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Pääkirjoitus

VTS-kodit – hyvän elämän alusta
Tammikuu on jo hyvässä vauhdissa, ja niin
on myös VTS-kotien uusi vuosi. Tänä vuonna
rakennamme taas ahkerasti, jatkamme strategiamme uudistamista ja kehitämme asukastoimintaamme.
VTS-kotien edellinen strategiakausi päättyi
viime vuonna, joten aloimme kesällä 2018
miettiä mihin suuntaan olemme menossa ja
minkälaiseksi VTS-kodit haluaa tulevaisuudessa
kehittyä. Järjestimme muun
muassa asumisen tulevaisuusseminaarin,
jossa pohdimme

Vuokrankorotukset
ovat hyvin
maltilliset.
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tulevaisuustutkija Ilkka Halavan johdolla miten
asuminen tulee muuttumaan. Strategiaprosessiin
on osallistettu henkilökuntamme lisäksi myös
asukkaitamme ja sidosryhmiämme. Lämmin
kiitos työhön jo osallistuneille!
Yhteinen suunta, johon haluamme VTS-koteja
viedä, kiteytyy nyt lauseeseen: VTS-kodit – hyvän
elämän alusta. Kuljemme seuraavina vuosina
askel askeleelta kohti tätä tavoitettamme yhdessä
asukkaiden kanssa.
Vakaa ja tasapainoinen taloudellinen kehitys
on yksi tärkeimmistä tavoitteistamme, sillä se
turvaa kohtuuhintaisen asumisen jatkuvuuden.

Asukkaille tämä tarkoittaa turvallista vuokrakehitystä ilman isoja yllätyksiä. Vuokrankorotukset
ovatkin tänä vuonna hyvin maltilliset.
Meille on tärkeää myös kiinteistökannan systemaattinen kehitys sekä pieni korjausvelka.Vuonna
2018 rakensimme uutta ja korjasimme vanhaa
edellisiä vuosia enemmän, ja tämä vuosi tulee
olemaan sekä uudis- että korjausrakentamisen
osalta vieläkin vilkkaampi.
Viime vuonna valmistuivat uudet kiinteistömme
Kalevanrinteeseen, Hervantajärven Lintuhyttiin,
Raholan Voionmaankadulle sekä Annalan Kolunkadulle. Lisäksi Kaukajärven Solkikadulla saatiin

valmiiksi iso Koti Kuntoon -remontti.
Tälläkin hetkellä eri puolilla Tamperetta etenee
useita VTS-kotien rakennushankkeita, joista voit
lukea tarkemmin tämän lehden sivulta 6.
Työmaistamme suurin, Satamakatu 17, valmistuu
maaliskuussa, ja näiden persoonallisten keskustaasuntojen haku alkaa nyt tammikuussa. Olisiko upea
vanha sukkatehdas sinun uusi VTS-kotisi?

Asukasviesti
Tammikuu 2019

nro 1

Tampereen Vuokratalosäätiö sr • Vilusen Rinne Oy • VTS Kiinteistöpalvelu Oy

Satu Eskelinen
VTS-kotien toimitusjohtaja

Hallituksen puheenjohtajalta

Asukkaiden kes ken vallitsee
vahva yhteisölli syys

Hienoa,
että meillä on
tällainen upea,
monipuolinen
VTS-kodit.

Tätä kirjoittaessani jouluviikko alkaa.
Moninaiset valot ovat jo viikkojen ajan
tuoneet valoa ja iloa pimeyteen. Onneksi
nykyään ei puhuta enää pelkästään jouluvaloista, vaan voi hyvällä omallatunnolla
laittaa kauniita, hillittyjä valoja kaamoksen
alkaessa ahdistaa.
Musikaalissa Viulunsoittaja katolla
lauletaan perinteiden siirtämisestä. Myös
meillä VTS-kodeissa on yhteisiä perinteitä, kuten esimerkiksi Särkänniemi-päivä.
Alkukesän mieltä ilahduttava näky on, kun
alhaalla puistossa odottelemme väkeä ja
heti porttien auettua alkaa riemullinen
hyppelehtiminen ja juoksu tuoda iloista
päivää odottavia lapsia ja nuoria. Eikä
yksin heitä, vaan myös vanhemmat ihmiset tulevat vuosi vuodelta nauttimaan
iloisesta tunnelmasta. Hattara jää väliin,
mutta kunnon ”paakkelsikahveet” ovat
aina paikallaan. Samoin on Koiramäen
joulukin jo perinne. Siinä pääsee virittäytymään joulun tunnelmaan.
Hienoa, että meillä on tällainen upea
monipuolinen VTS-kodit, mistä löytyy
jokaiselle jotakin. Yksin saa olla vain
omasta tahdostaan.
Taloissa puuhakkaat naiset miettivät erilaisia yhteisiä tilaisuuksia ja
miehet jo perinteiseen tapaan hakevat
tutun papan mukaan joulusaunaan.

Hän on ollut kova saunomaan, mutta kunto ja
uskallus eivät enää riitä yksin saunomiseen. Uudet
asukkaat ikään katsomatta ovat mukana ja heidän
apunsa on erittäin tarpeellista. Monen nuoren
läheiset asuvat kaukana, eikä sinne ole aina
mahdollisuutta matkustaa, on työ- ja muita esteitä.
VTS-kodit on monessa suhteessa ”oman tiensä
kulkija.” Asukkaiden kesken vallitsee vahva yhteisöllisyys. Asukastoimikuntien tämän vuoden aikatauluja katsoessa alkaa hengästyttää, niin paljon siellä
on toimintaa, koulutusta ja verkostoitumista. Tässä
on se ero moneen muuhun vuokranantajaan. Hieno
asia ja arvokasta työtä, mistä suuri kiitos toimijoille.
Hallitus on syksyn aikana ahkeroinut ja linjannut tulevaisuuden tavoitteita ja visioita. Vuokraasumisen ja erityisesti kohtuuhintaisen vuokraasumisen osalta olemme haasteiden edessä.
Pormestariohjelma painottaa kohtuuhintaisen
vuokra-asuntotuotannon määrällistä lisäämistä ja
siitä vallitsee yksimielisyys. Näin varmasti tapahtuu,
onhan selvää, että se osaltaan hillitsee asumisen
kustannuksia.
VTS-kodit ei tavoittele voittoa, vaan käyttää mahdollisen ylijäämän asukkaiden ja asumisen hyväksi.
Olemme yhteisesti linjanneet tahtotilan lauseeseen:
VTS-kodit – hyvän elämän alusta.
VTS-kotien hallitus toivottaa kaikille asukkaille
hyvää alkanutta vuotta 2019.
Anneli Kivistö
VTS-kotien hallituksen puheenjohtaja
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Puheenjohtajat pohtivat ryhmissä mitä palveluita tai muita asioita toivoisivat
VTS-kotien järjestävän asukkaille joko vuokraan kuuluvana tai lisämaksullisena.
Ideoita virtasi hyvää tahtia.

Vuokriin vain pieniä korotuksia
VTS-kotien vuokrataso pysyy edelleen yli kymmenen prosenttia
edullisempana kuin vastaavien vapaarahoitteisten vuokraasuntojen. VTS-kotien asukkaan saama vuosittainen vuokraetu
vastaa siis yli kuukauden vuokraa.

Minkälainen koti on
hyvän elämän alusta?

Kaikki kokouksen osanottajat pääsivät esittäytymään. Tässä Satu Eskelinen haastattelee Mummunkujan puheenjohtajaa Eetu Hämäläistä.

Asukastoimikuntien puheenjohtajien syyskokous järjestettiin marraskuun lopussa Tornihotellissa. lllan aikana perehdyttiin VTS-kotien uudistuvaan strategiaan ja pohdittiin, mitä
kaikkea vuokranantajan olisi hyvä sisällyttää palveluvalikoimaansa.
■ TOIMITUSJOHTAJA Satu Eskelinen esitteli puheenjohtajille VTS-kotien toiminnan kehittämisen suuntaviivoja uuden strategiakauden alkaessa.
– Maailma menee koko ajan eteenpäin ja niin
pitää meidänkin mennä. Tähän tarvitaan strategiaa, jotta meillä kaikilla on yhteinen suunta
ja päämäärä, mitä tavoitella, Eskelinen sanoo.
– Olemme nyt strategiaa uudistaessamme
miettineet millaiseksi haluamme tulla. Vastaus
kiteytyy näin: VTS-kodit – hyvän elämän alusta.
Eli teemme koteja, jotka tarjoavat hyvän elämän
alustan asukkaillemme.

