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S aimme nauttia ennätyksellisen lämpimästä ke-
sästä ja hellepäivien määrä hipoi ennätyksiä. 
Kesä on jo takanapäin ja katseet ovat jo pik-
kuhiljaa kääntymässä joulun odotukseen sekä 

ensi vuoden haasteisiin. 
Tätä lehteä tehtäessä on talousarvion laadinta par-

haillaan käynnissä. Isoimmista hankkeista on käynnis-
tymässä täydennysrakennushankkeiden urakkakilpailut 
Vaahterakujalla ja Ristinarkuntiellä. Molemmissa koh-
teissa on tarkoitus aloittaa työt keväällä 2019, mikäli 
saamme toteutuskelpoisia tarjouksia urakoitsijoilta. 
Lisäksi POASilla on lukuisia uusien asuntojen ja oman 
asuntokannan kehityshankkeita vireillä, joista kerrom-
me heti lisää, jos ja kun ne realisoituvat.

Tänä vuonna jouduimme verottajan yleishyödylli-
syyspäätöksen vuoksi tarkistamaan vuokriamme. Tätä 
kirjoitettaessa asian käsittely on edelleen kesken Kor-
keimmassa Hallinto-oikeudessa ja tiedotamme asiasta 
heti päätöksen saatuamme. Kuluvana- ja edellisvuosina 
tehdyt toiminnan tehostamistoimenpiteet, huolellinen 
taloudenpito ja parantunut käyttöaste kantavat nyt he-
delmää.  Talousarvion laadinnan tässä vaiheessa näyt-
täisi siltä, että 2019 isompiin vuokrantarkistuksiin ei 

olisi tarvetta lähteä. Hallitus käsittelee ja päättää talous-
arviosta joulukuussa, jolloin myös vuokrista päätetään.

Merkittävä kiinteistöjemme lukitusuudistus etenee 
suunnitellusti. Tänä vuonna olemme uudistaneet kol-
men ison kohteen lukitukset ja tulevana vuonna jatke-
taan suunnitelmien mukaan. Vuonna 2019 on tarkoi-
tuksena uusia lukitukset seitsemään kiinteistöön sekä 
vuonna 2020 loput, vielä uusimatta olevat kohteet. Ku-
luvana vuonna olemme myös kehittäneet vahvasti omaa 
kiinteistöhuolto-organisaatiotamme, toivottavasti se 
näkyy myös asukkaille parantuneena palveluna. 

Jotta voimme edelleen tehokkaammin kehittää toi-
mintaamme oikeaan suuntaan, olemme tänä vuonna 
ottaneet käyttöön asiakaspalauteportaalin. Keräämme 
asukkailtamme POASille arvokasta palautetietoa sekä 
asumisen aikana että sisään- ja poismuuttovaiheissa, 
kuin myös asunnoissa tapahtuneiden huoltotoimenpi-
teiden kokemuksista. Toivomme asukkailtamme aktii-
vista osallistumista kyselyihin, niihin vastaaminen on 
erittäin helppoa ja nopeaa, eikä niitä tule liian usein. 
Saamamme palaute auttaa meitä edelleen kehittämään 
toimintojamme oikeaan suuntaan. Kiitokset jo etukä-
teen vastauksistanne!

TIMO JOKINEN
toimitusjohtaja
Pirkan Opiskelija-asunnot Oy

Tehostamistoimenpiteet
kantavat hedelmää

Hyvää loppuvuotta ja rauhallista joulun aikaa!

@poaskoti
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Harmoniaa 
  tilan ehdoilla

Aino Urpiolan sisustaminen on lähtenyt liikkeelle tila- ja säilytysratkaisuista, sillä 26 m2 yksiö 
POASin Lompanlinnassa vaatii kompakteja kompromisseja. Muuttaessa piti luopua divaani- 
sohvasta, mutta valkoinen sohvasänky on muodostunut miellyttäväksi loikoilupaikaksi.
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Huoneen yleisilme kuvastaa uuden ja van-
han liittoa. Vaaleat sävyt saavat aikaan 
kevyen ilmeen ja luovat avaraa tyyliä. 

Koriste-esineillä ja muilla tavaroilla on 
omat mietityt paikkansa, niinpä estetiik-
ka henkii harmoniaa. Valinta ei kylläkään 
ole helppoa, koska on niin paljon ihania 
esineitä, joita olisi kiva pitää esillä. Huo-
nekalut ja kodin esineet ovat osittain 
lapsuuden kodista ja loput ovat kertyneet 
vuosien varrella. Sisustus henkii omalla 

tavallaan asujan elämänkulkua. 
Sisustuksen Aino näkee ikuisuuspro-

jektina, jossa riittää loputtomiin pientä 
hiomista ja muokkaamista. Inspiraatiota 
hän on hakenut sisustusblogeista, kes-
kusteluryhmistä ja alan messuilta. Asun-
tomessuja Aino suosittelee superidearik-
kaana paikkana!

Taloa, jossa asunto sijaitsee, Aino suit-
suttaa estoitta. Se on ihanan hurmaa-
va. Uudistettu, mutta henkii vanhaa ja 

SISUSTUKSEN AINO NÄKEE IKUISUUSPROJEKTINA, JOSSA RIITTÄÄ LOPUTTOMIIN 
PIENTÄ HIOMISTA JA MUOKKAAMISTA. INSPIRAATIOTA HÄN ON HAKENUT 

SISUSTUSBLOGEISTA, KESKUSTELURYHMISTÄ JA ALAN MESSUILTA. 

KAIKKIEN KEITTIÖVÄLINEIDEN 
EI TARVITSE OLLA PIILOSSA 

VETOLAATIKOISSA, TÄSSÄ LUOVA 
RATKAISU PIENEN RUOANLAITTO- 

TILAN ERITYISTARPEISIIN. 

