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Olemme virittäneet
toimintatapoja ja tehneet ohjelmistouudistuksia, jotta voimme
palvella asiakkaitamme entistä jouhevammin ja paremmin.”

Poikkeuksellinen vuosi ja vaihteleva kevät ovat takanapäin. Tätä pääkirjoitusta
kirjoitettaessa kesä on tuloillaan, ja positiiviset ajatukset valtaavat mielen, kun
koronarajoituksia on päästy pikkuhiljaa
keventämään. POAS on selvinnyt pandemia-ajasta kohtuullisen hyvin, kiitos siitä
tunnollisesti ohjeistuksia ja määräyksiä
noudattaneille vuokralaisillemme ja henkilökunnallemme!
POASin tilikausi 2020 sujui soluasuntojen huonosta käyttöasteesta huolimatta
hyvin. Käytimme suunnitellusti kiinteistöjen huoneisto- ja muihin korjauksiin/
parannuksiin yhteensä n. 600 000 euroa. Myös yhteistilojen viihtyvyyteen
on panostettu, mm. kerhohuoneiden
varustelutasoa parannettiin ja porraskäytävien ilmettä on muutettu POASin
porraskäytäväkonseptin mukaisesti. Porraskäytävien ja muiden yhteistilojen
parannusprojekteja tullaan jatkamaan
edelleen muutaman asuntokohteen vuo-

sivauhdilla. Tampereen Kalevassa on
käynnissä uudishanke, johon tulee 55
uutta asuntoa palvelujen keskelle. Kohde
valmistuu loppuvuodesta 2021, ja asunnot ovat jo haettavissa nettisivuillamme.
POASin alkuvuosi on jälleen kerran
ollut työntäyteinen jo ilman koronaepidemiankin vuoksi tehtyjä toimintamuutoksia/-rajoituksia. Olemme virittäneet toimintatapoja ja tehneet ohjelmistouudistuksia, jotta voimme palvella
asiakkaitamme entistä jouhevammin ja
paremmin. Samassa yhteydessä myös
nettisivuistamme tehtiin entistä selkeämmät ja paremmin saavutettavat.
Ympäristöasiat ja omalta osaltamme yhteiskuntavastuun kantaminen ovat olleet ja tulevat entistä enemmän olemaan
ohjaavia tekijöitä kaikessa tekemisessä.
POASin hiilijalanjäljen laskenta on valmis, ja tiekarttamme kohti hiilineutraalia
POASia 2030 on valmistumassa lähiaikoina. Panostuksemme hiilineutraa-

liuteen tulee olemaan mittava vuosina
2022–2030, sillä vastuullisesti toimiminen on yksi POASin liiketoiminnan lähtökohdista. Saimme juuri valmiiksi myös
POASin toisen yhteiskuntavastuuraportin vuodelta 2020, missä olemme jälleen
läpinäkyvästi kertoneet toimintatavoistamme, arvoistamme ja asettaneet itsellemme kunnianhimoisia tavoitteita niin
asiakkaidemme kuin ympäristöasioidenkin suhteen. Raportteihin voit tutustua
uudistuneilla nettisivuillamme.
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Osaajan koti
on Tampereella

APIL K ARKI

ASUKASTARINA • APIL KARKI
Karosenkadun asuntokohteessamme
asuva Apil Karki on mukana Tampereen
kaupungin Tampere Ambassadors -ohjelmassa. Hän on yksi ohjelman Talent
Ambassadoreista, ja ohjelmistoinsinöörinä hän mainostaa Tampereen työmahdollisuuksia erityisesti ohjelmisto- ja
pelialalla. Talent Ambassador on Tampereella asuva kansainvälinen osaaja, joka
edistää muiden Tampereelle muuttaneiden korkeakoulutettujen kotiutumista ja
ammatillisten verkostojen luomista.
Työkseen Apil kehittää 5G-verkkoyhteyksiä, mutta vapaa-ajallaan hän on aktiivinen
myös monissa muissa IT-alan projekteissa. Hän pyörittää omaa YouTube-kanavaa ja pelien kehittämiseen keskittyvää
start-up-yritystä. Osana Tampere Talent
Ambassador -ohjelmaa Apil oli järjestämässä virtuaalisia 5G For Games -pelijameja, jossa kansainväliset tiimit kehittävät
oman pelinsä 72 tunnissa. Osallistujia oli
yli 20 maasta viideltä eri mantereelta. 5G
For Games on yksi Apilin huippuhetkistä
sekä itsensä kehittämisen että Tampere
Talent Ambassador -ohjelman kannalta.
Monet osallistujat, joille Tampere ei ollut entuudestaan tuttu, innostuivat tarjolla olevista mahdollisuuksista ja olivat
kiinnostuneita muuttamaan Tampereelle
tulevaisuudessa.
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Apil muutti Nepalista Suomeen vuonna
2010 opiskelemaan ohjelmistokehitystä Rovaniemelle. Valmistumisen jälkeen
vuonna 2014 tie vei Tampereelle, ja hän
jatkoi opiskelua Turun yliopistossa. Apil
asui hetken aikaa myös Helsingissä ja Turussa, mutta ehkä se kertoo jotakin hänen
rakkaudestaan Tamperetta kohtaan, että
hän päätti suorittaa Turun yliopiston maisterivaiheen opinnot Tampereelta käsin.
Hän näkee Tampereessa paljon potentiaalia: houkuttelevat ja kansainväliset työpaikat sekä niiden tarjoamat mahdollisuudet
teknologian ja innovaatioiden kehittämisessä, kuitenkin rennossa ja stressittömässä työympäristössä. Ei jää epäselväksi,
että Apil on juuri oikea tyyppi toimimaan
Tampereen sanansaattajana!

