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Kevätsiivous

Kodin kevätsiivous

sujuu vaiheittain
Aurinko on armoton
kodin pölyn paljastaja.
Kevätsiivous kannattaa
aloittaa hyvissä ajoin
esimerkiksi katon ja seinien pölyjen ja hämähäkinseittien pyyhkimisellä,
vinkkaa palveluesimies
Anu Heikkinen.
Heikkinen on Kajaanin Pietarin kohteita siivoavan RTK-Palvelu
Oy:n palveluesimies. Yleisten tilojen lisäksi yrityksen siivoojat tekevät
asuntojen loppusiivouksia.
Työlista ja vaiheittain siivoaminen

2

Meidän Pietari 1/2018

ovat Anu Heikkisen vinkit onnistuneeseen kevätsiivoukseen.
”Siivota kannattaa silloin, kun se
tuntuu hyvältä ja sitä jaksaa tehdä.
Esimerkiksi keittiön kaappeja voi siivota yhden kerrallaan eikä koko keittiötä kerralla.”
Ikkunoiden pesun voi Heikkisen
mukaan ajoittaa siitepölykauden jälkeen.
”Ikkunat kannattaa pestä ulkopuolelta myös syksyllä ennen talvea.
Pakkasella voi pestä sisä- ja väli-ikkunat.”
Parvekkeen ja pihan siivous voi
olla myös osa kevätsiivousta. Urakan
voi jättää viimeiseksi - mikäpä sen
mukavampaa kuin nauttia ulkoilmassa kahvit siistin kodin kunniaksi.
Asuntojen loppusiivouksissa Anu
Heikkinen on huomannut, että jääkaappien ja leivinuunien taustat jää-

vät asukkailta helposti pesemättä.
Koneiden taustojen siistiminen sopisi Heikkisen mielestä hyvin kevätsiivoukseen,
”Näin likaa ja pölyä ei pääse kertymään vuosikausien ajan.”
Myös lattiakaivon ja ilmanvaihtoventtiilien puhtaana pito on hyvä
ottaa siivousohjelmaan.

Vinkkejä kevätsiivoukseen
n Tee siivous vaiheittain kaappi tai huone kerrallaan
n Työlista voi olla selkeä kuten
vie talvivaatteet varastoon eikä vain ”kevätsiivous”
n Ikkunoiden ulkopuoli voi
odottaa siitepölykauden loppumista - varsinkin jos ikkunat on pesty myös syksyllä

Saunassa
samana päivänä
Saunavuoroissa olisi tiivistämisen varaa, vinkkaa Kajaanin Pietari.
Samana päivänä tulisi olla aina vähintään kaksi saunavuoroa, ja vuorojen
on oltava aina peräkkäin.
”Jos sinulla on päivän ainoa saunavuoro, toivomme että vuoron voi
siirtää toiselle päivälle. Tai löytyisikö
saunavuoroasi ennen tai jälkeen naapuri toiseksi saunojaksi?”, Paula Makkonen Pietarin toimistosta tuumaa.
Jos saunavuorojen välillä on tyhjiä
vuoroja, vuorot tulisi ketjuttaa niin,

ettei tyhjiä vuoroja jää.
”Saunamaksu ei riitä kattamaan
tyhjien vuorojen lämmittämistä.”
Viikon alku on rauhoitettu saunan
peruspesulle. Varattavat saunavuorot
ovat keskiviikosta lauantaihin.

Ota yhteyttä
Kajaanin Pietarin toimistoon
saunavuoroista,
puh. 08 615 52091

L

uminen talvi on lehden ilmestymisen aikaa
takana. Suuri lumimäärä aiheutti paljon kustannuksia. Kiinteistöjen katoilta jouduttiin
lumia pudottamaan pois ja pihoilta ajamaan lunta
vähemmäksi normaalia talvea enempi.

Ilmoita kulumista
Pietarille
Asukkaiden kynnys ilmoittaa erilaisista huoneiston kulumista vaihtelee. Osa on hyvin aktiivisia, osa taas
panttaa, linjaa kiinteistömestari Ari
Karjalainen Kiinteisö Oy Kajaanin
Pietarista.
”Vesihanojen tai vessanpönttöjen
tiivisteet kuluvat vuosien mukana ja
alkavat vuotaa. Kun asukas huomaa
tihkua tai vuotoa niin siitä kannattaa heti ilmoittaa. Uusiminen on osa
kiinteistönhuoltoa.”
Pahimmillaan vettä ehtii lotrau-

Toimitusjohtajan
puheenvuoro

tua vuotavista hanoista tai tiivisteistä tuhansia litroja, ja vielä ikävämpää on, jos se päätyy viemärin sijasta rakenteisiin.
”Huoltomiehet näkevät, että jostain talosta menee vettä normaalia
enemmän. Jos ilmoitusta vuotavasta
vessanpöntöstä tai hanasta ei ole tullut, kaikki huoneistot täytyy tarkistaa”, Ari Karjalainen sanoo.
Asukkaan ilmoitusvelvollisuus koskee myös mahdollisia näköhavaintoja
ylimääräisistä otuksista huoneistossa.

Nyt katseet kääntyvät kevääseen ja kesään. Kevään
siivoustalkoiden yhteyteen järjestetään siistein pihakilpailu, josta on kilpailukutsu lehdessä. Toivottavasti mahdollisimman monet osallistuvat talkoisiin
ja pihat saadaan hyvään kuntoon. Samalla voi myös
jatkaa kesällä ROSKA PÄIVÄSSÄ LIIKKEEN merkeissä ja pitää oma asuntoympäristö siistinä.
Ekokymppi on uusimassa jätehuoltomääräyksiä
ja niillä tulee olemaan vaikutusta jätekeräykseen.
Lisäksi nähtäväksi jää miten nämä uudet määräykset tulevat tulevina vuosina vaikuttamaan kiinteistön
jätekustannuksiin. Määräyksissä jätelajittelu lisääntyy. Nykyinen palava jäte jää pois, mutta tilalle tulee
muovi-, kartonki/pahvi-, metalli- ja lasijätteen keräys
kiinteistökohtaisesti. Toivomme, että asukkaat tekisivät jätelajittelun ohjeiden mukaisesti.
Toivotan kaikille asukkaille viihtyisää ja lämmintä kesää.