TALOA, JOSSA ASUNTO SIJAITSEE, 
AINO SUITSUTTAA ESTOITTA. SE ON 
IHANAN HURMAAVA. UUDISTETTU, 

MUTTA HENKII VANHAA JA 
PÖNTTÖUUNITKIN ON SÄILYTETTY. 

pönttöuunitkin on säilytetty. Se on myös 
kauniilla paikalla ja sijainti on älyttömän 
hyvä. Sisustusvinkkinään Aino kehottaa 
vain pitämään silmiä auki ja katsomaan 
ympärilleen, sillä ei ole tiettyjä kaavoja, 
vaan pitää kokeilla rohkeasti ja antaa pin-
tojen ja värien leikkiä. 

Kaikkien keittiövälineiden ei tarvitse 
olla piilossa vetolaatikoissa, tässä luova 
ratkaisu pienen ruoanlaittotilan erityis-
tarpeisiin. 
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pjhoy.fi/repejaromu

Jätteiden
lajitteluopas
Kohteiden jätepisteelle jätetyt huonekalut ja muut  
romut kuormittavat luontoa ja näkyvät nousevina 
vuokrina. Huonekalujen jättäminen jätepisteille tai 
kohteen yhteisiin tiloihin on ehdottomasti kielletty.  
Mikäli huomaat, että joku tuo jätepisteelle sinne 
kuulumatonta jätettä, ilmoita asiasta POASille 
nettisivuilta löytyvällä häiriöilmoituslomakkeella. 

MYY
• Facebookin kirppisryhmät 
• Tori.fi ja Huuto.net
• Tampereen useat itsepalvelukirppikset
• Kohteiden omat Facebook-ryhmät
 
LAHJOITA:
• Tori.fi
• Hyväntekeväisyyskirpputorit, 

kuten Pelastusarmeija, UFF ja Fida
• Kierrätyskeskukset
• Usealla kierrätyskeskuksella on oma maksuton 

noutopalvelu
 

Huonokuntoiset ja hajonneet huonekalut, 
sekä romut tulee toimittaa jäteasemille- ja 
jätekeskuksiin!

REPE&ROMU
Repe&Romu kiertää Tampereella yleensä keväällä 
ja syksyllä. Kaverukset ottavat maksutta kyytiinsä 
kodin vaaralliset jätteet, metalliromut sekä sähkö-
laitteet. Tarkista aikataulu:

POAS on rakentamassa 
Ekokompassia syksyn 
2018 aikana. Ekokompassi 
on käytännönläheinen 
ympäristöjärjestelmä, 
jonka avulla POAS 
toteuttaa ympäristötyötä.
Osana tätä työtä POAS kouluttaa henkilökuntan-
sa, sekä lisää ja päivittää asukkaille suunnattua 
ympäristöön ja kestävään kehitykseen liittyvää 
tiedotusta. Haluamme tarjota asukkaille riittäväs-
ti käytännöllistä tietoa siitä millä keinoilla omassa 
arjessa voi vaikuttaa ympäristöasioihin ja vähentää 
esimerkiksi energian- ja vedenkulutustaan, sekä 
syntyvän sekajätteen määrää.  

JÄTEPISTEELLE TUOTUJEN, SINNE 
KUULUMATTOMIEN JÄTTEIDEN, KUTEN 
HUONEKALUJEN POISVIENNISTÄ 
SYNTYVISTÄ KUSTANNUKSISTA 
LASKUTAMME NIIDEN TUOJAA. JOS 
TUOJA EI OLE TIEDOSSA LASKUTAMME 
KAIKKIA KOHTEEN ASUKKAITA.

HUOM!

pirkanmaankierratys.fiLUE LISÄÄ:
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Huolimaton jätteiden lajittelu 
kasvattaa asumisen kustannuksia
POASin kiinteistötyönjohtaja Timo Jäärni on kiireinen mies.  
Hän lopettaa juuri ennen haastattelua puhelun, jossa saa tiedon 
jätepisteen viereen jätetyistä huonekaluista. Tämä oli kaikkea 
muuta kuin ensimmäinen hänen vastaanottama puhelu tästä 
aiheesta ja tuskin viimeinenkään. Ongelma on Jäärnin mukaan 
valitettavan yleinen.

– On asukkaita joille ei ehkä ole kerrottu, 
tai koskaan opetettu, jätteiden kunnolli-
sesta lajittelusta. Eikä siitä, että jäteasti-
oiden vierusta ei ole mikään yleinen kaa-
topaikka. Juuri huonekalut ovat meille se 
kaikkein suurin ongelma.

Mainitessaan huonekalut kiinteistö-
työnjohtaja osuu suoraan jätepisteiden 
ongelman ytimeen. Ne eivät ole pelkäs-
tään ikävän näköisiä roskisten vieressä, 
vaan niistä aiheutuu huomattavaa ta-
loudellista haittaa taloyhtiölle ja lopul-
ta niiden asukkaille.

– Jätepisteisiin jätetyistä huoneka-

tullessaan rottaongelman. Haittojen lista 
on lähes loputon, hän jatkaa.

Timo Jäärni kannustaakin asukkaita kah-
teen asiaan: ottamaan selvää ja käyttämään 
omaa maalaisjärkeään.

Mielestäni ympäristövastuusta ei ole kes-
kusteltu riittävästi. Ympäristöopetusta voisi 
olla kouluissakin nykyistä enemmän tai sit-
ten se opetus vain unohtuu jonnekin. Uskon, 
että ihminen kyllä itse tiedostaa milloin hän 
ei tee asioita oikein. Silloin olisi hyvä ottaa 
maalaisjärki mukaan ja ottaa selville se oi-
kea tapa toimia.

POASin asukasoppaasta löytää kaiken 
tarvittavan tiedon jätteiden lajitteluun. Li-
säksi Jäärni rohkaisee asukkaita olemaan 
enemmän yhteydessä ja pyytämään neu-
voja. 