Apilia harmittaa, että monien korkeasti
koulutettujen maahanmuuttajien on vaikea löytää Suomesta töitä ja kohtuuhintaisia asuntoja. Samaan aikaan monille eri
aloille tarvitaan huipputason ammattilaisia ja asiantuntijoita. Samalla kun Tampere houkuttelee kansainvälisiä osaajia ja
tarjoaa heille uramahdollisuuksia, POAS
voi omalta osaltaan edesauttaa heitä kotiutumaan ja asettumaan kaupunkiin tarjoamalla viihtyisää ja edullista asumista.

Ennen Karosenkadulle muuttoa Apil asui
POASin asunnossa Vaahterakujalla. Apil
viihtyy lähellä luontoa sopivan välimatkan
päässä keskustasta. Karosenkadun kotoa
löytyy kaikki tarvittava, myös sauna ja
parveke. Turussa ja pääkaupunkiseudulla
asuvat kaverit ovat välillä kateellisia siitä
varustelutasosta ja neliömäärästä, mitä
Apil maksamallaan vuokralla POASilla
saa. Apil on kiitollinen, että POAS vuokraa
asuntoja myös työssäkäyville nuorille, eikä
asuntoa tarvinnut etsiä valmistumisen
jälkeen yksityisiltä vuokramarkkinoilta.

Tulevaisuuden suunnitelmista ja unelmista
kysyttäessä Apililla on selkeä ajatus: ”joko
koditon tai multimiljonääri”. Se voi kuulostaa hullulta, mutta kuvaa hyvin hänen
elämänasennettaan. On tärkeää puhua
unelmista ääneen ja tehdä töitä niiden
eteen. Pitää uskaltaa ottaa isoja askeleita, vaikka epäonnistumisen mahdollisuus
olisikin olemassa. Pääasia on, että voi
ylpeänä sanoa, että on yrittänyt. Ikinä ei
tiedä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan,
mutta yksi asia on varma: ”Niin kauan
kuin asun Suomessa, asun Tampereella.”

kauan kuin
” Niin
asun Suomessa,

•

Kotoisin Nepalista.

•

Asuu POASilla kohteessa Karosenkatu
2, Annala.

•

Työskentelee ohjelmistoinsinöörinä
Nokia Networksilla.

•

Pelistudio Brakesoftin perustaja
www.brakesoft.com.

•

Brakesoftin uusi peli Swift and Galaxy
Trails nyt ladattavissa sovelluskaupoista.
Katso lisää: swift.brakesoft.com.

•

Ylläpitää YouTube-kanavaa nimeltä
Jorma Comedy Show.

asun Tampereella.”
Tampere Ambassadors
Tampere Ambassadors kerää yhteen joukon
Tampereella asuvia kansainvälisiä eri alojen ammattilaisia, jotka toimivat kaupungin puolestapuhujina ja jakavat kokemuksiaan verkostoilleen
ja yhteistyökumppaneilleen ympäri maailman.
Yhdessä Ambassadorien kanssa Tampere rakentaa mahdollisuuksia lisätä kaupungin elinvoimaa,
kansainvälistymistä sekä vahvistaa Tampereen
kansainvälistä tunnettuutta.
Lue lisää ohjelmasta:
www.tampere.fi/ambassadors

•
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dittu hyvästä perehdytyksestä ja taukojen
pitämisestä, millä on iso vaikutus omaan
jaksamiseen ja työmotivaatioon.

