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K esäaikaan tuli taas siirryttyä, toivottavasti se-
kin tarpeeton kellojen siirtely joskus loppuu. 
Olemme myös pitkästä aikaa saaneet nauttia 
kunnon pakkaskeleistä ja ”oikeasta” talvesta, 

eri talviharrastuksien puitteet ovat olleet kunnossa. 
Vuosi 2017 oli POASille hyvän tuloksen lisäksi toi-

mintojen uudistamisen vuosi ja kehittäminen jatkuu 
edelleen. Hyvä tulos antaa meille mahdollisuuksia ke-
hittää toimintojamme ja pitää asuntojen vuokrataso kil-
pailukyisenä. Olemme muun muassa kehittäneet omaa 
huoltotoimintaamme ja vuokrauksen toimintatapoja, 
uudistaneet nettisivujamme, avanneet uusia sähköisiä 
palveluja ja niin edelleen. Olemme saaneet muutoksista 
pääosin positiivista palautetta, mikä kertoo meille, että 
suuntamme on oikea.

Kiinteistöhuollossa olemme todenneet, että omana 
työnä tehty päivittäinen kiinteistöhuolto on paitsi laa-
dukasta, myös kustannustehokasta. Tulemme edelleen 
panostamaan omana työnä tehtävään laadukkaaseen 
kiinteistöhuoltoon ja kesäkuusta alkaen siirrämme 
kuusi Hervannan kohdetta omaan päivittäiseen huol-
toomme. Tätä varten olemme rekrytoineet huoltoon 
kaksi uutta henkilöä. Kiinteistöhuollon päivystykset ja 

konetyöt tulevat kuitenkin jatkossa säilymään kiinteis-
töhuoltoyhtiöillä. 

POAS menetti verottajan silmissä yleishyödyllisyy-
tensä viime syksynä. Kuten edellisessä Poastisen pää-
kirjoituksessa kerroin, on asialla oleellinen vaikutus 
kiinteistöverojen suuruuteen. Haluaisimme, että verot-
taja kohtelee yhdenvertaisesti kaikkia alan toimijoita. 
Tästä syystä haimme viime vuoden loppupuolella kes-
kusverolautakunnalta ennakkopäätöstä verovuodelle 
2018. Päätös saatiin maaliskuun puolivälissä ja päätök-
sessään KVL katsoi, että POAS on vuonna 2018 yleis-
hyödyllinen yhteisö. Tämä KVL:n päätös ei tätä kirjoi-
tettaessa kuitenkaan ole vielä lainvoimainen, joten tätä 
”erävoittoa” ei vielä voida vahvistaa. Mikäli verottaja 
päätöksestä valittaa, asian käsittelyä tullaan jatkamaan 
Korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Asiasta tullaan in-
formoimaan asukkaita nettisivuillamme, kun asian kä-
sittely on saatettu loppuun. 

Kävi verotusasiassa miten tahansa, tulee POAS jatka-
maan toimintaansa strategiamme mukaisesti. Visiom-
me on olla Pirkanmaan luotettavin ja laadukkain sekä 
jatkuvasti kehittyvä asumispalvelujen tuottaja opiske-
lijoille ja työssäkäyville nuorille. 

TIMO JOKINEN
toimitusjohtaja
Pirkan Opiskelija-asunnot Oy

Kevättä rinnassa!

@poaskoti

Virkistävää kevättä! 
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Tuikku vaikuttaa varautuneelta. Ovesta 
juuri sisään astellut haastattelija on vä-
hintäänkin epäilyttävä. Pienen epäröin-
nin jälkeen hän kuitenkin saapuu teke-
mään tuttavuutta ja rauha on laskeutunut 
asuntoon.

Mervi Höök muutti POASin juuri val-
mistuneeseen taloon Länsi-Hervantaan 
Tieteenkadulle joulukuussa 2011. Ky-
seessä oli Merville ensimmäinen oma 
koti. Mervi onkin viihtynyt asunnossaan 
erinomaisesti! Hän on tyytyväinen use-
amman vuoden jälkeenkin kotiinsa ja eri-
tyisesti sen sijaintiin.

- Tämä on kyllä hyvällä paikalla! Kau-
pat ja kaikki tarvittava on aivan vieres-
sä. Busseilla pääsee kulkemaan helposti 
ja lenkkimaastot löytyvät myös läheltä. 
Hyvä tässä on olla.

Pian muuton jälkeen Mervi pääsi to-
teuttamaan pitkäaikaisen lapsuudenhaa-
veensa: oman koiran hankkimisen.

- Minulla oli aiemmin ollut kani lap-
suudenkodissa, mutta olin käytännössä 
aina haaveillut omasta koirasta. Sinne 
sellaista ei voinut ottaa, joten päätin tart-
tua mahdollisuuteen sitten omaan kotiin 
muuttaessa. 

Asuntoa valittaessa lemmikin ottaminen 
ei ollut kuitenkaan Merville kynnyskysymys.

- Toki mietin kohdetta siltä kantil-
ta, saako sinne ottaa koiran, mutta ei se 

missään vaiheessa ollut mikään pakko-
juttu. Sitten kun löytyi tällainen asunto 
näin hyvällä paikalla, niin se, että sinne 
sai ottaa koiran, oli lopulta vain hienoa 
plussaa.

Lopulta Tuikku saapui taloon. Tuikku 
on jo kuusivuotias toimelias sekarotuinen 
tyttö, ja jos omistajaansa on uskominen, 
niin hyvin jääräpäinen sellainen.

- Tuikku on sen verran pieni, että se 
menee hyvin tässä asunnossa. En kyllä 
ottaisi tähän mitään isoa koiraa, koska 
sellainen vaatii jo enemmän tilaa. Myös-
kään mikään luontaisesti haukkuvampi 
rotu ei mielestäni sovellu kerrostaloon, 
koska sellainen vaatii lääniä itselleen ja 
on muutenkin hyvin haastava tällaisiin 
olosuhteisiin.

Tuikku on selvästi hyvin koulutettu. 
Mervi naureskeleekin naapurin toden-
neen, että hän on kuullut Tuikun äänen 
omaan asuntoonsa vuosien aikana ta-
san kerran. Hyvä koulutus mahdollistaa 
Mervin ja Tuikun välillä asioita, mitkä 
muuten eivät olisi mahdollisia. Mervi on 
voinut esimerkiksi heittää Tuikulle pi-
hassa palloa, koska tietää, ettei Tuikku 
tee pahaa kärpäsellekään. Oravalle ehkä. 
Mervi muistuttaa omistajan vastuusta 
koiranpidossa.