Keskustelumme päättyy siihen, kun Jäär-
nin puhelin soi ja hän vastaanottaa jälleen 
yhden vikailmoituksen. Vielä on paljon työ-
tä tehtävänä.

luista tulee joissakin taloyhtiöissä li-
säkustannuksia jopa satoja euroja joka 
kuukausi. Tämä on todella paljon. Jos 
tavaroiden jättäjää ei saada vastuuseen, 
on maksumies lopulta koko taloyhtiö ja 
tämä voi näkyä pahimmillaan vuokran 
korotuksina, Jäärni linjaa.

– Eivätkä raha ja visuaalisuus ole ne 
ainoat murheenaiheet. Esteetön kulku 
jätepisteelle tai esimerkiksi huoneka-
lujen rautakappaleet ovat aito turval-
lisuusuhka, varsinkin niissä taloissa 
joissa on paljon pieniä lapsia. Lisäksi 
epäsiisti jätepiste tuo valitettavan usein 

BIOJÄTE: 
Ruoantähteet, pilaantuneet 
elintarvikkeet ilman pakkaustaan, 
kuoret, kahvinporot ja 
suodatinpussit, nenäliinat ja 
lautasliinat, puiset aterimet, kasvit, 
ruoho ja lehdet
Ei kiitos: Purkka, tupakantumpit, 
nesteet, tuhka, vaipat ja terveyssiteet

METALLI: 
Säilyketölkit, pantittomat 
juomatölkit, alumiinivuoat ja 
-foliot, kattilat ja paistinpannut, 
ruokailuvälineet, tyhjät maalipurkit 
ja paineettomat aerosolipullot
Ei kiitos: Sähkö- ja 
elektroniikkaromu, kaasupullot, 
vaarallinen jäte

PAPERI: 
Sanoma- ja aikakauslehdet, 
mainokset, kirjekuoret, kopio- 
ja tulostepaperit, puhelin- ja 
tuoteluettelot
Ei kiitos: Märkä tai likainen paperi, 
pahvi ja kartonki

KARTONKI: 
Pahvilaatikot, maito- ja mehutölkit, 
kartonkiset kertakäyttöastiat, 
paperipussit ja -kassit, käärepaperit, 
paperirullien hylsyt ja munakennot
Ei kiitos: Märkä tai likainen kartonki

LASI: 
Tyhjät lasipurkit ja pullot
Ei kiitos: Kristalli, keramiikka 
ja posliini, ikkunalasi, pullojen 
ja purkkien kannet, hehku- ja 
halogeenilamput

SEKAJÄTE: 
Likainen paperi, *muovipakkaukset, 
vaipat, posliini- ja keramiikka- 
esineet, kosmetiikka, tupakan 
tumpit ja tuhka, lemmikkien jätteet, 
rikkinäiset kasetit, cd- ja dvd-levyt, 
hehku- ja halogeenilamput

SÄHKÖLAITTEET: 
Televisiot, radiot, pesukoneet jne.
Vie sähkölaitteet jäteasemille, 
Repe&Romu-kierrokselle, tai 
kauppojen SER-kierrätyspisteille

VAARALLINEN JÄTE: 
Maalit, lakat, liuottimet, ohenteet, 
kemikaalit, akut, loisteputket jne.

Vie kodin vaarallisten jätteiden 
vastaanottoon jäteasemalle tai 
jätekeskukseen. Myös Repe&Romu 
-kierros kerää vaarallista 
jätettä. Säilytä vaarallinen jäte 
alkuperäisessä pakkauksessaan. 
Vie lääkkeet ja elohopea 
kuumemittarit apteekkiin.
Vie paristot ja kännykän akut niitä 
myyviin liikkeisiin.

MUOVIT: 
*Tyhjät, puhtaat ja kuivat 
muovipakkaukset, kuten 
elintarvikepakkaukset, 
pesuainepakkaukset, muovipussit,  
-kääreet, pullot ja purkit.

Voit viedä muovijätteen Suomen 
Pakkauskierrätys RINKI Oy:n 
ekopisteisiin. Ekopisteet löydät 
osoitteesta kierrätysinfo.fi 
Muovinkeräykseen ei saa viedä 
PVC 03 -pakkauksia.

Tämä on yleisohje jätteiden lajittelusta. Muista aina katsoa säiliön kyljessä olevasta 
tarrasta mihin astiaan jätteet laitat. Lisätietoja lajittelusta ja jätelajeihin kuuluvista 
jätteistä saat esim. www.pjhoy.fi -sivustolta. 
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Joonas Vähämäellä on työpäivä takana. Koti-
matka on tuttu, sillä hän on asunut Siirtolapuu-
tarhankadun asunnossaan nyt jo 14 vuotta. Hän 
vaikuttaa hyvin tyytyväiseltä asuntoonsa.

– Olen tykännyt olla tässä. Pelkästään kulku-
yhteyksien kannalta tämä on erinomainen paikka 
asua. POASin asuntojen hintataso on myös koh-
dallaan, Vähämäki kehuu.

Puhe kääntyy helposti ja nopeasti haastattelijan 
kanssa tapaamisemme pääaiheeseen eli ruokaan. 
Joonakselle iltainen ruoanlaitto on osa arkea, mies 
tekee omien sanojensa mukaan ruokaa itse vähin-
tään 4-5 kertaa viikossa.

– En tykkää syödä samaa ruokaa monena peräk-
käisenä päivänä. Töihin valmistan myös ruokani 
itse ja kokkaamisesta on tullut minulle harrastus, 
kuuluu perustelu keittiössä vietetyille tunneille.

Joonas kuvailee itseään hymyssä suin sipsikal-
javegaaniksi. Hän alkoi viitisen vuotta takaperin 
tietoisesti siirtämään ruokavaliotaan kasvispai-
notteisemmaksi. Monelle vegaaniseen ruokavali-
oon siirtymisessä on kyse terveellisyydestä, mutta 
hänelle motiivi on ollut kuitenkin toinen.