Strategiatyö jatkuu
Tavoitteena on, että VTS-kodeilla on mahdollisimman tyytyväiset asiakkaat.
– Kun meillä viihdytään, ei tule turhia muuttoja eli asukkaiden vaihtuvuus on pientä ja
vuokrausaste pysyy korkealla. Näin teemme
hyvän tuloksen, mikä taas tarkoittaa sitä, että

voimme pitää vuokrat edullisina.
Strategiatyö ei ole vielä valmis, vaan sitä jatketaan tänä vuonna yhdessä henkilökunnan,
asukkaiden ja sidosryhmien kanssa. Strategia
on teemana esimerkiksi huhtikuussa järjestettävässä asukastoimikuntien seminaarissa.

Matonpesukone vai sähköauto?
Myös puheenjohtajat käyttivät osan kokouksestaan miettimällä mitä kaikkea hyvän elämän
alusta voisikaan tarkoittaa.
– Koti rakentuu monista muistakin asioista
kuin vain asunnosta. Siihen liittyvät tiiviisti
esimerkiksi yleiset tilat, pihat, siivous, huolto,
asukastoiminta ja naapurit, mutta myös lähiympäristö, Satu Eskelinen muistuttaa.
– Pyydänkin teitä pohtimaan minkälaisia palveluita ja muita asioita toivotte, että VTS-kodit
tarjoaisi asukkaille joko vuokraan kuuluvana tai
lisämaksullisena.
Puheenjohtajat ryhtyivät innolla työhön ja

AD-ryhmäläiset
odottelevat kutsuja
Puheenjohtajien kokouksessa kuultiin
tuttuun tapaan VTS-kotien asukasdemokratiaryhmän kuulumisia. ADryhmän puheenjohtaja Ann-Christin
Heinämäki esitti toivomuksen, että
asukastoimikunnat kutsuisivat ryhmän
jäseniä sekä talojen asukastoimikunnan
kokouksiin että asukaskokouksiin.
– Voimme kertoa asukkaille mikä
AD-ryhmä on ja mitä me siellä teemme.
Kuulemme mielellämme teidän ajatuksianne, mahdollisia murheita, ideoitanne ja
ehdotuksianne. Käsittelemme niitä sitten
AD-ryhmässä ja viemme tarvittaessa
eteenpäin.

listasivat nopeasti seinän täydeltä toiveita. Niistä myös keskusteltiin vilkkaasti ryhmissä.
Toiveena oli saada kotitalolle muun muassa
postipakettiautomaatti, matonpesukone, yhteiskäyttösähköauto, ikäihmisille suunnattuja palveluja sekä rivitalojen asuntopihojen huoltopalveluja. ”Vanha kunnon talkkari” sai kannatusta
useammaltakin puheenjohtajalta.

Polkupyörien keväthuoltoa
Kerhotilojen käyttöä haluttaisiin tehostaa talosta taloon kiertävällä ohjatulla toiminnalla. Puheenjohtajat esittivät, että tarjolla voisi olla esimerkiksi rentoutusta aikuisille tai leikkejä lapsille. Polkupyörien keväthuolto kiinnostaisi ja
aktiivipyöräilijät kaipaavat myös omaa, järjestyksessä pysyvää pyörävarastoa.
Lukuisia muitakin ideoita kuultiin, ja lisää
saa edelleen esittää. Kaikkia toiveita ei pystytä toteuttamaan heti. Jotain tänä vuonna, ensi
vuonna lisää – resurssien mukaan.

■ TAMPEREEN Vuokratalosäätiö sr:n kiinteistöjen keskimääräinen vuokrankorotus on
tänä vuonna 0,48 prosenttia. Vilusen Rinne
Oy:n vastaava luku on 0,43 prosenttia.
Korotukset astuvat voimaan 1.3.2019.
Säätiön kiinteistöissä korotukset vaihtelevat nollan ja 0,7 prosentin välillä. Nollakorotukset koskevat vaikeasti vuokrattavia
asuntoja kuten hissittömiä perheasuntoja,
korkeimmat korotukset puolestaan tulevat
vapaarahoitteisiin kohteisiin.
Säätiön alin vuokra on alle 9 euroa neliöltä
Kämmenniemessä sijaitsevassa kiinteistössä. Korkein vuokra on viime vuonna valmistuneessa Hervannan rivitalokohteessa, 17,12
euroa neliöltä. Vilusen Rinteellä alin vuokra
on 9,47 euroa ja ylin 12,63.

Taksoihin tulee pieniä korotuksia
Asukkailta perittäviin taksoihin tulee jonkin
verran korotuksia, jotka kattavat kustannusten nousun ja varautumisen tuleviin
investointeihin.
Autokatospaikkojen ja saunavuorojen
maksut nousevat eurolla kuukaudessa.
Vesimaksut nousevat hieman, uudet kuutiokohtaiset hinnat ovat 11,20 euroa lämmin
vesi (aiempi hinta 10,90) ja 3,64 euroa
kylmä vesi (3,57).

Kustannukset nousevat
Vuokrankorotusten taustalla vaikuttavat
seuraavat kustannusten nousut. VTS-kotien
kiinteistöhuolto- ja siivouskustannukset sekä
jätehuoltomaksut nousevat keskimäärin

kaksi prosenttia. Hissihuoltosopimuksiin
tulee noin 25 prosentin korotus, koska sopimukset ovat olleet edellisen kilpailutuksen
jälkeen erittäin edullisia. Korotuksen vaikutus
jää pieneksi.
Lämmityskustannukset nousevat noin
prosentilla. Kylmän veden hinta nousee
kaksi prosenttia, lämpimän 2,8 prosenttia.
Kiinteistöveroon tulee prosentin korotus.
Syyskuuhun 2019 asti voimassa oleva
sähkösopimus toi VTS-kotien energiakustannuksiin peräti 35 prosentin säästön.
Pyrimme jälleen neuvottelemaan hyvän
sopimuksen, mutta yhtä isoa alennusta on
tuskin enää mahdollista saada.

Tavoitteena vakaa vuokrakehitys
Vuokranmääritykseen vaikuttavat yleinen
taloustilanne sekä Tampereen kaupungin
omistajaohjauksen VTS-kodeille asettamat
tavoitteet, joita ovat esimerkiksi 98 prosentin
käyttöaste ja 200 asunnon vuosituotanto.
Korkotaso tulee todennäköisesti tänä
vuonna nousemaan ja olemmekin tehneet
korkosuojauksia. Maksamme myös mahdollisuuksien mukaan korkeakorkoisia lainoja
pois etuajassa, jotta säästämme tulevien
vuosien korko- ja lyhennyskustannuksissa.
Pyrimme ennakoimaan taloustilanteen
muutokset hyvissä ajoin, jotta tulevinakaan
vuosina ei tarvita isoja vuokrankorotuksia.
Tavoitteenamme on vakaa, ennakoitavissa
oleva vuokrakehitys.
Isto Jortikka
VTS-kotien talouspäällikkö
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Ristontalon
upea ulko-ovi.

Rakentaa ja remontoi
■ VALMISTUNEET
• Sarvijaakonkatu 35, VTS Rollikka
Kalevanrinteeseen valmistui 14.9.2018
kuusikerroksinen talo, jossa on 52 asuntoa.
Asuntojen koot vaihtelevat pienestä tupakeittiöstä neljän huoneen perheasuntoon.Yhteiselle
piha-alueelle on rakennettu VTS-kotien, NCC:n,
Pohjola Rakennus Oy:n sekä YH Kodit Oy:n käyttöön maanalainen pysäköintihalli. Urakoitsija:
Pohjola Rakennus Oy Häme.
• Kolunkatu 1, Annala
Kolunkadulle valmistui 82 asunnon kiinteistö
26.10.2018. Asuntokoot vaihtelevat pienestä
tupakeittiöstä viiden huoneen perheasuntoon.
Urakoitsija: Pohjola Rakennus Oy Häme.