- Jos koira tuhoaa jotain, niin siitä pitää 
osata ottaa vastuu. Samoin mahdollisesta 

"JOS KOIRA TUHOAA JOTAIN, 
NIIN SIITÄ PITÄÄ OSATA OTTAA 

VASTUU. SAMOIN MAHDOLLISESTA 
HAUKKUMISESTA. KOULUTUS 

ONKIN KOIRAN KANSSA  
HYVIN TÄRKEÄÄ!"

Tuikku 
tuli taloon

Lukijan toive

haukkumisesta. Koulutus on koiran kans-
sa hyvin tärkeää!

Mervi itse opiskelee ammattikorkeakou-
lussa insinööriksi. Opinnot ovat jo vahvas-
ti loppusuoralla ja jäljellä on käytännössä 
enää opinnäytetyö. Tämän jälkeen hänen 
katseensa on jo vahvasti työelämässä.

- Opiskelun jälkeen haluaisin päästä 
kiinni työelämään valmiina insinöörinä. 
Haaveena olisi harrastuspuolella joskus 
ostaa oma hevonen. Nautin paljon myös 
ratsastamisesta.

Myöskään mahdollista toista koiraa 
Mervi ei sulje ajatuksistaan pois.

- Voisin kuvitella ottavani toisenkin 
koiran. Olisihan se kiva, jos Tuikulla oli-
si kaveri. Olen sitä paljon miettinytkin, 
opintojen jälkeen ehkä. Mutta se on var-
maa, että mahdollinen toinen koira olisi 
samaa kokoluokkaa Tuikun kanssa.
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OSALLISTU LEMMIKKI- 
KUVAKISAAN!

Palkintona on 100 euron arvoinen 
lahjakortti Eläinklinikka Timanttiin!

Ota kuva lemmikistäsi ja jaa se 
Instagramissa ”tägeillä” #poaskoti 
ja #lemmikkikuva ja olet mukana 
kilpailussa.  Kisaan voi osallistua 

31.5.2018 saakka! POASin  
raati valitsee kuvista 3, joista  

avoimella äänestyksellä  
valitaan voittaja 8.6.2018.

Voit osallistua myös laittamalla  
lemmikkikuvan osoitteeseen  

leena.korteniemi@poas.fi

Tarkemmat ohjeet ja  
säännöt kisaan voi lukea POASin 

nettisivujen uutisosiosta.

Otetaan 
toiset 
huomioon
Johanna Järventie on pitkän linjan 
poasilaisia. Syksyllä tulee kuluneeksi 17 vuotta 
siitä, kun hän saapui taloon. Tänä aikana hän on 
ehtinyt nähdä paljon. Nykyään hän toimii POASin 
apulaisisännöitsijänä. Järventien toimenkuva on 
laaja aina vuokravalvonnasta ja häiriötilanteiden 
hoidosta asukasyhteistyöhön.

Millainen on sitten tyypillinen häiriötilanne?
- Kirjo on laaja, mutta kaikkein yleisin on se tilanne, jossa viikon-

lopun jälkeen tulee tietoa liian kovaa yöllä soitetusta musiikista. Se, 
minkä ihmiset sitten näkevät tai kokevat häiriöksi vaihtelee kovasti. 
Voidaan ilmoittaa koiran haukkumisesta, lapsen leikeistä päiväsai-
kaan tai arkisten askareiden hoitamisesta öisin, kertoo Johanna.

Järventie osuu hyvin häiriötilanteiden monimutkaisuuden yti-
meen. Toinen voi kokea häiriönä sen, mitä toinen pitää täysin nor-
maalina asumisena. Myös eri kohteissa tämä talon oma ”normaali” 
voi kovasti vaihdella. Asukas, joka ei ole koskaan ollut edellisessä 
paikassa häiriöksi, voi joskus saada uudessa paikassa koko talon 
varpailleen. Myös äänieristyksissä voi olla isojakin eroavaisuuksia 
talojen välillä, mikä voi vaatia asukkaalta sopeutumista.

Kun Johanna Järventie saa häiriöilmoituksen, hän perehtyy nii-
hin aina tarkasti.

- Tutustun tilanteeseen ja pyrin aina vastaamaan ilmoittajalle. 
Miten ilmoituksen jälkeen sitten edetään, riippuu aina tapauksen 
luonteesta. Jos samasta asiasta on useampia ilmoituksia, niin se 
kertoo todella paljon. Tämän jälkeen olen yhteydessä häiriön aihe-
uttajaan joko sähköpostitse tai puhelimitse. 

Kun asukas saa Järventieltä yhteydenoton, on vastaanotto lähes 
poikkeuksetta varsin asiallista ja ihmiset yleensä pahoittelevat ai-
heuttamaansa häiriöitä. POASin asukkaat saavatkin Järventieltä 
kiitosta.

- POASin talot ovat pääsääntöisesti varsin rauhallisia ja niissä 
asuu fiksuja ihmisiä. On myös ollut mukava huomata, kuinka hy-
vin talojen omat Facebook-ryhmät on otettu käyttöön. Asukkaat 
osaavat nykyään kertoa niissä etukäteen mahdollisista juhlista tai 
vaikkapa taloon tulleesta koiranpennusta. Näin ihmiset ovat ym-
märtäväisempiä ja mahdollisia ilmoituksiakaan ei tehdä tuolloin 
niin herkästi.

Järventie nauttii selvästi työstään, vaikka välillä eteen tulee var-
sin haastavia tilanteita.

- Parasta työssäni on yhteistyö asukkaiden kanssa. On antoisaa, 
kun asukastoimikunnan kanssa pystytään kehittämään yleistä viih-
tyvyyttä, ja aina toivotaan toki mukaan lisää aktiivisia toimijoita! 
Tykkään myös ratkaista ongelmia. Siitä tulee aina hyvä tunne, kun 
saa jonkin tilanteen puhumalla ratkaistua.

POASin asukkaille hän lähettää hyvin yksinkertaisen ohjelistan 
asumiseen.

- Otetaan naapurit huomioon. Kunnioitetaan toisia ja yhteisiä jär-
jestyssääntöjä sekä huomioidaan toisten poikkeavat elämäntilanteet.   

arkisin klo 9-15
sekä kuun 1. arkipäivä klo 9-17 
osoitteessa Sorsapuisto 1!
Toimisto on suljettu 7.-10.5.

