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Tapahtuma

Katukulttuuri valtaa 

Lohtajan kaupunkiosan 

lauantaina 15. kesäkuuta.  

Kaikille avoin tapahtuma 

sykkii tanssia, kuvataidet-

ta ja teatteria, musikkia ja 

yhteisöllisyyttä.

Yhdessä tekeminen on katukult-
tuurin A ja O, kuvaa Lohtajalla vie-
raillut Jaakko Blomberg. Hän on  
Kajaanissakin asunut katutapahtu-
mien veteraani. Hän on ollut ideoi-
massa ja toteuttamassa useita pää-
kaupunkiseudun katutapahtumia 
kuten illallinen taivaan alla, sii-
vouspäivää, saunateatterifestivaa-
lia ja Helsinki Urban Artia.

”Yhteistä on verkostomaisuus, 
avoimeen ja yhdessä tekeminen, 
jota ei voi pakottaa, vaan se vaa-
tii oikean ajan, paikan ja energian.”

Jaakko Blomberg koulutti katu-
tapahtuman mahdollistajia helmi-
kuussa Kajaanissa. Hän korostaa, 
että osallistumisen tulee olla help-
poa.

”Ei tarvitse sitoutua siihen pit-
käksi aikaa ja voi itse päättää, 
miten ottavat osaa tapahtumaan.”

Los Lohtaja tuo
katukul� uurin 

Kajaaniin

Osallistumisen ja viestinnän 
tulee olla houkuttelevaa, mikä on 
erityisen tärkeää, kun luodaan 
jotain uutta.”

Vaikka katutapahtumissa luo-
tetaan asukkaiden aktiivisuuteen, 
verkostoa tarvitaan lupiin, tiedot-
tamiseen ja rahoituksen hakemi-
seen. Joskus yksinkertaiset ratkai-
sut toimivat, sanoo Jaakko Blom-
berg.

”Esimerkiksi kakkutapahtuma 
on simppeli juttu, jossa ihmiset lei-
povat kakun ja ne ovat ensin esillä 
resepteineen. Ja lopuksi kakut syö-
dään yhdessä, ja jokainen kakun 

leipoja saa tuoda tapahtumaan nel-
jä ystäväänsä.”

Tapahtuma on tarkoitus järjes-
tää vuosittain samoihin aikoihin 
aina eri puolilla Kajaania, kertoo 
nuoriso-ohjaaja Miikka Kortelai-
nen. 

”Tavoitteena on, että alueella on 
useita matalan kynnyksen tapah-
tumia.”

Lohtajalle ideoitiin muun muas-
sa lemmikkipiknikkiä ja auto-
jen kauneuskilpailua. Kesäkuussa 
nähdään mitä kaikkea Lohtajalla 
tapahtuu!

leipoja saa tuoda tapahtumaan nel-

Tapahtuma on tarkoitus järjes-
tää vuosittain samoihin aikoihin 
aina eri puolilla Kajaania, kertoo 
nuoriso-ohjaaja Miikka Kortelai-

”Tavoitteena on, että alueella on 
useita matalan kynnyksen tapah-

Lohtajalle ideoitiin muun muas-
sa lemmikkipiknikkiä ja auto-
jen kauneuskilpailua. Kesäkuussa Katutapahtumien veteraani Jaak-

ko Blomberg antoi vinkkejä katu-

kulttuuritapahtuman järjestämiseen 

Kajaanissa.

Hyvistä ideoista muutama kehittyy toteutukseen asti. Kesäkuun puolivälissä Lohtaja täyttyy tanssista, kuvataitees-

ta ja musiikista.
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Toimitusjohtajan 
puheenvuoro

Lehteen tuleva materiaali 
tulee palauttaa 
viimeistään 15.11.2019 
mennessä Kiinteistö Oy 
Kajaanin Pietariin.

