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O lemme saaneet nauttia vaihteeksi oikein 
kunnon talvesta, lunta ja pakkasiakin on 
riittänyt. Runsasluminen talvi on mahdol-
listanut useiden talvilajien harrastamisen 

pitkälle alkuvuoteen, mutta samalla runsaslumisuus on 
aiheuttanut myös omat haasteensa kiinteistönhuollossa. 
Nyt talvi on selätetty ja olemme jo pitkällä keväässä, toi-
vottavasti tulevana kesänä saamme nauttia taas hyvistä 
keleistä niin lomailun kuin ulkoiluaktiviteettienkin mer-
keissä.

POASin tilikausi 2018 oli onnistunut. Hankkeista joh-
tuvista kohteiden alaskirjauksista huolimatta teimme 
odotettua paremman tuloksen, mikä kasvattaa osaltaan 
hartioitamme pitää huolta kiinteistöistämme ja kehittää 
aktiivisesti toimintaamme. Huolellinen taloudenhoito, oi-
keat rahoitusratkaisut ja matala korkotaso mahdollistivat 
sen, että POAS ei korottanut lainkaan asuntojensa vuokria 
vuodelle 2019.

POASin ja verottajan välinen kiista yhtiön yleishyödyl-
lisyydestä on kesken. Asia on tätä kirjoitettaessa edelleen 
korkeimman hallinto-oikeuden käsittelyssä.

POASin alkuvuosi on jälleen kerran ollut työntäytei-

nen, niin käynnistymässä olevien hankkeiden kuin uusien 
palvelukonseptienkin kehityksessä. Alkuvuodesta 2019 
lanseerasimme asukkaidemme käyttöön muun muassa 
yhteiskäyttöautot ja muuttolaatikkopalvelun, jotka mo-
lemmat ovat osoittautuneet erittäin suosituiksi palve-
luiksi. Yhteiskäyttöautot Joule, Voltti ja Watti ovat olleet 
kiitettävästi ajossa. Palveluun kirjautui ensimmäisen kuu-
kauden aikana jo yli 200 käyttäjää, mikä oli positiivinen 
yllätys. Muuttolaatikkopalvelun avulla uudet POASille 
muuttavat asukkaat saavat ilmaiseksi kotiovelleen toimi-
tettuna muuttolaatikot, jotta muutto uuteen kotiin sujui-
si mahdollisimman kivuttomasti. Myös tämä palvelu on 
osoittautunut erittäin suosituksi.

Ristinarkuntien ja Vaahterakujan täydennysrakennus-
hankkeet konkretisoituvat nyt keväällä, kun molemmat 
työmaat alkavat purkutöillä huhti-toukokuun aikana. 
Välittömästi kohteiden purkutöiden jälkeen alkavat uu-
disrakennuksien rakentamiset. Jos hankkeet sujuvat 
suunnitellusti, pitäisi molempien kohteiden 1. vaiheet 
olla muuttokunnossa 1.9.2020. Ristinarkuntien 2. vaiheen 
suunniteltu valmistuminen on 1.12.2020, Vaahterakujan 
2. vaiheen aloitusta ei ole vielä aikataulutettu.

TIMO JOKINEN
toimitusjohtaja
Pirkan Opiskelija-asunnot Oy

Virkistävää kesää toivotellen!

@poaskoti

Hyvä tulos  
mahdollistaa 
uusia palveluita
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POASIN 
YMPÄRISTÖTYÖ 
SAI RAAMIT
 
POASille on myönnetty Ekokompassi-
ympäristösertifikaatti. Olemme 
sitoutuneet valtakunnallisen 
Ekokompassi-järjestelmän mukaisesti 
kehittämään ympäristöasioidemme 
hallintaa ja noudattamaan sen  
kriteereitä toiminnassamme.
 
Ekokompassi-kriteerit ovat:
• Organisaatio sitoutuu noudattamaan  

toimintaansa koskevaa ympäristölain- 
säädäntöä ja -määräyksiä.

• Organisaatiolla on nimetty ympäristövastaava, 
joka on kouluttautunut tehtäväänsä.

• Organisaatio kartoittaa ympäristöasioiden  
hallinnan nykytilan sekä tunnistaa  
merkittävimmät ympäristövaikutukset.

• Organisaatiolla on ympäristöpolitiikka, jossa 
organisaatio sitoutuu ympäristövaikutusten 
vähentämiseen jatkuvan parantamisen  
periaatteen mukaisesti.

• Organisaatio ohjeistaa henkilöstön ottamaan 
ympäristöasiat huomioon toiminnassaan.

• Organisaatiolla on jätehuoltosuunnitelma  
ja se toimii jätesäädösten mukaisesti.

• Organisaatio pitää kirjaa vaarallisista  
jätteistään, pitää ne erillään toisistaan,  
varastoi ne turvallisesti ja toimittaa  
asianmukaiseen käsittelyyn.

• Organisaatio varastoi ja luetteloi käyttämänsä 
kemikaalit kemikaalilainsäädännön velvoittei-
den mukaisesti. Käyttöturvallisuustiedotteet 
ovat henkilöstön saatavilla ja henkilöstö on 
opastettu kemikaalien turvalliseen käyttöön.

• Organisaatio laatii ympäristöohjelman, joka 
sisältää tavoitteet ja toimenpiteet ympäristö-
vaikutusten vähentämiseksi. Ympäristöohjelma 
päivitetään vuosittain. Tavoitteet asetetaan 
uudelleen vähintään kolmen vuoden välein.

• Organisaatio raportoi vuosittain ympäristö- 
ohjelman toimenpiteiden toteutumisesta  
ja tunnusluvuista. Johto ja henkilöstö ovat  
tietoisia ympäristötyön edistymisestä.

 
Ympäristöohjelman ensimmäisen kolmivuotiskau-
den painopistealueina tulevat olemaan energian 
(vesi- ja lämmitysenergia) kulutuksen vähentämi-
nen, jätehuolto sekä ympäristöviestintä. Ekokom-
passi pohjautuu sekä vastaaviin pohjoismaisiin 
ympäristöjärjestelmiin että kansainvälisiin ympä-
ristöjohtamisen standardeihin. Sen taustalla on 
Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien yhtei-
nen hanke.
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Miten POASille myönnetty Ekokompassi  
on näkynyt kiinteistöhuollon arkityössä?
Meille kaikille POASin työntekijöille oli sel-
vää, että yrityksen tulee kantaa vastuunsa 
omien toimiensa aiheuttamista ympäristövai-
kutuksista. Ekokompassisertifikaatin saadak-
semme meidän tuli täyttää sen edellyttämät 
tarkat kriteerit. Tähän mennessä tehty työ on 
painottunut erilaisiin kartoitus- ja selvitys-
töihin sekä suunnitelmien ja toimintamallien 
rakentamiseen. Koska työn painopiste on ollut 
edellä mainituissa asioissa, Ekokompassi ei 
ole vielä ehtinyt vaikuttaa merkittävästi kiin-
teistöhuollon arkeen. Toki arjessakin on otettu 
ensimmäisiä askeleita, esimerkiksi vedensääs-
töön tähtääviä toimia on jo aloitettu. Lisäksi 
kiinteistöjen automaatiolaitteiden korjaus- ja 
uusimistarpeiden kartoitus on aloitettu.

