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K esä on taas takanapäin ja katseet ovat jo 
pikkuhiljaa kääntymässä joulun odotukseen 
sekä ensi vuoden haasteisiin. POAS jatkaa 
asuntokantansa uudistamista ja isommista 

hankkeista käynnissä ovat uudisrakennustyömaat Vaah-
terakujalla ja Ristinarkuntiellä. Vaahterakuja valmistuu 
elokuussa 2020, kuten myös Ristinarkuntie 1-vaihe. Ris-
tinarkuntien 2-vaihe valmistuu lokakuussa 2020. Em. 
hankkeiden valmistuttua POASille syntyy 200 uutta ja 
laadukasta vuokrakotia. Haku näihin kohteisiin käynnis-
tyy alkuvuodesta 2020.

POASilla on lähtemässä liikkeelle uudishanke myös 
Tampereen Kalevassa, ja rakentaminen on tarkoitus 
aloittaa keväällä 2020. Kohteeseen tulee 55 asuntoa, jot-
ka valmistuvat 2021.

Toukokuussa 2019 päättyi yli kaksi vuotta kestänyt 
oikeusprosessi verottajan kanssa POASin yleishyödyl-
lisyydestä. Korkein hallinto-oikeus päätti yksimieli-
sesti, että POAS on edelleen yleishyödyllinen yhteisö. 
Tämä oli hieno päätös! Sen myötä POAS voi jatkaa te-
hokkaasti toimintaansa ja se myös osaltaan vähentää 
vuokrankorotuspaineita. Kuluvana ja edellisvuosina 
tehdyt toiminnan tehostamistoimenpiteet, huolelli-
nen taloudenpito ja parantunut käyttöaste kantavat 
nyt hedelmää. 

Tätä lehteä tehtäessä on ensi vuoden talousarvion 

laadinta käynnissä ja tässä vaiheessa näyttäisi siltä, että 
2020 isompiin vuokrantarkistuksiin ei olisi tarvetta läh-
teä. Hallitus käsittelee ja päättää talousarviosta marras-
kuussa, jolloin myös vuokrista päätetään. Vuoden 2020 
vuokrakuitit postitetaan kaikille asukkaille marras-jou-
lukuun aikana.

Merkittävä kiinteistöjemme lukitusuudistus etenee 
suunnitellusti. Tänä vuonna olemme uudistaneet seit-
semän kohteen lukitukset ja vuonna 2020 uudistetaan 
vielä neljän kohteen lukkojärjestelmät. Kuluvana vuon-
na olemme edelleen kehittäneet omaa kiinteistöhuol-
to-organisaatiotamme, toivottavasti se näkyy myös 
asukkaille parantuneena ja laadukkaana palveluna. 2019 
toteutimme myös merkittävän verkkouudistuksen. Nyt 
huippunopea POASnet toimii jo lähes kaikissa kiinteis-
töissämme mahdollistaen asunnoissa jopa 1 Gbitin no-
peuden, joka sisältyy vuokraan.

Yhteiskäyttöautot ovat jälleen saatavilla. Osuus-
pankki myi keväällä 2019 yhteiskäyttöautojensa liike-
toiminnan Secto Automotivelle. Tämä aiheutti hyvin 
käynnistyneelle autojen käytölle takapakkia, sillä autot 
joutuivat seisomaan useamman kuukauden. Tämä joh-
tui siitä, että Secton oma autojen vuokrausjärjestelmä ei 
ollut valmis. Nyt autojen vuokraus on taas saatu käyn-
nistettyä ja täyssähköautot Voltti, Joule ja Watti ovat 
jälleen asukkaidemme käytettävissä.

TIMO JOKINEN
toimitusjohtaja
Pirkan Opiskelija-asunnot Oy

Hyvää loppuvuotta ja rauhallista joulun aikaa!

Uudistuksia ja  
uudisrakentamista
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Peltolammille kohoava kahdeksankerroksinen ja 
56 asunnon kerrostalo on alusta pitäen suunni-
teltu moderniksi ja ennen kaikkea ekologiseksi. 
Suunnitelmien perusteella POAS haki projektiin 
Kuntarahoituksen normaalia edullisempaa ns. 
vihreää rahoitusta, jonka saamiseksi on täytettä-
vä tiukat kriteerit. Lainan myöntänyt riippuma-
ton arviointiryhmä katsoi hankkeen täyttävän 
kaikki ehdot kirkkaasti ja niin Vaahterakujasta 
tuli ensimmäinen opiskelija-asumiseen suun-
nattu uudisrakennuskohde koko maassa, joka 
sai tätä vihreää rahoitusta.