Linnankatu 18 A 6
www.kajaaninpietari.fi

Toimisto avoinna

Huolto

ma-pe klo klo 8.30 - 15.00
Puh. (08) 615 52060

Vikailmoitukset sekä muut huoltopäivystysasiat pyydetään ilmoittamaan normaalina
työaikana suoraan oman alueen huoltomiehelle ensisijaisesti nettisivujen kautta.

Mahdolliset toimiston
poikkeavat aukioloajat
ovat nähtävissä yhtiön
nettisivuilla.

Huollon päivystys

Huollon päivystys arkisin
klo 16.00 - 07.00 sekä
viikonloppuisin
puh. 0500-680 139

Yhtiön hallitus
Puheenjohtaja: Nina Jyrkäs
Hallituksen jäsenet:
Mika Heikkinen, Atte Haataja,
Mikko Luiro ja Mikko Palaste
Hallituksen varajäsenet:
Anniina Rytkönen ja Tuula Väyrynen

Toimitusjohtaja
Martti Böhm

Seuraava numero
ilmestyy joulukuussa
Lehteen tuleva materiaali
tulee palauttaa
viimeistään 15.11.2018
mennessä Kiinteistö Oy
Kajaanin Pietariin.

Päätoimittaja:
Martti Böhm
Taitto ja paino:
Kajaanin Offsetpaino Oy, 2018
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Remonttikohde

Ulkomaalaukset
ajoittuvat toukokuusta syyskuuhun.
Maalaustöistä
ilmoitetaan
asukkaille aina
ennen töiden
alkamista.
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Ulkomaalauksia pitkin kesää
Kajaanin Pietarin rakennuksissa on useita ulkomaalauksia kesän 2018
aikana.
Mikko Seppänen Mestarimaalaus Seppänen & Toikka Oy:stä
muistuttaa, että aikatauluun voi
tulla muutoksia jo säidenkin puolesta.
”Maalaustöiden onnistumisen
kannalta ideaali säätila olisi reilu
10 astetta lämmintä sekä hieman
pilvistä ja kuivaa.”
Jos kevät vain lumisen talven jälkeen tulee, ensimmäiset talot ovat
työn alla toukokuussa. Puomitie
2-6 talo 2, Rysätie 6 talot 1 ja 2 on
tarkoitus maalata kevätkesällä.
Asemakatu 5:n parvekkeiden
teräsosien maalaus alkaa myös toukokuussa.
Kesäkuussa alkavat ulkomaalaukset myös seuraavissa rakennuksissa: Puomitie 2-6 talo 4, Oravantie 7 varasto, Rysätie 6 talot 3 ja 4
sekä varastot. Rysätie 6:ssa maala-

taan sisääntuloportaikot.
Heinäkuun lopussa ovat vuorossa Ensitaival 4 talo L. Peltokujan 42 E-I talot maalataan talo kerrallaan heinäkuusta syyskuuhun.
Myös Peltokujan varastoja maalataan loppukesällä.
Rastitie 2 talot A-D sekä varastot ulkomaalataan juhannuksen ja
syyskuun lopun välillä.

Ulkomaalaustöistä ja
niiden vaikutuksista
tiedotetaan asukkaille
ennen töiden aloittamista
”Työt pyritään suorittamaan
mahdollisimman vähän häiriötä aiheuttaen. Asukkaille häiriöitä aiheuttavia töitä ovat lähinnä
ulko- ja terassiovien sekä sisääntulokatosten kohdilla tehtävät maalaustyöt sekä parvekkeilla suoritettavat korjaukset. Meluhaittaa tulee
jonkin verran teräsosien hionnasta,
mutta sellaiset työt pyritään aloittamaan vasta aamukahdeksan jälkeen”, Mikko Seppänen sanoo.
Talokuvat: Mikko Seppänen
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Kankurintien 1
peruskorjaus valmistuu
kesäkuussa
Kiinteistö Oy Kajaanin
Pietarin suuri peruskorjaushanke eli Kankurintie
1:n rivitalot on valmistumassa aikataulussa. Näillä näkymin Kankurintie
1 jää viimeiseksi suureksi
peruskorjaukseksi.
Rakennuttajapäällikkö Risto Korhonen Kajaanin Pietarista
sanoo, että peruskorjaus valmistuu
vuoden 2018 kesäkuun loppuun
mennessä.
”Tavoitteena on, että asunnot
ovat muuttovalmiita kesäkuun ja
heinäkuun vaihteen viikonloppuna.”
Peruskorjauksessa on uusittu
kaikkien 24 huoneiston sisäpinnat,
kalusteet, pesutilat ja ovet. Myös
tekniikka päivitetään. Jokaiseen
huoneistoon tulee oma ilmastointi.
Tien toisella puolella sijaitsevat
rivitalot osoitteessa Kankurintie 2
peruskorjattiin jo aiemmin.
”Muuten samanlainen perusparannusremontti kuin naapurissa,
mutta terassit on kokonaan lasitettu ja kosteat tilan seinät on muurattu”, Risto Korhonen vertaa.

Nykyiset vuokralaiset muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta, palaavat asumaan Kankurintie
1:een. ”Tuleville asukkaille ilmoitetaan tarkemmin muuttoon liittyvistä asioista ennen valmistumista”,
Korhonen sanoo.
Kankurintie 1:n remontti koskee kaikkia 24 asuntoa. Rivitalot
ovat valmistuneet 30 vuotta sitten.
Peruskorjaus maksaa noin 3,3 miljoonaa euroa.

Teksti ja kuvat:
Kimmo Rauatmaa

Peruskorjaus on pysynyt hyvin aikataulussa, sanoo rakennuttajapäällikkö Risto Korhonen.

Lasitukset lisävät
valoisuutta terassille ja
sisätiloihin
”Terassilasit varustetaan säädettävillä aurinkoverhoilla. Pesuhuoneen kiviseinillä saadaan parempi
tukevampi alusta laatoitukselle ja
kiinnityksille sekä kestävämpi elämätön rakenne.”
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Huhtikuussa rakennettiin viimeisiä ulkorakennuksia. Pihatyöt ovat vuorossa, kunhan lumet sulavat.