Missä ekoasioissa näkisit POASin  
asukkailla eniten kehitettävää?
Tämä on asia, jossa saavutamme parhaiten 
tuloksia tekemällä yhteistyötä. Meidän on 
POASin toimistolla luotava puitteet sille, että 
ympäristöasiat saadaan entistä paremmin 
huomioiduksi puolin ja toisin. Meidän on esi-
merkiksi saatava kaikkiin kiinteistöihin katta-
va kierrätysastiavalikoima, jotta asukkaat voi-
vat niitä hyödyntää mahdollisimman hyvin. 
Kierrätys on vain yksi esimerkki, sama pätee 
kaikkeen muuhunkin.

Minkälainen on POASin asukkaiden 
vedenkulutus tällä hetkellä?
Asukkaiden vedenkulutus on hieman korkeal-
la tasolla, mutta olemme aloittaneet veden-
säästöön tähtäävät toimet kokeilumielessä 
muutaman kiinteistön kohdalla ja toistaiseksi 
saadut tulokset ovat olleet todella rohkaise-
via. Säästöpotentiaalia on siis olemassa, 10-20 
% säästö vedenkulutuksessa on mahdollista 
ihan teknisin keinoin. Toinen keino on yrittää 
vaikuttaa asukkaiden vedenkulutustottumuk-
siin. Tässä on ympäristöviestinnälle haastava 
paikka, mutta uskon vakaasti yhteisen sävelen 
löytyvän tässäkin asiassa.

Onko POAS harkinnut asuntokohtaisia 
vesimittareita?
Meillä on muutamissa kohteissa asuntokoh-
tainen vedenmittaus, mutta sitä ei ole tois-
taiseksi vielä hyödynnetty. Kaikkiin uudis-
kohteisiin asuntokohtaiset mittarit ovat jo 
pakollisia. Tulevaisuudessa käytön mukainen 
laskutus on yksi vaihtoehto, mutta vierastan 
tätä mahdollisuutta. Mieluummin näkisin ve-
denkulutuksen laskevan sekä teknisin keinoin 
että asukkaiden vähentäessä turhaa veden-
käyttöä. 

Missä muissa asioissa asukkaat  
voivat toiminnallaan säästää yhteistä 
rahaa ja vaikuttaa sitä kautta  
välillisesti omiin vuokriinsa?
Tämä on iso kysymys, toteaisin että huoleh-
timalla asunnon kunnosta ja ilmoittamalla 
kaikista havaitsemistaan vioista ja puutteista 
ajoissa. 

Mitkä ovat yleisimpiä virheitä,  
jotka olet havainnut kylpyhuoneiden 
käytössä?
Usein asukkaat aukaisevat tai säätävät isom-
malle pesuhuoneen poistoilmaventtiilin pa-
remman ilmanvaihdon toivossa. Tämä on 
iso virhe, koska venttiilit on säädetty siten, 
että kaikilla olisi sama poistuva ilmamäärä ja 
muutokset sekoittavat tämän. Muita virheitä 
ovat kylpyhuoneen siivouksen ja pesun lai-
minlyönti sekä tilan kuivaamatta jättäminen 
suihkun jälkeen.

Yhteistyöllä  
autamme myös 

ympäristöä
POASin kiinteistöpäällikkö Pasi Silanterä vastaa seuraavassa 

muutamiin päivän polttaviin kysymyksiin. Teemat ovat tärkeitä ja 
näkemykset päällikkötasoa. 

”MEIDÄN ON POASIN  
TOIMISTOLLA LUOTAVA PUITTEET 

SILLE, ETTÄ YMPÄRISTÖASIAT 
SAADAAN ENTISTÄ PAREMMIN 

HUOMIOIDUKSI.”
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Kun sisustaa kotia käy helposti niin, 
että katse kiinnittyy varsinaisten asuin-
huoneiden somistukseen ja kylpyhuone 
jää vaille sille kuuluvaa huomiota. Nuo 
muutamat kaakeloidut neliöt voivat kui-
tenkin muodostaa persoonallisen ja vi-
vahteikkaan tilan, joka tarjoaa helpotuk-
sen ja puhtauden lisäksi myös esteettistä 
nautintoa. 

Kylppärin kasvojenkohotukseen ei tar-
vita remonttia ja uusia kalusteita, vaan 
erityisesti värimaailmaa painottavilla 
pikku muutoksilla voi tehdä ihmeitä. Seu-
raavilla toimenpiteillä saat pesuhuonees-
tasi sen olennaisen irti.

Pyyhkeet. Hanki räväkän värisiä pyyh-
keitä, joilla luot piristävää kontrastia 
laimean värisiin kaakeleihin. Lisää tar-
vittaessa seinille ripustuskoukkuja, jotta 
saat pyyhkeet haluamallasi tavalla esille. 
Toinen näkyvä asia on suihkuverho, joita 
löytyy lukuisissa eri kuoseissa tavallisista 
marketeista ja vieläpä sopuhintaan. Suih-

kuverhon ja pyyhkeiden värit ja grafiikka 
luovat jo aivan uuden visuaalisen ilmeen, 
jota voi lähteä täydentämään.

Hanki kylpyhuonematto, se tuo viih-
tyisyyttä, tuntuu mukavalta paljaalle 
jalkapohjalle ja mikäli siinä on liuku-
maton kääntöpuoli, se tuo myös turval-
lisuutta. Nyt värimaailman perusele-
mentit ovat koossa, mutta vielä ei pidä 
pysähtyä, sillä yksityiskohdat pitää hioa 
kuntoon. WC-istuimen valkoinen kansi 

kannattaa ilman muuta vaihtaa väri-
maailmaan sopivaksi. Samoin WC-harja, 
käsisaippuan pumppupullo sekä kylppä-
rin roskakori ovat arkisesta käyttötar-
koituksestaan huolimatta värivaikutel-
man tärkeitä osasia.

Seiniä ja ovea kannattaa ehdottomasti 
piristää tauluilla tai kehystetyillä julis-
teilla. Julisteet on syytä kehystää, sil-
lä muuten kosteus käpristää ne pilalle. 
Kirpputorit ovat toilettitaiteen johtavia 
hankintafoorumeita. 

Kun teet kylpyhuoneellesi kasvojenko-
hotuksen kannattaa muistaa, että sinne ei 
saa kasata liikaa tavaraa eikä kalusteita, 
jotta ilmanvaihto ei häiriinny. Myös kaik-
ki vanhat ja pilaantuneet mömmöpurkit 
ja muu vastaava pölyttynyt rekvisiitta on 
syytä pistää kierrätykseen. 

Persoonallinen ja viihtyisä kylpyhuo-
ne ei vaadi suuria satsauksia. Ripaus 
mielikuvitusta ja muutama euro vievät 
jo pitkälle. 