POASin toimisto palvelee
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Nuori 
vastuunkantaja
23-vuotias Ilveksen puolustaja Tatu Miettunen lähtee jo neljänteen liigakauteensa  
tamperelaisseuran takalinjoilla.  Tulevalla kaudella Miettunen on myös Pirkan Opiskelija- 
asuntojen kummipelaaja. POAS oli hänelle jo entuudestaan tuttu, sillä POAS oli yhtenä  
varteenotettavana vaihtoehtona, kun asuntoa etsittiin pari vuotta takaperin. Miettunen asuu  
yhdessä avovaimonsa ja vajaan vuoden ikäisen shetlanninlammaskoiran Rudin kanssa.

Miettunen opiskelee Tampereen yli-
opistossa kauppatieteitä ja on viimeiset 
kolme vuotta yhdistänyt sekä opiskelun 
että huippujalkapalloilijan arjen. Tii-
viistä harjoitus- ja ottelutahdista huo-
limatta kandidaatin tutkinnon pitäisi 
olla valmis jo tulevana syksynä. Miehen 
itsensä mukaan opintojen ja pelaami-

sen yhdistäminen on mennyt kuitenkin 
kivuttomasti.

- Yllättävän hyvin homman on saanut 
toimimaan. Valmennus on joustanut ja 
tentit olen pystynyt viemään läpi ajal-
laan. Onneksi jalkapallo on myös sen ver-
ran kesälaji, että kaikkein kiivain sesonki 
ei mene kauheasti päällekkäin opiske-

lujen kanssa. Oikeastaan vain ykkös- ja 
nelosperiodien kanssa on enemmän sää-
tämistä.

Opiskelun ohessa myös Ilveksen toi-
minta on mennyt vuosi vuodelta am-
mattimaisempaan suuntaan. Ilves nousi 
hieman yllättäen ja takaportin kautta 
Veikkausliigaan kaudeksi 2015. Muutos 
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"HALUAN PELATA NYT TÄMÄN 
KAUDEN HYVIN JA SAADA 
KANDIN HOIDETTUA, JOTTA  
VOIN SITTEN RAUHASSA HOITAA 
MAISTERIN TUTKINNON. 
ULKOMAILLA PELAAMINEN  
ON TOKI OLLUT MIELESSÄ. "

16.6 Ilves-HJK 
Tammelan stadionilla 
Peliin on lippuja jaossa somessa ja eri 
tempausten kautta, joten kannattaa olla 
kuulolla! POASin somesta voit jatkossa 
myös seurata Tatun kuulumisia.

Syyskuussa järjestetään POASin asukkail-
le jalkapallopäivä, jossa mukana myös 
kummipelaajamme Tatu Miettunen ja 
muita Ilveksen pelaajia! Tapahtuman tar-
kempi ajankohta ja muut yksityiskohdat 
ilmoitetaan myöhemmin.

Nuori 
vastuunkantaja

pelaajien arjessa on ollut suuri, kun seura 
on ottanut askeleita kohti täysammatti-
laisuutta.

- Onhan tässä tapahtunut iso muutos. 
Ensimmäisellä liigakaudella yli puolet 
jätkistä kävi muissa töissä ja vedettiin 
treenit iltaisin töiden jälkeen. Nyt harjoi-
tellaan kahdesti päivässä ja lähes kaikki 
ovat ammattilaisia, tosin osa on meitä 
opiskelijoita. 

Samalla kun seura on kehittynyt ja vaa-
timustaso kasvanut, on myös Miettusen 
rooli lisääntynyt. Nuoresta opiskelijasta 
on kypsynyt isossa roolissa pelaava kes-
kuspuolustaja yhteen maan parhaista 
seuroista.  Hänen ikäiselleen se ei ole ko-
vinkaan tavallista, mutta miestä itseään 
vastuu ei ole yllättänyt.

- Ei se mulle yllätyksenä ole tullut. 
Olen ollut tyytyväinen rooliini ja olen 
mielestäni ansainnut paikkani. Varsinkin 
kentällä puhumisessa ja pelin ohjaami-
sessa olen kehittynyt parin viime kauden 
aikana. Olen uskaltanut ottaa johtajuutta 
ja kantaa vastuuta.

Kausi 2017 oli Ilvekseltä upea päätty-
en kolmanteen sijaan, ja Ilves pääsi juh-
limaan mitalia 32 vuoden tauon jälkeen! 
Miettunen muisteleekin mennyttä kautta 
varsin tyytyväiseen sävyyn.

- Meidän vahvuus oli ehdottomasti ta-
saisuus ja se, että pystyttiin kääntämään 
huonojakin pelejä voitoiksi. Tässä emme 
olleet aikaisemmin onnistuneet. Jostain 
kaivettiin se 1–0-voitto heikkoina iltoina. 
Meillä oli tosi hyvä yhteishenki ja kaikki 
antoivat 100% itsestään koko kauden ajan.

Viime kauden menestys toi tulevaan 

kauteen myös mukavan lisämausteen, 
kun Veikkausliigan kolmas sija oikeutti 
paikkaan Euroopan jalkapalloliiton eli 
UEFA:n Eurooppa-liigan karsintoihin. 
Näinpä Tampereella päästään maista-
maan europelien magiaa pitkän tauon 
jälkeen. Myös Miettunen odottaa näitä 
pelejä jo vesi kielellä.

- Se tulee olemaan iso mahdollisuus 
ja hieno kokemus. Tämä asetettiin ta-
voitteeksi viime vuonna ja tavoite saavu-
tettiin. Nyt kun siellä ollaan, niin ei me 
lähdetä sinne pelkästään osallistumaan, 
vaan kyllä me halutaan myös niitä pelejä 
siellä voittaa.

Tatu Miettusella käynnistyy viimeinen 
sopimusvuosi Ilveksen kanssa. Nykyi-
sessä sopimuksessa on tosin optio myös 
kaudesta 2019. Tulevaisuuden suunnitel-
miensa suhteen nuorimies on hyvin jalat 
maassa.

- Lähinnä haluan pelata nyt tämän 
kauden hyvin ja saada kandin hoidettua, 
jotta voin sitten rauhassa hoitaa maiste-
rin tutkinnon. Ulkomailla pelaaminen on 
toki ollut mielessä. Nyt yritän kuitenkin 

keskittyä täysillä Ilvekseen ja opiskeluun, 
mutta onhan sitä toki kauden aikana teh-
tävä päätöksiä myös tulevaisuudestaan.

POAS toimii otteluisäntänä lauantai-
na 16.6. pelattavassa Ilves-HJK -ottelus-
sa Tammelassa. Miettunen toivottaakin 
tuolloin kaikki tervetulleeksi Tammelan 
viihtyisälle jalkapallostadionille.

- Kaikki paikalle! Vaikka jalkapallo la-
jina olisi hieman vieraampi, niin etenkin 
HJK-pelit ovat olleet elämyksiä, joten se 
on myös hyvä paikka tulla tutustumaan.