–Halusin siirtyä ruokavalioon, jossa en käyttäisi 
eläinperäisiä tuotteita. Minulle ruoan on pitänyt 
aina myös maistua. Käytin aiemmin voita ruoan-
laitossa ja syön esimerkiksi paljon ranskalaisia. 
Kebabin rakastajana seitanin ilmestyminen mark-
kinoille oli minulle se lopullinen laukaiseva tekijä 
lihasta luopumiseen.

Tällä kertaa keittiössä valmistuu tulista soija-
kookoscurrya. Hän itse kuvailee sitä helpoksi 
ruoaksi tehdä ja jonka kaikki raaka-aineet ovat 
saatavilla isoimmista marketeista. Kokonaishintaa 
aterialle tulee noin 10 € eli hieman alta 3 € annok-
selle.

Kyseistä ruokaa on valmistettu samojen seinien 
sisällä monta kertaa aiemminkin, mutta ajan mit-
taan se on muuttanut muotoaan.

– Olen aikaisemmin tehnyt tätä samaa ruokaa 
kanaversiona. Resepti on siis minulle hyvin tuttu 
ja olen muokannut sitä tässä matkan varrella. Täs-
sä nyt käytettävät soijasuikaleet ovat itse asiassa 
hyvin lähellä kanaa. Proteiinia siinä on kuitenkin 
jopa enemmän kuin kanassa! Makumaailmaltaan 
tämä ruoka on hyvin aasialainen. Annoksessa on 
potkua, mutta chiliä tai srirachaa vähentämällä 
sitä voi miedontaa omaan makuun sopivaksi.

Tämä ei ole lähimainkaan ainoa ruoka, johon 
hän on saanut etsiä käsiinsä korvaavia tuotteita 
vegaaniksi siirtymisensä jälkeen. Nykyinen tarjon-
ta kaupoissa saa mieheltä kiitosta.

Joonaksen 
keittiössä

– Olen pyrkinyt etsimään korvaavia tuotteita lihalle ja nykyisellään se on 
jo kovin helppoa. Suomi on edelläkävijä vegaanisen tarjonnan suhteen. Tääl-
lä on saatavilla paljon sellaisia tuotteita joita ei löydä muualta Euroopasta.

Niille jotka harkitsevat siirtymistä pois lihan käytöstä, Joonas jakaa omat 
rohkaisevat sanansa.

– Kaikki lihan vähentäminen on kotiinpäin. Se on hyvä asia niin itselle 
kuin ympäristölle. Olen jo pitkään tiedostanut lihateollisuuden raadollisuu-
den eläimille, mutta myös ympäristövaikutukset on hyvä ymmärtää ja sisäis-
tää. Vegaanius on minulle valinta, johon kannustan myös muita.

Ruoanlaitosta voi tehdä itselleen 
harrastuksen ja samalla vaikuttaa myös 
ympäristöön.
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Ainekset:
1 pkt Tofurky Slow Roasted 
 Chick’n soijasuikaletta
1 kpl  sipuli
2 kpl  tuoretta chiliä
1 dl  cashewpähkinöitä
2 dl  kookosmaitoa
1 dl  vettä
2 rkl  auringonkukkaöljyä 

1 rkl  punaista currytahnaa (valmista)
2 rkl  soijakastiketta
1 tl  srirachaa

1 rkl  paprikajauhetta
1 tl  kurkumajauhetta
1 tl  rouhittua mustapippuria
3 kpl  kaffirlimen lehteä

Ohje:
Pilko sipuli ja chili öljyn kanssa pannuun  
kuumenemaan. Kun sipulit ovat kuullottuneet, 
lisää sekaan currytahna ja soijakastike, sekoita.

Tofurky soijasuikaleet ovat valmiiksi kypsiä, joten 
ne voi lisätä sekaan sellaisenaan. Tämän aterian 
voi valmistaa myös kuivatuista soijasuikaleista, 
esivalmista ne siinä tapauksessa pakkauksen oh-
jeen mukaan. Laita tässä vaiheessa suikaleet pan-
nulle pähkinöiden ja kuivien mausteiden kanssa 
ja sekoita hyvin. Lisää lopuksi kookosmaito, vesi, 
sriracha ja kaffirlimen lehdet. Sekoita ja anna 
muhia miedolla lämmöllä noin 10 minuuttia.

Tarjoile esimerkiksi riisin kanssa, myös nuudelit 
ovat oiva lisuke tälle ruoalle. Halutessasi voit 
koristella ruoan korianterilla.

TULINEN SOIJA-KOOKOSCURRY  (4 annosta)

"KAIKKI LIHAN  
VÄHENTÄMINEN  
ON KOTIINPÄIN.  
SE ON HYVÄ ASIA  
NIIN ITSELLE KUIN 
YMPÄRISTÖLLE. "

Löydä vegaanisia 
tuotteita helposti:  

www.vegaanituotteet.net

Seuraa Joonaksen 
kokkaamista instassa:

Leikkaa resepti talteen

Indiejoonas
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PYHÄJÄRVI
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Lukuisat lenkkipolut, jalkapallo- ja ko-
ripallokentät sekä uimarannat tekevät 
Tampereesta mahtavan kaupungin liik-
kujalle. Talvisin Tampereelta löytyy myös 
yhteensä noin 120 kilometriä hiihtolatua 
sekä useita talviuintipaikkoja. 

Luistelijoille ja jääkiekkoilijoille löytyy 
talvisin luistelukenttiä ja kaukaloita ym-
päri Tamperetta. Retkiluisteluratoja löy-
tyy sekä Näsijärveltä, että Tohloppi-jär-
veltä. Viime kesänä Tampereen Kalevaan 
avattu, kesäisin avoinna oleva maauimala 
toi mukavan lisän jo valmiiksi hyvään tar-
jontaan. 