■ RAKENNUSVAIHEESSA
• Satamakatu 17, keskusta,
VTS Sukkasillaan
VTS-kodit saneeraa vanhaan sukkatehtaaseen
palvelu- ja vuokra-asuntoja. Tämän lisäksi Lujatalo Oy rakentaa kiinteistöön omistusasuntoja
ja katutasoon tulee mm. päivittäistavarakauppa.
Kohde valmistuu maaliskuussa 2019. Muistisairaille ikäihmisille tarkoitettuihin palveluasuntoihin on saatu ARA:n erityisavustusta vuoden
2015 määrärahoista. Urakoitsija: Lujatalo Oy.
• Riipuksenkatu 2, Kaukajärvi
Riipuksenkadun entiselle pysäköintialueelle
rakentuu parhaillaan Vilusen Rinne Oy:lle kaksi
pistekerrostaloa, joihin tulee yhteensä 112
asuntoa. Tontille tehdään pysäköintilaitos, jossa
on autopaikat myös Riipuksenkatu 3:n ja 5:n
asukkaille. Rakentaminen on hyvässä vauhdissa. Talo B valmistuu toukokuussa 2019 ja talo
A marraskuussa 2019. Urakoitsija: Jatke Oy.
• Pikkuniemenkatu 2, Niemenranta
Niemenrantaan rakennetaan 106 asuntoa,
joista osa tulee VTS-kotien yhteistyökumppanin, Tampereen Seudun Nuorisoasuntojen,
käyttöön. Kiinteistö on muuttovalmis vuodenvaihteessa 2019/2020. Urakoitsija: Hartela
Länsi-Suomi Oy.
• Nikinväylä 5, Atala, perusparannus ja
täydennysrakentaminen
Nikinväylä 5:ssä päätettiin tehdä perusparannus kiinteistön ilmanvaihto-ongelmien vuoksi.
Samalla asunnot remontoidaan nykypäivän
tarpeita vastaaviksi ja koko kiinteistö saa uuden
ilmeen. Lisäksi nykyiselle pysäköintipaikalle

täydennysrakennetaan kymmenen asunnon
luhtitalo. Työt alkavat täysipainoisesti alkuvuodesta ja valmistuminen ajoittuu keväälle 2020.
Urakoitsija: Pirkanmaan Mestari-Rakentajat Oy.

Kiukaalle tulee
vettä nappia
painamalla.

• Ruokomäenkatu 11, Peltolammi
Koti Kuntoon -remontti
Taloissa tehdään Koti Kuntoon -viihtyvyyskorjaus ja mahdollisesti myös muita tarvittavia
korjauksia tai muutoksia. Suunnitelmat ovat
valmiit ja rakentaminen alkoi tammikuussa
2019, valmistuminen ajoittuu vuodenvaihteeseen 2019/2020. Urakoitsija: Visura Oy.

Lattialaatan
kohokuviot kertovat,
että kulkija on lähestymässä
portaikkoa.

■ SUUNNITTELUSSA
• Hervanta, uudisrakentaminen
Opiskelijankatu 31:een rakennetaan kaksi
kerrostaloa, joihin tulee yhtensä 106 asuntoa. Tontinkäyttösuunnitelma on laadittu ja
hyväksytty. Varsinainen suunnittelu on tehty
ja urakkalaskenta alkaa tammikuussa. Rakentaminen alkaa alkukeväästä 2019, kohde
valmistuu vuonna 2020.
• Vuores, uudisrakentaminen
VTS-kodeilla on Vuoreksen Harjanteella
varattuna tontti, johon suunnitellaan kolme
nelikerroksista puukerrostaloa ja rakenteellinen
pysäköinti. Tontinkäyttösuunnitelma on tehty.
Muu suunnittelu ja toteutus etenee niin, että
valmistuminen ajoittunee kesään 2020.
• Perkiönkatu 73–75, perusparannus- ja
täydennysrakentaminen
Härmälässä on aloitettu kahden kiinteistön
perusparannushankkeen ja täydennysrakentamisen suunnittelu. Vanhat rakennukset perusparannetaan ja niiden kulmiin rakennetaan kaksi
uutta rakennusta. Uusia asuntoja tulee noin 60.
Hankkeessa on tarkoitus pilotoida uudenlaisen
pihavalaistuksen käyttöä. Kohde valmistuu
kokonaisuudessaan vuoden 2020 loppuun
mennessä. Pääsuunnittelija: Arsatek Oy.
• Palokallionkatu 2–4, Peltolammi
Kohteesta on tekeillä kaupungin kanssa
kaavatarkastelu, jossa selvitetään täydennysrakentamisen, uudelleenrakentamisen
sekä perusparannuksen mahdollisuudet ja
vaihtoehdot. Hankkeeseen on valittu arkkitehti, joka on käynyt kaupungin kaavoituksen
kanssa alustavia keskusteluja. Kiinteistötoimen
kanssa on keskusteltu hankkeen sopivuudesta
tielinjausten ja Lakalaivan muutosprosessin
pilottihankkeeksi.

VTS Ristontalo
• VTS-kotien rakennuttama ja
omistama kiinteistö
• Palvelut tuottaa
Suomen Kuurosokeat ry
• Arkkitehtisuunnittelu:
Arkkitehtitoimisto AR-Vastamäki Oy /
Timo Siiskonen
• Urakoitsija: Lemminkäinen Talo Oy

Risto Hoikkanen
(vas.) ja Jaakko
Lehtinen iloitsevat VTS Ristontalon saamasta
esteettömyyspalkinnosta.

VTS Ristontalo palkittiin
Tampereen kaupungin vammaisneuvosto myönsi vuoden 2018 esteettömyyspalkinnon VTS Ristontalolle,
jonka asukkaat ovat kuuroja
ja kuurosokeita.
■ VUONNA 2017 Hervantaan valmistuneen VTS Ristontalon esteettömyys ja käyttömukavuus on huomioitu monin tavoin.
Pienetkin yksityiskohdat on mietitty niin,
että talossa on helppoa ja turvallista kulkea.
Tontille saapuvan ei tarvitse nähdä eikä
kuulla löytääkseen perille, sillä jalan alla
tuntuvat kohokuviot opastavat pääovelle.

Esteettömässä pihassa pääsee kulkemaan sujuvasti myös pyörätuolilla.
Ovi aukeaa automaattisesti ja sisätiloissa kauniit tammikaiteet johdattavat kulkijaa eteenpäin. Lattiat eivät luista. Kaikki valaistus on säädettävissä ja valotehoa riittää niin, että heikkonäköiset erottavat ainakin kontrastivärit, joilla
oviaukot ja lattianrajat on merkitty.

Lattialaatoitus
varoittaa portaista
Äänimaailmaan on kiinnitetty paljon huomiota,
jotta huonokuuloiset saavat helpommin selvää
puheesta. Talossa ei ole lainkaan kaikua eivätkä
astiat kolahtele ruokasalissa, sillä pöytälevyssä
käytetty korkki vaimentaa äänet.
Kalusteet ovat aina samoilla paikoilla ja pöytien kulmat on varmuuden vuoksi pyöristetty.
Käytävien toinen seinä on maalattu karheak-

si, sillä kuurosokea saa seinää tunnustelemalla
selville mihin suuntaan on menossa. Ja kun jalan alla tuntuu kohokuvioinen lattialaatoitus,
kulkija tietää lähestyvänsä portaikkoa ja osaa
liikkua varovasti.
Hissi tiedottaa sekä puhumalla että tärinäkaiteen avulla monennessako kerroksessa ollaan.
Rappuja kulkeva saa kerrosluvun selville tunnustelemalla seinässä olevia pisteitä tai porraskaiteen alla olevia kohoumia.
Ovet aukeavat asuntojen sisäpuolelle, jotta
kukaan ei kävele käytävällä niitä päin. Keittiön
yläkaappien ovet puolestaan aukeavat ylöspäin,
ettei asukas lyö päätään auki jääneeseen oveen.
Pattereihinkaan ei voi törmätä, sillä talossa on
lattialämmitys. Kiinteistö onkin täynnä tarkkaan harkittuja yksityiskohtia, jotka tekevät
sen asukkaiden arjesta sujuvaa.
Tampereen kaupungin vammaisneuvosto
myönsi joulukuussa Ristontalolle vuoden