Päätoimittaja:
Martti Böhm

Taitto ja paino:
Kajaanin Offsetpaino Oy, 2019

Seuraava numero 
ilmestyy joulukuussa

Ekokympin uudet jätehuoltomääräykset ovat 
tulleet voimaan. Uusien jätelajien lajittelua on 
opastettu asukkaille eri kohteissa järjestelyil-

lä jätekäsittelyilloissa. Toivottavasti niihin on moni 
päässyt osallistumaan ja samalla saanut ajanmukais-
ta tietoa jätteiden lajitteluun. Mitä paremmin lajit-
telu tehdään, niin sen vähemmän yhtiö ja sen vuok-
ralaiset maksavat jätekustannuksia. Lisäksi on syy-
tä muistaa, että huonekalut ja ongelmajätteet pitää 
asukkaiden toimittaa niille tarkoitettuihin kierrä-
tyspisteisiin. Niitä ei saa tuoda talon jätekatoksiin.

Myös tänä kesänä pidetään siistipihakisa kilpailu, 
josta kilpailukutsu löytyy lehdestä. Kilpailu kosket-
taa niin kiinteistöjen yleisiä piha-alueita kuin asuk-
kaiden huoneiston yhteydessä olevia pihoja. Kilpai-
lulla halutaan kiinnittää huomiota yleiseen viihtyi-
syyteen ja turvallisuuteen kiinteistöjen ja asuntojen 
pihoilla. Jokainen voi edesauttaa sen ylläpitämisessä 
viemällä roskat roskiin ja pitämällä omat pihanurmi-
kot hyvässä kunnossa.

Toivotan kaikille asukkaille viihtyisää ja lämmin-
tä kesää.

Toimitusjohtaja 
Martti Böhm

Linnankatu 18 A 6     
www.kajaaninpietari.fi

Toimisto avoinna
ma-pe klo klo 8.30 - 15.00
Puh. (08) 615 52060
Mahdolliset toimiston 
poikkeavat aukioloajat 
ovat nähtävissä yhtiön 
nettisivuilla.

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

Huolto
Vikailmoitukset sekä muut huoltopäivystys-
asiat pyydetään ilmoittamaan normaalina 
työaikana suoraan oman alueen huolto-
miehelle ensisijaisesti nettisivujen kautta.

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

Sinustako 
sarjakuva-
piirtäjä?
Kiinteistö Oy Kajaanin Pietari etsii asukkaistaan sarjakuvapiirtäjää. 

Jos kiinnostuit, lähetä työnäyte (3-5 laatikon strippi) Pietarin toimistoon.  

Valittu pääsee piirtämään sarjakuvan Meidän Pietariin.

Lisätietoja: 
sosiaali-ohjaaja Jaana Leppänen puh. 050 413 1363 

jaana.leppanen@kajaaninpietari.fi

Nyt 
piirtele-
mään!

Kiinteistö Oy Kajaanin Pietari 
toivottaa kaikille 

asukkailleen 

lämmintä kesää!
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Opiskelija-asunnot

Kajaanin tulisi ottaa 

tosissaan opiskelijoiden 

houkutteleminen kau-

punkiin. Tätä mieltä ovat 

toista vuotta Kajaanin 

ammattikorkeakoulussa 

opiskelevat Roosa Still ja 

Varpu Niskanen.

”Hintataso kohdalleen ja asun-
not lähelle keskustaa ja palvelui-
ta”, Roosa Still luettelee opiske-
lijoiden toiveita. Sekä Roosa että 
Varpu toimivat aktiivisesti Kajaa-
nin ammattikorkeakoulun opiske-
lijakunnassa.

”Asuntojen kunnosta on myös 
tullut sanomista. Seinät voivat olla 
läikikkäät, kun jälkiä on korjat-
tu kolmella erilaisella valkoisella”, 
Varpu Niskanen kuvaa.

Kiinteistö Oy Kajaanin Pieta-
rilla on tarjolla opiskelija-asuntoja 
eri puolilla Kajaania muun muas-
sa Kajaanin ammattikorkeakoulun 

kampusalueella. Roosa Still asuu 
kampuksella soluasunnossa.

”Neljän huoneen solusta kak-
si on muuttanut jo pois eli asu-
taan siinä kämppäkaverin kans-
sa kahdestaan. Viikottain hoide-
taan yhteiset tilat ja jokainen hoi-
taa omat tiskit ja roskat. Niin se 
toimii hyvin eikä tarvitse kinata 
säännöistä.”

Varpu Niskanen pääsi asumaan 
Puistolaan yksiöön.

”En edes ajatellut solua vaan tie-
sin, että tarvitsen omaa tilaa.”