7POASTINEN 1/2018 • POAS.FI



Kirpputorilta voi tehdä edullisia ja pit-
käikäisiä löytöjä kodin sisustusta ajatel-
len. Yhdistelemällä vanhaa ja uutta ko-
dista tulee persoonallinen sekä asujansa 
näköinen. 

Jutun kuvien asunto löytyy POASin 
Vihilahdenkadun kohteesta ja se on si-
sustettu suurimmaksi osaksi kirpputori-
löydöillä ja vanhoilla aarteilla. Sisustusta 
on täydennetty monelle opiskelijalle ja 
työssäkäyvälle nuorelle tuttuun tapaan, 
tekemällä ”täsmäiskuja” Ikeaan. Kodin 
sisustusta on rakennettu pikkuhiljaa use-
amman vuoden ajan. Esimerkiksi sopiva 
sohva oli etsinnässä yli vuoden ajan, jonka 
aikana asunnossa asuva pariskunta eli täy-
sin ilman sohvaa. Täydellinen turkoosi ret-
rosohva löytyi lopulta viime kesänä Tori.
fi:stä, enemmän kuin edulliseen hintaan! 

Käytetyt, kirpputoreilta ostetut esineet 

Turkoosi retrosohva 50€ Tori.fi, keltainen torkkupeitto 2€, Bonuskirppis, keltainen 
keittiönpöytä 15€ Kirpputori Kodin Kakkonen, 4 kpl valkoisia pinnatuoleja 30€ Tori.fi

Tunnelmaa ja 
löytämisen 
riemua 
kirpputorilta

ja huonekalut tuovat sisustukseen oman 
tunnelmansa. Naarmut ja kolhut eivät 
haittaa, ne tuovat kotiin vain enemmän 
luonnetta. Vaikka kirpputorilöytöjen 
avulla sisustaminen vie enemmän aikaa 
ja myös vaivaa, on se palkitsevaa ja tie-

tenkin myös ekologisempaa. Sen sijaan, 
että ostaisi kaiken uutena suoraan kau-
pan hyllyltä, voi toisen vanhasta tulla 
itselle uusi ihana aarre. Kirpputoreilla 
kiertelyyn liittyy myös aivan omanlainen 
jännityksensä ja löytämisen ilo.
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Tampereelta löytyy kymmenittäin eri-
laisia kirpputoreja. Perinteisten itsepal-
velukirpputorien oheen on tullut useita 
provisiomaksulla toimivia kirpputoreja 
ja second hand shoppeja. Näitä kiertäessä 
voisi viettää useita päiviä ihania löytöjä 
tehden. POASin omat kirppishait San-
na ja Leena kokosivat yhteen muutamia 
lempparikirppiksiänsä Tampereelta.

Bonuskirppis
Itsenäisyydenkatu 11-13, 33500 Tampere
MA-PE 10-18, LA 10-17, SU 10-15,  kesä- ja 
heinäkuussa MA-PE 10-17, LA-SU 10-15 

Monelle tuttu, jo 15 vuotta toiminut Bo-
nuskirppis sijaitsee hyvällä paikalla Itse-
näisyydenkadulla. Kirpputorilta löytyy pal-
jon sekä uutta ja vanhaa. Joukossa on usein 
paljon ihan uuttakin ja kuntonsa puolesta 
käyttämätöntä tavaraa ja etenkin vaatetta. 
Tarjolla on paljon vaatteita nuorille aikui-
sille. Bonuskirppis on myös myyntimieles-
sä hyvä, paitsi sijainniltaan, myös kirppik-
sen laajan kävijäkunnan ansiosta.  

Kirpputori Tarina
Laukontori 4, 33200 Tampere
MA-PE 10-17, LA 10-15, SU 10-15   

Kahdessa kerroksessa Laukontorilla si-
jaitseva Tarina on tunnelmallinen ja viih-
tyisä kirpputori ja second hand shop, jon-
ka yhteydessä on myös kodikas kahvila, 
jonne on ihana istahtaa ostosten jälkeen. 
Tarinasta löytyy paljon vaatteita sekä 
käyttötavaroita, kuten astioita. Tarinasta 
löytää aina jotain persoonallista ja tun-
nelmansa puolesta kirpputorilla viihtyi-
si pidempäänkin. Tarinassa on käytössä 
myyjille tarkoitettu Kirppari Kalle -palve-
lu, jonka avulla tuotteet voi hinnoitella ja 
niiden myyntiä seurata sähköisesti. 

Tampereen 
ihanimmat kirpputorit

huonekaluja, joiden joukosta voi tehdä 
persoonallisia ja värikkäitä löytöjä. Täältä 
löytyy huonekalujen lisäksi paljon eten-
kin sisustustavaraa ja astioita. Kirpputo-
rilla on hämyisä ja odottava tunnelma, 
joka suorastaan kutsuu luokseen teke-
mään löytöjä. 

Pirkan kirpputorikeskus
Mäkirinteentie 4, 36220 Kangasala
MA-PE 10-20, LA-SU 9-16

Suosittu Pirkan kirpputorikeskus ei oikeas-
taan sijaitse Tampereella, vaan Kangasalla 
noin 12 kilometrin päässä Tampereen kes-
kustasta. Kirpputori on silti jo pelkästään 
kokonsa puolesta maininnan arvoinen, 
tilaa on yli 2500 neliötä. Paikalle pääsee 
Tampereelta useilla busseilla, eikä paikalle 
matkannut varmasti pety tai lähde tyhjin 
käsin! Keskuksen yhteydessä toimiva kah-
vila tulee tarpeeseen lukuisien myyntipöy-
tien kiertämisen jälkeen. Tavaraa löytyy 
laidasta laitaan: vaatetta, kenkiä, kirjoja, 
astioita, sisustustavaraa, huonekaluja, pol-
kupyöriä ja paljon muuta. Lastenvaatteita 
löytyy runsaasti ja niille on varattu jopa 
oma myyntialue. Uutuutena kirpputorilla 
on myös Ella ja Saku -lasten merkkivaate-
kirppis ostopalveluineen. 

MUUT
Muita maininnan arvoisia kirpputoreja 
ovat muun muassa Laukontorilla sijaitseva 
Radiokirppis, kahdessa kerroksessa Kyttä-
lässä toimiva Kyttälän kirppis ja Lielahdes-
ta löytyvä Jonnan kirppis. Ehdottomasti 
kannattaa tutustua myös Pelastusarmei-
jan, Fidan lähetystorin ja UFF:in hyvän-
tekeväisyyskirpputoreihin! Huonekaluja 
etsivälle Lielahdessa sijaitseva Punaisen 
Ristin Kontti -kirpputori on myös ehdoton 
paikka tutustua!