Sovittelu

Naapuruusriidat

poikki sovittelulla
Sovittelutoimisto auttaa
myös naapureiden välisten kiistojen selvittämisessä.
Riita voi syntyä vaikka pesutuvan käytöstä, saunavuoroista, ruuanlaitosta, koiran haukkumisesta
tai lasten leikeistä, luettelee sovitteluohjaaja Sirpa Flinkman Kajaanista.
”Sovittelussa riidan osapuolet
käsittelevät tapahtunutta sovittelijoiden kanssa. Sovittelu on puolueeton, luottamuksellinen ja maksuton palvelu kaikille Suomessa asuville. Ketään ei voida pakottaa sovitteluun, vaan sen tulee olla

vapaaehtoista.”
Pohjois-Suomen sovittelutoimiston Kajaanin toimipiste sijaitsee Linnankadulla, entisen Linnan
lukion tiloissa. Sovittelu tapahtuu
toimiston tiloissa, koska se on puolueeton maaperä, perustelee Flinkman.
”Tunteet kuuluvat sovittelussa
asiaan. Siinä oppii kuuntelemaan
ja ymmärtämään toisenkin näkökannan. Sovittelua ei tarvitse käydä kerralla läpi vaan siinä voidaan
pitää parinkin viikon tuumaustauko.”
Sovitteluohjaaja Sirpa Flinkman
laskee, että keskimäärin sovittelussa menee kahdesta viikosta pariin
kuukauteen. Kainuusta tuli toimistoon viime vuonna runsaat 250

sovittelualoitetta.
”Sovittelualoitteen voi tehdä
joko soittamalla meille tai tehdä
aloite internetissä. Sovittelutoimisto voi sitten olla yhteydessä vaikka
siihen naapuriin.”
Sovitteluun kuuluu aina ensin
erillistapaaminen eli molemmat
osapuolet kertovat oman kantansa kiistaan sovittelijalle. Sitten on
vuorossa yhteinen tapaaminen
sovittelupöydässä.
”Nopeus riippuu ihmisistä itsestään. Sovittelun onnistumista auttaa se, että osapuolet ovat siellä
omasta tahdostaan.”
Valtaosa sovittelutoimiston tapauksista tulee poliisin kautta. Naapuruuskiistojen tyylisiä riita-asioita
on Sirpa Flinkmanin mukaan noin

Sovitteluohjaaja Sirpa Flinkman auttaa myös naapuruuskiistojen selvittämisessä. Riitaa voi tulla vaikka
mausteiden käytöstä keittiössä tai
liiasta joustosta saunavuoroista.

yksi kymmenestä. Asukkaiden keskinäisten kiistojen lisäksi asiakkana voi olla myös vuokranantaja ja
vuokralainen.
Sovittelun päätteeksi käydään
aina läpi, miten tästä eteenpäin.
Se voi vahingonteossa olla vaikka
korvauksesta ja maksuaikataulusta
sopiminen, sanoo Sirpa Flinkman.

Pohjois-Suomen sovittelutoimiston Kajaanin toimipisteen työntekijöitä palaverissa. Vasemmalta Satu Laitinen, Sirpa Flinkman ja Miia Hakkarainen.
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Kesäpiha

Yritetään vielä kerran,
pihat siisteiksi ja
roskaaminen kuriin,
kisa käyntiin!
Laitetaan kevättalkoilla
piha kuntoon ja pidetään
sen jälkeen roska
päivässä periaatteella
piha siistinä koko kesän.
Kevät tulee ja pihat paljastuvat,
on taas kevättalkoiden aika.
Asukkaiden siivoustalkoot kohentavat omaa asuinympäristöä.
Talkoilla on myös taloudellista merkitystä, huomauttaa Kajaanin Pietarin toimitusjohtaja Martti
Böhm. ”Siivoustalkoot luovat paitsi yhteishenkeä myös säästävät pitkän pennit, jos sama työ jouduttaisiin teettämään yrityksellä. Se
näkyisi sitten vuokrahintojen nousuna.”
Piiraisen Viherpalvelu poistaa
nurmikoille talvenaikana kulkeutuneen soran ja korjaa lumikoneiden aiheuttamat vauriot, muu
pihojen kevätsiivous kuuluu asukastalkoisiin.
Tänä keväänä Viherpalvelu
tekee omat kierroksensa ”omaan
tahtiin”, monissa pihoissa ennen
talkoita ja joillakin pihoilla ehkä
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talkoiden aikana tai niiden jälkeen.
Talkoiden onnistuminen korostuu
nyt entisestään, koska niiden jälkeen ei enää pihoja siivota.
Kajaanin Pietarin asukastyytyväisyyskyselyn mukaan pihojen
roskat on yksi eniten harmia aiheuttavia asioita.
”Roskaaminen on kiinni täysin
ihmisten asenteesta. Jos kukaan
ei heitä roskia pihoille vaan vie ne
roska-astioihin niin piha on puhdas aina, melko simppeliä”, Jouko
Piirainen toteaa.
”Roskat pilaavat paitsi pihan
yleisilmeen ne myös haittaavat sekä
lisäävät huoltotöitä.”
Lisäksi likaiset elintarvikepakkaukset, tupakantumpit ja pullot
ovat varsinkin lapsille hygienia- ja
tapaturmariski.
Myös niin sanotut tuulen tuomat roskat voi helposti siivota pois
roska päivässä periaatteella. Eli
jokainen pihalla kävelijä laittaa sen
yhden roskan päivässä roskakoriin.
Pieni vaiva, mutta iso merkitys.
”Toivottavasti mahdollisimman
moni aikuinen jaksaa toimia näin
esimerkkinä lapsille ja muillekin
asukkaille.”
Älä kävele ohi, vie roskat roskiin!