Kajaanin Pietarin Puistolan 
opiskelija-asunnoissa on sekä solu-

asuntoja että yksiöitä opiskelijoille. 
Varpu Niskanen sanoo, että yksiö 
on vain reilut sata euroa kalliimpi 
kuin huone soluasunnossa.

”Soluasunto tuntuu aika kalliilta 
verrattuna muihin opiskelija-asun-
toihin.”

Vuokra-asuntoja myös 
vapailta markkinoilta

Osa opiskelijoista hakee asuntoa 
vapailta markkinoilta. Roosa Still 
asui ensimmäisen vuoden yksiössä 
keskustassa.

Kohtuuhintaisia asuntoja 
lähellä keskustaa

Sijainti on myös opiskeluasunnoissa keskeistä vuokrahintojen lisäksi. Kajaanin ammattikorkeakoulussa opiskelevat Varpu Niskanen ja Roosa Still asuvat pyö-

rä- tai kävelymatkan päässä oppilaitoksesta. 
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”Sähkön hinta ja ne kuuluisat 
siirtomaksut lisäävät kustannuksia. 
Sähkölasku on Suomen kalleimpia, 
vaikka kuinka yrittäisi tinkiä säh-
könkäytöstä.”

Myös kimppakämppiä on jon-
kun verran. Kolmenneljän opiske-
lijan porukka vuokraa vaikka oma-
kotitalon ja jakaa vuokra- ja asu-
miskustannukset.

”Tämä vaatisi, että tuntisi val-
miiksi porukkaa, joiden kanssa 
muodostaisi kommuunin. Uusil-
le opiskelijoille tämä ei siis oikein 
sovi”, Roosa Still miettii.

Yksiöihin on jonoa

Opiskelijoiden asuntopula on 
osin rakenteellinen. Soluasuntoja 
on tarjolla paremmin, mutta yksi-
öihin ja lähellä oppilaitoksia ja pal-
veluita sijaitseviin asuntoihin on 

Kiinteistö Oy Kajaanin Pietari ja Piiraisen Viherpalvelu 
Oy järjestävät kilpailun siisteimmistä pihoista. Kilpailu 
järjestetään kiinteistöiden välillä.

Kilpailuaika alkaa lumien sulamisesta. Palkinnot julistetaan 
heinäkuun alkupuolella. Painoarvo on kevättalkoiden onnis-
tumisessa ja pihan yleissiisteydessä pidemmälläkin aika välil-
lä.

Palkintona jaetaan 50 kpl BioRex elokuvalippuja. Viisi siis-
teintä kiinteistöä saa kaikkien talkoisiin osallistuneiden 
kesken jaettavaksi tai arvottavaksi 10 kpl lippuja. Kilpai-
lu suoritetaan siis pihapiireittäin, mukana yksi tai useampi 
kustannuspaikka/”joukkue”.

Kilpailun tuomaristo liikkuu pihoilla kevään ja alkukesän 
aikana.

Älä kävele ohi, vie roska roskiin!

Roosa Still asuu kampuksella soluasunnossa.

Varpu Niskanen pääsi asumaan Puistolaan yksiöön.

jonoa.
Kajaanin ammattikorkeakoulus-

sa on runsaasti sekä vaihto-opiske-
lijoita että ulkomaalaisia tutkinto-
opiskelijoita. Kansainvälisten opis-
kelijoiden asioita opiskelijakunnas-
sa hoitava Roosa Still sanoo, että he 
toivovat, ettei opiskelijoita keskite-
tä kansallisuuksien mukaan.

”Nyt käy niin, että samasta kou-
lusta lähtöisin olevat vaihto-opis-
kelijat asuvat Kajaanissakin samas-
sa asunnossa kuin kotimaassakin, 
vaikka he ovat lähteneet kansainvä-
liseen vaihtoon nimenomaan siksi, 
että tutustuisivat muista maista 
tulleisiin opiskelijoihin.”

Opiskelijoiden sijoittamista poh-
ditaan yhdessä Kajaanin Pietarin 
kanssa.