2018 esteettömyyspalkinnon. Se on mieltä
lämmittävä huomionosoitus kaikille, jotka ovat
olleet mukana edesauttamassa hankkeen onnistumista.
– Palkinto tuli ihan ansiosta, sillä talo sekä
suunniteltiin että rakennettiin erittäin huolellisesti, kehuu Kuurosokeiden Toimintakeskuksen kuntoutumis- ja asumispalvelujohtaja Risto
Hoikkanen.
– VTS-kotien kanssa oli mukava tehdä yhteistyötä. VTS:llä on vankka kokemus ja ammattitaito sosiaalisesta rakennuttamisesta, ja käyttäjien
tarpeet otettiin hienosti huomioon.
Rakentamista edelsi peräti viisi vuotta kestänyt suunnittelutyö.
– Tämä talo on tehty hyvin käyttäjälähtöisesti eli ihmiset saivat olla itse mukana suunnittelemassa tulevia asuntojaan. Arkkitehti muun
muassa vieraili kuurosokeiden kodeissa kyselemässä toiveita ja kokemuksia.

Ratkaisut keksittiin,
jos niitä ei löytynyt
Ristontalo oli mielenkiintoinen kohde rakennuttajalle.
– Täällä on paljon asioita, joita voimme hyödyntää muissakin kohteissa. Esimerkiksi epäsuora valaistus toimii hienosti eli valaisee tehokkaasti, mutta ei häikäise, VTS Kiinteistöpalvelu
Oy:n rakennuttajainsinööri Jaakko Lehtinen
sanoo.
– Teimme tänne myös sellaisia ratkaisuja,
joita ei aiemmin ollut olemassakaan. Hissiin
esimerkiksi suunnittelimme Aalto-yliopiston
kanssa prototyypin tärinäkaiteesta.
Hissin pysähtyessä kaide tärähtää niin monta
kertaa kuin monennessako kerroksessa ollaan.
– Kuurosokeat tykkäävät tästä, sillä nyt he eivät jää enää koskaan hissistä pois väärässä kerroksessa, Risto Hoikkanen sanoo.
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LietsuGym saa kuntoilun maistumaan!
Kesätöitä tarjolla
VTS-kotien nuorille

Upouuden LietsuGymin myötä VTS-kodeilla on nyt
neljä korttelikuntosalia. Tänä vuonna on tarkoitus
avata seuraavat Hervantaan Opiskelijankatu 23:n
korttelitaloon ja Peltolammille Ruokomäenkatu 11:een.
■ LIETSUGYMIN avajaisissa salia kierteli tyytyväisiä asukkaita. – Ai tästä tuli näin hieno,
kuului ilahtunut huudahdus.
Sali onkin tyylikäs, valoisa ja avara. Opiskelijatyönä maalattujen seinien värimaailma piristää ja laadukkaat laitteet houkuttelevat niin
aloittelijat kuin konkaritkin kuntoilemaan.
– Harvalla taloyhtiösalilla on näin monipuolinen laitevalikoima ja lisäksi tilaa venyttelylle
tai jumpalle. Täällä voi tehdä ihan samaa treeniä
kuin kuntokeskuksessa, laitteet toimittaneen
Omasali Oy:n toimitusjohtaja Elina Koponen
kehuu.

Yli sadan liikkeen
monitoimikuntolaite
Elina oli avajaisissa opastamassa asukkaita kuntoilulaitteiden käytössä. Tärkeintä on muistaa,
että treeni aloitetaan aina lämmittelylaitteilla.
Ne eli crosstrainer, kuntopyörä ja soutulaite on
sijoitettu vieretysten.
– Näillä saa lihakset lämpimiksi jo kymmenessä minuutissa. Käyttö on helppoa, sen kun
vain hyppää kyytiin ja rupeaa veivaamaan.

LietsuGymin keskipiste on Bodysolid-monitoimikuntokeskus, jolla voi tehdä toistasataa
erilaista liikettä ja treenata tehokkaasti koko
vartalon lihaksia.
Laite saattaa ensisilmäyksellä näyttää monimutkaiselta häkkyrältä, mutta on itse asiassa hyvinkin helppokäyttöinen, kunhan hetken
perehtyy säätöihin ja seinällä oleviin ohjeisiin.
Elina vinkkaa, että YouTubesta löytyy opastusvideoita hakusanalla ”Bodysolid".

Ryhti suoristuu

Nyt on HELPPO
PITÄÄ kiinni
uudenvuodenLUPAUKSISTA!

Elina neuvoo aloittelijaa lämmittelemään soutulaitteella kymmenen
minuuttia ja tekemään sen jälkeen
10–15 toistoa jalkaprässissä, huilaamaan minuutin, ja tekemään sen
jälkeen vielä kaksi jalkatreenisarjaa.
– Paino saa olla sellainen, että viimeiset toistot joutuu jo vähän puskemaan.
Jalkojen jälkeen voikin sitten treenata vaikka
vatsalihakset samanlaisella 3 kertaa 15 toiston
sarjalla.
– Myös selkälihakset on tärkeää muistaa

treenata. Vetävät ja ojentavat liikkeet ovat tärkeitä etenkin
ikäihmisille sekä istumatyötä tekeville, ettei
ryhti mene kasaan. Hyvässä kunnossa olevat

Elina Koponen
näyttää tässä ja
alhaalla vasemmalla olevassa kuvassa
miten monella
tavalla monitoimikuntokeskusta voi
käyttää.

selän lihakset vetävät ryhdin suoraksi.
LietsuGymiltä löytyy kuntoilulaitteiden
lisäksi myös vapaita levypainoja, säädettävä
punnerruspenkki ja kyykkyteline.

Asukasisännöitsijä
Jouko Mäki-Tarkka
jakoi urheilujuomapullot LietsuGymin
avajaisiin saapuneille
asukkaille.
– Tänne kannattaa
tulla, on niin nätti
sali ja hyvät laitteet.
Aina voi katsoa muista
treenaajista mallia
miten näitä käytetään
tai harjoitella vaikka
vain crosstrainerilla,
silläkin saa jo hyvän
kokovartalotreenin,
Katri ja Pirjo kannustavat.

VTS-kotien
korttelikuntosalit
■ KÄRÄJÄTÖRMÄ
Käräjätörmä 3, E-talon kellari.
Salin käyttöön oikeutetut kiinteistöt:
Käräjätörmä 3, 4, 6 ja 8.
■ HAUKILUOMA
Runkokatu 12, H-rapun puoleinen pääty.
Salin käyttöön oikeutetut kiinteistöt:
Runkokatu 3, 10 ja 12.
■ KALKKU
Kalkunvuorenkatu 2-4, pesularakennus.
Salin käyttöön oikeutetut kiinteistöt:
Kalkunvuorenkatu 2-4, Kalkun viertotie 11,
Kalkunvuorenkatu 12 / Linnoituksenkatu 2
ja Linnoituksenkatu 10.
■ LIELAHTI
Ollinojankatu 25, A-talo.
Salin käyttöön oikeutetut kiinteistöt:
Ollinojankatu 25, Pohtolankatu 29,
Federleynkatu 12, Vilhelminkatu 2 /
Kalttilankatu 1 ja Possilankatu 2-4.
Maksuttomat kuntosalit on tarkoitettu
15 vuotta täyttäneille, edellä mainittujen
kiinteistöjen asukkaille. Salin avaimen voi
käydä kuittaamassa oman taloutensa käyttöön
VTS-kotien avainhallinnasta (Puutarhakatu 8
/ Palvelukeskus). Avaimen hakijan on oltava
henkilö, jonka nimissä vuokrasopimus on tehty. Kuntosaleja saa käyttää klo 8–22 (ovesta
pääsee klo 21 asti).