ÄLÄ TEE  
KYLPPÄRISTÄ 
KALKKISTA
Peset itsesi kylpyhuoneessa.  
Muista pestä myös itse kylpyhuone. 
Kukaan ei edes yritä väittää, että 
se olisi kivaa, mutta jos sen tekee 
tarpeeksi usein, riesa ei ole suuri. 

Sisusta pirteä pesutila
Pienillä ja edullisilla hankinnoilla voit piristää kylppärisi aivan uuteen uskoon. 
Anna mielikuvituksellesi valtuudet ja huomaat, että pieni kaakeloitu tila voi olla 
hurmaavan värikäs ja viihtyisä.

MYÖS KAIKKI VANHAT JA 
PILAANTUNEET MÖMMÖPURKIT 
JA MUU VASTAAVA PÖLYTTYNYT 
REKVISIITTA ON SYYTÄ PISTÄÄ 

KIERRÄTYKSEEN. 

Vinkkejä kylpyhuoneen hoitoon:
• Kuivaa lattia ja seinät lastalla suihkun jälkeen.  

Kosteus poistuu nopeammin sekä kaakeli, saumat ja  
muut pinnat pysyvät puhtaina pidempään.

• Siivoa ja puhdista tila viikoittain, vaihda samalla  
kaikki pyyhkeet.

• Puhdistusaineeksi sopivat käsiastianpesuaine ja  
yleispuhdistusaine.

• Lattian pesuun riittää imurointi ja moppaus.
• Muista puhdistaa lattiakaivo muutaman viikon välein.  

Nosta ritilä ylös ja putsaa kökkö pois vaikka vanhalla  
tiskiharjalla ja huuhtele. Käytä tässä puuhassa suojakäsineitä.

• Älä pidä kylpyhuoneen ovea auki suihkun jälkeen,  
ettei kosteus vahingoita muuta asuntoa.  
Anna kylppärin ilmanvaihdon hoitaa hommansa.

• Mikäli kosteus ei meinaa poistua kylppäristä, tarkista onko  
poistoilmaventtiili puhdas. Älä koske poistoilma- 
venttiilin säätöihin, jätä se huoltomiehen tehtäväksi.

• Ole hapan kalkille. Käytä siis kalkinpoistoon pesuainetta,  
jonka pH on alle kuusi. 
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• Pidä huolta, että hanat ja WC:n säiliö eivät vuoda.
• Pese täysiä koneellisia pyykkiä ja astioita.
• Käytä tilanteen mukaan pesukoneissa säästö- ja  

vajaatäyttöohjelmia, näin säästät myös sähköä.
• Käytä tulppaa altaassa, jos peset astiat käsin.  

Vältä huuhtelua juoksevan veden alla.
• Sulje suihku saippuoinnin ja shampoon levityksen ajaksi.
• Käytä hammasmukia, älä juoksuta vettä hampaiden pesun aikana.
• Jos sinulla on piha, hyödynnä sadevesi kasvien ja nurmikon kasteluun.
• Ota juomavettä talteen isoon pulloon ja laita jääkaappiin.  

Näin sinun ei tarvitse valuttaa hanaa saadaksesi kylmää juomavettä.
• Käytä perunoiden tai kananmunien keitinvesi kukkien kasteluun.
• Pese hedelmät ja vihannekset kulhossa, älä juoksevan veden alla.
• Muista, että uudet pesukoneet kuluttavat jopa puolet vähemmän  

vettä kuin vanhat sotaratsut.

Vedenkulutuksen 
jakautuminen  
kotitaloudessa
Keskimääräisen suomalaisen 
vedenkulutus/vuorokausi on 
155 litraa. Kulutus jakautuu 
seuraavasti:
Peseytyminen .......60 litraa, 39%
WC:n huuhtelu .....40 litraa, 26%
Keittiö ........................35 litraa, 22%
Pyykki .........................20 litraa, 13%

Lähde: Motiva

VINKKEJÄ LOTRAAMISEN RAJOITTAMISEEN
Suurin osa ihmisten vedenkäytöstä on ns. piilokulutusta, joka tarkoittaa käyttämiemme tuotteiden 
tuotantoprosessiin liittyvää vedenkulutusta. Arvioiden mukaan vesijalanjäljestämme 97 % on piilokulutusta.  
Omaa vesijalanjälkeään voi pienentää henkilökohtaisen vedenkäytön vähentämisen lisäksi suosimalla  
lähituotteita ja pohtimalla kulutusvalintojaan myös vedenkäytön näkökulmasta. 

TOLKKU VEDEN- 
KÄYTÖSSÄ SÄÄSTÄÄ  

RAHAA JA PLANEETTAA. 
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POAS on tammikuun puolivälistä tarjonnut asukkailleen aivan uutta ja poikkeuksellista palvelua, 
sillä se on hankkinut kolme sähköautoa asukkaiden yhteiskäyttöön. Auton voi varata käyttöön 
puhelinsovelluksella ja varauksesta veloitettava vuokrahinta on hyvin edullinen. Kun muualla 
seisotaan tumput suorina, POASilla on virtaa kintaissa ja tulevaisuuteen ajetaan sähköllä.

Polttomoottoriautojen taival tieverkos-
samme alkaa olla loppusuoralla ja näke-
mykselliset edelläkävijät alkavat jo siirtyä 
sähköllä paikasta A paikkaan B. Nyt jokai-
nen poasilainen voi kuulua tiedostavaan 
etujoukkoon ja ajaa myös sähköautolla. 
Autoja on kolme ja niillä on omat nimet ja 
kotipisteet, joista ne voi käydä varauksen 
jälkeen ottamassa käyttöön. Joule-nimi-
nen vaunu löytyy Ruotulasta Ritakadulta, 
Voltti Insinöörinkadulta Hervannasta ja 

meillä koeajossa ollut Watti Peltolammil-
ta Vaahterakujalta.

Päätimme ottaa selvää POASin sähkö-
autoista ja niiden käytöstä. Oppaanamme 
toimi jo kaksi kertaa Watin käyttöönsä 
varannut Niko Ruotsalainen. Niko opis-
kelee tietojenkäsittelyä yliopistolla, käy 
töissä alan firmassa, on monipuolinen 
POAS-aktiivi ja on mukana myös POASin 
oman verkon ylläpidossa. Kun miehessä 
on noin paljon virtaa, on luontevaa, että 

juuri hän esittelee meille sähköauton. 
Koeajo tapahtui Peltolammilla, jos-

ta myös POASin tarina on 1960-luvulla 
saanut alkunsa, joten sähköautoilu nois-
sa maisemissa nivoi symbolisesti yhteen 
menneisyyden ja tulevaisuuden. 