Uutta ajattelua ja tulevaisuuden  
rakentamista
Vaahterakujan taloon tulee ensimmäistä ker-
taa POASin historiassa maalämpö. Sen raken-
nuskustannukset ovat hieman kaukolämpöä 
korkeammat, mutta huolellisten laskelmien 
mukaan järjestelmä maksaa itsensä takaisin yh-
deksässä vuodessa. Arvion mukaan maalämpö 
tulee tuottamaan ensimmäisen 25 vuoden aika-
na noin 200 000-250 000 euron säästöt kauko-
lämpöön verrattuna ja lämpö on takuulla ekolo-
gista. 

Taloon tulee lattialämmitys, joka takaa miel-
lyttävän ja tasaisen lämmönjakautumisen huo-
netilaan, eikä sisustamisen tiellä ole pattereita. 
Yleensäkin kaikissa valinnoissa ja teknisissä rat-
kaisuissa on edetty energiatehokkuus edellä. 

Yhtenä mielenkiintoisena yksityiskohtana 
mainittakoon, että kattorakenne on päällystetty 
pintasirotteella, joka paitsi suojaa mekaanisel-
ta kulumiselta, myös poistaa ilmasta haitallisia 
epäpuhtauksia. Katteen sisältämä titaanidiok-

sidi neutraloi ilmasta liikenteen ja teollisuuden 
tuottamia typenoksidipäästöjä yhdessä aurin-
gon, tuulen ja sadeveden kanssa. Juuri tällaiset 
edistykselliset ratkaisut tekevät talosta todelli-
sen vihreän edelläkävijän.

Kaikesta hienosta ympäristöteknologiasta 
huolimatta suunnittelun keskiössä on ollut ih-
minen. Taloon tulee seitsemän asuinkerrosta 
ja kahdeksannen kerroksen muodostaa katolle 
tuleva, huikealla näköalalla varustettu kerhotila 
ja kattoterassi. Ensimmäiseen kerrokseen tulee 
vuorostaan äänieristetty musiikkihuone, jossa 
voi soittaa, laulaa ja räpätä rauhassa. Ties vaik-
ka huoneesta kehkeytyy vielä pienimuotoinen 
studio. 

POASilla on vakaa aikomus jatkaa tulevissakin 
rakennuttamisprojekteissa valittua ekologista 
linjaa ja kehittää sitä edelleen. Suunnitelmissa 
siintävät mm. aurinkopaneelit ulkopintoihin, 
viherkatot sekä tilojen olosuhteiden entistä pa-
rempi mitattavuus, jotta energiatehokkuutta voi 
parantaa entisestään. 

Kun muut vielä puhuvat ympäristöarvoista, 
POAS vie niitä käytäntöön ja rakennuttaa asun-
tokantaa, joka miellyttää sekä vuokralaisia että 
planeettaa.

Vihreä talo 
vehreissä  
maisemissa
POAS rakennuttaa Peltolammin Vaahterakujalle uutta kerrostalokohdetta, 
jolle on myönnetty kuntarahoituksen ns. vihreää lainaa, joka on suunnattu 
ympäristöystävällisten investointien rahoittamiseen. Se on osoitus siitä, että 
rakennuksen suunnittelussa, teknisissä ratkaisuissa ja rakentamisessa on 
panostettu ympäristön hyvinvointiin. 

POASILLA ON VAKAA AIKOMUS JATKAA 
TULEVISSAKIN RAKENNUTTAMIS-

PROJEKTEISSA VALITTUA EKOLOGISTA 
LINJAA JA KEHITTÄÄ SITÄ EDELLEEN.

Haku Vaahterakujan uudiskohteen asuntoihin alkaa 1.2.2020 ja 
Ristinarkun asuntoihin 1.3.2020. Haku tapahtuu samoin kuin 
POASin muihinkin kohteisiin, eli nettisivuiltamme löytyvän ha-
kulomakkeen kautta. Nyt jo puretusta kohteesta Vaahterakuja 
3 irtisanotut asukkaat ovat etusijalla Vaahterakujan uuden ta-
lon asukasvalinnoissa, mikäli asukaskriteerit edelleen täyttyvät. 

Kiinnostuitko 
uudiskohteista? 
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Ristinarkuntielle Jankan asuinalueelle valmis-
tuu ensi vuonna POASin uudiskohde. Osoittee-
seen Ristinarkuntie 18 on rakenteilla kolme ker-
rostaloa, joista kaksi ensimmäistä ovat valmiita 
elokuun lopussa ja kolmas lokakuun lopussa 
2020. Asuntoja taloihin tulee yhteensä 144 kap-
paletta.

Kohteeseen on tulossa erinomaisen mukavat 
yhteiset tilat. Taloissa on yleiset saunat, joista 
yhden yhteyteen valmistuu kerhotilat asukkai-
den käyttöön. Pesulan yhteyteen rakennetaan 
erillinen viihtyisä odotustila, jossa voi viettää 
aikaa muiden pyykkiään pesevien kanssa. Edel-
leen asukkaiden käyttöön tulee hyvin varusteltu 
punttisali ja kaksi latauspistettä sähköautoille.