Kesätyöstä
eväitä elämään
KESÄTYÖNTEKIJÄ • EINO EK

POASilla on joka vuosi 12 kesätyöntekijää, jotka pitävät huolta asuntokohteidemme piha-alueiden kunnosta ja viihtyvyydestä. Kesätyöntekijät on jaettu
pienryhmiin, jotka työskentelevät eri
asuntokohteissa. Työtehtäviin kuuluu
mm. kasvien ja pensaiden istutusta sekä
hoitoleikkausta ja muuta pihahuoltoa.
Kävimme tutustumassa kesätyöntekijän
toimenkuvaan.
26-vuotias Eino Ek on POASilla kesätöissä
ensimmäistä kertaa. Tampereelta kotoisin oleva Eino opiskelee liikuntatieteitä
Jyväskylän yliopistossa ja pelaa jalkapalloa
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Tampere Unitedin riveissä. Hän sai kaveriltaan vinkin hakea POASin tarjoamaa
kesätyötä ja on tyytyväinen saamaansa
työpaikkaan. Oman alan kesätöitä on
ollut huonosti tarjolla, ja fyysinen työ sopii
liikunnalliselle miehelle hyvin. Onneksi ilmatkin ovat suosineet ulkotyöntekijää.
Säällä kun on iso merkitys ulkotyön sujuvuuteen ja mielekkyyteen. Einon mukaan
työtehtävät voivat olla välillä aika raskaitakin, kuten painavien multa- ja hiekkasäkkien kuljettamista, joten kuumalla kelillä täytyy muistaa syödä ja juoda riittävästi. Aika kuluu kuitenkin nopeasti monipuolisten työtehtävien parissa.

POASin tarjoama kesätyö on osa
Vastuullinen kesäduuni -kampanjaa, jossa työnantaja sitoutuu toimimaan vastuullisesti ja tarjoamaan työntekijöille
miellyttävän työkokemuksen. Monille
kesäduunilaisille työ on ensimmäinen
kosketus työelämään. POASin kesätyöntekijöissä on eri ikäisiä ja eri elämäntilanteissa olevia nuoria. Eino kertoo,
että eri taustoista huolimatta työntekijät tulevat hyvin toimeen keskenään
ja yhdessä on ollut helppoa tehdä hommia. Työnantajan vastuullisuus ja työntekijän hyvinvointiin panostaminen on
hänelle tärkeää. POASilla on huoleh-

Ritakadulla on tehty piha-alueiden parannusta. Alapihalle on istutettu uutta
nurmikkoa ja kasveja, ja asukkaiden käyttöön on tuotu uusia puutarhakalusteita.
Pensaat hoitoleikataan, ympäristöä siistitään ja tehdään muutenkin viihtyisämmäksi. POASin kesätyöntekijöistä
jo kohta kymmenen vuotta huolehtinut
Kimmo Jokela kertoo, että Ritiksen parannus on tämän kesän pihahommien
ykköshanke. Hän suunnittelee tarvittavat
pihahankkeet vuosittain ja kokemuksen myötä POASin kiinteistöt ovatkin
tulleet tutuksi. Kimmo muistuttaa asukkaita, että piha-alueiden parannukset
ovat POASille joka vuosi iso investointi
ja panostus asukkaiden viihtyvyyteen.
Hän toivoo, että kesätyöntekijöiden tekemää työtä kunnioitetaan ja pihaalueet istutuksineen ja kalusteineen pysyvät siistissä kunnossa.

Eino on viihtynyt POASin kesätyössä.

kesä” Monille
duunilaisille työ
on ensimmäinen
kosketus työelämään.”
Kimmo perehdyttää kesätyöntekijät
ja jakaa mielellään asiantuntemustaan
eteenpäin. Hän kehuu POASin kesätyöntekijöitä: joka vuosi homma on nuorten
kanssa toiminut, eikä ole ollut vastoinkäymisiä. Eino vahvistaa, että hän on
oppinut työssään paljon lyhyessä ajassa.
Hän on oppinut mm. tunnistamaan eri
kasvilajeja sekä käyttämään monenlaisia
koneita ja laitteita. Kun Eino syksyllä
lähtee taas Jyväskylään opiskelemaan,
hänellä on taskussaan monia arjen ja käytännön taitoja, joista on varmasti hyötyä
elämässä.

•

Kimmo Jokela suunnittelee POASin pihaprojektit vuosien kokemuksella.
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TIETEENKATU 18
Tieteenkadun sauna- ja kerhotiloista avautuu upeat maisemat.

PERKIÖNKATU 85
Perkiönkadun uusittuun kerhohuoneeseen mahtuu syömään
4–8 hengen porukalla.

RISTINARKUNTIE 18

INSINÖÖRINKATU 68

Ristinarkuntien tilava ja tyylikäs
saunatila on Johannan suosikki.

Esittelyssä
asukasisännöitsijä

Insinöörinkatu 68:n kerhohuone on
myös Insinöörinkatu 66 asukkaiden
käytettävissä.

JOHANNA JÄRVENTIE

•

POASin asukasisännöitsijä ja vuokravalvoja.

•

Ollut 20 vuotta POASin ja sen edeltäjien
palveluksessa eri tehtävissä.

•

Syntynyt Tampereella, asuu Kangasalla puolisonsa ja 9-vuotiaan poikansa kanssa.