Kirpputori Swap
Lindforsinkatu 4, 33720 Tampere
MA-TO 11-19, PE-LA 11-17, SU suljettu

Kirpputori Swap sijaitsee Hervannassa, 
lähellä useita POASin kohteita. Swap on 
vuonna 2016 avattu moderni, avara, va-
loisa ja erittäin siisti kirpputori. Huhti-
kuussa Kirpputori Swapin tiloihin avat-
tiin myös vaatteiden ja asusteiden second 
hand -myymälä Swappi.fi. Myynnistä löy-
tyy paljon vaatteita ja sisustustuotteita, 
sekä lasten tarvikkeita ja vaatteita. Kirp-
putori päivittää ahkerasti somekanaviin-
sa kuvia ja videoita myynnissä olevista 
tuotteista, joten tunnelmaa voi fiilistellä 
jo ennen kirpputorireissua. Myös Swapilla 
on käytössä Kirppari Kalle -palvelu. 

Kirpputori Silinteri
Lempääläntie 21, 33820 Tampere
MA-PE 10-19, LA 10-16, SU suljettu

Koivistonkylän Prisman kanssa samassa 
rakennuksessa sijaitseva Kirpputori Silin-
teri on tilava ja myyntipöytiä on todella 
paljon. Silinterissä on laaja valikoima 
erilaista myytävää aina vaatteista huo-
nekaluihin. Joukossa on paljon käyttä-
mätöntäkin tavaraa ja Silinteristä löytää 
varmasti aina ostettavaa! Myös Silinte-
rissä on myyjiä helpottava Kirppari Kalle 
-palvelu ja myyntiä kertyy yleensä hyvin. 

Kirpputori Kodin Kakkonen
Papinkatu 20, 33200 Tampere
MA-PE 11-19, LA 11-16, SU 11-16

Hämeenpuiston eteläpäässä sijaitseva 
Kodin Kakkonen on yksi Tampereen suu-
rimmista kirpputoreista. Tilaa ainakin on 
kunnolla ja kiertämiseen kannattaa vara-
ta aikaa! Kodin Kakkosesta löytyy paljon >

Kirpputori Swap Hervannassa

Kirpputori Tarina Laukontorilla
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Toukokuussa on hyvä aloittaa parvekkeen kesäkuntoon laittaminen. Parvekkeen saa 
helposti viihtyisäksi muutamalla kalusteella ja vaikkapa ulkokäyttöön sopivalla koris-
tevalosarjalla. Kasvit tekevät parvekkeesta nopeasti kutsuvamman, eikä tarvitse olla 
kummoinenkaan viherpeukalo onnistuakseen. Useissa POASin kohteissa on lasitetut 
parvekkeet, mikä pidentää hieman kasvien parvekeaikaa. Avonaisille parvekkeille voi 
kasveja istuttaa jo loppukeväästä lämpötilojen antaessa myöden.

Toukokuun puolella voi parvekkeelle istuttaa muun muassa orvokkeja, muratteja ja 
erilaisia sipulikukkia kuten narsisseja ja krookuksia. Seuraa kuitenkin tarkasti, ettei öi-
sin ole enää pakkasta! Myös salaatit ja useat yrtit viihtyvät viileässä, kunhan lämpötila 
ei laske liian alhaiseksi. Keväällä parveketta piristämään ostetut kukat voi kesän tulles-
sa vaihtaa kesäkukiksi.

Kesäkukkia valitessa kannattaa huomioida, mihin ilmansuuntaan parveke avautuu 
ja kuinka aurinkoisessa tai varjoisassa paikassa parveke sijaitsee. Aurinkoisella par-
vekkeella viihtyvät muun muassa pelargonit, laventelit, daaliat ja ruusut. Aurinkoisella 
paikalla kasvaa hyvin myös sitruunapuu. Varjoisa parveke on usein helppohoitoisempi 
kuin aurinkoinen, sillä kasvit selviävät siellä pidempiä ajanjaksoja ilman vettä. Istuta 
varjoon esimerkiksi begonioita, murattia ja verenpisaroita.

Jos kesäkukkien istutus ei nappaa, voi parvekkeen sisustaa jo kotoa valmiiksi löyty-
villä erilaisilla viherkasveilla, kuten palmuilla, bambulla ja mehikasveilla. Myös kak-
tukset voi siirtää kesän ajaksi parvekkeelle.

Muista myös, että parvekkeesta saa enemmän iloa irti grillaamalla! Parvekkeella 
grillaus on sallittua, mikäli käyttää sähkögrilliä ja grillaus tapahtuu järjestyssääntö-
jen puitteissa eikä häiritse muita asukkaita. Kaasugrillit ja avotulella grillaaminen ovat 
kuitenkin parvekkeilla kielletty! Jos omasta takaa ei löydy sähkögrilliä, voi grillausta 
harrastaa useista kohteista löytyvissä grillikatoksissa. Grillikatoksia löytyy esimerkiksi 
POASin kohteista Perkiönkatu 85, Ritakatu 3 ja 13, sekä Vaahterakuja 3. Kesällä myös 
Nuolialantie 48 saa oman grillikatoksensa.

Parveke 
kesäkuntoon

Itselle turhaksi jäänyttä tavaraa ja vaat-
teita kertyy usein melkeinpä huomaa-
matta, ja varsinkin muuton yhteydessä 
on monella edessä kaappien ja kome-
roiden tyhjennys. Muuton yhteydessä 
tulee usein tarve hankkiutua myös yli-
määräisistä huonekaluista eroon. Ethän 
vie ehjiä tavaroita ja vaatteita kuiten-
kaan sekajätteeseen tai varsinkaan ka-
saa huonekaluja yhteiselle jätepisteelle! 
Monelle käyttökunnossa olevalle ta-
varalle löytyy varmasti halukas ottaja. 
Myöskään rappukäytävään tai muihin 
yleisiin tiloihin ei saa missään nimes-
sä jättää tavaroita ja huonekaluja, edes 
”saa ottaa” -lapulla varustettuna. Käy-
täville jätetyt tavarat ovat paloturvalli-
suusriski! 

MYY:
Facebookin kirppisryhmät, Tori.fi ja 
Huuto.net ovat hyviä tapoja myydä 
käyttämättömäksi jääneitä tavaroita 
ja vaatteita. Tampereelta löytyy lukui-
sia itsepalvelukirpputoreja, jonne voi 
myyntipöydän ottaa vaikkapa puoliksi 
kaverin kanssa. Löytyisikö jopa omis-
ta naapureista halukkaita ottamaan 
yhteistä kirpputoripaikkaa viikoksi tai 
kahdeksi? Myös talon oma Facebook-
ryhmä on hyvä paikka vinkata etenkin 
turhaksi jääneistä huonekaluista, sillä 
mahdollinen ostaja saattaa olla lähem-
pänä kuin arvaatkaan!