MYÖS JANKAAN 
VALMISTUU 
UUSIA ASUNTOJA
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Aku tuli  
kerhohuoneelle 
nälän ajamana.

Makoisan brunssin 
yhteydessä maistui myös 
lautapeli. Dixit stimuloi 
sekä mielikuvitusta  
että ruoansulatusta.

Tuomas johtaa aktiivista 
asukastoimikuntaa.



Vihilahden asukastoimikuntaa johtaa myös POASin hallitukseen asu-
kasjäsenenä kuuluva Tuomas Hakonen. Kyseessä ei ole mikään pas-
siivisten sohvaperunoiden yhteenliittymä, vaan aktiivinen toimikunta, 
joka järjestää erilaisia tapahtumia vähintään kerran kuukaudessa. On 
grillijuhlia, kesäjuhlia, luistelutapahtumia, lautapeli-iltoja, brunsseja, 
kisakatsomoita, halloweenjuhlia ja tietenkin pikkujouluja. Nyt asukkaat 
olivat kokoontuneet brunssin äärelle, ihanan tuoksun tulviessa viihtyi-
sän kerhotilan uunista. Pitkä pöytä oli lastattu täyteen herkkuja, jotka 
edustivat ruokatalouden kaikkia tärkeimpiä nykysuuntauksia. Asukkaita 
ilmaantui paikalle heti puolen päivän lyömällä ja tilan täytti iloinen seu-
rustelu, jota ryyditettiin nasevilla sutkautuksilla. Näiden kuvien kautta 
myös Poastisen lukijat pääsevät aistimaan tunnelmaa. 

Vihilahdessa 
syödään hyvin
Kävimme tutustumassa 
Vihilahden vireydestään  
tunnettuun asukastoimi- 
kuntaan, joka tällä kertaa  
oli järjestänyt asukkaille 
sunnuntaibrunssin. Vaikka 
ulkona oli kalsea ja sateisen  
harmaa syysilma, olivat 
notkuvan pitopöydän äärelle 
kokoontuneet asukkaat  
rennolla ja iloisella mielellä. 
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Tämä on yksi päivä asunto- 
tarkastaja Teo Virtasen 
elämästä. Se on hyvä päivä, se 
sisältää erilaisten huolto- ja 
korjaustöiden organisointia 
ja sitten itse pääasiaa, eli 
asuntojen kunnon kartoitusta. 
Kun tarkastaja Virtanen soittaa 
ovikelloa, ei ole syytä säikähtää, 
sillä tämä mies ymmärtää 
asumisen monimuotoisuutta.

Kiinteistöhuollon työhuone kello 08.30. 
Asuntotarkastaja Virtanen esikuntineen 
tutkii sähköposteja, arvioi vikailmoitus-
ten kiireisyyttä ja koordinoi päivän oh-
jelmaa. Toiminta näyttää hyvältä, siinä 
on suunta ja tarkoitus. POASin modernit 
sähköiset järjestelmät tekevät tiedonku-
lusta sujuvaa. Vain lyhyt ilmoitus huol-
toon ja vuotava tiiviste tai rikkinäinen 
katkaisija tulevat hoidetuksi ennen kuin 
asukas huomaakaan. Teo Virtanen sopii 
tehtäväjaon huoltomiesten kanssa ja val-
mistautuu omalle tarkastuskierroksel-
leen Ritiksen (Ritakatu) alueen taloihin. 

- Työnkuva on itse asiassa hyvin mo-
nipuolinen, eilen esimerkiksi maalasim-
me parkkiruutujen merkintöjä asfalttiin. 
Asumiseen ja kiinteistöjen kunnossapi-
toon liittyy valtavasti erilaista tekemistä, 
joka sekä täyttää päivät että tekee niistä 
erilaisia. Muuttotarkastukset ovat kui-
tenkin tärkeitä, sillä niissä arvioidaan 
asunnon kunto ja loppusiivouksen taso 
vuokralaisen jäljiltä. Jos jommassakum-
massa on huomautettavaa, niin asiat pi-
tää saada nopeasti kuntoon, jotta uusi 
vuokralainen pääsee muuttamaan ajal-
laan asuntoon, avaa Teo tarkastusten 
perussyitä. 

Yleisesti ottaen asunnot ovat pois-
muuttavan vuokralaisen jäljiltä kokolail-
la siistissä kunnossa, mutta minkälaista 
on se kuuluisa ”normaali kuluminen”, 

Asunto- 
tarkastaja 
soittaa 
kahdesti
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köisen että paperisen siivousohjeistuk-
sen, joten kyllä neuvoja löytyy, kunhan 
vain muistaa varata vähän aikaa siivouk-
seen niin hyvää tulee, Teo ohjeistaa.