Tyyli näkyy, tekniikka tuntuu
Saavumme Vaahterakuja viitoseen. Wa-
tin sähkönsininen väritys antaa heti ym-
märtää, että pellin alla ei majaile mikään 

Watilla päästelee 
päästöittä
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saastuttava bensakone, vaan sähköin-
sinöörien viimeisin taidonnäyte. Watti on 
merkiltään Renault, eli se on ranskalai-
nen ja tuotu kylmään pohjolaan kyydit-
semään vähäpuheista kansaa. Nikolla on 
puhelimessaan OP Yhteisauto -sovellus, 
jolla auto varataan ja jolla myös ovet au-
keavat. Puhelin antaa koko ajan ohjeita ja 
jos niitä malttaa lukea, on käyttö helppoa 
ja vaivatonta. Koska Niko on suomalainen 
mies, hän jätti ensi vuokrauksella ohjeet 
lukematta ja joutui soittamaan tukeen, 
joka vastasi heti ja antoi kyllä tarvittavat 
ohjeet. Nyt Niko suosittelee ohjeiden lu-
kemista ripaus nöyryyttä katseessaan. 

Irrotamme latauskaapelin Watin keu-
lasta ja ripustamme sen latauspylvää-
seen. Pysähdymme hetkeksi arvioimaan 
auton ulkonäköä. Yleensä ranskalaisessa 
automuotoilussa aistikkuus käy dialogia 
teknisyyden kanssa ja tuloksena on ou-
don näköisiä kulkuneuvoja. Tässä tapauk-
sessa on edetty tarkoituksenmukaisuus 
edellä ja tuloksena on Nikon sanoin ”Ihan 
siisti peli, ei herätä ainakaan negatiivisia 
tunteita”. Istumme sisään autoon ja se 
tuntuu sangen mukavalta ja yllättävän 
tilavalta. Klassisten mittareiden paikalla 
oleva näyttö kertoo akkujen kapasiteetin 
olevan 100%, Niko napsauttaa vaihteen 
pakille ja peruutamme ruudusta kepeästi 
ja äänettömästi. Watti kiihtyy tasaisesti, 
pirteästi ja nykimättä, autoon jo aiemmin 
tutustunut Niko kehuu sen helppoa ajet-
tavuutta ja käsiteltävyyttä ”Tämä on ket-
terä vehje ja ahtaissakin paikoissa helppo 
liikutella”, hän toteaa. 

Ajamme Lempääläntietä kuin kuka ta-
hansa, sähkömoottorin vaimea ääni vie 
ajatukset science-fictionin erikoistehos-
teisiin ja meille tulee Nikon kanssa mie-
leen taisteluplaneetta Galactica. Ääntä ja 
sen vähäisyyttä lukuun ottamatta Watti 
tuntuu ihan tavalliselta uudelta autolta, 
eikä maantiellä maltillisessa nopeudessa 
huomaa mitään eroa polttomoottoriau-
toon. Niko kertoo, että kaupunkiajossa hän 
pitää Watista jopa enemmän kuin perintei-
sistä pirsseistä ”Sähköauto lähtee valoista 
todella näpsäkästi ja tämä on vaihteetto-
man voimansiirtonsa ansiosta miellyttävä 
ja helppo ajettava kaupungin kaduilla”. 

Lompakko ja luonto kiittävät
Paluumatkalla kysyn Nikon kantaa auto-
jen varausvuokraan. ”Mielestäni vuokra-
us on todella edullista, itse olen varannut 
kolmeksi ja kahdeksaksi tunniksi ja pääs-
syt halvalla ja hei, ei tarvitse maksaa ben-
soja”. Hän kertoo olevansa kiinnostunut 
varaamaan sähköauton käyttöönsä myös 
tulevaisuudessa ja suosittelee vuokraa-
mista myös kaikille muille. ”Kannattaa 
vain varata ajoissa ja on hyvä idea ottaa 
tasatunneiksi, jottei 2,5 tunnin ajos-

ta mene epähuomiossa kolmen tunnin 
vuokraa”, Niko valistaa tieliikenteestä 
kiinnostuneita. Muutaman tunnin lyhyi-
den ajojen aikana Wattia ja sen kahta ka-
veria ei tarvitse edes ladata, sillä vaunuil-
la etenee lähemmäs 300 kilometriä kun 
akut on ladattu täyteen. Lataukseen liit-
tyvissä asioissa sovellus neuvoo kaiken, 
joten asiasta ei tarvitse ottaa paineita.

Palaamme Vaahterakujalle, ajolenkki 
sähköautolla on ollut asiallinen ja eheä 
kokemus. Niko parkkeeraa Watin ruutuun, 
kytkee latauskaapelin keulasta Renaultin 
logon alta löytyvään pistokkeeseen, lait-
taa latauksen päälle ja sulkee puhelimella 
auton ovet. ”Aluksi tuntui hämmentä-
vältä käyttää lukkoa puhelimella, mutta 
nyt tämä on jo aivan luonnollista”, Niko 
hymähtää ja jatkaa: ”Palauttaessa on 
hyvä muistaa, että jos autossa on jotain 
huomautettavaa, niin laittaa siitä tiedon 
POASille, jotta asia saadaan kuntoon”. 

Poistuessamme paikalta männyn oksal-
la kyykkivä orava katsoo meitä hyväksyen, 
sillä hän jos joku ymmärtää sähköautoi-
lun merkityksen luonnon näkökulmasta.

Watti jää seisomaan parkkiruutuunsa 
ja näyttää siltä, että kohta se taas lähtee, 
mutta ei jätä taakseen pakokaasuja, vaan 
tyytyväisiä käyttäjiä. 

Käyttö on helppoa:
Lataa ilmainen OP Yhteisauto -sovellus 
puhelimeesi sovelluskaupasta. Syötä 
sovellukseen yhteisautokoodi. Voit tehdä 
varauksia heti kun koodi on hyväksytty. 
Varaa auto sovelluksella ja hyppää rattiin 
vaunun kotipisteeltä. Sovellus neuvoo kaiken. 

Vuokrahinnat:
1 h / 7 €
3 h / 20 €
8 h / 30 €
12 h / 40 €
24 h / 50 €

”SÄHKÖAUTO LÄHTEE VALOISTA 
TODELLA NÄPSÄKÄSTI JA TÄMÄ ON 

VAIHTEETTOMAN VOIMANSIIRTONSA 
ANSIOSTA MIELLYTTÄVÄ JA HELPPO 
AJETTAVA KAUPUNGIN KADUILLA.”
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Arjen hyvinvointi ja tiedostava kulut-
taminen nousevat keskeisinä trendeinä 
esiin K-ryhmän teettämässä Ruokail-
miöt 2019 -tutkimuksessa. Ruoan ter-
veellisyys, puhtaus ja lisäaineettomuus 
ovat myös kuluttajille tärkeitä asioita. 
Varsinkin arjen kiirettä helpottavilta 
eineksiltä ja puolivalmisteilta toivotaan 
näitä ominaisuuksia. Rajussa kasvussa 
olevia rinnakkaistrendejä ovat ruoan 
eettisyys sekä ilmastovaikutukset. Ruo-
kahävikin pienentäminen ja lihaa kor-
vaavien proteiinituotteiden nopeasti 
kasvava käyttö ovat myös tämän hetken 
kuumia ruokatrendejä.