ASUKASISÄNNÖITSIJÄ • JOHANNA JÄRVENTIE
Asukasisännöitsijämme Johanna on
monille tuttu kasvo asukaskokouksista ja
-tapahtumista. Kuvasimme hänet asuntokohteiden kerhohuoneilla, jotka ovat
maksutta kaikkien kohteen asukkaiden
käytettävissä. Kun kerhohuoneet keväällä suljettiin koronatilanteen takia,
saimme samalla mahdollisuuden tilojen

Mitä työtehtäviisi kuuluu?
Työnkuvani on hyvin monipuolinen: mm.
asukastoimikuntien kokouksia, häiriöilmoitusten käsittelyä sekä asukaspalveluiden
kehittämistä. Pidän työssäni erityisesti
siitä, että saan olla jatkuvasti vuorovaikutuksessa ja ideoida uutta asukkaiden
kanssa.

kunnostamiseen. Insinöörinkatu 68 ja
Perkiönkatu 85 saivat remontoidut ja ka-

Parhaita työmuistoja?

lustetut kerhotilat. Asukastoimikunnilla

Asukastoimikuntien yhteistyöelimen perustaminen vuonna 2017. Yhteistyöelin
edustaa kohteiden asukkaita sekä toimii
asukkaiden ja POASin välisenä linkkinä

on mahdollisuus hankkia asukkaiden
käyttöön haluamiaan lainatavaroita ja
parantaa kerhotilojen varustelutasoa.
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toiminnan kehittämisessä. On mahtavaa,
että meillä on toiminnan kehittämisestä
kiinnostuneita asukkaita, ja haluankin
omalla esimerkilläni innostaa myös uusia
asukkaita mukaan! Monista aktiiveista on
tullut vuosien varrella hyviä ystäviä.

Terveisiä asukkaille?
Minuun voi olla yhteydessä kaikissa
POASiin tai asumiseen liittyvissä asioissa!
Selvitän asiaa ja neuvon kyllä tarvittaessa eteenpäin, jos en osaa itse auttaa.
Minulle on tärkeää olla läsnä ja asukkaiden
tavoitettavissa.

Asukastoiminta POASilla
Lakisääteisen asukasdemokratian tehtävä on lisätä asumisviihtyvyyttä sekä edistää kiinteistöjen kunnossapitoa. Asukastoiminnan avulla tarjotaan asukkaille tietoa ja mahdollisuus osallistua päätöksentekoon. Lähes kaikissa asuntokohteissamme on asukastoimikunta, joka vastaa kohteen sisäisestä hallinnosta yhdessä
POASin kanssa.
Lue lisää: poas.fi/asukastoimikunnat

•
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Nettisivumme uudistuivat

POAS Uutiset

POASin nettisivut uudistuivat heinäkuussa. Uudistuksen myötä sivuston toiminnallisuutta ja saavutettavuutta parannettiin, ja ulkoasu on nyt entistä selkeämpi.
Uuden sivuston toteutti Mainostoimisto
Aate. Uudistus ei vaikuta nettisivuiltamme
löytyviin toimintoihin, joten löydät jatkossakin kaikki asukkaan sekä asunnonhakijan palvelut samasta tutusta osoitteesta.
Käy kurkkaamassa: poas.fi.

•

Kummiurheilijan kuulumiset
POAS tukee tamperelaisia nuoria urheilijoita kummiurheilijatoiminnan avulla.
Kauden 2021–2022 kummiurheilijamme
ampumahiihtäjä Saana Lahdelma vaihtoi
hiljattain seuraa Tampereen Pyrintöön.
Seuran vaihdosta Saanalla on positiiviset
ja odottavat fiilikset: ”Nykyistä kotikaupunkia edustaessa seuran toiminnassa
mukana oleminen mahdollistuu eri tavalla,
joten odotan innolla hyviä yhteistreenejä.
Uskon myös, että saamme kovia viestijoukkueita talven kisoihin.”
Viime kausi meni treenaamisen osalta
hyvin, mutta koronan aiheuttamat kisojen perumiset ja siirtämiset vaikeuttivat Saanan aikataulusuunnittelua ja
tavoitteiden asettamista. Etukäteen asetetut tavoitteet eivät täysin toteutuneet,
mutta kauteen mahtui kuitenkin useita
onnistumisia ja hyvin menneitä kisoja. Ensi
kaudella Saanan on tarkoitus keskittyä
enemmän maastohiihtoon kuitenkaan
ampumahiihtoa unohtamatta. Pääpaino
tulee olemaan etenkin vapaan sprintissä
sekä viestikisoissa. Tsemppiä Saana!

POASilla on yhteiskunnallinen tarkoitus
Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt
meille Yhteiskunnallinen Yritys -merkin.
Merkki voidaan myöntää yrityksille,
jotka toimivat vastuullisesti ja toiminnallaan ehkäisevät yhteiskunnallisia ongelmia. Toimitusjohtajamme Timo Jokinen
kertoo tärkeästä tarkoituksestamme näin:
”Vastuullisuus ja yleishyödyllisyytemme
ohjaa kaikkea toimintaamme. Toimimme
läpinäkyvästi, rehellisesti ja luotettavasti
sekä ympäristöasiat huomioiden. Myös
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Pirkanmaalla opiskelijat ja nuoret tarvitsevat kaltaisiamme asuntotoimijoita, jotka
mahdollistavat heille kohtuuhintaisen asumisen yhdellä Suomen vetovoimaisimmista talousalueista.”
Yhteiskunnallinen Yritys -merkki myönnetään pääsääntöisesti kolmeksi vuodeksi
kerrallaan. Merkin avulla tunnistat vastuulliset yritykset luotettavasti. Lue lisää:
suomalainentyo.fi.