Asunnollakin on kuntohuippu
Päivän listalla on puolen tusinaa asuntoa, 
joiden kunto tulee tarkistaa ja arvioida. 
Saavumme ensimmäisen kerrostaloyk-
siön ovelle, jonka takana pitäisi odottaa 
tyhjä ja loppusiivottu yksiö. Teo soittaa 
varmuuden vuoksi muutaman kerran ovi-
kelloa ja avaa sitten oven ilmoittaen vielä 
kuuluvalla virkaäänellä kuka on ja mil-
lä asioilla liikkuu. Sisällä Teon arvioiva 
katse kiertää asuntoa kasvojen pysyessä 
ilmeettöminä. Ammattilaisena hän kyke-
nee suhtautumaan kiihkottomasti koh-
taamiinsa huoneistoihin, niiden likaisiin 
uunintaustoihin ja repsottaviin kaapinsa-
ranoihin. Tunteenpurkaukset hän säästää 
vapaa-aikaan ja erityisesti Ilveksen jää-
kiekko-otteluihin, joissa asuntotarkastaja 
käy usein ja mielellään. Teo tarkastaa tot-
tuneella otteella yksiön kriittiset pisteet, 
laskee lattiakaivoon vettä nähdäkseen 
onko se puhdistettu sekä tutkii, onko jää-
kaappi ja pakastin sulatettu.

- Tämä on asiallisessa kunnossa, kulu-
mat ovat normaalitasoa ja nuo pari him-
meää huonekalun jälkeä lattiassa eivät 
anna aihetta toimenpiteisiin, asunto on 
siis hyväksyttävässä kunnossa, ainoas-
taan ikkunat on pesemättä, Teo paa-
luttaa näkemyksensä asunnon tilasta. 

Ikkunat vanhalla vuokralaisella on vielä 
mahdollisuus käydä itse pesemässä, sillä 
tarkastus tehdään ennen avainten luovu-
tusta, mutta jos asian jättää hoitamatta, 
vähennetään POASin siistijän suoritta-
ma pesu vakuudesta.

Kulkiessamme talon pesutilojen ohi 
Teo ei malta olla kehumatta, kuinka säh-
köinen ajanvarausjärjestelmä on saanut 
pyykkituvan ja kuivaushuoneen käyttöön 
liittyneet ongelmat poistumaan. Kun 
pyykinpesuun ja saunan varaamiseen 
saadaan digitaalinen vivahde, ei tekno-
nuorisolla ole mitään ongelmaa käyttää 
fiksusti omaa vuoroaan, nauraa Teo sy-
dämellisesti. 

Asukas on sielukas nisäkäs
Kuljemme ympäri Ritiksen vehreän viih-
tyisää aluetta. Asunto toisensa jälkeen 
tulee arvioiduksi ja niiden kuntoisuus 
havaitaan sangen hyväksi. Asuntotarkas-
taja Virtanen ei tuijota pelkästään huo-
nepintoja, vaan hänellä on silmää myös 
asumisen vivahteille. Teo oli aiemmin 
vuorotyössä, mutta tultuaan kahdeksan 
vuotta sitten POASille, hän pääsi kaipaa-
maansa sisältörikkaaseen päivätyöhön. 
Hän operoi asumisen monimuotoisten 
ilmiöiden polttopisteessä. Hänelle POA-
Sin asukkaat eivät ole vuokralaisia, vaan 
ajattelevia ja tuntevia ihmisiä. Päivän 
lopuksi Teo Virtanen kiteyttää asumis-
filosofiansa kahteen sanaan: ”Rakasta 
lähimmäistäsi”.

Ei näin!
Loppusiivous 
on syytä 

tehdä huolella.

On yllättävän 
vaikeata muistaa,  

että uunipellit kuuluu 
myös pestä.

jota pidetään hyväksyttävänä ja jota 
vuokralainen ei joudu korvaamaan. Mis-
sä kulkee tuhovimmaisen termiitin ja 
asiallisen perusasujan raja? Mitkä vauri-
ot menevät vuokralaisen piikkiin, mitkä 
vauriot POAS fixaa mukisematta? Anne-
taan puheenvuoro asiantuntijalle:

- Pienet naarmut ja lievät värjäytymät 
esimerkiksi lattiamatossa ovat sallittuja, 
samoin muutamia pieniä ripustusreikiä 
saa olla. Eli normaalin elämän tuottamia 
käytön jälkiä voi näkyä. Myös pienet nir-
haumat pakastimen luukuissa, vetokah-
voissa tai pytynkannessa ovat normaalia 
kulumaa, Teo selventää.

Loppusiivous on puhdistava  
kokemus
Asunnon loppusiivous on siirtymäriitti 
matkalla elämässä eteenpäin. Siksi siihen 
ei tule suhtautua kevyesti, vaan nähdä se 
ikään kuin kasvun paikkana. Siivoukses-
sa on kuitenkin omat niksinsä, jotka on 
hyvä ottaa huomioon.