Ihmiset ovat tutkimusten mukaan yhä 

Mikäli trendejä on uskominen, holtittoman syömisen aikakausi on lopuillaan. Punainen maito  
on vaihtunut vihreisiin ajatuksiin ja jos et syö porkkanaa, saat keppiä. Kuluttajat eivät enää vain 
katso mitä laittavat suuhunsa, vaan he tutkivat myös mistä se on tullut ja miten se on tuotettu. 
Heitä myös kiinnostaa, onko ruoka pakattu muoviin ja onko sitä kuljetettu lentokoneella.

Ruokatrendit 2019

nykyään tehty helpoksi, sillä aivan taval-
lisista marketeista löytyy hyvät valikoi-
mat erilaisia lihaa korvaavia proteiini-
tuotteita. Esimerkiksi soijarouhe, härkis 
tai nyhtökaura korvaavat mainiosti li-
han, maistuvat hyvältä, ovat terveellisiä 
ja kaiken lisäksi säilyvät kaapissa pit-
kään. Lihaa korvaavien proteiinituot-
teiden käytön arvioidaan kaksinkertais-
tuvan tänä vuonna, joten alamme pikku 
hiljaa lähestyä tilannetta, jossa liha ei 
enää ole johtava käyttöliittymä.

Ruokaan liittyvä yksilöllisyyttä ja 
elämyksellisyyttä painottava kokeilun-
haluinen seikkailu ja erikoisemmilla 
raaka-aineilla hifistely alkavat olla jo 

kiinnostuneempia ruokailutottumuksis-
taan ja kaikille ei enää riitä, että lautasella 
on kasviksia, vaan osa haluaa selvittää koko 
ruokavalionsa terveysvaikutukset. Tämä 
ns. täsmähyvinvointi pitää sisällään itsel-
le räätälöidyn erikoisruokavalion, runsaan 
kasvisten syönnin ja usein myös lihan vaih-
tamisen muihin proteiininlähteisiin. Tren-
di on vielä orastava, mutta se on nopeassa 
kasvussa ja kiinnostaa yhä useampia.

Käykö sinulla fleksi?
Jo pitkään tasaisessa kasvussa ollut ruo-
katrendi on fleksaaminen eli lihan kor-
vaaminen kalalla, kasviksilla tai jollain 
muulla silloin tällöin. Fleksaaminen on 
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NELIÖT OVAT VAIN 
NUMEROITA
Keittiö on parhaimmillaan alue, jossa tapahtuu suuria asioita pienessä 
tilassa. Seuraavilla vinkeillä saat vähistäkin neliöistä paljon irti.

• Kannattaa miettiä mitä toimintoja keittiössä tulee välttämättä olla.
• Seinätila kannattaa käyttää kattoon asti joko avohyllyillä tai kaapistolla.
• Avohyllyissä astiat ja muut esineet saavat olla esillä ja osana sisustusta, 

eikä ole aukeavia ovia tiellä.
• Käytä laatikoissa tilanjakajia, jolloin ne pysyvät järjestyksessä, vaikka  

ovat täynnä.
• Ripustusteline vapauttaa tilaa hyllyille ja työpöydälle, sillä kattilat, kannut 

ja mukit on helppo ripustaa ylös. Myös ripustuskoukut ovat käteviä.
• Pidä käsien ulottuvilla vain ne välineet, joita käytät päivittäin. 

Säilytä harvoin käytettävät ruoanlaittovälineet jossain muussa tilassa.
• Tee kuten ammattikokit: siivoa ja pese astioita ruoanlaiton lomassa,  

näin työtasoilla riittää tilaa.
• Jos keittiössä on ruokapöytä, mieti voisiko sen paikka olla muualla?
• Voit käyttää pientä apupöytää tai tarjoiluvaunua, jonka voi tarvittaessa 

siirtää muuhun tilaan.  

valtavirran keittiötoimintaa. Toisaalta 
yhteisöllisempää aspektia ruokakulttuu-
riin tuo yleistyvä sosiaalinen kokkaus, 
jossa ystäviä pyydetään mukaan sekä 
laittamaan että syömään ruokaa. Voidaan 
siis todeta ruokakulttuurin kehittyneen 
sangen moniääniseksi.

Hävikki on hölmöilyä
Suomessa heitetään vuosittain ruokaa 
roskiin noin 23 kiloa henkeä kohti. Määrä 
vastaa kuutta prosenttia kaikesta kulut-

tajien ostamasta ruoasta. Hävikkiruoan 
arvo maassamme on noin 500 miljoonaa 
euroa vuodessa (luvut perustuvat useisiin 
eri tutkimuksiin ja ovat peräisin Luon-
nonvarakeskukselta). Vielä kun otetaan 
huomioon ruoantuotannon ympäristö- ja 
ilmastovaikutukset, voidaan todeta häm-
mentävän suuren osan päästöistäkin syn-
tyneen aivan turhaan. 

Me tavalliset mollukatkin osaamme 
käyttää tietokoneita ja älypuhelimia, 
mutta jääkaapin sisällön hallinta ei tahdo 
meiltä aina luonnistua. Ilman erikoiskou-
lutusta voi kuka tahansa tarkistaa parin 
päivän välein kaapin sisällön ja nostaa 
vanhemmat tuotteet etualalle, jotta ne 
tulisivat käytetyksi ennen kuin mene-
vät pilalle. Hävikkiasiassa kotitaloudet 
eroavat suuresti toisistaan, sillä monissa 
kodeissa asia on tiedostettu ja hävikki on 
pienentynyt, mutta sitten on kotitalouk-
sia, joiden jääkaappi on katastrofieloku-
van ja kompostin risteytys. 

Iso hävikki katoaa pienellä vaivalla ja 
samalla säästyy rahaa. Kurkista sinäkin 
kaappiisi sillä silmällä, se on ekoteko! 

Ainekset:
250 g  Härkis-härkäpapuvalmistetta
1 kpl  sipuli 
2 kpl  valkosipulin kynsiä
1 rkl  öljyä paistamiseen
1-3  säilöttyä chipotle chiliä
2 tl  jauhettua juustokuminaa eli jeeraa
1 tl jauhettua korianteria
1 tl  savustettua paprikajauhetta
1 rkl kuivattua oreganoa
400 g  tomaattimurskaa
2 rkl  tomaattipyreetä
3 dl  kasvislientä
1 rkl  tummaa muscovadosokeria
1 prk  kidneypapuja
suolaa ja mustapippuria myllystä

Tee näin:
Kuori ja kuutioi sipuli. Kuori ja hienonna  
valkosipulin kynnet. Hienonna veitsellä säilö-
tyt chipotle chilit. Kuumenna padassa öljy ja 
lisää kuutioitu sipuli. Kuullota sipulia muuta-
man minuutin ajan.

Lisää pataan härkis, valkosipuli, chipotle  
chilit, jeera, korianteri ja savustettu paprika-
jauhe. Paista muutaman minuutin ajan.  
Lisää tomaattimurska, kasvisliemi, tomaatti- 
pyree ja oregano. Kuumenna kiehuvaksi ja 
lisää kidneypavut sekä muscovadosokeri.