VTS-kotien vuonna 2003 tai 2004 syntyneet asukkaat voivat maaliskuussa hakea
”Tutustu työelämään ja tienaa” -kesätöitä.
Rekrytori järjestetään 11.3. ja 13.3. Lännen Viherpalvelun toimistolla osoitteessa
Kokkolankatu 4.
Kesätyö on pääosin fyysistä ulkotyötä ja
sopii hyvin aktiivisille ja reippaille nuorille.
Nuoret perehtyvät viherpalvelun kausitöihin kuten rikkaruohojen kitkemiseen
ja pensaiden leikkaamiseen. Lisäksi he
pääset tutustumaan yhden päivän ajaksi
huoltomiehen tai korjausmiehen töihin.
Päivittäinen työaika on 6 tuntia ja viikossa
yhteensä 30 tuntia.

Ohjeita kestäviin
elämäntapoihin
Uusi ilmastonmuutoksen torjuntaan keskittyvä kansalaispalvelu on avattu. Kestävät
elämäntavat -sitoumus löytyy osoitteesta
www.sitoumus2050.fi.
Mittaa ensin nettisivulta löytyvällä testillä oma hiilijalanjälkesi. Tämän jälkeen
valitse palvelun ehdottamista arjen teoista
sinulle sopivat tavat pienentää jalanjälkeäsi
ja sitoudu niiden toteuttamiseen. Voit myös
julkaista sitoumuksesi palvelussa ja selata
muiden suomalaisten tekemiä suunnitelmia ilmastonmuutoksen torjumiseksi.

Asukas tarvitsee
kotivakuutuksen
VTS-kodit on vakuuttanut rakennuksensa
kiinteistövakuutuspaketilla. Siinä ei kuitenkaan ole vakuutettuna asukkaan omaa
omaisuutta, vahingonkorvausvelvollisuutta
tai asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja, vaan
niitä varten hän tarvitsee riittävän kattavan
kotivakuutuksen.
Mikäli esimerkiksi asunnossa syttyy
tulipalo, niin kiinteistövakuutus korvaa kiinteistön rakenteet ja kotivakuutus korvaa
asukkaan oman irtaimiston. Kotivakuutuksesta voidaan korvata myös muualla
asumisen kulut silloin, kun huoneistossa
ei voi asua korjaamisen aikana.
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KATSO
LISÄÄ KUVIA
osoitteesta
vtskodit.kuvat.ﬁ
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■ KOKO Särkänniemen Koiramäki oli varattu vain VTSkotien asukkaiden käyttöön
7. joulukuuta. Kuin tilauksesta
taivaalta leijaili lumihiutaleita ja
maa peittyi valkeaksi juuri ennen kun
portit aukesivat.
Koiramäen väki otti vieraat vastaan
VTS-kotien henkilökunnan kanssa ja lasten suosikilla Tiltalla riitti halattavia jonoksi asti. Tiltan helmoista matka jatkui
juoksujalkaa joulupukin tupaan kertomaan lahjatoiveet.
Iloiset silmät tuikkivat piparkakku-,
villaenkeli- ja korttipajoilla, villapossujen pakettileikkiä seurattiin naurussa
suin. Vaahtokarkit ja makkarat paistuivat
nuotiolla, reippaat tonttuleikit ja -laulut
tempaisivat lapset mukaansa.
Ponien, porojen ja possujen rapsuttelu
oli hurjan hauskaa ja poneilla pääsi ratsastamaankin. Ennen kotiin lähtöä hämmästeltiin vielä taitavan Fire Ladyn upeaa
tulinäytöstä.
Kiitos vielä kaikille osallistujille.
Teitte jälleen hienon tapahtuman!

Koiramäessä nautittiin joulutunnelmasta
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Markku-hanke järjestää eläkeläisille toimintaa oman kotitalon kerhohuoneella

Tule mukaan virkistäytymään!
■ OPISKELIJANKATU 21–23:n kerhotilasta
kuuluu innostunutta puheensorinaa. Paikalla
oleva eläkeikäinen väki tutkii joukkoliikenteen
uutta reittiopasta läppärillä, tablettitietokoneella
ja älypuhelimella.
Projektityöntekijä Henri Kork näyttää miten
näppärästi Repa Reittiopas löytää oikeat bussit
ja vaihtopysäkit, kun sille kertoo mistä osoitteesta on lähdössä ja minne menossa.
Markku-hankkeen Yhdessä digirohkeaksi -toiminta on osoittautunut jo muutamassa kuukaudessa nimensä veroiseksi, sillä kaikki ovat rohkaistuneet digitaalisten laitteiden ja palveluiden
käyttäjinä.
– Nämä tapaamiset ovat avanneet hyvin tätä
digimaailmaa. Enää ei ole pelkoa, vaan uskaltaa
itsekseenkin tutustua netin mahdollisuuksiin,
osallistujat kehuvat ja lisäävät iloisesti nauraen:
– Ohjaajat ovat onneksi todella kärsivällisiä.
Täällä neuvotaan kädestä pitäen, jos ei oppi
muuten mene päähän.

17.1. Yhdessä digirohkeaksi
-toiminnan esittelyä ja keskustelua
(Atomikatu 3, kerhotila 9. krs)
24.1. Yhdessä digirohkeaksi:
Nettietiketti
(Opiskelijankatu 21–23, kerhotila)
31.1. Vuoden tavoite:
Miten haluan ylläpitää hyvinvointiani tänä vuonna?
(Atomikatu 3, kerhotila 9. krs)
7.2. Kaatumisseula
(Opiskelijankatu 21–23, kerhotila)
14.2. Ystävyys & ystävällisyys:
Jutellaan ystävyydestä ja askarrellaan
ystävänpäiväkortteja
(Atomikatu 3, kerhotila 9. krs)
21.2. Minidokumentti & keskustelua
(Opiskelijankatu 21–23, kerhotila)
28.2. Yhdessä digirohkeaksi:
Internet-selaimen käyttö
(Atomikatu 3, kerhotila 9. krs)
Kerhotiloissa kokoonnutaan torstaisin klo 10–12.

Markku kiertää talolta toiselle
Markku-hanke on koko nimeltään Markku-matkaava päiväpalvelu ja digineuvonta on vain yksi
osa sen toimintaa. Tarjolla on monenlaista arjen
hyvinvointiin ja ikäasumiseen liittyvää sisältöä
osallistujien toiveiden mukaan.
Sopimusvuorisäätiön toteuttama ja STEA:n
rahoittama hanke kehittää ikääntyville suunnattua liikkuvaa kohtaamispaikkatoimintaa.
Ideana on, että hanketyöntekijät tulevat ikäihmisten kotipiiriin järjestämään monipuolista
virkistystoimintaa. Näin tuetaan asuinalueen
yhteisöllisyyttä sekä iäkkäiden kotona asumista.
Markku siis kiertää talolta toiselle ja sen pyrkimyksenä on tavoittaa etenkin ne ihmiset, joi-

Markun talvikalenteri
Hervannassa:

– Rohkeasti vain muutkin mukaan, täällä on mukavaa! Näin kannustavat VTS-kotien asukkaat Pekka,
Ritva, Leila, Sini ja Margareta sekä Markku-hankkeen työntekijä Henri. Pahvinen Markku-hahmo morjestaa tulijat tervetulleeksi ja seinää piristää kaamoksentorjuntapuu.

den on itse vaikea lähteä kauemmaksi.
Jos sinun kotitalossasi on asiasta kiinnostuneita ikäihmisiä ja kokoontumisille sopiva tila,
niin Markun työntekijät voi kutsua tutustumiskäynnille.