•

Tampereen yliopistossa opiskeleva Saana
on myös POASin asukas: ”Asunnossani
Tieteenkadulla olen viihtynyt erittäin
hyvin, ja nautin erityisesti talon tarjoamista näköaloista sekä saunomismahdollisuuksista kattosaunalla. Myös lasitettu
parveke on kesällä mahtava, kun se tuo
asuntoon yhden huoneen lisää.”
Seuraa Saanan matkaa Instagramissa:
@saanalahdelma.

•

Uutta ilmettä
rappukäytäviin
Asuntokohteiden rappukäytäviin ja sisääntuloauloihin tuodaan raikasta ja luonnollista ilmettä rappukäytäväkonseptimme
avulla. Puusta valmistetut opaste-elementit parantavat akustiikkaa, ja POASin
väripaletin mukainen sininen tehosteväri
graafisine symboleineen luo kokonaisuuteen kontrastia. Konsepti-ilme toteutettiin ensimmäisenä Vihilahdenkadulle,
ja jatkossa rappukäytäviä uudistetaan
muutaman asuntokohteen vuosivauhdilla. Uusi rappukäytäväilme toteutetaan
myös uudiskohteisiin.

•

Nautitaan kesästä
ilman häiriöitä
Kesä on kauneimmillaan ja ihmiset lomatunnelmissa. Asuntokohteissamme tämä
on valitettavasti tuonut mukanaan myös
ikävät lieveilmiöt, kuten roskaamisen, tupakoinnin ja järjestyshäiriöt. Sen sijaan,
että luettelisimme järjestyssäännöt kohta
kerrallaan, haluaisimme muistuttaa, että
POASin järjestyssäännöt ovat asukkaiden
itsensä laatimia. Järjestyssäännöt päätetään, ja tarvittaessa muutetaan, asukastoimikuntien edustajista koostuvassa yhteistyöelimessä (lue lisää s. 8–9). Säännöt ovat
siis sinun ja naapurisi ehdottamia keinoja,
joiden avulla lisätään asukkaiden turvallisuutta, viihtyvyyttä ja asumismukavuutta
kaikissa kohteissamme. Sinäkin olet sitoutunut näiden yhteisten sääntöjen noudattamiseen allekirjoittamalla vuokrasopimuksen. Otathan naapurisi huomioon, jotta
kaikki voivat nauttia kesänvietosta ilman
häiriöitä. Järjestyssäännöt löytyvät asukasoppaastamme: poas.fi/asukasopas.

•
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have tuned our
“ We
operational policies
and made software
upgrades so that we
can serve our customers better and
more smoothly.”

Terveisiä hallituksen
puheenjohtajalta
HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA • JUSSI KUORTTI
Kesä on juhannuksen 2021 alla kuumimmillaan. Pirkan Opiskelija-asunnot
Oy – POASin hallitus on kokoontunut
järjestäytymiskokoukseen. Kokous käy
nopeasti. Tehtävät on valmiiksi osoitettu omistajan, Tampereen kaupungin
toimesta. Hallituksen jäsenet virittäytyvät rattoisaan illanviettoon. Rupattelu
käynnistyy nopeasti ja käy vilkkaana, nauru raikaa. Hallituksen jäsenien välinen
hyvä henki näkyy. Tulee olemaan hyvä
tehdä tulevan kauden aikana isojakin
päätöksiä.
Olen Jussi Kuortti ja toimin yhtiön hallituksen puheenjohtajana. Taustaltani
olen yrittäjä. Olen toiminut toimitusjohtajana kuljetusliikkeessä, jonka toi-
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minta ulottuu nyt jo kolmanteen sukupolveen. Suhtaudun asioihin pitkällä
jänteellä ja päätöksien valmistelussa suosin luonnon kestävyyden huomioimista ja
yli sukupolvien ajattelua.

asukkaiden
” Olen
osallistumisesta
ylpeä.”
Hallitus koostuu seitsemästä jäsenestä.
Hallitukseen kuuluu täysivaltaisina jäseninä kaksi asukasedustajaa. Heidän on
valittu asukkaiden esityksen perusteella.
Asukkailla on näin suora kanava vaikuttaa POASin toiminnan kehittymiseen.

Esim. syksyllä 2021, kun päätämme hallituksessa strategiaa tuleviksi vuosiksi,
ovat he päätöstä tekemässä. Se on myös
asukkailta vastuullista. Olen asukkaiden
osallistumisesta ylpeä.
Me, Pirkan opiskelija-asunnot Oy –
POAS, haluamme olla tunnettu ja laadukkain vaihtoehto asumiseen Tampereella
ja myös muualla Pirkanmaalla. Toivon,
että sinä, asukkaamme, viet POAS-laatua
tietoisesti eteenpäin. Toivon, että seuraavakin opiskelija valitsee asuntonsa niin,
että julkisivussa lukee POAS.
Haluan toivottaa asukkaille hyvää kesää ja laadukasta asumista asunnoissamme.