Missä osoitteissa
Pietarin
siisteimmät pihat?
Kiinteistö Oy Kajaanin Pietari ja Piiraisen Viherpalvelu
Oy järjestävät kilpailun siisteimmistä pihoista. Kilpailu
järjestetään kiinteistöiden välillä.
Kilpailuaika alkaa lumien sulamisesta. Palkinnot julistetaan
kesäkuussa. Painoarvo on kevättalkoiden onnistumisessa.
Palkintona 50 kpl BioRex elokuvalippuja. Viisi siisteintä kiinteistöä saa kaikkien talkoisiin osallistuneiden kesken jaettavaksi tai
arvottavaksi 10 kpl elokuvalippuja.
Kilpailu suoritetaan siis pihapiireittäin, mukana yksi tai useampi
kustannuspaikka/”joukkue”.
Kilpailun tuomaristoon kuuluu alan ammattilaisia. Tarkistuskäynti piha-alueilla tehdään ennalta ilmoittamatta talkoiden jälkeen sekä juhannuksen tienoilla.

Parvekelasi
vaatii hoitoa

ROSKALAVAT
PIETARIN PIHOILLA
		
Huoltomiesten
		puhelinnumerot
		
(jos kysyttävää
14.5.–17.5.2018 (vaihto aamu) Kpl/lavoja lavojen paikasta)
Erätie 11, 15 ja 18
2
050 - 60 325
Puomitie 2 - 6
2
II
Haukitie 6 ja 8, Rasintie 1
1
II
Maamiehentie 1 - 3 ja 5
1
II
Nakertajantie 1 ja 2
2
II
Korpikuja 21
1
050 - 60 326
Linnantaustie 29 ja 31
1
II
17.5.–21.5.2018 (vaihto aamu) Kpl / lavoja
Marjatanpolku 18
1
050 - 385 1217
Peltokuja 42
1
II
Rekitie 3, 4, 5-7, 6, 8
3
II
Haukantie 9 - 11
1
050 - 60 326
Rinnekatu 27
1
II
Tilhitie 1 - 3
1
II
21.5.–24.5.2018 (vaihto aamu) Kpl / lavoja
Laajankankaankatu 1, 3, 4, 5, 7
5 (2 lavaa Viherpalvelusta)
		
050 - 60 329
Tattitie 2
1
II
Oravantie 5, 7 ja 9
2
050 - 385 7518
Pakkaajankatu 23
1
II
Kielontie 9 - 11
1
050 - 60 328
Lehtikankaantie 5-9
2
II
24.5.–28.5.2018 (vaihto aamu) Kpl / lavoja
Kaikukatu 4
1
Maahisentie 1, 3, 5 ja 12
3
Maahisentie 7
1
Kankurintie 1, 2, 3, 4 ja 5
5
28.5.–31.5.2018 (vaihto aamu) Kpl / lavoja
Menninkäisentie 2, 4 ja 6
3
Velhontie 8 ja 10
2
Mertapolku 1 ja 2
2
Rysätie 4 ja 6
2
Ensitaival 2 ja 4
1

050 - 60 321
II
050 - 60 323
II

050 - 60 323
II
050 - 60 327
II
050 -385 7518

31.5.–4.6.2018 (vaihto aamu) Kpl / lavoja
Nuotiotie 1 ja 34 2
(2 lavaa Viherpalvelusta)
		
050 - 60 321
Askeltie 3
1
II
Askeltie 1 ja 2
1
050 - 60 327
Rastitie 2
1
II
Samoojantie 7
1
II
Samoojantie 1 ja 5
1+1
050 - 385 7518
Tornikuja 3 ja 5
1
050 - 60 328
Tornitie 4
1
II
Koulukuja 1, 3 ja 5
2
II

Parvekelasitus lisää parvekkeen
käyttöaikaa. Lasitus on rakennettu moneen pietarilaisen kotiin viime vuosina.
Ikkunanpesu on perinteinen
kevätpuuha. Parvekelasitus likaantuu samalla tavalla kuin ikkunat eli
ne voi pestä vuosittain.
Parvelelasien ensihuolto suositellaan tehtäväksi 6-7 vuoden päästä
lasien asennuksesta, sanoo Lumon
Oy;n tuotepäällikkö Timo Tuppurainen.
Parvekelasien pesussa voit käyttää samoja kodin puhdistusaineita
kuin ikkunanpesussakin.
”Mikäli kiskoissa on roskia niin

se voi imuroida tai puhaltaa paineilmalla puhtaaksi.”
Parvekelasit on helppo pestä turvallisesti parvekkeen sisällä seisten.
Pesulastaan voi hankkia jatkovarren. Se on turvallisempi vaihtoehto kuin kiikkerällä jakkaralla tasapainoilu.
Avaa ensin kaikki lasit ja pese
ensin ulkopuoli, sitten sisäpuoli.
Parvekelasien alumiiniset osat kannattaa pyyhkiä kostealle kankaalla.
”Ne kohdat missä lasi liikkuu eli
ylä- ja alakiskot tulisi voidella silikoniöjyllä kerran pari vuodessa”,
Timo Tuppurainen vinkkaa.

Parvekeviljelystä
iloa ja satoa
Kerrostaloparveke palvelee myös
puutarhana. Multasormet saavat
parvekkeelta sekä silmäniloa että
syötävää satoa.
Parvekkeen sijainti vaikuttaa
kasvien hoitoon. Lasitetuilla parvekkeilla voi käyttää umpiruukkuja, mutta avoparvekkaalla kasvit
hukkuvat vesisateella ilman reikäruukkuja.
Parhaimmillaan parveke saa
sopivasti aurinkoa, muttei liikaa.
Lasitus auttaa parvekkeen pienoisilmaston luomisessa.
”Lasitettu parveke on kuin kasvihuone”, Kainuun puutarhayhdistyksen puheenjohtaja Airi Flöjt vertaa.
Suosituimmat hyötykasvit parvekkeella ovat Kajaanin korkeudella amppelimansikat, tomaatit sekä
myös peruna.
”Myös yrttejä viljellään paljon.
Niitä voi kasvattaa joko siemenestä tai kaupan ruukusta jakamalla isompiin ruukkuihin”, Airi Flöjt sanoo.

