas-
toimikuntien yhteistyöelimen seminaarissa, 
joka päästiin järjestämään kahden vuoden 
koronatauon jälkeen.  

Tietoa autopaikkojen  
maksuista  

Tiesithän, että kaikki POASin autopaikat vuokrataan 
eParking-järjestelmästä? Pysäköinnistä maksetaan 
kuukausihinta, joka vaihtelee kohteiden sijainnin ja 
pysäköintipaikan tyypin mukaan. Ainoastaan Peltoka-
dun kohteessa ei ole autopaikkoja.  
 
Autopaikkavuokran eräpäivä on joka kuukauden 15. 
päivä. EParking-järjestelmä luo vuokrasta laskun jo 
edellisessä kuussa, joten voit maksaa autopaikan jo 
hyvissä ajoin etukäteen. Mikäli laskua ei ole maksettu, 
järjestelmä lähettää maksumuistutuksen laskusta erä-
päivänä sekä aina viikoittain eräpäivän jälkeen. POAS 
ei lähetä järjestelmän automaattisten muistutusten li-
säksi enää erillisiä maksukehotuksia. Mikäli maksua ei 
suoriteta, autopaikka vapautetaan sopimusehtojen 
mukaisesti, ja täten asukkaalla ei ole enää paikan 
käyttöoikeutta. Monissa kohteissamme autopaikat 
ovat todella kysyttyjä, ja niihin saattaa olla kuukausien 
jono, joten maksamattomat autopaikat vapautetaan 
seuraavalle käyttäjälle.  

http://www.poas.fi
https://www.instagram.com/poaskoti/
https://www.instagram.com/poaskoti/
https://www.linkedin.com/company/pirkan-opiskelija-asunnot-oy-poas-
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https://www.facebook.com/poaskoti/
https://www.facebook.com/poaskoti/
https://poas.fi/2021/10/paleleeko-kotona/
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