Pyöräilyä harrastaville Tampereelta löy-
tyy muun muassa Pyhä- ja Näsi-reitistöt, 
jotka kulkevat Näsijärveä ja Pyhäjärveä 
pitkin. Pyhäjärvellä seilaava Hopealinjat 
-laivayhtiö ottaa kyytiinsä myös polku-
pyöriä, joten omaan retkeensä voi ottaa 
osaksi myös laivamatkan. Lue lisää Näsi- 
ja Pyhäjärven pyöräreiteistä: pyhänäsi.fi

Hervanta
Hervannan alueelta löytyy monipuolises-
ti kauniita järvi- ja metsämaisemia. Suo-
lijärven luontopolku Hervannassa kulkee 
järven rantaa pitkin. Kallioseinämät ja 
siirtolohkareet tuovat jyrkkyyttä ja jyl-

hyyttä lenkkeilijän maisemiin. Hervanta-
järven luontopolku sijoittuu puolestaan 
Ruskontien eteläpuolelle. Uimarantoja 
löytyy muun muassa Suolijärveltä, Her-
vantajärveltä ja Särkijärveltä. 

Talvisin Hervannan alueen ladut vaih-
televat 0,5 kilometristä, aina 14 kilomet-
rin lenkkiin. Suosittu noin 4,3 kilometrin 
hiihtolatu kiertää Suolijärven ja on maas-
toltaan sopivan vaihteleva. Suolijärveltä 
löytyy myös ympäri vuoden avoinna oleva 
ulkoilumaja. 

Hervannan keskustan vapaa-aikakes-
kuksessa voi harrastaa useita liikuntala-
jeja, ja Hervannasta löytyy jopa oma jää-
halli, uimahalli, sekä yleisurheilukenttä. 
Etelä-Hervannasta, Näyttämönpuistosta 
löytyy myös frisbeegolfrata, sekä huima-
päille talvisin jyrkkä pulkkamäki. 

Härmälä ja Vihilahti
Härmälän ja Vihilahden alue sijaitsee 
Pyhäjärven rannassa. Härmälän uima-
rannalta lähtevää kahden kilometrin 
mittaista polkua voikin edetä upeissa 
järvimaisemissa. Varsinkin kesäisin alue 
kukkii puutarhamaisessa loistossa. 

Alueelta löytyy Härmälän uimarannan 
lisäksi, muun muassa Rantaperkiön teko-

Liikuntamahdollisuuksia 
Tampereella

Tampereelta löytyy hyvin monipuolisesti eri ulkoilu- ja liikuntamahdollisuuksia.

Suolijärven maisemia.
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KAUKAJÄRVI

ISOLAMMI

POASin liikuntavuoro

POASin asukkaiden yhteinen  
liikuntavuoro on tiistaisin kello 20-21 
Härmälän koululla (Nuolialantie 47) 
ja siellä pelataan yhdessä eri lajeja.

ALUSTAVA AIKATAULU
6.11.  Sähly
13.11. Lentopallo
20.11. Koripallo
27.11. Toivekerta
4.12. Pikkujouluista pelailua

Pelivälineet löytyvät koululta, 
joten tarvitset mukaan vain  
sisäpelivaatteet ja -kengät.

Liikuntavuorolla pelattiin futsalia 25.9. 

nurminen jalkapallokenttä. Härmälästä ja 
Vihilahdesta on lyhyt matka myös Hatan-
päällä sijaitsevaan Arboretumiin, jossa 
voi ihastella erilaisia istutuksia ja ruu-
sutarhaa. Matkaa voi jatkaa helposti aina 
Etelä-puistoon, Pyynikin uimarannoille 
ja Pyynikin näkötornille saakka. 

Kaukajärvi
Kaukajärveltä löytyy maisemareitti pitkin 
Kaukajärveä, jota pystyy lenkkeilemään 
ja pyöräilemään. Retken päätteeksi voi 
myös pulahtaa uimaan Kaukajärven ui-
malassa tai Riihiniemen uimarannassa. 
Talvisin hiihtämään pääsee valaistua 2 
kilometrin latua Isolammen ympäri, sekä 
Kaukajärven vapaa-aikatalolta lähtevää 
noin 5,5 kilometrin reittiä Vehmaisten 
ulkoilumajalle. Tarjolla on myös noin 20 
kilometrin reitti Taivalpirtille saakka.

Kaupin-Niihaman alue 
Kaupin urheilupuisto sijaitsee lähellä 

ISOLAMMI

SUOLIJÄRVI

1

2

3 4
5

6 7

8

Talviuintipaikat

Kaukajärven uimala
Kaupinojan sauna
Rauhaniemen uimala
Suolijärven talviuintipaikka
Suomensaaren ulkoilualue
Tohlopin talviuintipaikka
Kaukajärven Riihiniemi
Mältinranta
Peltolammi

Talviuintipaikka, josta löytyy 
myös sauna

Tampereen ammattikorkeakoulun pää-
kampusta, kaupungin keskustan kaina-
lossa. Näsijärven läheisyys tekee alueesta 
kuntoliikkujan paratiisin. Käytössä on 
yli 30 kilometriä valaistua ulkoilureittiä, 
joka muuntuu talvella kattavaksi latu-
verkostoksi. Kaupista voi tehdä pitkän 
juoksulenkin aina vaikka Kangasalle asti. 
Kaupissa on myös mahdollista päästä 
seuraamaan jalkapalloa ja pesäpalloa.

Niihaman ulkoilumaja on avoinna joka 
päivä säävarauksella. Majalta löytyy mm. 
kahvio ja grillikota. Alueella on kesäai-
kaan pöytätennis, frisbeegolfrata ja ul-
kokuntosali. Talviaikaan Niihamajärven 
jäälle aurataan luistinrata sekä jääpeli-
alue. Majalta saa lainattua potkukelkkoja 
sekä pulkkia ja liukureita pulkkamäkeen. 
Vuokrattavissa on myös lumikenkiä. 
Kauppi-Kangasala hiihtolatu kulkee ma-
jan vierestä. Ulkoilumajalla pääsee naut-
timaan myös saunan lämmöstä. Niiha-
man majan Facebook-sivuilta löydät 

päivitettyä tietoa majan tapahtumista ja 
aukioloajoista!