Puutarhaa voi hoitaa menestyksellä myös parvekkeella. Kasvun seuraaminen on mukavaa puuhaa koko
perheelle.

Kaupasta ostetun yrttipussin voi
varovasti siirtää useampaan ruukkuun, jolloin kotioloissa saa vaikka
tuoretta basilikaa koko kesän.
Parvekeviljelyssä pätevät samat
lainalaisuudet kuin takapihan tai
mökin puutarhanhoidossa.
”Suora auringonpaiste on pahasta eli varjoa ja harsoa tulee laittaa
kasvien suojaksi.”
Toisaalta kokonaan varjossa oleva parveke on myös haastava kasvuympäristö.
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Turvallinen koti
Kodin turvallisuus korostuu, mitä enemmän
vuosia mittariin kertyy.
Vinkkejä kodin turvallisuuden kohentamiseen
saa sekä Kainuun Sotepalveluista että useilta
järjestöiltä.
Muistiluotsi Kainuu, Kainuun
OmaisOiva sekä Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö järjestivät
maaliskuussa Kajaanissa avoimen
tapahtuman kodin turvallisuudesta. Osallistujat saivat kokeilla
muun muassa sammutuspeitteen
käyttöä Kainuun pelastuslaitoksen
alkusammutusharjoituksessa.
Palovaroitimesta huolehtiminen
kuuluu asukkaan vastuulle. Muis-

Ikäihminen pärjää liike- ja lihasmuistin avulla monista arjen tilanteista. Kotona tulisi säilyttää tutut reitit ja esineiden paikat, jos se on vain mahdollista.

tisairailla patterin vaihto palovaroittimeen saattaa kuitenkin unohtua, huomauttaa Tarja Ojala OTE
(Osallistava Turvallisuus Erityisryhmille) -hankkeesta.
”On myös taloyhtiöitä, joka on

Talossa voi asua monenkuntoisia ihmisiä, ja
talokohtaisesti pitäisi miettiä, miten ikääntyvät
ihmiset otetaan huomioon.
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ottanut hoitaakseen asukkaiden
palohälyttimien tarkistukset ja
huollon. Talossa voi asua monenkuntoisia ihmisiä, ja talokohtaisesti pitäisi miettiä, miten ikääntyvät
ihmiset otetaan huomioon.”

Alkusammutusharjoituksessa sai
kokeilla eri sammutusvälineitä.

Esteettömyys vaatii
puuttumista jo asunnon
rakenteisiin
Oviaukkoja tulee leventää, kynnyksiä madaltaa ja tukikaiteita

rakentaa. Suomi harmaantuu niin,
että vuoteen 2030 mennessä maassamme tarvitaan arviolta miljoona
esteetetöntä asuntoa.
Moni meistä joutuu muuttamaan jossain vaiheessa esteettömään asuntoon, mikäli muutoksia
ei voi tehdä omassa kotona. Ikäihmisen arkea voi helpottaa myös
muuton jälkeen.
”Muistisairaalle on tärkeää jättää identiteettiin liittyviä esineitä niin paljon kuin mahdollista.
Valokuvia, tuttu tuoli ja oma paikka keittiönpöydän äärellä. Vaikka kutominen ei enää sujuisikaan
niin lankakori ja valmiita sukkia
tai lapasia voi olla lempipaikan vierellä”, vinkkaa Lea Torvinen Muistiluotsi Kainuusta.

Kodin väritykselläkin
on merkitystä
turvallisuuden tunteelle
”Asunnoissa on suosittu valkoista, mikä on huono väri silloin, kun
näkö heikkenee. Lattiassa ja seinissä tulisi olla värejä. Kontrastit helpottavat hahmottamista”, Lea Torvinen sanoo.
Kaappien ja kodinkoneiden
sijoittamiselle haetaan paitsi käytännöllisyyttä myös turvallisuutta. Valot, vesihanat ja liesi voidaan päivittää itsestäänsammuviksi. Valot syttyvät liikkeestä ja vesihana toimii, kun kädet vie sen alle.
Kainuun sote-palveluiden kautta voi saada palvelutarpeen arvioinnin, jossa voi käydä läpi niitä asioita, jotka kotona asumisessa ja arjessa selviytymisessä askarruttaa.

Kiinteistö Oy Kajaanin Pietarin järjestyssäännöissä grillaaminen on sallittu kerrostalojen ja luhtikäytävätalojen
parvekkeella vain sähkögrillillä.

Turvallista grillausta
sähköllä
Kesä tuoksuu grilliruualle. Kajaanin Pietarilla on kymmenkunta grillikotaa eri puolilla Kajaanissa. Grillaus on mahdollista myös omalla parvekkeella tai rivitalon takapihalla.
Kerrostaloissa grilliherkut täytyy valmistaa sähkögrillillä, koska parvekkeella ei paloturvallisuussyistä voi käyttää hiili- tai
kaasugrilliä.
Sähkögrillissä on lämpövastus, joka kuumentaa grilliruuan. Grilliruuan valmistus ei ole

kiireisen hommaa, vaan sähkögrillin tulisi valmistajien ohjeiden
mukaan esilämmittää vähintään
10 minuuttia.
Vastaavasti grillaaamisen jälkeen
sähkögrilliä ei saa mennä puhdistamaan ennen kuin sähköjohto on
pois päältä ja grilli on jäähtynyt
vähintään puoli tuntia.
Hiiligrilliin verrattuna sähkögrillissä tehty pihvi maistuu neutraalimmalta, sanovat monet grillikokit. Halutessaan sähkögrillissä
voi käyttää alumiinifolioon käärit-

tyjä savustuslastuja. Sama kikka
sopii myös kaasugrilliin. Maut
vapautuvat parhaiten, kun lastuja kostuttaa ja foliokääreeseen
tekee reikiä vaikka haarukalla.