LAHJOITA:
Tiesitkö, että Tori.fi:hin voi laittaa 
tavaroita, vaatteita ja huonekaluja 
myös annetaan-ilmoituksella? Hy-
väntekeväisyyskirpputorit, kuten Pe-
lastusarmeija ja Fida ottavat vastaan 
lahjoituksena hyväkuntoisia vaatteita, 
sisustustavaroita ja huonekaluja. Myös 
Facebookista löytyy erilaisia ryhmiä ta-
varan lahjoittamiseen.

Useilla kierrätyskeskuksilla on myös 
ilmainen noutopalvelu, mikäli tavara 
on hyväkuntoista. 

Nekalassa toimiva Nextiili-paja vas-
taanottaa puhdasta ja kuivaa tekstii-
liä, kuten vaatteita, verhoja ja muita 
kodintekstiilejä. Pesussa lähtemättö-
mät tahrat tai reiät eivät haittaa. 

Turhaksi jäänyttä 
tavaraa kotona? 

Katso lisää: nextiili.fi

Katso lisää: pirkanmaankierratys.fi
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Uudistuneilla sivuilla otettiin käyttöön 
myös asukkaille tarkoitettu asukas-
sivusto.poas.fi -palvelu, jonka kaut-
ta asukkaat pääsevät katsomaan omaa 
vuokrasopimustaan, vuokranmaksutie-
tojaan ja -saldoaan, sekä lähettämään 
suoria viestejä vuokravalvontaan ja asia-
kaspalveluun. Mahdollisen lähtöhetken 
koittaessa, vuokrasopimuksen voi nyt 
irtisanoa sähköisesti.

Asukassivuston kautta voi suoraan 
tehdä myös vikailmoituksen. Vikailmoi-
tukseen on mahdollista liittää kuvia ja 
tämä on suositeltavaakin, sillä liitetyt 
kuvat helpottavat ja nopeuttavat asunto-
tarkastajien ja huoltomiesten työtä sekä 
asian käsittelyä. Asukassivusto.poas.fi 
kautta tehdyn vikailmoituksen tilanteen 
edistymistä on myös mahdollista seurata 
asukassivustolta. Vikailmoituksen teke-
minen on jatkossakin mahdollista tehdä 
suoraan kotisivuilta, mutta tällöin ilmoi-
tuksen edistymistä ei pääse seuraamaan. 

Asukassivustolle rekisteröidytään 
ensimmäistä kertaa Tupas-tunnuksilla 
(verkkopankki-tunnuksilla), jonka jäl-
keen asukas voi luoda itselleen salasanan 
palveluun. Mikäli sinulla ei ole käytössäsi 

POASin kotisivut uudistuivat maalis-huhtikuun vaihteessa. Uusien sivujen rakenne muuttui 
selkeämmäksi ja ulkoasu huomattavasti värikkäämmäksi ja pirteämmäksi. Uudet sivut rakennettiin 
asukkailta ja hakijoilta tulleiden palautteiden avulla. Asuntohaku sekä hakemuslomake uudistettiin 
ja sivut toivat mukanaan myös tärkeän uudistuksen - vuokrasopimuksen sähköisen allekirjoituksen. 

Tupas-tunnuksia, voi tunnistautumisen 
tehdä POASin toimistolla passilla tai hen-
kilökortilla. 

Jos tunnuksien käyttöönotossa ilmenee 
ongelmia, ole yhteydessä suoraan POASin 
toimistoon.

Kevään aikana kotisivuilla otetaan uu-
delleen käyttöön myös Chat-palvelu, jon-
ka avulla lisätään yhteydenottokeinoja ja 
pyritään helpottamaan nopeisiin kysy-
myksiin vastaamista.

Historiallinen hetki
Uusien nettisivujen myötä koettiin his-
toriallinen hetki, sillä keväällä POASille 
muuttanut asukas Olli Etelätalo oli en-
simmäinen vuokrasopimuksen sähköi-
sesti allekirjoittanut uusi asukas. POAS 
yllätti Ollin Finnkinon leffalipuilla! Olli 
koki sähköisen allekirjoituksen nopeaksi 
ja helpoksi tavaksi hoitaa sopimusasiat 
kuntoon. 

Sopimuksen sähköinen allekirjoitta-
minen helpottaa asiointia sisäänmuuton 
yhteydessä, sillä sopimusasiat on mah-
dollista hoitaa ilman käyntiä toimistolla 
henkilökohtaisesti tai postin kautta sopi-
muspapereita edestakaisin lähettämällä.

poas.fi

Askel eteenpäin - 
uudistuneet kotisivut! 

Käy kurkkaamassa 
uudistuneet sivut 

osoitteessa poas.fi, 
rekisteröidy  

asukassivustolle  
ja anna palautetta!

bit.ly/palautekotisivut

Kaikkien palautetta 
30.6.2018 mennessä 
antaneiden kesken  

arvotaan  
POAS-kesäsetti!
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"NYT ON LÖYTYNYT 
HYVÄ KOTI JA  
TOIVOTTAVASTI 
VOIMME OLLA TÄSSÄ 
MAHDOLLISIMMAN  
PITKÄÄN. "
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Kun Ranja Virtaila ja Manuel Gabarron alkoivat et-
siä yhteistä kotia, oli POASin asunto jo lähtökohtai-
sesti varteenotettava vaihtoehto. Tähän oli suuresti 
vaikuttamassa positiiviset kokemukset Pirkan Opis-
kelija-asunnoista: Ranjalla oli aiempaa asumisko-
kemusta POASin kodista ja oli tullut vakuuttuneeksi 
asuntojen laadusta.

Ranjalla oli entuudestaan viisi- ja kuusivuotiaat 
lapset sekä kolme kissaa, joten haussa oli asunto, josta 
löytyisi sopivasti tilaa kaikille. Lopulta he pääsivät yh-
dessä Manuelin kanssa muuttamaan saman katon alle 
joulukuun alussa, kun tarpeet täyttävä asunto löytyi 
POASilta Etelä-Hervannasta.

Muutaman kuukauden asumisen jälkeen he ovat 
varsin tyytyväisiä nykyiseen asumismuotoonsa.

- Ollaan oltu todella tyytyväisiä tähän ratkaisuun. 
Asunto on riittävän tilava ja hyvässä kunnossa, sitä 
tosin osasi POASilta odottaakin, Ranja toteaa tyyty-
väisenä.