Mukavaa yhdessäoloa
Opiskelijankatu 21–23:n kerhotilassa on ollut
Markku-toimintaa kesästä 2018 alkaen. Tapaa-

misissa on käynyt pääasiassa VTS-kotien asukkaita, mutta kaikki lähiseudun ikäihmiset ovat
tervetulleita mukaan.
Torstaiaamupäivisin on huolehdittu kunnosta ja toimintakyvystä sekä saatu hyviä ruokavinkkejä. Projektityöntekijä Saara Pitkälä ohjaa osallistujia Voimaa ruuasta -toimintamallin
kautta arkiruuan monipuolistamiseen.
Markku-tapaamisissa on myös ulkoiltu, keskusteltu ajankohtaisista asioista kuten kestäväs-

Lisätietoja:
www.markkumatkaava.fi
info@markkumatkaava.fi
p. 010 526 6190

tä kehityksestä, matkailtu maailmalla virtuaalilasien välityksellä ja kerätty vinkkejä, joilla
pysyy pirteänä kaamoksessa.
Kaikkein tärkeintä on kuitenkin mukava yhdessäolo toisten kanssa. Tässä porukassa on helppo jutella ja esittää myös kriittisiä kommentteja.
– Kannustamme puhumaan esimerkiksi digipalveluihin liittyvistä huolista. Ne lähtevät
kummasti kevenemään yhdessä keskustellessa,
Henri Kork on huomannut.

Varaudu vanhuuteen jo hyvissä ajoin
■ PROJEKTITYÖNTEKIJÄ Suvi Fried esitteli Markku-hanketta VTS-kotien koulutusillassa. Hän puhui asukastoimikuntien
toimihenkilöille myös vanhuuteen varautumisesta, joka tulisi aloittaa jo hyvissä ajoin.
Neuvoja tähän löytyy Vanhustyön
keskusliiton www.vanheneminen.fi-sivustolta, jonne kootaan ajantasaista tietoa
mm. ikäasumisesta, arjen turvallisuudesta
sekä taloudellisesta ennakoinnista.
Yksi tärkeä näkökulma Suvin puheen-

vuorossa oli, että kaikki ihmiset tarvitsevat
inhimillistä vuorovaikutusta ja osallistumista
yhteiseen toimintaan. Kasvokkain tapahtuvaa
kohtaamista ei voi täysin korvata digitaalisilla
yhteyksillä.
Sosiaalisen elämän tarve on tosin kovin yksilöllistä. Yhdelle riittää yksi tapaaminen viikossa, kun taas toinen tarvitsee useita kohtaamisia
päivässä.
– On tärkeää ylläpitää sosiaalisia taitoja,
vaikka viihtyisikin parhaiten omissa oloissaan.
Jokainen tarvitsee ikääntyessään apua ja palve-
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Tesomalla
saa naapuriapua
■ NAAPURILÄHIÖ-HANKE käynnistyi Tesomalla syyskuussa 2017
Yksinasuvat ry:n hallinnoimana.
Hanketoimisto sijaitsee Virontörmänkatu 5:ssä. Hanketyöntekijöitä on kaksi: Jutta Järvinen johtaa
hanketta, Viivi Selin toimii hankekoordinaattorina.
Hankkeessa kehitämme naapuriavun
mallia, jossa apu välitetään sitä pyytävälle koulutetun koordinaattorin saattelemana.
Ideana on, että naapuriyhteisöllisyyttä rakennetaan turvallisesti ja ohjatusti, ilman sitoutumisen pakkoa.
Ydinkohderyhmänä ovat yksin asuvien taloudet,
niin yksinasuvat kuin yksinhuoltajat. Niin kauan kuin
henkilöstöresurssit riittävät, tarjoamme apua muillekin
avun pyytäjille.

Pyydäthän apua
Hanke on ollut käynnissä runsaan vuoden. Verkostossamme on
nyt toistasataa henkilöä, joista noin puolet on VTS:n asukkaita. Jokainen verkostoon kuuluva voi olla niin arkisen avun pyytäjä kuin
sen tarjoaja.
Suurin osa avun pyytäjistä on ollut iäkkäitä yksinasuvia. Avun tarjoajat ovat monenlaisia, riippuen tehtävästä. Apua on pyydetty kauppareissulle, ikkunanpesuun, matonpesuun, verhojen ripustamiseen, it-ongelmiin,
juttuseuraksi...
Pyydäthän apua, kun koet sitä tarvitsevasi. Hanke on naapuriavun kehittämiseksi perustettu projekti eli ilman avun pyytäjiä emme voi toimia.
Kun tarvitset apua, ota yhteys Juttaan, 050 460 3527. Kartoitamme verkostostamme mahdolliset avuntarjoajat ja järjestelemme avun luoksesi. Aikaa tälle
järjestelylle on hyvä varata viikon verran.
Voit ilmoittautua myös vapaaehtoiseksi avun tarjoajaksi. Soita edellä mainittuun
numeroon tai ilmoittaudu verkossa https://fi.surveymonkey.com/r/Naapuriapuverkosto

Tervetuloa mukaan!
luita, mutta niiden pyytäminen ja huolistaan
kertominen voi olla vaikeaa, jos ei ole pitkään
aikaan ollut keskusteluyhteydessä kenenkään
kanssa, Suvi Fried muistutti.
Markku-hanke madaltaa osaltaan osallistumisen kynnystä, sillä se tuo toimintaa ihan
kotipiiriin.
– Mietimme koko ajan tapoja tukea ja rohkaista sellaisia asukkaita, joille osallistuminen
on vaikeaa. Jo se usein auttaa, että ihminen
tapaa meidät. Sen jälkeen hänen on helpompi
lähteä mukaan.

Hankkeella on tällä hetkellä 12 koulutettua vapaaehtoista yhteisökoordinaattoria,
joiden avulla apua välitetään. Tänäkin vuonna järjestetään yhteisökoordinaattorikoulutusta tarpeen mukaan. Koulutukseen ilmoittautuvilta toivotaan muun muassa
sosiaalisia taitoja ja suvaitsevaisuutta.
Tervetuloa tutustumaan meihin toimistollemme. Järjestämme kuukausittain
avoimia ovia, jotka ovat useimmiten ohjelmallisia. Keskustelemme erilaisista aiheista, pelaamme, ulkoilemme, retkeilemme.
Voit seurata kevätohjelmaa nettisivuilta, www.yksinasuvat.fi/naapurilahio-hanke tai Facebookissa, www.facebook.com/naapurilahio/.
Jutta Järvinen, Naapurilähiö-hanke
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Lähde mukaan asukastoimintaan!
Asukastoiminnan hyödyt
asukkaille ja asuinyhteisölle:

■ VTS-KODEILLA on jo yli 150 kiinteistöä, joissa on aktiivista asukastoimintaa. Toimintaan kannattaa lähteä mukaan, siitä on monenlaista iloa ja hyötyä.
– Asukastoiminta pitää asukasdemokratian elinvoimaisena, sillä se antaa asukkaille suoran vaikutuskanavan VTS-kotien suuntaan, asiakaspalvelupäällikkö Reijo Jantunen sanoo.
– Yhteistyö asukkaiden kanssa on VTS-kodeille erittäin tärkeää. Kuuntelemme asukastoimikuntien mielipiteitä ja neuvottelemme asioista yhdessä. VTS-kodit myös kouluttaa aktiivisesti asukastoimikuntien toimihenkilöitä ja järjestää heille
virkistystoimintaa.

Tarjoaa vaikutuskanavan
Parantaa naapuruutta ja yhteisöllisyyttä
Lisää asumisviihtyvyyttä ja -turvallisuutta
Tarjoaa kokemuksia vaikuttamisesta
Asukastoimikunta jäsentää asuinyhteisöä
Auttaa ratkomaan ongelmia
Aktiivisesta asukastoiminnasta saa
VTS-kotien asukasetupisteitä
■ Hyvä asukastoiminta lisää talkootyötä ja
huolenpitoa kotitalosta ja vähentää
poismuuttoja
■
■
■
■
■
■
■

Vaikutusta vuokriinkin
Asukastoiminnalla on positiivisia vaikutuksia koko asuinyhteisöön. Se luo taloon hyvän yhteishengen ja asumiseen turvallisuutta.
Vastuu asumisviihtyvyydestä paranee. ”Meidän talossa” on
mukava asua, asioista rohjetaan puhua ja talon pelisäännöistä
voidaan sopia naapureiden kesken.
– Kaikki tämä perustuu siihen, että asukkaat tuntevat toisensa
paremmin niissä taloissa, joissa on asukastoimintaa. Tämä pidentää asumisaikoja ja vähentää vaihtuvuutta, joka puolestaan näkyy
positiivisesti asukkaiden vuokrissa ja VTS-kotien taloudessa, Reijo
Jantunen kertoo.
Talossa on hyvä yhteishenki,
kun naapurit tuntevat toisensa.