Vinkkejä sähkögrillin
käyttöön:
n Esilämmitä grilli
n Grillaa rauhassa - kypsennä,
älä polta
n Puhdista grilli aina käytön
jälkeen

Villen päivän keilaturnaus

Teksti ja kuvat:
Kimmo Rauatmaa

Kiinteistö Oy Kajaanin Pietarin henkilökunnan ja asukastoimikuntien perinteinen
Villen päivän keilaturnaus
pidettiin lauantaina 7.4.2018
Puistossa.
Turnaukseen osallistui 6 joukkuetta ja siinä heitettiin kolme sarjaa, joiden yhteenlasket-

tu tulos ratkaisi. Naisten parhaan
tuloksen heitti Raili Salonen 468
pistettä ja miesten parhaan Mikko
Palaste 475 pistettä.
Parhaasta joukkuetuloksesta 1285 pistettä vastasi Lohtaja I–
joukkue, jota edustivat Eero Salonen (416), Mikko Palaste (475) sekä
Jaani Rönkkö (394). Seuraavak-

si sijoittuivat VaLeKylä I-joukkue (1107), Lohtaja II-joukkue
(1098), HuPiKePu (947), KOy
Kajaanin Pietari (858) ja VaLeKylä II-joukkue (465 - 2 hengen
joukkue).

Mikko Luiro
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Asukastoiminta

Valekylä retkeilee
Valekylä järjestää monipuolisia retkiä alueen
Pietarin asukkaille.
”Otamme ideoita ja ehdotuksia vastaan, minne voisimme tehdä retkiä. HopLopin ja Ikean retki on työn alla. Kesäteatteriretkeä
suunnitellaan. Asukastoimikunnan retkistä ja muusta toiminnasta ilmoitetaan roskakatoksien seinillä”, toteaa asukastoimikunnan
puheenjohtaja Hannu Salonen.
Syksyllä suunnitellaan Vuokatin
retkeä. Ohjelmassa voi olla uintia,
keilausta ja visiitti Superparkkiin.
Joulun alla tarjotaan mahdollisesti asukkaille puurot ja torttukahvit.
Myymme elokuvalippuja kuusi
euroa kappale. Elokuvalippuja saa
ostaa toisetkin asukastoimikunnat.
Lippuja myy Tarja Kivioja puh.
044 2432831. Varmemmin hän on
tavoitettavissa arkisin klo 16-18.
Hupikepun keilavuorolla on
mahdollisuus käydä keilaamassa
keskiviikkona klo 17. Ilmoittautuminen puheenjohtaja Hannu Saloselle tiistaina klo 12 mennessä.
Keilauksen omavastuu on 5 euroa
henkilöltä.
Asukastoimikunta esittäytyi
Laajankankaan grillikatoksella

27.1.2018. Vierailijoita kävi arviolta 10-15 henkilöitä. Tarjolla oli
makkaraa, kahvia ja limpparia.
Sosiaali-isännöitsijä Jaana Leppänen oli myös paikalla ja asukkailla olikin paljon asiaa Jaanalle. Keskustelimme alueen toiminnasta ja
sen kehittämisestä.
Asukastoimikuntaan kuuluvat puheenjohtaja Hannu Salonen
(044 9708497), varapuheenjohtaja Pekka Juntunen, sihteeri Tarja
Kivioja (044 2432831) sekä jäsenet
Irene Schroderus, Kyllikki Haataja, Mika Huusko ja Ilmari Lämsä.
Toimikunnan toimisto on Tornikuja 5:n kerhohuoneessa.
Varapuheenjohtaja Pekka Juntunen on aloittanut asukastoimikunnassa vuonna 2005. -Minun
mielestäni on mukavaa olla toimikunnassa mukana, voi vaikuttaa
asukkaiden viihtyvyyttä edistäviin asioihin. Tykkään lähteä retkille mukaan ja tavata uusia ihmisiä. Suosittelen osallistumaan asukastoimikunnan retkille ja toimintaankin.

Vuoden asukasvaikuttaja Pekka Juntunen
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n
V uodesa suk a aja
t
va ikut

Vuoden asukasvaikuttajaksi valittu Mikko
Sirviö on ahkera talkoolainen. Hän sai onnittelut sosiaali-isännöitsijä
Jaana Leppäseltä.

HuPiKePulla
juhannusjuhlat
Huuhkajanvaara-Pikku-KettuPuistola -asukastoimikunnan
tavoitteena on eri tavoin aktivoida
alueen asukkaita ja vaikuttaa asumisviihtyvyyteen sekä tasa-arvoisuuteen asuinalueellamme.
Näitä tavoitteita pyrimme
toteuttamaan järjestämällä erilaista mukavaa toimintaa joka vuosi.
Tärkein ja odotetuin näistä on jo
perinteeksi muodostunut Vimpelinlammen juhannusjuhla kokkoineen jossa ahkerat talkoolaiset ovat
vuosi toisensa jälkeen jaksaneet
ahertaa makoisien muurinpohjalettujen ja muiden tarjoilujen kanssa.
Tapahtuma on ollut erittäin suosittu ja joka vuosi kävijöitä on ollut
satoja ilmoista riippumatta.
Tulevanakin kesänä asukastoimikuntamme järjestää tapahtuman
yhteistyössä Lohtaja-Huuhkajanvaara-Kettu -kyläyhdistyksen kanssa, jos vain saamme kokoon riittävästi talkooporukkaa, jota tarvitsemme runsaasti, kun otetaan huomioon huikea kävijämäärä.
Asukastoimikunnan keilavuoro
on keskiviikkoisin klo 17-18. Sinne
voi ilmoittautua soittamalla Mikko Luirolle puh. 045 310 8908 viimeistään tiistaina klo 12 mennessä.
Omavastuu on viisi euroa.
Samoojantie 1:n grillikatos on
alueen pietarilaisten käytettävissä. Avainta sinne voi kysellä Mik-

n
V uodesa
a suk aja
t
va ikut

ko Luirolta. Grillikatos tulee jättää siistiin kuntoon käytön jälkeen
ja avaimet on palautettava takaisin
mahdollisimman pian.
Touko-kesäkuun aikana asukastoimikuntamme jakaa viljelypalstoja Vimpelinlammen ympäristöstä. Jos sää suosii sieltä saa taatusti tuoretta lähiruokaa pöytään
syksymmällä. Jos olet kiinnostunut pienimuotoisesta viljelystä, ota
yhteys Luiron Mikkoon.
Erilaisista tapahtumista asukastoimikuntamme ilmoittelee laittamalla ilmoituksia postilaatikkorivistöihin ja roskakatoksiin.
Mahdollisesta Vimpelinlammen
juhannustapahtumista ilmoitamme myös Koti-Kajaani -lehdessä.
Voit seurata meitä myös nettisivuillamme.
Vuoden 2017 asukasvaikuttajaksi valittiin Mikko Sirviö. Hän
on toiminut talkoolaisena monissa
asukastoimikunnan tapahtumissa
ja ollut mukana myös asukastoimikunnan toiminnassa kaksi kautta.
Toivomme alueen asukkaiden
ottavan yhteyttä asukastoimikuntaamme, jos jollakin olisi hyviä
mietteitä alueen kehittämisestä
tai erilaisista toiminnoista. Sähköpostiosoitteemme on hupikepu@
gmail.com.