Pyynikin harju
Pyynikin harjua pidetään maailman kor-
keimpana soraharjuna. Kuntoilijaa palve-
lee Pyynikin näkötornilta lähtevä neljän 
kilometrin mittainen polku. Pyynikistä 
tehtiin luonnonsuojelualue vuonna 1993. 
Oletko jo kokeillut miten kuntosi kestää 
legendaarisissa Pyynikin portaissa? Tal-
visin Pyynikinharjulta löytyy valaistu 
noin kilometrin pituinen latu. 

Iidesjärven luontopolku
Tampereen tunnetuin lintujärvi luo hui-
kean mahdollisuuden paitsi liikkua, myös 
bongata lintuja. Varsinkin lintujen ke-
vätmuuton aikaan alueella riittää vilinää 
ja vilskettä ihmeteltäväksi. Lintutornilta 
lähtevä, noin seitsemän kilometriä pitkä 
luontopolku, avaa eturivin katsomopaikan 
tämän luontonäytelmän seuraamiseen.

1. Hervannan jäähalli
2. Hervannan uimahalli
3. Hervannan yleisurheilukenttä
4. Hervannan vapaa-aikakeskus
5. Suolijärven luontopolku
6. Suolijärven ulkoilumaja
7. Näyttämöpuisto/frisbeegolfrata
8. Rantaperkiön uimaranta
9. Rantaperkiön tekonurmikenttä
10. Hatanpään Arboretum

11. Kaukajärven maisemareitti
12. Kaukajärven vapaa-aikatalo
13. Kaupin urheilupuisto
14. Niihaman ulkoilumaja
15. Pyynikin harju
16. Pyynikin portaat
17. Pyynikin näkötorni
18. Iidesjärven Lintutorni
19. Iidesjärven luontopolku
20. Kalevan maauimala

HERVANTA
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Pamela 
ilmaisee 
tunteitaan 
tanssin 
kautta

Harvoin pääsee tapaamaan yhtä into-
himoista ihmistä kuin Pamela Roldan. 
Hänen ei tarvitse erikseen sanoa kuinka 
paljon hän rakastaa tanssimista. Sen pys-
tyy aistimaan hänen silmiensä loistosta, 
kun hän puhuu siitä.

Tanssi on Pamelalla verissä. Hän kasvoi 
Argentiinassa ja isä on tanssinopettaja.

-Ensimmäiset balettini taisin tanssia 
ollessani neljän vanha. Tanssitunteja 
aloin ottamaan säännöllisesti jo pian tä-
män jälkeen. Siinä ilmapiirissä oli helppo 
kasvaa kiinni tanssiin, hän muistelee.

Baletin ohella tanssin kirjo oli laaja. 
Alusta alkaen hän tanssi useita erilaisia 
tanssimuotoja, kuten afroa ja salsaa. Tan-
go tuli mukaan vasta myöhemmin.

- Tango on melankolinen ja joskus hy-
vin surumielinenkin tanssi. Sitä pystyy 
ymmärtämään paremmin kun ihminen 
on joutunut käymään näitä tunnetiloja 
läpi omassa elämässään. Kävin vaikeita 

aikoja läpi kun muutin tänne ja kaipasin 
perhettäni. Uskon, että tuo kokemus on 
auttanut minua ymmärtämään tangoa 
paremmin, Pamela kertoo.

Kuinka tanssija ja media-alan töitä 
tehnyt argentiinalainen sitten päätyi 
Tampereelle? Tarina on perinteinen, jos-
sa poika tapaa tytön.

- Tapasin nykyisen mieheni Buenos 
Airesissa, jossa hän oli vaihto-oppilaana. 
Rakastuimme ja päädyin tänne. Tampere 
on upea paikka asua!

Vaikka Pamela on asunut Tampereella 
ja POASin asunnossa nyt jo useamman 
vuoden, on hän yhä vaikuttunut Suomes-
ta ja sen luonnosta.

- Olen todella tykännyt olla Suomessa 
ja erityisen rakastunut olen täällä luon-
toon, sen moninaisuuteen ja pieniin yk-
sityiskohtiin aina oravia myöten. Vihreät 
metsät ja puhtaus ovat tehneet minuun 
suuren vaikutuksen. Talvien kylmyyteen 

ei myöskään ole ollut vaikeuksia sopeu-
tua, mutta pimeyden kanssa on kieltä-
mättä ollut hieman totuttelemista.

Tampereen tarjoamat mahdollisuudet 
harjoittaa rakasta tanssiharrastusta saa-
vat myös kiitosta.

- Oli kyllä todella helppo löytää täältä 
paikkoja missä jatkaa tanssimista. Varsin-
kin salsan tarjonta oli suurta, nykyisel-
lään tanssinopettajana toimiva Pamela 
kertaa.

Suomessa Pamela on saanut törmätä 
hyvin erilaiseen tangokansaan.

- Tango on Suomessa erilaista kuin Ar-
gentiinassa. Argentiinalaisen tangon mu-
siikissa on paljon enemmän vaihteluita 
kuin sen suomalaisessa versiossa. Tämä 
antaa myös mahdollisuuden ilmaista pal-
jon laajemmin omia tunnetilojaan. Itse 
asiassa argentiinalainen tango on erilais-
ten kulttuurien sekoitus, joten oikeastaan 
kuka tahansa pystyy samaistumaan siihen. 
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TUTUSTU PAMELAN TANSSIKOULUUN 
NETISSÄ: WWW.PADMEDANCE.COM

"SILMÄNI AVAUTUIVAT,
KUN MENIN ENSIMMÄISTÄ 

KERTAA PERINTEISIIN 
LAVATANSSEIHIN.  