Asukastoiminnan hyödyt
VTS-kotien kannalta:
■ Asukkaiden edustajat auttavat kehittämään
asumista, asumisviihtyvyyttä ja ratkomaan
ongelmia (yhteishallinto)
■ Asukastoimintaan osallistuvat ovat
sitoutuneita asukkaita, yhteistyökumppaneita ja neuvotteluosapuolia
■ Asukkaiden vaihtuvuus vähenee
■ Kustannuksia säästyy
■ Asumisturvallisuus paranee

Perkiönkatu 73–75:ssä on monenlaista asukastoimintaa. Kerhohuoneella on järjestetty mm. kirppis ja maahanmuuttaja-asukkaiden
tarjoilema afrikkalainen lounas. Kuvat: Jarmo Nurminen.

Asiakastyytyväisyystutkimus 2018 arvioi huollon ja siivouksen tasoa

Rakentavaa kritiikkiä ja onnistumisen iloa
■ VTS-KODIT tekee vuosittain asiakastyytyväisyystutkimuksen, jolla selvitetään asumiseen liittyvien palvelujen onnistumista. Vuonna 2018 tutkimukseen osallistui yli 1 450 asukasta sekä yli 120 asukastoimikuntaa. VTS-kodit lähettää ison kiitoksen vastaajille, antamanne palaute on meille erittäin tärkeää.
Asiakastyytyväisyys pysyi palveluntuottajien osalta lähes ennallaan vuoteen 2017 verrattuna. Palveluntuottajat saivat tutkimuksessa asukkailta arvosanan 3,6 (asteikolla 1–5).
Kiinteistöhuollon osalta asiakastyytyväisyydessä oli enemmän vaihtelua kuin yleensä ja
arvosana laski yhden kymmenyksen 3,6:een.
Kiinteistösiivous pysyi 3,5:ssä ja korjaustoiminnan arvosanaksi tuli hyvä 3,8.

Kaiken kaikkiaan voidaan todeta, että palveluntuottajien toiminta pysyi vuonna 2018
kohtuullisella tasolla, mutta parannettavaakin
löytyy.

Asukastoimikunnat
mukaan kokouksiin
VTS-kodit panostaa edelleen palveluiden laadunhallintaan.
Tämän vuoden alusta pyörähti käyntiin palveluntuottajien omavalvonta ja yrityksille on
jo annettu omavalvontakoulutus (Kihla® omavalvonta). Omavalvonnassa palveluntuottaja
arvioi omaa toimintaansa kiinteistöillä ja tätä
arviointia verrataan muun muassa asiakastyy-

tyväisyyteen sekä VTS-kotien omiin laadunvalvontatuloksiin.
Lisäksi vuonna 2019 tiivistetään yhteistyötä asukastoimikuntien kanssa, tulossa on palveluntuottajien ja asukastoimikuntien yhteisiä
alueellisia hoito- ja palautekokouksia.

”Täysi kymppi osaamisesta!”
Vuosi 2018 sisälsi myös onnistumisen iloa, ja
asiakastyytyväisyyskyselyn vastauksissa jaettiin kehuja sekä henkilö- että yritystasolla. Joissakin palautteissa todettiin palvelun olevan jopa
parasta mahdollista: ”Täysi kymppi osaamisesta
sekä asiallisesta toiminnasta, parempaa huoltomiestä tokkopa Suomesta löytyy”.

Asukkaat kokevat, että hyvä kiinteistöhuolto
ja siivous tuovat taloon viihtyisyyttä sekä turvallisuutta. Hyvin ylläpidetty kiinteistö ja toimivat palvelut lisäävät asukaspysyvyyttä sekä
luovat yhteenkuuluvuutta. Asukkaat mieltävät
kiinteistönhoitajan ja siivoojan olennaiseksi
osaksi asuinyhteisöään.
Myös rakentavaa kritiikkiä saatiin, ja hyvä
niin. Asukkaiden vastaukset auttavat hahmottamaan miten palvelutuottajat voivat parantaa
palveluaan. Vuoteen 2019 lähdetään nyt uusilla ajatuksilla, kohti parempaa asukaskokemusta
ja palvelua.
Petri Mäkelä
toimitusjohtaja, VTS Kiinteistöpalvelu

15

KIINTEISTÖNHOITOPALVELUJEN TUOTTAJAT

huolto siivous

HH-Kiinteistöpalvelut Oy
x
Kanjoninkatu 4, 33720 Tampere
www.hhkp.fi
hhkp@hhkp.fi
puh. 010 3950 300
Faxi. 010 3950 301
Asiakaspalvelu 24h / 010 3950 395

x

ISS-palvelut Oy
Biokatu 12, 33520 Tampere
www.iss.fi
puh. 020 515 2200
fax. 020 515 2161
päivystys: 020 515 2200

x

Kartanon Kiinteistöpalvelut Oy
Juvankatu 10, 33710 Tampere
www.kartanonkp.fi/
asiakaspalvelu@kartanonkp.fi
puh. 010 424 2950
päivystys: 0500-234 234

x

Kartanon Puhtauspalvelut Oy
Juvankatu 10, 33710 Tampere
http://www.kartanonpp.fi/
asiakaspalvelu@kartanonpp.fi
puh. 010 424 2950
päivystys: 0500-234 234
Lännen Kiinteistöpalvelu Oy
Kokkolankatu 4, 33300 Tampere
www.lkpalvelu.fi
lkpalvelu@lkpalvelu.fi
puh. 3142 3400
fax. 3142 3440
päivystys: 0500-620 124

x

x

Lännen Siivouspalvelu Oy
Kokkolankatu 4, 33300 Tampere
www.lkpalvelu.fi
lkpalvelu@lkpalvelu.fi
puh. 3142 3400
fax. 3142 3440
päivystys: 0500-620 124

x

SOL Palvelut Oy
x
x
Tampellan Esplanadi 5, 33100 Tampere
www.sol.fi
puh. 0205 700 200
fax 0205 700 431
päivystys: 0205 700 200
Winclean Oy
Lentokentänkatu 9 C, 33900 Tampere
www.winclean.fi
etunimi.sukunimi@winclean.fi
puh. 010 322 5900
fax. 010 2960 596
PTH Kiinteistöpalvelut

x

Takojankatu 2A, 33540 TAMPERE
pirkantalohuolto@pirkantalohuolto.fi
puh. (03) 3750 400
fax. (03) 3421 610
päivystys: (03) 3750 400

x
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KATSO
LISÄÄ KUVIA
osoitteesta
vtskodit.kuvat.ﬁ

VTS-kotien pihatapahtumakiertue kurvasi elokuussa Siirtolapuutarhankadulle

Soppatykki porisi Hatanpäällä
■ TÄSSÄPÄ tuulahdus lämpimiä kesämuistoja talven keskelle!
Hatanpäällä vietettiin VTS-kotien Soppatykkitapahtumaa elokuun 2018 lopussa. Ponit saivat
taas joukon uusia ystäviä, soppa ja lätyt maistuivat. Lapset ottivat kaverikuvia ja VTSkotien Kari Paloviita soitteli tuttuun tapaan mukavaa musiikkia.
Asukkaat kehuivat, että oli kiva jättää ruuanlaitto väliin ja istahtaa pihaan
”valmiiseen pöytään”, jutella kuulumiset naapureiden kanssa sekä tavata muiden Hatanpäällä sijaitsevien VTS-talojen
asukkaita.

!

Tänä vuonna Soppatykki porisee Annalassa, Jankassa, Virontörmässä ja Hervannassa.
Seuraa ilmoittelua VTS-kotien kotisivuilla, Facebook-sivuilla sekä kiinteistöjen ilmoitustauluilla.

!