Anna chili sin carnen kiehua miedolla  
lämmöllä noin 25 minuuttia.  Mausta  
mustapippurilla ja suolalla, tarkista maku  
ja lisää tarvittaessa mausteita.
Tarjoile chili sin carne keitetyn riisin kanssa. 

CHILI SIN CARNE HÄRKIS  
(4 annosta)

Leikkaa resepti talteen

Tässä härkisversio kaikille tutusta  
chili con carnesta. Viime aikoina on  
raportoitu lukuisia tapauksia, joissa  
pinttynyt lihansyöjä on maistanut tätä  
ja ahminut itsensä ensiapuun.

IHMISET OVAT TUTKIMUSTEN 
MUKAAN YHÄ KIINNOSTUNEEMPIA 

RUOKAILUTOTTUMUKSISTAAN 
JA KAIKILLE EI ENÄÄ RIITÄ, ETTÄ 

LAUTASELLA ON KASVIKSIA, 
VAAN OSA HALUAA SELVITTÄÄ 

KOKO RUOKAVALIONSA 
TERVEYSVAIKUTUKSET.
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Kerrotko aluksi mikä on asukastoimikunta? 
Se on toimielin, joka toteuttaa laissa säädettyä vuokratalojen 
omistajien ja asukkaiden yhteishallintoa, antamalla asukkaille 
päätösvaltaa ja vaikutusmahdollisuuksia omaa asumista kos-
kevissa asioissa. Tässä tapauksessa asukastoimikunnat ovat 
siis POASin asukkaiden yhteydenpitokanava POASin suuntaan. 
Homma toimii siten, että vähintään kerran vuodessa kutsutaan 
koolle asukkaiden kokous, joka valitsee keskuudestaan asukas-
toimikunnan. Asukastoimikunta on tavallaan talon asukkaiden 
”hallitus”, joka välittää tietoa, ideoita ja ehdotuksia asukkaiden 
ja POASin välillä. Toimikunnat voivat myös ideoida ja järjestää 
kaikenlaista toimintaa talon asukkaille mm. grillibileitä, eloku-
vailtoja, pikkujouluja tai muuta kivaa. POAS myöntää asukas-
toimikunnille määrärahoja, joilla voidaan maksaa yhteisten 
tapahtumien järjestämisestä koituvia kuluja sekä hankkia yh-
teisiin tiloihin erilaista kalustoa, esimerkiksi television kerho-

Hyviä  
kokemuksia  
ja parempaa  
asumista 
Haastattelussa asukastoimikuntien 
yhteistyöelimen puheenjohtaja Visa Rantala. 
Titteli on pitkä, mutta niin on myös Visan 
kokemus POASin asukastoimikunnista. 

huoneelle. Näistä määrärahoista hankitaan myös yhteiskäyt-
töön tarkoitettuja lainatavaroita, kuten tikkaat, porat ja muut 
tarve-esineet. 

Mitkä ovat asukastoimikunnan keskeiset tehtävät? 
Laki yhteishallinnosta vuokrataloissa määrittelee tietyt teh-
tävät, jotka liittyvät valmisteluun ja lausuntojen antamiseen 
koskien talojen talousarvioesityksiä, vuokranmääritysesityksiä, 
pitkän ajan korjaussuunnitelmia, huoltosopimusten sisältöä, 
yhteisten tilojen käyttöä ja monia muita asioita. Pääsääntöi-
sesti kokouksissa käsitellään ihan arkisia asumiseen liittyviä 
käytännön asioita. Minä tiivistäisin asian siten, että asukas-
toimikunnan tärkein tehtävä on välittää asukkaiden toiveita 
ja tarpeita eteenpäin ja toimia linkkinä POASin suuntaan. Toi-
minta on siis asukkaiden edunvalvontaa. 

Minkälaista yhteistyötä asukastoimikunnat  
tekevät keskenään? 
Se vaihtelee paljon jo ihan maantieteellisistä syistä, sillä lähek-
käin sijaitsevat toimikunnat tekevät helpommin yhteistyötä 
ja järjestävät yhteisiä tapahtumia. POASilla on muuten kaksi 
yhteisasukastoimikuntaa, Hervannassa ja Härmälässä, jois-
sa useamman taloyhtiön asukkailla on yhteinen toimikunta 
ja homma toimii kätevästi, kun talot sijaitsevat ihan toistensa 
naapurissa. 

Mikä on johtamasi asukastoimikuntien  
yhteistyöelimen toimenkuva? 
Se käsittelee POASin koko asuntokantaa koskevia asioita, kuten 
vuokria ja pitkän aikavälin korjauksia sekä mm. järjestyssään-
töjä. Yhteistyöelimessä on edustettuna kaikki toimikunnat ja 
se kokoontuu noin 3-4 kertaa vuodessa ja pitää syksyisin bud-
jettikonferenssin, jossa käydään perusteellisesti läpi seuraa-
van vuoden budjettisuunnitelma. Yhteistyöelin valitsee myös  
POASin hallituksen asukasedustajat sekä valitsee asukkaiden 
oman tilintarkastajan. Eli toiminta on asukkaiden yhteisten 
asioiden hoitoa ja uusien ideoiden sekä toimintamallien jaka-
mista kaikkien kesken. 

Tampereella tapahtuu
TOUKOKUU
10.5. Unelmien liikuntapäivä 
 Liikkumisen kokeilu- ja  
 pop up -päivä. Teemana eri 
 ikäiset yhdessä liikkeellä.

11.5. Taide- ja käsityötori 
 Tallipihalla
 Tallipiha täyttyy vierailevista  
 kädentaitajista, jotka  
 myyvät käsitöitä, herkkuja, 
 designia ja uniikkia  
 lahjatavaraa.

15.5. SAKUgames
 Opiskelijoiden liikunta- 
 tapahtuma Tampereella.  
 Kahdeksan lajia, kilpa- ja 
 harrastesarjat.

16.-19.5. Kansainväliset  
 suurmarkkinat
 Hämeenpuistossa on yli  
 100 kauppiasta 35 eri 
 maasta. Kokeile, miltä  
 maailma maistuu!

KESÄKUU
3.6.  Tammelantorin ympäristötori
 Monipuolinen ekotapahtuma. 
 Torilla otetaan vastaan ongelma- 
 jätteitä ja sieltä löytyy  
 Ekokumppaneitten tavaran- 
 vaihtoalue teemalla  
 Tuo tullessas – vie mennessäs.

4.-9.6.  Tampereen sävel
 Kuoro- ja lauluyhtyetapahtuma. 
 Ohjelmaan kuuluu työpajoja  
 sekä ilmaiskonsertteja. Kaikkea 
 popista wanhaan musiikkiin.
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Olet POASin hallituksessa asukasjäsenenä.  
Millainen kokemus se on ja on ollut sinulle? 
Aika POASin hallituksessa on ollut opettavaista, mielen-
kiintoista sekä haastavaa. Tänä aikana POAS on kokenut 
fuusion nykymuotoonsa ja vaihtanut toimitusjohtajaa  
Jokisen Timon edeltäjän jäätyä eläkkeelle. Ilahduttavaa 
on ollut huomata se tapa, jolla asukasjäsenet otetaan vas-
taan hallituksessa. Meitä aidosti kuunnellaan ja meidän 
näkemyksillemme annetaan arvoa, se tekee osallistumi-
sesta mielekästä ja hyvin motivoivaa. 