OLI IHANA LÖYTÄÄ PAIKKA 
JOSSA TÄMÄ KANSA OSAA 

HYMYILLÄ JA RENTOUTUA."

- Silmäni myös avautuivat kun menin 
ensimmäistä kertaa perinteisiin lavatans-
seihin. Oli ihana löytää paikka jossa tämä 
kansa osaa hymyillä ja rentoutua, Pamela 
kertaa aurinkoisena ensimmäistä lava-
tanssikokemustaan.

Mikä saa hänet innostumaan tanssista 
päivä toisensa jälkeen?

- Pidin aikanaan pientä taukoa harras-
tuksestani media-alan opintojen takia. 
Ymmärsin tuolloin etten voi elää ilman 
tanssia. Saan siitä sellaista vapauden 
tunnetta, jota en muualta löydä. Tanssin 
avulla pystyn käsittelemään pelkotilojani. 
Tunnen tunteeni kehoni kautta ja pystyn 
suodattamaan niitä tanssin avulla. Alan 
tuntemaan kipua ja tulen surulliseksi el-
len tanssi.

Testaa palovaroitin säännöllisesti kerran kuukaudessa tai jos olet ollut pidemmän 
ajan poissa kotoa. Toimintakunto kokeillaan painamalla laitteessa olevaa testi-
nappia. Kun nappia painetaan, toimivasta palovaroittimesta kuuluu kova ääni. 

Paristolla toimivat palovaroittimet
Palovaroittimen sekä siinä olevan pariston toimintakunnosta huolehtiminen, 
samoin kuin palovaroittimen hankinta on asukkaan tehtävä. 
(poikkeuksena sähköverkkoon kytketyt palovaroittimet - katso lista)

Sähköverkkoon kytketyt palovaroittimet
Sähköverkkoon kytkettyjen palovaroittimien kunnossapidosta vastaa taloyh-
tiö. Asukas vastaa kuitenkin palovaroittimen toimintakunnon säännöllisestä 
testaamisesta. Sähköverkkoon kytkettyjä palovaroittimia ei missään nimessä 
saa yrittää irrottaa tai muutoin vahingoittaa. 

       Sähköverkkoon kytketyt palovaroittimet löytyvät kohteista: 

Paloturvallisuusviikkoa 
vietetään 24.11.-1.12.  

Pimenevät illat ja kynttilät 
Kynttilöiden polttaminen piristää nopeasti kylmää ja pimeää syksyä. Mikä 
olisikaan tunnelmallisempaa, kuin nauttia kuppi kuumaa kaakaota sohvalla 
lojuen, kynttilän lepattaessa vieressä? Kynttilöiden kanssa on hyvä muistaa 
paloturvallisuus!

Valitse kynttilöille paloturvallinen alusta, kuten kivinen pannunalus tai 
posliininen lautanen, sekä varmista ettei alunen pääse kaatumaan. Sijoita 
kynttilät vähintään 5 cm päähän toisistaan, sekä varmista että kynttilöiden 
ympärillä ei ole helposti syttyviä materiaaleja kuten verhoja. 

Ethän jätä kynttilöitä palamaan myöskään ilman valvontaa. Perinteisten 
kynttilöiden lisäksi kannattaa kokeilla myös erilaisia paristoilla toimivia led-
kynttilöitä.

Kärkikuja 2 & 6
Leirintäkatu 2
Insinöörinkatu 19

* Sprinklerit, sekä hätäkeskukseen yhteydessä oleva palovaroitin
**Hätäkeskukseen yhteydessä oleva palovaroitin

Nuolialantie 48
Perkiönkatu 85
Tieteenkatu 18*

Parantolankatu 7*
Ritakatu  
13 A,C-D & B** 

Paloturvallisuusviikko huipentuu Palovaroitinpäivään 1.12.
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POAS uutiset

Tupakkapaikat
Yleisissä tiloissa jo voimassa olevan tupakointikiellon 
lisäksi on tupakointi kielletty kaikissa POASin omista-
missa asunnoissa, parvekkeilla sekä kiinteistöjen ulko-
alueilla 1.1.2019 alkaen. Tämän jälkeen, tupakointi on 
sallittu ainoastaan erikseen merkityillä alueilla kiinteis-
töjen piha-alueella. 

Asumisoikeuksia tarkastetaan
POASin asunnot on tarkoitettu Tampereella ja Pirkan-
maan alueella peruskoulunjälkeisissä oppilaitoksis-
sa opiskeleville sekä alle 30-vuotiaille työssäkäyville 
nuorille. Jotta pystymme tarjoamaan mahdollisimman 
monelle kohderyhmään kuuluvalle asunnon, suoritam-
me vuokrasopimusehtojen mukaisesti vuokralaisten 
asumisoikeuksien tarkistuksia. Asumisoikeuksia tarkis-
tetaan vuosittain porrastetusti kohde kerrallaan. Kun 
kohteesi tarkastus on ajankohtainen, saat tarkistuksesta 
tarkempaa tietoa kirjeitse. Jos sopimuksella on useampi 
osapuoli, riittää että yksi osapuolista täyttää kriteerit.
Lisätietoa voit kysyä:

Lemmikkikisan tulokset
POAS järjesti asukkailleen kesällä lemmikkikuvakisan. 
Kisaan lähetettiin useita toinen toistaan suloisempia 
lemmikkikuvia, joista POASin raati valitsi  kolme lopul-
liseen äänestykseen. Avoimella äänestyksellä parhaaksi 
lemmikkikuvaksi valittiin kuva 2. Janikan kissat! Suloiset 
kissat sulattivat useiden äänestäjien sydämet. Palkinto-
na oli 100 euron lahjakortti Eläinklinikka Timanttiin.

Kolmen parhaan joukkoon valittiin
1. Janikan kissat (voittaja)
2. Saaran kilpikonna 
3. Romeo-koira

vuokravalvonta@poas.fi

17.-21.12.