Teksti ja kuvat:
Kimmo Rauatmaa

Pidetään pihat  kunno�a! 
Missä osoitteissa 
löytyy Pietarin 

siisteimmät pihat 
vuonna 2019?
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Kierrätysneuvonta

Kotitalouden niin sanotusta 

sekajätteestä valtaosa 

on kierrätettävää, sanoo 

neuvoja Anu Koskela.
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Ekokymppi järjestää 

kevään aikana jätekatos-

neuvontaa Kajaanin Pie-

tarin kohteissa. Yhteisen 

tempauksen tavoitteena 

on käydä käytännönlä-

heisesti, miten kodin jät-

teet kierrätetään.

Ensimmäinen neuvontilaisuus 
oli huhtikuun alussa Lohtajalla, 
ja paikalla Kankurintien uudes-
sa kerhotilassa oli kaksikymmen-
tä asukasta.

Ekokympin neuvojan Anu Kos-
kelan pääviesti asukkaille oli selvä: 
sekajätteeseen laitetaan liian paljon 
kierrätettävää tavaraa.

”Kainuusta joudutaan viemään 
sekajätettä Ruotsin Kiirunaan, 
koska kapasiteetti sen käsittelyyn 
ei riitä.”

Sekajätteessä on tutkitusti noin 
75 prosenttia kierrätettävää tava-
raa: eniten sekaroskiin menee bio-
jätettä ja muovia.

Lohtajalla vaadittiin, että myös 
teollisuus ja kauppa kantaa vas-
tuunsa. Pakkausmateriaaleja tulisi 
vähentää ja tehdä kierrätettäviksi.

Muovin kierrätys 
tuottaa päänvaivaa

Kainuussa on pääkaupunkiseu-
tua tiukemmat määräykset koskien 
lajittelua. Kun Helsingissä asunto-
yhtiön tulee huolehtia lajittelupis-
teestä yli 40 huoneiston kohteissa, 
Kainuussa neljän.

Laatikoista ei ole kuitenkaan 
hyötyä, elleivät jätteet päädy oikei-
siin laatikoihin,

Muovin kierrätys kuulosti ole-
van konstikkainta lohtajalaisille.

”Muuten kyllä jätteiden lajittelu 
on hyvin hallussa, mutta muovin 
kanssa pitää joskus arpoa ja ottaa 
selvää”, tunnusti Marja Räsänen 
Kankurintieltä.

Elintarvikkeiden muoviset pak-

kaukset voi viedä keräykseen, ja 
tämä koskee myös pakkausstyrok-
sia, Anu Koskela linjasi.

Sekajäte energiaksi -laatikkoon 
menevät sen sijaan likaiset muovi- 
ja kartonkipakkaukset sekä vaipat.

Jätteiden lajittelu  
laskee kustannuksia

Kankurintien jätekatokset ovat 
lukittuja, joten sinne pääsevät 
vain asukkaat.  Eero Salonen Loh-
tajalta kertoi, että lukitsematto-
miin katoksiin tuotiin roskapusse-
ja omakotitaloista. Ulkopuolisten 
liikenne katoksiin on rauhoittunut 
lukkojen jälkeen.

Eero Salonen pohti, että ke- 
räyksen pitäisi laskea kustannuk-
sia, mutta keräysvälien tihentymi-
nen tuntuu päinvastoin lisäävän 
niitä. Keräyskustannukset näkyvät 
viiveellä huoneistojen vuokrissa.

Viimeisimmät jätekatosneu-
vonnat ovat keskiviikkona 
15. toukokuuta Nakertajan-
tie 2:ssa ja keskiviikkona 22. 
toukokuuta Rysätie 6:ssa.

Käytännönläheistä 
kierrätysneuvontaa

Väkeä riitti Lohtajan tilaisuudessa ja tietomäärän lisäksi tarjolla oli makkaraa, kahvia ja mehua.

Ekokympin neuvoja Anu Koskela neuvoi lohtajalaisille, miten kotitalouden 

jätteet menevät oikeisiin keräyslaatikoihin.
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Kajaanin Päiväkeskukses-

sa on tarjolla lihakasti-

ketta ja perunoita. Her-

kullinen tuoksu leijailee 

lähes satavuotiaan puu-

talon huoneissa. Lämmin 

lounas tuo kodinomai-

seen Päiväkeskukseen 

viitisenkymmentä hen-

keä kaksi kertaa viikossa. 

Muutakin toimintaa on 

sisällä ja ulkona.