- Loppusiivouksissa tahtovat varsinkin 
ikkunat jäädä pesemättä ja jääkaappien 
sekä uunien taustat putsaamatta. Uu-
nin taustan lisäksi on muuten yllättävän 
vaikeata muistaa, että uunipellit kuuluu 
myös pestä osana toimintaa. Ilmanvaih-
tokanavien venttiilit tulee myös puh-
distaa. Ilmanvaihtoventtiilit ovat joskus 
aika hankalissa paikoissa ja silloin emme 
nipota, jos ne eivät aivan häikäise silmiä. 
Me lähetämme ennen muuttoa sekä säh-
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Kärsivällinen odotus on päättynyt ja yhteiskäyttöautot 
tulivat lokakuun alussa taas asukkaiden vuokrattavaksi. 
Vuokraus onnistuu Secto Yhteiskäyttö -palvelussa, joka 
toimii kaikilla pääte- ja mobiililaitteilla. Tarvitset vain 
nettiyhteyden. 

Näin rekisteröidyt yhteiskäyttöautojen käyttäjäksi:
• Mene Secto Yhteiskäyttö -palvelun sivulle sectoyhteiskaytto.fi
• Anna liittymiskoodi POAScar2019
• Luo käyttäjätunnus ja täytä pyydetyt tiedot
• Järjestelmä lähettää ilmoituksen käyttäjätunnuksen luomises-

ta annettuun sähköpostiin
• Kirjaudu palveluun annetuilla tunnuksilla osoitteessa sectoyh-

teiskaytto.fi

Lisätietoja nettisivuiltamme: poas.fi/yhteisautot

POASnet -uudistus on loppusuoralla 
ja huippunopea 1Gbit/s internetyhteys 
kuuluu nyt vuokraan lähes kaikissa 
asunnoissa (pois lukien Ritakatu 13 E-J 
ja 3 K-M. Parantolankadulle POASnet 
saadaan loppuvuodesta 2019). Sinun 
tarvitsee vain liittää laitteesi verkkojoh-
don (Ethernet-kaapeli) kautta asunnon 
verkkopistokkeeseen. Langattoman 
yhteyden muodostamiseen tarvitset eril-
lisen reitittimen. Tarvittaessa asuntokoh-
teesi verkonvanhin voi auttaa verkkoyh-
teyteen liittyvissä asioissa.

Tässä vielä muistutukseksi, miten 
toimia, jos netti on poikki:
• Tarkista oman verkkokaapelisi/ 

reitittimesi toimivuus
• Tarkista mahdolliset tiedotteet 

Kodinportista tai nettisivuiltamme 
poas.fi

• Jos asiasta ei ole vielä tiedotetta, 
voit ilmoittaa viasta eteenpäin oman 
kohteesi verkonvanhimmalle

• Jos kohteessasi ei ole verkon- 
vanhinta, voit olla yhteydessä myös 
POASnetin ylläpitoon

• Yhteystiedot löytyvät osoitteesta 
poasnet.fi

Asutko jossakin näistä asuntokoh-
teistamme: Kärkikuja 6, Peltokatu 33, 
Insinöörinkatu 68, Kuusikonkatu 4 tai 
Ritakatu 3/13? 
Ryhdy verkonvanhimmaksi ja auta  
kanssaeläjää ATK-asioissa! Luvassa pieni 
palkkio ja hyödyllinen merkintä ansiolu-
etteloon. Ilmianna itsesi:

Yhteiskäyttöautot 
ovat palanneet!

POASnet

Ps. IT-nero!

helpdesk@poasnet.fi
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Toimiston poikkeusaukioloajat 
6.12. Itsenäisyyspäivänä toimisto suljettu
18.12.  Toimisto avoinna klo 9–13
23.12.  Toimisto avoinna klo 9–13
1.1.  Uudenvuodenpäivänä toimisto suljettu
2.1.  Toimisto avoinna 9–17 
 (kuun ensimmäinen arkipäivä). 

TREY on vuonna 2019 perustettu Tampereen yli-
opiston opiskelijoiden etu- ja palvelujärjestö, jon-
ka muodostavat sen 18 000 opiskelijaa. TREYläisiä 
opiskelee pääasiassa Tampereella ja Porissa. TREY 
ajaa opiskelijoiden etuja, mahdollistaa yli 150 piiris-
sään toimivan järjestön toimintaa sekä tarjoaa eri-
laisia jäsen- ja järjestöpalveluita. Rakenteilla on uu-
denlainen tamperelainen opiskelijayhteisö, johon 
jokainen opiskelija voi kokea kuuluvansa. 

TREY edistää opiskelijoiden asioita myös valtakun-
nallisesti ja on Suomen ylioppilaskuntien liiton, 
Opiskelijoiden Liikuntaliiton ja Opiskelijan Tampe-
reen jäsen.