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

Toimistomme aukioloajat:

Toimiston erikoisaukioloajat 
joulukuussa ja vuoden vaihteessa:
6.12. Itsenäisyyspäivä – suljettu 
21.12. avoinna 9-13
24.12. Jouluaatto – suljettu
25.12. Joulupäivä – suljettu
26.12. Tapanin päivä – suljettu 
31.12. Uuden Vuoden aatto – avoinna klo 9-13
1.1.2019 Uuden Vuoden päivä – suljettu

Toimistolla on tarjolla 
glögiä, pipareita 

ja joulutunnelmaa!
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Ilmaiskonsertti POASin asukkaille
16.8.2019 järjestetään POASin asukkaille oma konsertti 
Pyynikillä. Konsertti on ilmainen asukkaille ja mukaan 
saa ottaa avecin! Esiintymässä Iisa ja Annukka! Tarkem-
mat infot ja ilmoittautumiset keväällä. 

POASin Joulukalenteri
POASin Joulukalenteri starttaa jälleen 1.12. alkaen. 
Kalenteria voi seurata tänä vuonna Instagramin lisäk-
si myös Facebookissa. Joulukalenteriin osallistuneiden 
kesken arvotaan päivittäin huikeita palkintoja, kuten 
kahvilalahjakortteja ja muita yllätyksiä. Kaikkien osal-
listuneiden kesken arvotaan myös pääpalkinto! 

MARRASKUU
7.11. TeknologiaUra
 Rekrymessut Tampere-talossa,  
 jossa teknologiateollisuuden  
 työnantajat esittelevät toimintaansa  
 ja yritystensä erilaisia työtehtäviä. 

14.11. IT-Hekuma 
 Rekrytapahtuma opiskelijoille  
 ja yrityksille. Tapahtumapaikkana  
 Tieto- ja sähkötalo.

16.-18.11.  Kädentaitomessut 
 Käsityöalan vuosittainen 
 kokoontuminen Tampereella.

24.11. Tallipihan joulu  
 Tallipihan idyllissä nautitaan 
 lähestyvän joulun lämmöstä.

JOULUKUU
1.12.  Joulutorin avajaiset 
 Keskustorin joulunodotus saa 
 Keski-Eurooppalaiset puitteet.

31.12. Keskustorin uudenvuodenjuhla 
 Kansanjuhla vuodenvaihteen kunniaksi.

TAMMIKUU
12.-13.1. Vire 2019 
 Tampereen terveysmessut,  
 Vegaanimessut, Yoga Play – Tampereen 
 Joogafestivaali ja Gluteenitonta!

22.-24.1. Portti työelämään 
 Rekrymessut TAMKilla.

HELMIKUU
YRITYSPÄIVÄT
6.2. Tampereen yliopisto
7.2. Tampereen teknillinen yliopisto 
 Kontakti- ja rekrytapahtuma, jossa 
 yritysmaailma kääntää kasvonsa  
 opiskelijoiden puoleen.

MAALISKUU
6.-10.3. Tampereen elokuvajuhlat 
 Alan johtava katselmus, päivät  
 pitkiä, elokuvat lyhyitä.

Tampereella 
tapahtuu

ASUKASSIVUSTO.POAS.FI
Kirjaudu asukassivustolle ja päivitä yhteystietosi!

On tärkeää, että POASilla on asukkaiden ajantasaiset puhe-
linnumerot, sekä sähköpostiosoitteet. Asukassivuston kautta 
voit päivittää tietosi, milloin tahansa. Sivustolla pääset myös 
katsomaan mm. vuokranmaksutietojasi, lähettää suoria vies-
tejä asiakaspalveluun ja vuokravalvontaan, sekä täyttämään 
vikailmoituksen, jonka edistymistä pystyt seuraamaan.

Seuraa POASia somessa:

@poaskoti

Onko kotivakuutus kunnossa?
Kiinteistön vakuutus ei korvaa asuntosi irtaimistoa. 
Esimerkiksi tulipalon tai vesivahingon sattuessa kiin-
teistön vakuutus korvaa vain asunnon rakenteille ja 
kiinteille kalusteille aiheutuneet vahingot, mutta ei 
asukkaan omia huonekaluja ja esineitä. Tästä syystä 
vahingon sattuessa kotivakuutus on hyvä olla. 
Kotivakuutuksien laajuus ja sisältö vaihtelevat, kuten 
omavastuun suuruus ja vakuutuksen ehdot. Opiskelijoil-
le ja nuorille on tarjolla erittäin edullisia diilejä ja kotiva-
kuutukseen voi sisällyttää vaikkapa matkavakuutuksen!

Yhteiskäyttöautot
POAS hankkii alkuvuodesta 2019  
kolme sähköautoa asukkaiden yhteiskäyttöön.
Asukkaita tiedotetaan autojen lainaamisesta  
ja käytöstä myöhemmin talven aikana.
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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 31.1.2019  
antaneiden kesken arvotaan 2 kpl  
Finnkinon leffa- ja herkkulippuja.

Osallistu syksyiseen  
kranssiaskartelukilpailuun!

Toimiston Päivi, Tiina ja Sanna askartelivat 
syksyiset kranssit POASin toimistolle.  

Ota kuva askartelemastasi kranssista ja jaa 
se Instagramissa hastagein #poaskoti ja 
#kranssikisa ja olet mukana kilpailussa.  
Kranssin voit askarrella valitsemistasi 
materiaaleista. Kisaan voi osallistua 25.11.2018 
saakka! POASin raati valitsee kransseista kolme 
parasta, joista avoimella äänestyksellä valitaan 
voittaja 3.12.2018. 

Voit osallistua myös laittamalla kuvan 
askartelemastasi kranssista osoitteeseen leena.
korteniemi@poas.fi 

Tarkemmat ohjeet ja säännöt kisaan voit lukea 
POASin nettisivujen uutisosiosta: bit.ly/kranssikisa

Palkintona on 100 euron arvoinen  
LAHJAKORTTI IKEAAN.