Sirpa Hänninen

Lohtaja-Purola
järjestää kyselyn
Toimikunnan tehtävänä on
tuoda päätöksentekoa lähemmäs asukkaita omaan asuinalueeseensa liittyen. Tätä jatketaan myös tämän toimintakauden aikana yhteishallintolaissa määritellyllä tavalla.
Toimintaa varten asukkaat
kutsutaan vähintään kaksi kertaa (keväällä ja syksyllä) koolle
asukkaiden yhteisiin tilaisuuksiin, joissa on mukana yhtiön
edustus. Tilaisuuksissa käydään
läpi asioita korjaus- ja kehittämistarpeisiin, joita voidaan
toteuttaa tulevina budjetointikausina. Asukkaiden mielipidettä kuullaan myös erilaisissa
korjaus- ja remontointikohteiden suunnittelussa.
Keväällä järjestettiin Kankurintien alueen asukkaille kysely, jossa kartoitettiin asuntojen
kuntoa tulevia remontointitarpeita varten.
Yhdessä tekeminen vähentää tutkitusti ilkivaltaa ja siihen
puuttumisen kynnystä. Tätä
varten talkoo- ja retkitoimin-

ta on todettu tärkeäksi. Retkitoimintaa jatketaan yhteistyössä muiden toimikuntien kanssa. Toiminnalla saadaan aikaan
myös asukkaiden vuorovaikutusta ja lisätään yhteenkuuluvuuden tunnetta, halua kehittää omaa aluettaan viihtyisimmäksi.
toimikunnan pj
Eero Salonen

n
V uodesa su k a a j a
tt
va iku

Vuosittain valitaan asukaskokouksessa toimikuntien
lisäksi myös asukasaktiivi.
Tänä vuonna palkinnon sai
Eero Korolainen. Toimikunta haluaa kiittää Eeroa
työstä, jota hän teki oman
asuinalueensa viihtyisyyden
lisäämiseksi.

Nakertaja, Teppana
ja Kuurna järjestää
teemailtoja
Nakertaja-Teppana-Kuurna -asukastoimikunta järjestää
jo toukokuussa Rekitien kerhotiloissa naisille suunnatun
illan, jonka teemana on ihon ja
kasvojen hoitoon liittyvät asiat.
Tilaisuudessa on tarjolla pientä naposteltavaa ja paikalla on
Oriflamen edustaja.
Heinäkuun loppupuolella järjestämme koko perheelle
tarkoitetun retken esimerkiksi Power parkkiin. Retki on perheille ilmainen. Asiasta ilmoitetaan, kun paikka ja aika selviävät.

Asukastoiminta
antaa enemmän
kuin ottaa
Teppa na-Kuu rna-Na ker t aja
-alueen asukastoimikunta valitsi vuoden asukasvaikuttajaksi
Hannu Keräsen. Hannu on vaikuttanut asuinalueensa viihtyisyyteen jo usean vuoden ajan.
- Asukastoiminta on semmoista, että se antaa sekä itselle että
yhteisölle.
Pitkä on Hannun historia myös
Kajaanin Pietarin kanssa eli hän
on asunut Pietarilla vuodesta 1989
lähtien lyhyitä pätkiä lukuunottamatta. Nykyisellä kotikadullaan
Rekitiellä hän on asunut vuodesta 2005 asti.
- Hiljainen ja rauhallinen alue.
Joskus taloja oli moitittu kylmiksi,
mutta sitä ongelmaa ei kyllä enää
ole.
Hannu Keränen on tyytyväinen
oman asukastoimikuntansa toimintaan.
- On saatu aikaiseksi uusiakin
tapahtumia ja niihin väkeä. Uutta keksitään koko ajan. Uskon, että

uudet jutut, kuten naisten illat tai
retki Ikeaan, houkuttelevat asukastoimintaan uutta väkeä. Kaikki eivät siitä makkaranpaistosta
perusta.
Asukastoiminnan matemaattinen kaava on Hannu Keräsen
mielestä selkeä - mitä enemmän
ihmisiä on mukana, sitä vireämpää ja mukavampaa kaikilla on.
Uudet ihmiset tuovat uusia ideoita ja sitä kautta jälleen lisää asukkaita mukaan.
Viime vuodet Hannu Keränen on toiminut asukastoimikunnan sihteerinä. Kajaanin Pietari
on Hannun mielestä mainettaan
parempi vuokraisäntä. Kehitettävääkin löytyy.
- Vuokranhinnan muodostus
voitaisiin perustella paremmin.

n
V uodesasuk a aja
t
va ikut

Loppuvuodesta järjestämme jo perinteeksi muodostuneen asukaspikkujoulun, josta myös tiedotetaan lähempänä
ajankohtaa.