Tutustu TREYyn 
sosiaalisessa mediassa:

Osana Ekokompassi -järjestelmän edellyttämiä 
ympäristövastuullisia toimenpiteitä POAS laittaa 
muovin kiertoon. Loppuvuoden 2019 aikana 
kaikkiin asuntokohteisiimme toimitetaan muovin-
keräyssäiliöt, joten sinun ei tarvitse enää kuljettaa 
muovia yleisiin keräyspisteisiin. Muovinkeräys- 
säiliöön saa laittaa kaikki tyhjät, puhtaat ja kuivat 
muovipakkaukset, kuten elintarvikepakkaukset,  
pesuainepakkaukset, muovipussit ja -kääreet,  
pullot ja purkit. Muovin kierrätys ei ole ikinä ollut 
näin helppoa!  

Ethän laita säiliöön likaisia muovipakkauksia, PVC- 
pakkauksia (03) tai isompaa muovitavaraa, kuten 
leluja, astioita tai ämpäreitä. Katso tarkempia  
ohjeita säiliön kyljessä olevasta tarrasta.

Kuka vastaa? 
Saunan kiuas ei lämpene ja eteisen valokin on 
palanut. Joskus kotona olisi vaikka minkälaista 
pikkuhommaa, eikä aina voi tietää, kenen  
vastuulle hommat kuuluvat. Vuokralaisen tulee 
pitää kodista huolta ja hoitaa tietyt kunnossa- 
pitovastuut, mutta sitä kiuasta ei sentään tarvitse 
itse huoltaa. POAS on koonnut asukasoppaaseen 
kattavan taulukon, josta voit tarkistaa, kenen vas-
tuulla tehtävät ovat. Tutustu taulukkoon täällä: 

@treytampere
www.trey.fi

TREY

TREY | TT-Kamerat
Petteri Niemi

Muovi kiertoon!

poas.fi/asukasopas
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Mohamed is our 
support athlete
Supertalented 800 meters runner Mohamed Abouettahery first visited 
Tampere when he competed here in the World Junior Championchips in 2018. 
He loved the city and it´s sport facilities so much, that he decided to move 
here from his home country, Morocco. Now Mohamed is training with a Finnish 
trainer in order to reach his limits as an athlete.

EVERYTHING IS 
POSSIBLE FOR ME, 

I AM FUELED BY 
PASSION TO WIN.  

I WANT TO BE HERO.
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We recycle plastic! 

POASnet
POASnet reform is almost finished! High-speed 1 Gbit Internet 
connection is now included in the rent of almost all the apart-
ments (Ritakatu 13 E-J and 3 K-M excluded). Parantolankatu 7 
will be connected to POASnet by the end of 2019. All you need 
to do is to connect your device(s) using a network (Ethernet) ca-
ble and the wall socket in your apartment. If you wish to create 
a wireless network, an additional router is necessary. If you have 
any problems with POASnet, you can contact your building’s 
network representative for assistance. 

Here is a reminder of what to do if Internet is down:
• Make sure your own cable/router is working normally
• Check possible updates from Kodinportti or our website 

poas.fi/en
• If there’s no information, you can contact the network rep-

resentative of your housing complex
• If your housing complex does not have one, you can con-

tact POASnet administrators
• All contact information can be found in poasnet.fi

PS. Hey IT 
wizard!

Could you help others with internet issues? 
We’re looking for new network representa-
tives in following housing complexes: Kärki-
kuja 6, Peltokatu 33, Insinöörinkatu 19, 66 
and 68, Kuusikonkatu 4 and Ritakatu 3/13. In 
addition to a small compensation you’ll also 
get very useful experience for your resume! 
Let us hear from you: helpdesk@poasnet.fi

As part of Ecocompass environmental certificate, POAS contin-
ues taking responsibility for it´s actions and we’ll start recycling 
plastic. Plastic waste bins will be placed to all our housing com-
plexes during 2019. You no longer need to take plastic to the 
general collection points. All these plastic items can be put to the 
plastic waste bins: empty, clean and dry plastic packages such as 
food and detergent packages, bags, wrapping materials as well 
as bottles and jars. Recycling plastic has never been this easy!

Please do not put any dirty packages, PVC (03) plastics or bigger 
plastic items such as toys, dishes or buckets in the bin. Please 
check the sticker on the side of the bin for more information. 