Mitä aktiivisuutesi asukastoimikuntatoiminnassa  
on antanut sinulle? 
Olen saanut paljon kavereita ja päässyt tutustumaan naa-
pureihin hississä tervehtimistä syvällisemmin sekä op-
pinut valtavasti vuokra-asuntoalasta sekä yhteisöllisestä 
toiminnasta. Toiminta on ollut mielekästä ja siinä sivussa 
olen oppinut paljon hyödyllisiä vuorovaikutustaitoja. 

Mitä vinkkejä antaisit asukastoimikunnista  
kiinnostuneille? 
Lähde rohkeasti mukaan toimintaan! Voit osallistua juuri 
sellaisella panoksella kuin itse haluat. Ota yhteyttä omaan 
asukastoimikuntaasi ja saat lisätietoja asiasta. 

Mitä hyötyä näet asukastoimikuntatoiminnasta 
olevan asukkaille ja toisaalta POASille? 
Keskeisiä hyötyjä kaikille osapuolille ovat toiminnan syn-
nyttämä me-henki, kollektiivinen vastuuntunto yhteisis-
tä tiloista ja mahdollisuus vaikuttaa omaan asumiseensa. 
Asukkaat saavat omia ideoitaan ja toivomuksiaan läpi 
huomattavasti paremmin järjestäytyneinä kuin yksin ja 
toisaalta POAS saa jatkuvaa ruohonjuuritason tietoa eri 
asuntokohteiden olosuhteista ja tarpeista. Tiedonkulku 
tuottaa tärkeää arjen ymmärrystä POASille ja auttaa mm. 
parantamaan kiinteistöhuoltoa ja toisaalta asukkaat ovat 
tyytyväisiä päästessään vaikuttamaan asioihin. 

6.6.  Puolustusvoimien  
 kesäkiertue
 Puolustusvoimien  
 musiikillinen kesäkiertue 
 vierailee Tampereella.

8.-15.6.  Pirkanmaan Pride
 Tapahtumiin kuuluu  
 kulkue, puistojuhla,  
 työpajoja, bileitä sekä 
 paljon muuta.

21.-22.6. Valtteri Festival 
 Telakan ja Tullikamarin 
 Pakkahuoneen yhteinen 
 keskikesän ilottelu. 
 Ilmainen juhannussauna 
 lämpiää jälleen  
 Tullikamarin kupeessa.

HEINÄKUU
5.-6.7.  Iskelmäkesä
 Kaupunkifestivaalikiertue  
 pysähtyy Tampereelle. 
 Kotimaiset huippuartistit 
 nousevat lauteille.

12.-13.7.  Sauna Open Air
 Tukkaheviä tuutin täydeltä.

18.-20.7.  Tammerfest
 Runsaasti tapahtumia 
 Ratinanniemen festivaali- 
 puistossa ja klubeilla.

ELOKUU
5.-11.8.  Tampereen teatterikesä
 Teatteriväen kesäpäivät, 
 esityksiä joka lähtöön. 
 Tapahtumien Yö 8.8.

16.8. POASin asukaspäivä 
 Ilmainen asukaspäivä- 
 konsertti Pyynikin kesä- 
 teatterilla. 
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Suuren tornitalon alaovella tuntee itsensä pieneksi. Niska ke-
nossa katson pitkin seinää, joka tuntuu jatkuvan pilviin asti. Ovi 
aukeaa ja asiallisen insinöörin oloinen nuorimies toivottaa mi-
nut tervetulleeksi taloon. Hän on Janne Peltonen, talon asukas 
ja vuosi sitten valmistunut diplomi-insinööri. Janne johdattaa 
minut sisään kertoen samalla asuneensa talossa kaksi ja puoli 
vuotta ja viihtyneensä kerrassaan mainiosti. Häntä viehättää 
itse talon lisäksi koko korttelin moderni arkkitehtuuri. Talon 
ala-aula on tyylikäs ja sen seinällä on klassisen eteistaulun si-
jaan näyttö, josta ilmenee muutakin informaatiota kuin vain su-
kunimiä ja asuntojen numeroita.

Astumme toiseen talon hisseistä ja nousu ylimpään ker-
rokseen on nopea ja miellyttävä humaus. Päästyämme Jannen 
asuntoon 16. kerrokseen näen ikkunoista avautuvan upean mai-
seman. ”Minun silmääni miellyttää kovasti kun ikkunasta nä-
kyy sekä kaupunki että metsää ja toisaalta on huima tunne, kun 
sumuisella säällä tuntuu kuin talo olisi upotettu maitolasiin”, 
Janne kertoo. Hän selvästi nauttii asumisoloistaan. Kysyessäni 
tuntuuko koskaan, että talo huojuisi tuulessa, Jannea hieman 
hymyilyttää: ”Ei tunnu lainkaan, mutta kovempi tuuli kyllä rä-
misyttää välillä parvekelasituksia ja vinkuu muutenkin raken-
teissa, mutta sehän on ihan normaalia matalammissakin kerros-
taloissa”. Vaikka parveke on 50 metrin korkeudessa, voi kesällä 
kuulemma aivan hyvin lueskella lehteä lasitus auki, ilman että 
tuuli vie julkaisun mennessään. Ilmeisesti tornitalon yläkerran 
ohuempi ilmanala on stimuloivaa, sillä diplomityönsä lisäksi 
Janne on täällä kehitellyt myös nimet POASin sähköautoille ja 
voittanut nimikilpailusta itselleen leffaliput. 

Porvoosta lähtöisin oleva Janne on asunut lapsuutensa oma-
kotitalossa, sitten kerrostaloissa toisessa ja myöhemmin seit-
semännessä kerroksessa ennen muuttoa nykyiseen kerrokseen 

Korkealla  
on kiva olla
POASin talokannan kruununjalokivi on 
Hervannassa kohti korkeuksia kurkottava 
Pirkka Kuutonen. Valmistuessaan vuonna 
2011 tämä maamerkki oli Tampereen korkein 
asuintalo. Rakennuksen strategiset mitat  
ovat: 55 metriä korkeutta × 108 asuntoa ×  
16 kerrosta. Tutustuimme taloon oppaanamme 
Janne Peltonen, joka asuu Pirkka Kuutosen 
ylimmässä kerroksessa.

numero 16. Hän siis tuplaa asumiskorkeutensa jokaisessa muu-
tossa. Ennen viimeisintä asunnonvaihtoaan Janne kulki päivit-
täin Pirkka Kuutosen ohi ihaillen taloa ja miettien, että siellä 
voisi olla kiva asua. Sitten hän ryhtyi tuumasta toimeen, teki 
asuntohaun POASille ja eipä aikaakaan, kun Janne purki laati-
koita unelmakohteessaan. Jannen mielestä yksi POASin monista 
reiluista ominaisuuksista on se, että valmistumisen jälkeen ei 
heti joudu muuttamaan, vaan ehtii työelämään ja tulevaisuuden 
suunnitelmiin kiinni, ennen kun kolmekymppisenä pitää katsoa 
asumista uusin silmin.