Ystävällisin terveisin
Tuula Väyrynen
puheenjohtaja
Nakertaja-Teppana-Kuurna
-asukastoimikunta
Rekitiellä asuva Hannu Keränen on toiminut vuosia asukkaiden viihtyisyyden eteen.
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Ajankohtaista muistettavaa

Kevään kuulumisia

Laajankankaalta!
VaLeKylan (VariskangasLehtikangas-Laajankangas-Kylmä) asukastoimikunta järjesti lauantaina
28.4.2018 asukastapahtuman Laajankankaankatu 1 grillikatoksella.
Tapahtumassa vieraili Aikku
Eskelinen OTE-hankkeesta SPEK.
ltä (Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö). Aikku kertoi meille tietoa

kotivarasta ja omatoimisesta varautumisesta sähkön, veden tai lämmön jakelun keskeytyessä. Kotivaralla tarkoitetaan kodin päivittäistarvikkeita mm. ruokaa ja juomaa,
sekä tietoa ja taitoja pahan päivän varalle mm. alkusammutus- ja
ensiaputaitoja.
Jokaisella meillä tulisi olla kotona puhdasta juomavettä minimissään 2 litraa/vrk/hlö mahdollisen vedenjakelun katkoksen takia,
sekä puhtaita kannellisia astioita,
joilla voi hakea vettä jakelupisteistä. Vettä, ruokaa ja lääkkeitä tulisi
olla viikon ajaksi.
Aikku laittoi meidät myös miet-

Aikku ja rouvat; Aikku Eskelinen, Maija Heikkinen ja Liisa Putkonen
14
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Musisoijat, Irene Schroderus ja Anne-Mari Korhonen

timään kotiemme poistumisteitä mahdollisen tulipalon varalta. Häiriöihin ja erityistilanteisiin
varautuminen on yhdessä tekemistä ja muiden auttamista! Tilaisuudessa järjestettiin myös arpajaiset
ja niissä onni suosi Tarja Kiviojaa
(palovaroitin) ja Marketta Kettusta (kassi).
Tulemme yhdessä asukastoimikuntien ja Aikun kanssa suunnittelemaan ja toteuttamaan asukkaillemme tietoa ja toimintaa asian ympärille tulevaisuudessa!

Sosiaali-isännöitsijän
puhelin- ja vastaanottoajat
puhelinajat
ma, ke, to, pe klo 8.30-11.00
tiistaisin ei aikoja

Vastaanottoajat
ma, ke, to, pe klo 12.00-13.00
tiistaisin ei aikoja

Yksittäiset muutokset ovat mahdollisia.
jaana.leppanen@kajaaninpietari.fi
puh. 050-413 1363

Musiikkiesitys
tilaisuuden lopuksi
Kotivara-asian lomassa saimme
nauttia musiikkiesityksestä, jota
meille tarjosivat Anne-Mari Korhonen (laulu) ja Irene Schroderus
(kitara). Grillikota täyttyi rytmikkäistä lavatanssikappaleista ja haikeista balladeista. Kappaleet saivat meidät mukaansa laulamaan
yhdessä, kiitos teille!
Asukastoimikunnan jäsenet Hannu Salonen, Tarja Kivioja, Pekka
Juntunen, Kyllikki Haataja, Irene
Schroderus ja Ilmari Lämsä kiitos
tilaisuuden järjestämisestä!

Hyvää kevättä ja kesää
kaikille asukkaille!
toivoo Jaana Leppänen
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KAJAANIN PIETARI INFORMS
The Accommodation office
PL 4, 87101 KAJAANI
Linnankatu 18 A, 2nd floor
Phone (08) 615 52060
www.kajaaninpietari.fi
E-mail
forename.surname@kajaaninpietari.fi
Opening times
Mon–Fri 08.30 - 15.00
Check the abnormal office hours on the internet.
Giving notice
Please remember that notice must be given in writing by the
tenant at least one calendar month before you are due to
move out. It pays to give notice in good time. Your deposit
will be repaid within one month after you have moved out,
if the apartment is cleaned and in good condition, key has
been returned and all payments are up to date.
Checking of the students rights to tenancy
We are currently checking through students rights to
tenancy. Please keep in mind that your right to tenancy
only continues to the end of that term you have completed
your studies.
E-mail and web pages
Please use our web pages for any messages or feedback
you may have for us. Also please make use of the facilities
offered by our web pages to file a fault in your apartment or
to send an application (appendixes must be send separately
by mail).
Paying rents
Rents for Kajaanin Pietari are to be paid by the 10th of
every month. Always make sure to use the reference
number – this is always the same. Interest for late payments
is currently 8 %.
Deposit
A deposit has to be paid before signing the tenancy
agreement. This is a guarantee that the tenant will treat
the apartment well. When the tenancy comes to an end,
the lessor may, as a result of costs incurred from necessary
repairs or cleaning, withhold some or all of this deposit
from the tenant. If everything in the apartment is in order,
the deposit will be returned to the tenant´s account.

Postal services
To make it easier for your mail to reach you, please make
sure that your name is visible on your door or mailbox.
The tasks of the occupant
Below is a list of things for which the occupants them-selves
(not the lessor) are responsible:
1. Taking home insurance for own belongings. Buildings are
insured by landlord.
2. Changing the fuses and light bulbs, also for the oven and
the fridge.
3. Putting up a shower curtain and hooks for the curtain,
unless these can already be found in the apartment.
4. The installing of a washing machine or a dish washer. If any
of the kitchen units have to be taken apart when installing
the dishwasher, please contact the maintenance man.
Please note that the occupant is responsible for checking
that the taps and pipes comply with the requirements, and
for making sure that any kitchen units that are dismounted
can be and will restored into their original condition when
moving out.
5. Oiling of the locks on the door and the windows, and
of hinges.
6. Cleansing of the draining units.
7. Cleansing of the automatic defrosting tube around the
back of the fridge/freezer, and the vacuum cleaning of the
cooling rack around the back.
8. Cleansing the filter on the hood over the stove.
9. Cleansing the air vents. Please note: do NOT adjust the
air vents.
10. Checking the gaskets on the doors and the windows.
11. Reporting the faults and defects to the maintenance
man or Kajaanin Pietari office.
If you are uncertain about how to undertake any of the
tasks named above, please ask for guidance from the
maintenance man.
Faults
Any faults should be reported directly to the maintenance
man by phone or via internet. Please report also the faults
in common areas, so all the unnecessary breaks for example
in using a laundry room can be avoided. In urgent cases
during evenings (4 p.m. – 7 a.m.) and weekends, please
contact the maintenance man by phone 0500-680 139.