•

Summer mood
EDITORIAL • TIMO JOKINEN
An exceptional year and spring are behind us. At the time of writing this editorial, summer is on its way, and positive
thoughts will take over as the corona
virus restrictions can be gradually lifted.
POAS has survived the time of pandemic reasonably well, thanks to our tenants
and staff who have followed the instructions and regulations!

common areas in a few housing complexes annually.

POAS’s financial year 2020 went well despite the poor occupancy rate of shared
apartments. As planned, we spent a total of 600,000 euros in repairs and improvements of our apartments and properties. We have also made efforts to
make the common spaces more comfortable, e.g. improving the club room equipment as well as changing the look of the
few staircases and hallways in accordance with the POAS staircase concept.
We continue to carry out these improvement projects for staircases and other

The beginning of POAS’s year has once
again been busy, even without operational changes and restrictions brought by
corona virus epidemic. We have tuned
our operational policies and made software upgrades so that we can serve our
customers better and more smoothly.
At the same time, our website was also
made more accessible and user-friendly.
Environmental issues and social responsibility, for our part, have been and will
continue to be one the guiding factors
in everything we do. The calculation of

In the middle of services in Kaleva area,
there is a new housing project under construction. It will include 55 new apartments. The property will be completed
by the end of 2021, and the apartments
can already be applied for on our website.

POAS’s carbon footprint is complete,
and our roadmap towards carbon neutral POAS 2030 will be completed soon.
Our investment in carbon neutrality will
be substantial in 2022–2030, as acting
responsibly is one of the focus points of
our business. Furthermore, we have just
completed POAS’s second Responsibility
report, where we have once again transparently communicated our policies and
values as well as set ourselves ambitious
goals for both our customer service and
environmental acts. You can view the reports on our renewed website.

•

Wishing you a relaxing
summer!
Timo Jokinen
CEO
Pirkan Opiskelija-asunnot Oy
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Tampere –
home of Talent

TENANT STORY • APIL KARKI
Apil Karki, who lives in our housing
complex in Karosenkatu, is a talent – a
Tampere Talent Ambassador. Tampere
Talent Ambassadors are international
professionals who have settled in Tampere and act as advocates sharing their
experience with their networks and connections around the globe. As a software
engineer, his role in the program is to
promote the career opportunities and attract professionals in software and gaming industry.

He moved to Tampere in 2014 and continued his studies to master’s degree in
the University of Turku. He has also lived
in Turku and Helsinki for a short while but
decided to carry out his master’s studies
while living here in Tampere. He sees a lot
of potential in Tampere: attractive global
employers, career opportunities in tech
and innovation with relaxed and stressfree working culture. So, it is safe to say
he certainly is the right person to be the
spokesperson of Tampere.

Apil develops 5G networks as his profession but is active in many other IT
projects during his free time as well.
He is running his own YouTube comedy
channel and has a game development
start-up. As part of the Tampere Talent
Ambassador program, he was organizing
a virtual game jam event where international teams created their own game in
72 hours. There were participants from
over 20 countries in five different continents. For Apil, it was a great learning
experience and an amazing achievement
as a Tampere Talent Ambassador. Many
people, who were not aware of Tampere
before, learned about its possibilities and
would like to relocate here now.

Before living in Karosenkatu, he has also
lived in POAS’ apartment in Vaahterakuja, Peltolammi region. He prefers living
close to nature a little, but not too far,
away from the city. His apartment has
everything he needs including a sauna and balcony. His friends from other
Finnish cities sometimes even envy him
because of all the amenities and space he
gets with the rent he pays. Apil is grateful
that he does not have to rent apartment
from private markets since POAS provides affordable apartments for young
professionals as well.

Apil came to Finland back in 2010 to
study a bachelor’s degree in Rovaniemi.
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He is concerned that many highly educated immigrants in Finland are struggling to
find jobs and affordable housing. At the
same time, top-level professionals and
experts are needed in different fields. As

the city of Tampere is working to attract
international professionals and offer
them possibilities, POAS can help them
settling down by providing enjoyable and
affordable homes.

important to
“ Itsayis your
dreams
out loud and take big
steps, even if there is
a chance of a failure.
At the end of the
day, I can proudly
say I tried.”
Apil is clearly an enthusiastic person who
actively seeks new opportunities and
pursuits his goals. When talking about his
plans and dreams, he says: “to be homeless or a multimillionaire. It is important
to say your dreams out loud and take big
steps, even if there is a chance of a failure. At the end of the day, I can proudly
say I tried.” Life may bring changes in the
future but one thing he is certain about:
“As long as I live in Finland, I will live in
Tampere”.

APIL K ARKI
•

From Nepal.

•

Lives in Karosenkatu 2, Annala.

•

SoC Software Engineer at Nokia
Networks.