Myös Manuel on vaikuttunut asunnon kunnosta.
- POAS oli toimija josta olin kuullut paljon hyvää, 

mutta asunnon laadukkuus yllätti minut silti. Tämä 
on aivan erinomaisessa kunnossa!

Joku voisi pitää heidän Näyttelijänkadulla Etelä-
Hervannassa sijaitsevaa uutta kotia hieman syrjässä 
olevana. Pariskunta itse huokuu kuitenkin tyytyväi-
syyttään myös sijainnin suhteen.

- Olen aiemmin asunut Hervannan ytimessä. Tämän 
asunnon sijainti on mieluinen, varsinkin kun asuu las-
ten kanssa. Baareja ei ole vieressä ja se tuo heti oman 
rauhallisuutensa asumiseen. Lapset ovat selvästi ty-
känneet, kun pääsee ulkoilemaan turvallisesti. Palve-
lut eivät myöskään ole mitenkään kohtuuttoman mat-
kan päässä ja bussi tulee aivan viereen, Ranja kertaa 
alueen positiivisia puolia.

Manuel lisää vielä hyvien puolien listaan lähis-
töltä löytyvän Näyttämönpuiston pulkkamäen, jon-
ka mies tituleeraa vaatimattomasti maailman par-
haaksi!

Sijainnin lisäksi myös uusi naapurusto on vaikutta-
nut mukavalta.

- Törmäsin lähes välittömästi vanhaan opiskeluka-
veriini, joka asuu meidän alakerrassa. Se kohtaaminen 
oli hauska yllätys, Ranja nauraa.

- Talon omassa Facebook-ryhmässä voi esimerkiksi 
kysyä silitysrautaa lainaan ja oli täällä omat pikkujou-
lutkin. Talossa on myös kovasti lapsiperheitä, joten 
sitä kautta ympärillä on paljon, jollei samanhenkisiä, 

niin ainakin samassa elämäntilanteessa olevia ih-
misiä, Manuel jatkaa.

Pariskunta näkee, että ensimmäinen yhteinen 
asunto voi olla heille myös varsin pitkäaikainen 
ratkaisu.

- Nyt on löytynyt hyvä koti ja toivottavasti 
voimme olla tässä mahdollisimman pitkään. On 
kuitenkin selvää, että kun lapset tästä vielä kas-
vavat, niin he tulevat kaipaamaan lisää tilaa itsel-
leen. Tuolloin nykyinen tila voi tulla haasteeksi ja 
sitä kautta isomman asunnon etsiminen ajankoh-
taiseksi. Toivottavasti POASilta löytyy myös tuol-
loin tarpeemme täyttävä asunto, Manuel kertoo.

Ranja on samoilla linjoilla.
- Nykyinen tilanne on oikein hyvä. Tässä kaik-

ki tarvittava on riittävän lähellä ja minulla ei ai-
nakaan ole mitään kaipuuta takaisin Hervannan 
keskustaan.

Yhteinen koti löytyi 
Etelä-Hervannasta

"TALON OMASSA FACEBOOK-RYHMÄSSÄ VOI 
ESIMERKIKSI KYSYÄ SILITYSRAUTAA LAINAAN 
JA OLI TÄÄLLÄ OMAT PIKKUJOULUTKIN."
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POAS uutiset

EASYBIKE – polkupyörien 
lainausjärjestelmä
Kesällä 2018 EASYBIKE tuo Tampereelle help-
pokäyttöiset polkupyörät kaikkien käyttöön. 
Palvelun pilotti aloitetaan Hervannassa ja sitä 
ympäröivillä alueilla, kuten Annalassa, Halli-
lassa, Lukonmäessä ja Vuoreksessa. EASYBIKE 
pyöräparkkeja tulee myös joidenkin POASin 
kohteiden pihoihin ja asukkaita informoidaan 
pyöräparkkien saapumisesta. 

EASYBIKE on helppokäyttöinen, älypuhe-
limella toimiva pyörien lainausjärjestelmä. 
EASYBIKE mahdollistaa pyöräilyn kaikille il-
man, että omaa pyörää tarvitsisi omistaa. Pyö-
rien käyttö on ekologista ja edullista, eikä erilli-
siä avaimia tai telakoita tarvita. 

Käyttääksesi EASYBIKE-polkupyöriä sinun 
tulee ensin ladata EASYBIKE-sovellus älypuhe-
limeesi. Tunnusten luomisen jälkeen paikannat 
sinua lähimmän EASYBIKE-parkin sovelluksen 
kartalta, jotta pääset lähimmän pyörän luo. 
Kun olet pyörän luona, skannaat älypuhelime-
llasi vain QR-koodin satulan alta ja matkasi voi 
alkaa! Kun lopetat pyöräilyn, jätä pyörä lähim-
pään EASYBIKE-parkkiin ja lukitse pyörä. 

Facebook-ryhmät

poas.fi/asukastoimikunnat

Asunnon jälleenvuokraus kesän ajalle
POASin asukas voi jälleenvuokrata asuntonsa toiselle henki-
lölle, jos muuttaa esimerkiksi kesän ajaksi toiselle paikkakun-
nalle. Vuokralainen etsii itse halukkaan jälleenvuokralaisen 
asuntoonsa. Jälleenvuokralaisen tulee täyttää POASin kriteerit 
eli olla joko opiskelija tai alle 30-vuotias työssäkäyvä nuori. 

Jälleenvuokraus tapahtuu jälleenvuokrasopimuksella, jonka 
voi ladata nettisivujemme ”Ladattavat lomakkeet” -osiosta. 
Täytetty jälleenvuokrasopimus sekä sopimuksen liitteet (to-
distus opiskelusta tai työssäkäynnistä) tulee lähettää POASille 
hyväksyttäväksi hyvissä ajoin ennen sopimuksen alkamista. 
Jälleenvuokralaisen luottotiedot tarkistetaan. POASilla on oi-
keus olla hyväksymättä sopimusta. 

Lisätietoa jälleenvuokraamisesta ja tarvittavista liitteistä 
löytyy nettisivuilta ”Ali- ja jälleenvuokraaminen” -osiosta. Voit 
olla myös yhteydessä toimistoomme, mikäli jälleenvuokraus 
herättää kysymyksiä.

Jälleenvuokraus sopii mainiosti vaikkapa niille, jotka muut-
tavat kesän ajaksi töihin toiselle paikkakunnalle, mutta palaa-
vat syksyllä takaisin Tampereelle. Jälleenvuokrauksen minimi-
aika on 1 kuukausi ja maksimi 24 kuukautta.