Ristikon ratkaisu löytyy seuraavalta aukeamalta.
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English Summary
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Read more in English: www.vts.fi/asuminen/asuminenvtskodeissa/julkaisut/

VTS-kodit – A solid foundation
for good life
Puutarhakatu 8 A, 4. krs
Vaihde 0201 277 300
etunimi.sukunimi@vts.fi
Petri Mäkelä
toimitusjohtaja
Tekniset palvelut
Terhi Herrala
Riikka Huhmarkangas
Esa Jalonen
Maarit Kallio
Jari Kauppinen
Reijo Korhonen
Petri Kotomäki
Rene Kraft
Kauko Luhtalo
Jyrki Läärä
Jyrki Mälkki
Kari Paloviita
Ari Sandström
Maija Turpeinen
Auli Väliahde (äitiysvapaalla)
Rakennuttamispalvelut
Sami Ahoranta
Reijo Huhmarkangas
Jaakko Lehtinen

January is already well underway, and so is a new
year for VTS-kodit. This year, we will continue working hard on our construction projects, renewing
our strategy and developing our resident activities.
■ THE term of the previous strategy of VTS-kodit
ended last year and, in summer 2018, we began
to assess the direction we were heading in and
what we wanted the future of VTS-kodit to look
like. For example, we arranged a seminar on the
future, where we invited the futurist Ilkka Halava
to lead a discussion about the changes the housing
industry will face. In addition to our staff, we have
invited our residents and stakeholders to participate
in the process of developing our strategy. A heartfelt
thanks to everyone involved!
The common direction towards which we want
to develop VTS-kodit can now be summarised in a
single sentence: VTS-kodit – A solid foundation for
good life. Over the following years, we will advance
towards this goal together with our residents, step
by step.
Stable and well-balanced business development
is one of our most vital objectives, as it ensures that
our housing services will continue to be affordable.
For our residents, this means that their rent will
develop at a steady pace without major surprises.
Consequently, the rent increases this year are
very moderate.
We also look after the systematic development
of our property portfolio and maintaining the

maintenance
backlog at a
minimal level. In
2018, we completed
more projects involving the
construction of new sites and the renovation of
old sites than in previous years. This year will be
even busier regarding both new construction and
renovation.
Last year, we completed the construction of
our new properties in Kalevanrinne, Lintuhytti in
Hervantajärvi, on Voionmaankatu in Rahola and
on Kolunkatu in Annala. In addition, a major home
improvement project was carried out on Solkikatu
in Kaukajärvi.
There are several VTS-kodit construction projects
currently in process around Tampere. Read more
about them on page 6.
Satamakatu 17, the largest of our construction
sites, will be completed in March. Applications
to these unique city centre apartments can be
submitted in January. Could this magnificent old
sock factory be your new VTS home?
Satu Eskelinen
CEO, VTS-kodit

Hauskat Halloween-juhlat Hallilassa

Satamakadun
asuntohaku alkaa
■ SATAMAKADUN ja Koulukadun kulmassa sijaitsevaan vanhaan sukkatehtaaseen valmistuu vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja, jotka on ensisijaisesti tarkoitettu 55 vuotta täyttäneille. Asuntohaku alkaa lauantaina
19.1.2019.
Näiden uusien VTS-kotien sijainti on erinomainen aivan Tampereen keskustan palveluiden ja Pyynikin ulkoilumaastojen kupeessa. Asukkaiden arkea helpottaa maantasokerrokseen avattava lähikauppa.
Tarjolla on 25 m2–29 m2:n yksiöitä sekä isompia asuntoja (2h–3h+tk+s), joiden koot ovat 52 m2–80,5 m2.
Asuntojen keskineliövuokra on 17,92 €/m2.
VTS-kodit rakennuttaa vanhaan tehdasrakennukseen
myös 70 palveluasuntoa muistisairaille ikäihmisille. Lisäksi työmaan urakoitsijana toimiva Lujatalo Oy rakentaa
omistusasuntoja omaan hallintaosuuteensa.
Tarkempia tietoja vuokra-asunnoista löytyy VTS-kotien kotisivuilta (www.vts.fi). Siellä voi myös tehdä sähköisen asuntohakemuksen.

Tiedottaa

KEVÄTKAUDEN 2019

KALENTERI
UUSIEN PUHEENJOHTAJIEN
KOULUTUS
Keskiviikkona 16.1.2019 klo 17.00
Puistotorni, Hämeenpuisto 28
• Puheenjohtajien tehtävät, roolit ja apuvälineet
• Kouluttajana Reijo Jantunen
Ilmoittautuminen on päättynyt.

ASUKASTOIMIKUNTIEN
TOIMIHENKILÖIDEN ILTA
Keskiviikkona 13.2.2019 klo 17.00–20.30
Ravintola Laterna, Puutarhakatu 11

VTS-Kelohongassa järjestettiin Pyhäinpäivänä talkoot, joihin osallistui runsaasti aikuisia ja lapsia. Talkoot päättyivät Halloween-juhliin, jossa naamioituneet palkittiin. Tarjolla oli makkaraa ja herkullisia
makeisia.

• Asukastoimikuntien puheenjohtajille ja toimihenkilöille (puheenjohtaja ja kaksi muuta
toimihenkilöä / talo)

• ”Ravinto, liikunta ja palautuminen
– arjen jaksamisen kulmakivet”
• Kouluttajana Joni Jaakkola
• Tarjolla myös hyvää ruokaa!
Ilmoittautumiset 14.1.–3.2.2019

ASUKASTOIMIKUNTIEN SEMINAARI
Lauantai 27.4.2018 klo 8.30-17.00
Hotelli Ilves, Hatanpään valtatie 1
• Kaksi asukastoimikunnan jäsentä / talo
• Teema: VTS-kodit – Hyvän elämän alusta.
Asukastoiminta osana hyvää elämää!
• Vetäjinä Henna-Riikka Ruotsalainen,
Satu Eskelinen ja Reijo Jantunen
Ilmoittautumiset 27.2.–27.3.2019

TERVETULOA

tutustumaan
uusiin VTS-asuntoihin
sunnuntaina 10.2. klo 13–15
osoitteeseen
Satamakatu 17!

Ilmoittautumiset
tapahtumiin VTS-kotien
kotisivuilta Lyyti-järjestelmän
kautta tai puhelimitse 0201 277 277.
Muistathan, että peruuttamattomasta
kurssi-ilmoittautumisesta laskutetaan
asukastoimikuntaa 30 €/hlö,
asukastoimikuntien toimihenkilöillan ja asukasseminaarin osalta 80 €/hlö.

ASUKASTOIMIKUNTIEN
PUHEENJOHTAJIEN KOKOUS
Torstaina 11.4.2019

YMPÄRISTÖOHJAAJIEN
KOULUTUS
Kutsu lähetetään erikseen.

TURVALLISUUSPÄÄLLIKÖIDEN
KOULUTUS
Kutsu lähetetään erikseen.
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ASUKASPALVELUT VUONNA 2019
Kiinteistöhuolto
Vikailmoitukset 24/7
Kaikissa asuntoon ja kiinteistöön liittyvissä teknisissä ongelmissa
asukkaan tulee kääntyä ensisijaisesti talon kiinteistöhuoltoyhtiön puoleen.
Yhteystiedot löytyvät talon ilmoitustaululta tai ulko-ovesta sekä VTS-kotien nettisivulta.

Sähköiset palvelut 24/7

VTS-kotien nettisivuilta löydät asumisen ohjeita, lomakkeita, omat tietosi ym.
www.vts.fi/asuminen

VTS-kotien palvelukeskus
Asunto-, maksu- ja laajakaista-asiat, avaimet,
autopaikat, Pisteet kotiin, vesilaskutus
Sähköposti: palvelukeskus@vts.fi
Puhelinnumero: 0201 277 277, puhelinajat: ma-to 12–15, pe 8–13
Käyntiosoite: Asuntotori, Puutarhakatu 8 A, katutaso
Käyntiajat: ma–to 8-11, pe 8–13
Palvelemme myös chatissa
Vuokrauspalvelu: vuokrauspalvelu@vts.fi

Asukasisännöinti
Asukasdemokratia, asumishäiriöt,
muut asumisviihtyvyysasiat:
Sovi tapaaminen etukäteen
palvelukeskus@vts.fi tai etuni mi.sukunimi@vts.fi

Pisteremontit, vikailmoitukset:
Sähköposti: palveluisannoitsijat@vts.fi, puhelinnumero: 0201 277 277