•

Founder of a game development studio
Brakesoft.
www.brakesoft.com

•

New game of Brakesoft Swift and Galaxy
Trails is available in Appstore and Playstore: swift.brakesoft.com.

•

Runs a YouTube channel called Jorma
Comedy Show.

Tampere Ambassadors
Ambassador program run by the City of Tampere
aims to promote Tampere and its opportunities
among international audience. The Ambassador
activities open an opportunity to join the network of professionals from various fields and to
participate in events directed for the network.
The Ambassadors represent different fields of
expertise: culture, sports, business, international congresses, international talents, and students as well as higher education institutions.
Read more:
www.tampere.fi/en/ambassadors.html
Read the stories of international professionals
who share a love for Tampere:
www.internationaltampere.fi/stories

•
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TIETEENKATU 18
Tieteenkatu tenants can enjoy
these stunning views from their
club facilities.

PERKIÖNKATU 85
The renovated club room in
Perkiönkatu can accommodate a
group of 4-8 people.

RISTINARKUNTIE 18

INSINÖÖRINKATU 68

The spacious club room of Ristinarkuntie is Johanna’s favorite.

Introducing
tenant manager

JOHANNA JÄRVENTIE

TENANT MANAGER • JOHANNA JÄRVENTIE
Our tenant manager Johanna is a familiar face from different tenant events

What are your duties?

great that we have tenants who are inter-

My job description is very diverse: e.g.
tenant committee meetings, handling the
Disorder Notifications and developing
tenant services. I especially like that I am
constantly in contact with our tenants and
can develop new ideas with them.

ested in developing our operations, and I

upkeep the facilities. Insinöörinkatu 68

Best memories from work?

You can contact me in all matters related

and Perkiönkatu 85 now have renovated

Establishment of the co-operation body
of the tenant committees in 2017. The
co-operation body represents all tenants,
and acts as a link between POAS and tenants in the development of operations. It is

and activities. We photographed her in
the club facilities of few of our housing
complexes. Club rooms are free for tenants to use. When the club rooms were
closed due to the corona virus situation,
we had the opportunity to renovate and

and furnished club rooms. Tenant committees receive an annual funding that
they can use to decorate the club rooms
and purchase equipment for tenants’ use.
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The club room of Insinöörinkatu 68
is also available to the tenants of
Insinöörinkatu 66.

would like to inspire new tenants to join
the activities! Many of them have become
dear friends over the years.

Greetings to tenants?
to POAS or housing! I am always available for help and advice, and I will at least
forward your matter to someone else, if I

•

POAS’s tenant manager and rent supervisor.

•

Has worked for POAS and its predecessors
for 20 years in various positions.

•

Born in Tampere, lives in Kangasala with her
spouse and 9-year-old son.

Tenant activities in POAS
The meaning of a statutory resident democracy is to improve the condition of apartments
as well as the living comfort of tenants. Tenant
activities provides tenants with information and
the opportunity to participate in decision-making. There is a tenant committee in nearly all our
housing complexes. Tenant committee is responsible for the internal administration of the property together with POAS.

don’t know the answer. For me, it is impor-

•

tant to be there for you.

Read more: poas.fi/en/tenant-committees/
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Summer job
teaches new
skills

POAS has a societal purpose

SUMMER EMPLOYEE • EINO EK
Every year, POAS has 12 summer employees who take care of the yard areas
of our buildings. Employees are divided
into small groups that work in different
housing complexes depending on the
maintenance needs. Their duty is to improve the cleanliness and comfort of the
common areas by planting flowers and
grass as well as cutting branches and doing
other maintenance tasks. We met one of
the employees.
26-year-old Eino Ek is working for POAS
for the first time. Eino studies sports
and health sciences in the University of
Jyväskylä and he plays football in Tampere
United. His friend suggested him to apply
for POAS’s summer job and he is happy
he got the job. Jobs related to his studies
are not widely available, and physical work
suits well for the athletic guy. Fortunately,
the weather has been favorful to people
working outdoors. Eino says weather has
a big impact on the workflow and productivity. Work tasks can sometimes be quite
tough, such as transporting heavy bags of
sand and soil, so he needs to remember
to eat and drink enough especially on hot
days. However, time passes quickly with
versatile work tasks.
Summer job offered by POAS is a part of
the Responsible Summer Job campaign,
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in which the employer undertakes to act
responsibly and provide employees with
an enjoyable work experience. For many
summer employees of the campaign,
summer job is their first contact with work
life. POAS’s summer employees are young
people of different ages and in different
life situations. Eino says that despite the
different backgrounds, the employees get
along well with each other, and it has been
easy to work together. It is important to
him that an employer is responsible and
invests in the wellbeing of the employees.
POAS provides summer employees with
good training and pleasant working hours,
which increases his work motivation and
wellbeing.