Joko olet liittynyt oman kohteesi Face-
book-ryhmään? Ryhmissä jaetaan muun 
muassa tiedotteita asukastoimikunnilta, 
infoa erilaisista tapahtumista ja paljon 
muuta! Oman kohteesi Facebook-ryh-
män ja asukastoimikunnan yhteystiedot 
voit hakea osoitteesi avulla sivulta: 

Tulosta, skannaa 
tai kopioi oman 
kotisi välittömässä 
läheisyydessä
POAS on käynnistänyt Print In City -tulostuspalvelun pilotin 
yhteistyössä Canon Oy:n kanssa. Uusi konsepti tekee tulos-
tamisesta mutkatonta ja helppoa. Print in City -tulostuspiste 
sijoitetaan POASin Insinöörinkatu 19 kohteeseen. 

Ennen käyntiään tulostuspisteessä asiakas lataa verkko-
selaimen tai puhelimen kautta haluamansa tulosteet tulos-
tusjonoon ja maksaa ne verkossa. Tämän jälkeen asiakas voi 
hakea verkossa tilaamansa tulosteet kotitalonsa yhteisten ti-
lojen tulostuspisteestä vapauttamalla oman tulostusjononsa 
opiskelijakortilla, kirjastokortilla tai vastaavalla tunnistautu-
mismekanismilla. Tulostuspisteessä voi tulostaa pdf-tiedostoja 
värillisenä ja mustavalkoisena tulostuskokojen A3 ja A4 välillä. 
Myös skannaus ja kopiointi on mahdollista. www.printincity.fi

arkisin klo 9-15 sekä kuun 1. arkipäivä 
klo 9-17 osoitteessa Sorsapuisto 1!
Toimisto on suljettu 7.-10.5.

POASin toimisto palvelee
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Parkrun Tampere, 5 kilometrin juoksu/hölkkä/kävely,  
aina ilmainen, virallinen ajanotto, joka lauantai!

TOUKOKUU 
6.–7.5. Nyrkkeilyn junioreiden kv. Pirkka-turnaus
14.–17.5.  Taitaja 2018, Nuorten ammattitaidon SM-kilpailut.

KESÄKUU
6.–10.6.  Tampereen 35. Kukkaisviikot
15.6.  POASin asukaspäivä kesäteatteriesitys 
 Aatamin puvussa ja vähän Eevankin. 
 Teatteriesitykseen mahtuu 200 
 asukasta. Esitykseen kuuluu  
 laivamatka Laukontorilta  
 Viikinsaareen ja takaisin. 
16.6.  Ilves-HJK
22.–23.6.  Valtteri Festival
22.6.–23.6.  Tampere Underground Juhannus 

HEINÄKUU
4.–7.7.  Tammerkosken Sillalla
19.–21.7.  Tammerfest

ELOKUU
6.–12.8.  Tampereen teatterikesä
     ◆ Puistokonsertti Sorsapuistossa 10.8.
     ◆ Tapahtumien Yö 9.8.
     ◆ Lisää ohjelmistoa julkaistaan  
        kevään mittaan
24.–26.8.  Pyynikinajot

Tulossa syksyllä:
POASin asukkaille jalkapallopäivä ja leffailta!

POASin soluasunnon asukas voi ehdot-
taa itselleen kämppistä, mikäli soluasun-
non toinen soluhuone on tyhjä tai nykyi-
nen kämppis on muuttamassa pois. 

Jos haluat ehdottaa itsellesi  
kämppistä, tee näin:
1. Pyydä kaveriasi tekemään asuntohake-
mus, jolla hän hakee asumaan kyseiseen 
soluun ja ilmoittamaan hakemuksen 
lisätiedot -kohdassa hakevansa jo koh-
teessa asuvan kaverinsa kämppikseksi. 
2. Laita viesti osoitteeseen toimisto@
poas.fi ja kerro nimesi, osoitteesi, sekä 
ehdottamasi henkilön nimi.

POAS käsittelee ehdokkaan hakemuk-
sen ja mikäli estettä ei ole, pääsee kave-
risi asumaan kanssasi soluun!

Ehdotetun henkilön tulee täyttää PO-
ASin kriteerit, eli olla opiskelija tai alle 
30-vuotias työssäkäyvä nuori. Tarkistam-
me normaalisti hakijan liitteet ja luot-
totiedot. Kämppistä voi ehdottaa vain 
2 hengen soluasuntoihin. Huomaathan, 
että voit ehdottaa kämppikseksi myös 
toista sukupuolta olevan kaverisi! Tällöin 
kuitenkin on hyvä varautua todistamaan 
KELA:lle, että kyseessä ei ole samaan 
ruokakuntaan kuuluva henkilö. 

Tiesitkö, että voit myös hakea solu-
kämppää yhdessä kaverisi kanssa?
Tällöin kaverukset hakevat yhdessä sa-
malla hakemuksella ja valitsevat ha-
kemuksellaan huoneistotyypiksi solun. 
Hakemuksen lisätiedoissa hakijat ilmoit-
tavat hakevansa yhdessä soluasuntoon. 
Molempien hakijoiden tulee täyttää 
kriteerit ja hakemus käsitellään kuten 
muutkin hakemukset.

Asutko yksin solussa tai onko 
kämppis muuttamassa pois?

Ehdota itsellesi 
kämppistä! 

Tampereella 
tapahtuu

Ritakadun Smartpost-automaatti
Ritakadun kohteiden asukkailla on käytössään Smartpost-
automaatti, joka helpottaa asukkaiden arkea. Automaatin 
avulla voi lähettää ja vastaanottaa paketteja ja kirjeitä sekä 
palauttaa vaikkapa verkkokaupan ostoksia vaivattomasti! 
Automaatti löytyy Ritakatu 3 K:n ensimmäisen kerroksen 
porraskäytävästä.
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Anna 
palautetta

lehdestä !

Seuraa POASia 
somessa:

Tule haastateltavaksi 
seuraavaan Poastiseen!

Seuraava lehti ilmestyy syksyllä 2018

@poaskoti

bit.ly/palautepoastinen

Miksi sinä tai perheesi olisit hyvä 
haastateltava seuraavaan Poastiseen? 
Harrastatko jotain erikoista lajia, asutko 
maailman parhaan kämppiksen kanssa vai 
löytyykö kotoasi persoonallinen sisustus? 
Ilmianna itsesi palautelomakkeen kautta 
ja voit päästä haastateltavaksi seuraavaan 
syksyllä ilmestyvään Poastiseen! 

Kaikkien palautetta 
31.7. mennessä  

antaneiden kesken 
arvotaan 2 kpl 

Finnkinon leffa- ja 
herkkulippuja!