Exceptions of POAS office’s opening hours
6th Dec 2019 Independence Day, office closed
18th Dec 2019  office open 9am-1pm
23rd Dec 2019 office open 9am-1pm 
1st Jan 2020 New Year’s Day  office closed
2nd Jan 2020  office open 9am-5pm

When I met Mohamed in the lobby of Kau-
ppi Sports Center, his warm smile and po-
lite behavior instantly made a good impres-
sion. Although he is a slightly shy person, 
he didn´t have any problem with posing 
to the camera, on the contrary. Back home 
Mohamed has studied in a sports acade-
my, but now he is concentrating fully on 
his running career with his Finnish trainer 
Jari Nurmisto. He represents Tampereen 
Urheilijat. Mohamed´s record in 800 me-
ters is 1,48,24. It is a spectacular result for 
an 18 years old athlete. We are talking about 
a rare talent, who finished fifth at the Youth 
Olympic Games when competing against 
older arrivals.

Training is carefully planned

When Mohamed was younger, he used to 
run 400 meter races, but when he tried 800 
meters it felt good instantly. His tactical tal-
ent, ability to analyse his rivals during the 
race and his strong final spurt make him an 
ideal 800 meters runner. What kind of train-
ing does this demanding distance require? 
Let´s hear it from the athlete himself:

-My training is precisely planned, it is 
highly regular and I follow a healthy diet. 
It is very important to take a good care of 
my body and when recovering from tough 
exercises, resting and massage play a big 
role. Harsh interval exercises and high speed 
training runs up to 20 kilometers demand 
a well planned recovery scheme in order to 
avoid strain injuries.

Mohamed thinks very highly of his trainer 
Jari Nurmisto:

-Jari is strict and demanding, which is 
good because that is the way to get results. 
He is also very inspirational and has a huge 
knowledge about training runners. Jari is a 
warm and nice person, who has helped me a 
lot and we have gained a mutual trust. 

Fueled by passion

Mohamed is cool, calm and collected. His 
approach to running is very determind and 
serious. He is driven by his passion for both 
training and competing, which is his streng-
ht. When I ask him about his objective in his 
running career, Mohamed calmly replies:

-Everything is possible for me, I am fueled 
by passion to win. I want to be hero, he says 
with a wide grin across his face.

In his free time Mohamed like´s to swim 
and play volleyball and spend time with his 
new friends here in Finland. POAS support 
athlete Mohamed Abouettahery is a sympa-
thetic and determind young athlete. Maybe 
some day we will see him running in the 
Olympic final.

POAS NEWS
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Monet nuoret ja opiskelijat 
suuntaavat jouluksi mamman 
lihapatojen ääreen. Aina 
ei kuitenkaan ole mahdollista 
matkustaa kauemmaksi tai 
viettää joulua läheisten kanssa. 
POAS haluaa olla mukana 
rakentamassa joulutunnelmaa 
asukkaidemme kotiin. Näillä 
vinkeillä voit virittäytyä jouluun 
ilman paksua lompakkoa. 

POAS muistaa asukkaita pienellä 
jouluyllätyksellä! Voit noutaa 
lahjapussukan toimistoltamme  
2.-20.12. aukioloaikojemme puitteissa. 

Tampereen Keskustorilla järjestetään 
jälleen tunnelmallinen ja tuoksuva 
Joulutori, joka täyttyy käsityöläisten 
luomuksista ja aidosta joulun 
tunnelmasta. Saatavilla mm. niitä 
legendaarisia Näkötornin Munkkikahvilan 
munkkeja ja erilaisia jouluisia kuumia 
juomia. Alueelle on vapaa pääsy, 
joten voit nauttia joulun tuoksuista ja 
monipuolisesta toriohjelmasta myös 
ilman kuluja. Joulutori on avoinna  
klo 11-19 päivittäin aina 22.12. saakka.

Kaikissa asuntokohteidemme  
yleisissä saunoissa lämpiää 
jouluaattona 24.12. joulusauna.  
Tiedotamme aiheesta Kodinportissa.  
Mikäli kohteessasi ei ole talosaunaa, 
Suomen saunapääkaupungissa  
pääsee perinteisesti joulusaunaan 
esimerkiksi Rajaportin ja Kaupinojan 
julkisissa saunoissa.

Joululahja asukkaille

Joulutori

Joulusauna

Patient waiting is finally over! Since the beginning of 
October shared cars are available for our tenants to 
rent. You can rent a car in Secto Yhteiskäyttö online 
platform, which can be used with all devices. All you 
need is an Internet connection.  

How to register as a shared car user:
1. Go to sectoyhteiskaytto.fi and choose English  
    language from the bottom of the page
2. Join by using code POAScar2019
3. Create a username and provide the information asked
4. System will send the username and password to the 
    provided email address
5. Log in here: sectoyhteiskaytto.fi. 
More information can be found in POAS website: 

Carsharing

Who changes the light bulb?
Light bulb is broken and the sauna doesn’t warm up. Some-
times at home there are things that need to be fixed. If you’re 
not sure who’s responsibility it is to fix it, POAS has a checklist 
where you can check tenant’s share of responsibilities. See 
the tenant guide here: 

Are you ready for the POAS Instagram Christmas calendar 
contest? Each day there is a small competition to test if you 
recognize local housing complexes. Every day there’s also a 
chance to win a prize. Prizes vary from movie tickets to a great 
top prize on the last day. Find out more in our social media by 
following @poaskoti in Instagram. POAS is responsible for the 
competition and Instagram is not involved in it. 

poas.fi/car-sharing

poas.fi/tenantguide

Recognize the housing 
complex and win prizes!