“ Itthatis important
an employer
is responsible and
invests in the
wellbeing of the
employees.’’
There is a yard improvement project
going on in Ritakatu area. New lawn
and flowers have been planted in the
area, and new garden furniture are pro-

vided for tenants to use. Small trees and
bushes are cut, and the area is cleaned up
and made more beautiful and enjoyable.
Kimmo Jokela, who has been taking care
of POAS’s summer employees for almost
ten years, says that Ritakatu’s improvement project is POAS’s biggest yard project this year. He assesses the need for
yard projects every year and carries those
out with summer employees, so POAS’s
properties have become familiar to him
over the years. He would like to remind
tenants that the yard improvements are
a big investment for POAS every year.
He hopes the summer employees’ effort
will be respected, and the yard areas with
their plantings and furniture will remain in
a good condition.
Kimmo trains the summer employees and
is happy to share his expertise. He praises
POAS’s summer employees, things have
gone smoothly with employees every year
and there has not been any setbacks. Eino
confirms that he has learned a lot in a short
time, such as identifying various plant species and using different machinery and
equipment. When Eino goes to Jyväskylä
to study again after summer, he has many
practical skills in his pocket, which will certainly be useful in everyday life.

•

We have been granted a Finnish Social
Enterprise Mark. The Finnish Social
Enterprise Mark indicates that the company tackles societal issues and operates responsibly to develop sustainable
wellbeing. The company communicates
transparently about their operations and
objectives. This mark, granted by The
Association for Finnish Work, increases
public awareness of social enterprises, and
helps consumers to recognize responsible
companies. The mark is awarded by an independent committee with expertise in
the field. The mark is awarded for a term
of three years.

•

Our website is renewed
Our website has been renewed in July.
With this reformation, we improved the
look, functionality, and accessibility of
our site. The project was carried out by
Mainostoimisto Aate. The reformation
will not affect the functions found on our
website, so you will continue to find all the
tenant services as well as the housing application from the same familiar address.
Take a look: poas.fi

•

New look for the hallways
POAS has a design concept for hallways
and staircases. The concept is designed to
bring a fresh and natural look to the staircases and entrances of our housing complexes. Wooden sign elements improve

the acoustics of the space, and POAS’s
blue effect color with its graphic symbols
bring a nice contrast. The concept look
was first implemented in Vihilahdenkatu,
and in the future the hallways will be renovated at the annual rate of a few housing
complexes. The new concept look will
also be implemented in our new building
projects.

•

Enjoy summer without
disturbance
It’s a beautiful summer and people are in a
holiday mood. Unfortunately, this has also
brought negative side effects, such as littering, smoking and disturbance. Instead
of listing POAS’s general rules and regulations one by one, we would like to remind
you that the rules are designed by the tenants themselves. POAS’s general rules
and regulations are defined, and changed
when needed, by the tenant committees’ cooperation body which consists of
tenant committee members. So, the rules
stem from the suggestions you and your
neighbor have made to increase the safety
and living comfort of all our tenants. You
have committed to abide by these rules
when you signed the rental agreement.
Please consider your neighbors so that
everyone can enjoy summer without disturbance. General rules and regulations
can be found from our tenant guide:
poas.fi/en/tenantguide

•
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Haku Kalevan uudiskohteen asuntoihin on
käynnissä!
Uusi kohteemme Jäähallinkaari 6 sijaitsee
huippupaikalla Kalevassa lähellä Prismaa, Hakametsän jäähallia sekä muita ostos- ja harrastusmahdollisuuksia. Kohde valmistuu loppuvuodesta ja muuttamaan pääsee 1.12.2021.
Kaikissa asunnoissa on lasitettu parveke,
tyylikäs laminaattilattia ja keraaminen liesi.
Isoimmissa kolmioissa on myös sauna. Jäähallinkaaren asunnot vuokrataan ensisijaisesti
työssäkäyville hakijoille. Asukasvalintoja tehdään kesän ja alkusyksyn aikana, joten täytä
hakemus nettisivuillamme pian!

Apply for our new
apartments in Kaleva
now!
Our new building, Jäähallinkaari 6, is located
in a popular area of Kaleva near various shopping and hobby opportunities. The building is
currently under construction, and tenants can
move in from 1 December 2021. Each apartment has a stylish laminate flooring, ceramic
stove and balcony with glass windows. In bigger two-bedroom-apartments, there is also a
sauna. Jäähallinkaari’s apartments are primarily rented to working applicants. Tenant selections are made during summer and fall, so apply
for an apartment on our website now!

Anna palautetta ja
voita leffaliput!
Kerro mielipiteesi asukaslehdestä 30.9.2021
mennessä skannaamalla oheinen QR-koodi
ja osallistut Finnkinon kahden hengen leffalippupaketin arvontaan!

Give feedback and you
can win movie tickets!
Share your opinion on the tenant magazine before 30 September 2021 by scanning this QR code, and you’ll participate in the
raffle of Finnkino’s movie ticket package!

Pirkan Opiskelija-asunnot Oy | Sorsapuisto 1, 33500 Tampere
Toimiston vaihde: 040 668 6008 | toimisto@poas.fi | www.poas.fi