Pirkka Kuutosen saunatilat ja asukkaiden yhteinen kerhohuo-
ne sijaitsevat ylimmässä kerroksessa ja omaavat mieltä kiihotta-
vat näköalat joka puolelle Tamperetta. Täällä kelpaa viettää pik-
kujouluja tai katsoa porukalla Suomen peliä, sillä puitteet ovat 
mahtavat. Tällaista luksusta harvasta opiskelijatalosta löytyy ja 
ei ihme, että Jannen on helppo kutsua kavereitaan illanistujai-
siin ja katselemaan vaikka uuden vuoden raketteja ihan uudesta 
näkövinkkelistä. 

Pirkka Kuutonen on yksi Hervannan kolmesta tornitalosta ja 
se on sekä arkkitehtuurisesti että rakennusteknisesti melkoinen 
taidonnäyte. Ken on tämän talon yläkerrasta nähnyt auringon 
laskevan Tampereen yllä, tietää että sitä ei rakennettu turhaan.
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POAS 
uutiset

ma-pe 9.00-15.00
kuun 1. arkipäivä  
klo 9.00-17.00

Toimistomme  
aukioloajat:

Solusta yksiöön?
Asutko solussa ja unelmoit omasta yksiöstä? 
Mahdollisuutesi saada yksiö keväällä ovat normaalia 
paremmat, jos täytät alla olevat ehtomme. Kampanja on 
voimassa 1.4.-31.7.2019!
• Hakijan tulee olla asunut solussa 1.9.2018 alkaen, eikä vuokravelkaa saa 

olla. Asunto on otettava välittömästi vastaan. Irtisanomisajassa joustetaan 
(ei lain mukaista irtisanomisaikaa, normaali muuttosiivous jne.)

• Vakuus tulee olla min. 300 euroa ja sopimuksesta peritään toimistomaksu 
(20 euroa).

• Jos em. ehdoilla oleva asukas on jo tehnyt hakemuksen, hänet huomioi-
daan eikä uutta hakemusta ole välttämätöntä tehdä. Kannattaa kuitenkin 
huomioida, että asuntoja tarjotaan vain sen mukaan, mitä hakija on hake-
mukselleen hakuehdoiksi valinnut. Jos vanhan hakemuksen osalta herää 
epävarmuutta, kannattaa olla yhteydessä POASin toimistolle.

• Hakemuksen kriteerit täyttävästä asunnosta kieltäytyminen palauttaa ha-
kemuksen normaaliin tilaan, joka vähentää huomattavasti hakijan mah-
dollisuuksia saada uusi tarjous. Hakemus on voimassa 3 kuukautta ja on 
tarvittaessa uusittava.

Muuttolaatikot sisään muuttaville
POAS haluaa osaltaan helpottaa uusien asukkaidensa muuttoprosesseja ja 
tarjota sisään muuttaville uusille asukkailleen muuttolaatikot veloituksetta. 
Ehtona on, että asukas muuttaa POASille asumaan. Sopimuskumppanimme 
Hakonen Solutions toimittaa laatikot asukkaalle kaikkialle Suomeen (pl. Ah-
venanmaa).

Yksin muuttavalle toimitetaan enintään 20 kpl muuttolaatikoita. Kahdelle 
tai useammalle henkilölle toimitetaan enintään 30 kpl muuttolaatikoita (hen-
kilömäärällä tarkoitetaan sopimusosapuolia eli sopimuksen allekirjoittaneita 
henkilöitä).

Täytä ja lähetä lomake, niin Hakonen Solutions ottaa sinuun yhteyttä kol-
men (3) arkipäivän aikana, jolloin voitte sopia toimitusajankohdan yms. asiat. 
https://portaali.tampuuri.fi/poas/muuttolaatikkotilaus

Mikäli tarvitset muuttoapua, käytössäsi on POASin ja Hakonen Solutionsin 
välinen sopimushinnasto.

Muistathan kierrättää pahvilaatikot oikein muuton jälkeen tai käyttää niitä 
esimerkiksi varastolaatikkoina.

POASin  
asukaspäivä 16.8.
Ilmainen asukaspäiväkonsertti 
Pyynikin kesäteatterilla. Ovet 
aukeavat klo 18 ja soitto alkaa  
klo 19. Esiintyjinä Iisa sekä 
Annukka & Sasja. Konserttiin 
mahtuu ensimmäiset 800 
ilmoittautunutta, joten ole nopea! 
Voit ottaa mukaasi avecin. 
Ilmoittautumisen alkupäivämäärä 
on vielä avoin, seuraa asiaa 
verkkosivuiltamme. Tule  
viettämään hauska ilta muiden 
POASilaisten kanssa!

Näe atleetit Ratinassa
POAS tarjoaa yhteistyössä Tampereen Pyrinnön kanssa  
asukkailleen vapaaliput yleisurheilun GP-kisasarjan  
Tampereen osakilpailuun 3.7.2019. Ilmoittaudu osoitteeseen  
toimisto@pyrinto.fi koodilla ”POAS” 15.6.2019 mennessä. 

Asukaspäivä 4.5. klo 11-14 
Kaupin urheilupuistossa
Tervetuloa viettämään koko 
perheen voimin hauska päivä 
jalkapallon merkeissä! Asukas- 
päivän järjestää POAS yhteistyössä 
Ilveksen edustusjoukkueen kanssa.

Luvassa on aikuisten joukkuein 
pelattavia kuplafutismatseja ja 
jalkapalloon liittyviä toiminta-
rasteja. Perheen pienimpiä varten 
on temppurata ja futisbiljardia.

Paikalla on myös Ilveksen miesten 
edustusjoukkueen pelaajia.

Tapahtumaan osallistuville on 
veloituksetta tarjolla mehua, vettä 
ja grillimakkaraa.

@poaskoti
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Anna palautetta lehdestä!

Sorsapuisto 1, 33500 Tampere
toimisto@poas.fi, p. 040 668 6008@poaskoti

bit.ly/poastinenpalaute

Kaikkien palautetta ennen 1.6.2019 antaneiden kesken 
arvotaan 2 kpl Finnkinon leffa- ja herkkulippuja.

Päivitä yhteystietosi  
asukassivustolle – voit voittaa 
liput Metallican keikalle!
Ajantasaiset yhteystiedot auttavat meitä  
palvelemaan asukkaitamme paremmin.

Käy päivittämässä yhteystietosi 7.5.2019 mennessä 
asukassivuston (asukassivusto.poas.fi) kautta,  
ja voit osallistua samalla legendaarisen Metallican 
konserttilippujen arvontaan.

Samalla autat meitä kehittämään asukassivustoa 
entistä paremmaksi.

bit.ly/asukassivustokysely