Interested in the new 
apartments? 
The application period for new apartments in Vaahterakuja 
opens on the 1st of February 2020, and for Ristinarkku hous-
ing complex on the 1st of March 2020. You can apply the same 
way as applying to all other POAS apartments – by filling out 
the application form on our website. The previous tenants of 
Vaahterakuja 3 housing complex will be prioritized in tenant 
selections if they still meet the necessary criteria.

POASTINEN 2/2019 • POAS.FI14



w

VIRITTÄYDY 

Tallipihan kauniit puutalot kätkevät 
sisäänsä ihanat puodit, jotka ovat 
tulvillaan nähtävää ja ostettavaa. 
Nostalgisessa kahvilassa tuoksuu 
glögi ja vastaleivotut leivonnaiset. 
Viikonloppuisin alueella vierailee 
kädentaitajia, jotka myyvät 
laadukkaita tuotteitaan. Tallilla voi 
käydä tervehtimässä eläimiä, ja 
15.12. alueella myydään luonnon- 
kuusia. Puodit ja talli ovat avoinna 
23.12. saakka joka päivä klo 10-19.

Ahdistaako koko 
jouluhässäkkä? Saako joulu 
olosi yksinäiseksi? Entä jos 
jotain sattuu? Älä jää yksin! 
Suomen Mielenterveys 
ry:n valtakunnallinen 
kriisipuhelin palvelee 
numerossa 09 2525 0111 
juhlapyhinä klo 15-07. 
Tampereen kaupungin 
terveysneuvonnassa 
sairaanhoitaja auttaa myös 
joulun aikaan päivittäin  
klo 7-22. Terveyspalveluiden 
neuvonta puh. 03 10023.

Jos kaipaat jouluusi 
hiljentymistä ja hengellistä 
näkökulmaa, Tampereen 
seurakunnissa järjestetään 
joulunpyhien aikana useita 
messuja, hartauksia ja 
konsertteja. 

Kokosimme tähän muutamia 
poimintoja ohjelmasta:

Piispan joulukirkko

• 24.12. klo 17.00 
Aleksanterin kirkossa

Jouluyön messu

• 24.12. klo 22.00 
Kalevan kirkossa 

Jouluyön musiikkia

• 24.12. klo 23.00 
Aleksanterin kirkossa

Joulupäivän 
sanajumalanpalvelus

• 25.12. klo 7.00 
Tuomiokirkossa

Kauneimmat joululaulut -messu

• 26.12. klo 11.00 
Pispalan kirkossa

Kauneimmat joululaulut 2019

• 26.12. klo 17.00 
Aleksanterin kirkossa

POASin Instagram-joulukalenteri 
tulee taas! Joulukalenterin 
jokaisesta luukusta aukeaa pieni 
paikallistuntemustasi testaava 
kisa, joten jokaisena päivänä on 
luonnollisesti myös mahdollista 
voittaa palkinto! Palkintoja on 
jaossa leffalipuista ja erikois- 
kahveista upeaan pääpalkintoon – 
siis yhteensä 24 kpl! 

Lisää POASin somessa, ota  
@poaskoti seurantaan 
Instagramissa! POAS vastaa 
kalenterikisan järjestämisestä  
eikä Instagram ole osallisena.

Tunnelmaa 
Tallipihalla

Seurakuntien 
tapahtumia

POASin 
joulukalenteri

Älä jää 
yksin

KOTIJOULUUN
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TUNNELMIA 
POASIN 

VUODESTA
2019

Anna palautetta 
lehdestä!

Kun jätät palautetta 
31.1.2020 mennessä, 
osallistut leffalippu-
paketin arvontaan!

bit.ly/poastinen_2019

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

1

2

3

2

POASin joukkue osallistui  
elokuussa Runfest-tapahtu-
maan Ratinanniemessä. Meno 
ei ainakaan päätä palellut! 

Tampereen sähkölaitos  
luovutti POASin toimitus- 
johtaja Timo Jokiselle  
Lähilämpö-sertifikaatin.  
Kaikki kiinteistömme  
lämpenevät 100 %  
uusiutuvilla energialähteillä. 

Markkinointivastaavamme  
vaihtui elokuussa, kun  
Nelli Jokelainen tuli taloon.  
Hän vastaa mm. erilaisten  
tapahtumien ja kampanjoiden 
järjestämisestä sekä  
Poastisen juttuideoista.  
Auta Nelliä jättämällä  
palautetta lehdestä! 