Olennainen osa yläkaupungissa 
sijaitsevan Päiväkeskuksen toimin-
taa on myös vapaaehtoistyö. Kajaa-
nin Huuhkajanvaarassa asuva Kat-
ja Schroderus auttaa puolipäiväi-
sesti keittiössä.

”Tämä työ arkeen säännöllisyyt-
tä ja rytmiä. Ja ihmisiä näkee pal-
jon.”

Asiakaskäyntejä 
lasketaan vuosittain yli 
kymmenentuhatta 

Lämmintä ruokaa on tarjolla 
tiistaisin ja torstaisin, aamiainen 
joka aamu.

Päihde- ja mielenterveystyö ovat 
Kajaanin Päiväkeskuksen arkea, 
mutta talo on myös monen yksi-
näisen tai vähävaraisen henkireikä.

”Eläkeläisiä, työikäisiä, nuo-
ria”, luettelee vastaava ohjaaja Juk-
ka Suokko.

Kookkaassa puutalossa 
on sokkeloisen kotoinen 
tunnelma

”Päiväkeskustoiminta on asiak-
kaille vastikkeetonta. Ainoa ehto 
on päihteettömyys”, kertoo Jukka 
Suokko, joka on myös ainoa pal-
kattu työntekijä Päiväkeskuksessa.

Vertaistuki ja työtoiminta ovat 
Päiväkeskuksen tärkeimpiä toi-
mintamuotoja.

”Yhteisöllisyys on tärkeä osa 
meidän toimintaa. Kaikki ovat 
tervetulleita. Päiväkeskukseen 
on todella matala kynnys astua 

sisään”, Suokko kuvaa.
Kajaanin kaupungin perusta-

ma Päiväkeskus on toiminut jo 30 
vuotta. Kaupunki tukee Päiväkes-
kuksen toimintaa yhdessä Kainuun 
SOTEn kanssa. Lisäksi Päiväkes-
kuksella on yksityisiä lahjoittajia. 
Vuosibudjetti on 52000 euroa.

Kiinteistö Oy Kajaanin Pieta-
rille Päiväkeskus on tärkeä yhteis-
työkumppani. Sosiaali-isännöitsijä 
Jaana Leppänen sanoo, että asuk-
kaiden on helppo lähestyä häntä 
Päiväkeskuksessa.

”Haastavissa tilanteissa Pietari 
voi tehdä yhteistyötä Päiväkeskuk-

sen kanssa, sillä tuttuus helpottaa 
asioiden hoitoa.”

Ihmisen kunnioitus on 
tärkeintä

Asiakkaiden ja myös asuntoasi-
oissa asukkaiden kunnioitus on 
Jukka Suokon ja Jaana Leppäsen 
mielestä kaiken a ja o.

”Kun ihminen ymmärtää ole-
van arvostettu ihan omana itse-
nään, hänen ei tarvitse ärhennel-
lä”, Suokko tietää.

Päiväkeskus 
on keidas kaupungissa

Puolipäiväinen vapaaehtoinen Katja Schroderus auttaa Kajaanin Päiväkeskuksen ruokalassa. Lämmin ruoka on tar-

jolla kahdesti viikossa.

Päiväkeskus
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Kajaanin Päiväkeskuksen 

vastaava ohjaaja Jukka Suokko 

ja Kajaanin Pietarin sosiaali-

isännöitsijä Jaana Leppänen 

tekevät yhteistyötä Kajaanin 

Pietarin asukkaiden asioita 

selvittäessään.
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Asukastoiminta

Aurinkoista kevättä kaikille 
Pietarin asukkaille ja toki muil-
lekin kajaanilaisille.  Lumikinok-
set ovat jo sulaneet lähes olemat-
tomiin ja kesää kohti mennään 
kovaa vauhtia.

Huuhkajanvaara-Pikku-Kettu-
Puistolan asukastoimikunta on nyt 
osittain uudistunut.

Uudet asukastoimikuntamme 
jäsenet:
Sirpa Hänninen, 
puheenjohtaja
Heikki Nissinen, 
varapuheenjohtaja
Aija-Sisko Hakkarainen, sihteeri
Mikko Sirviö, taloudenhoitaja
Alla Pechueva, jäsen
Jenni Pitkänen, jäsen

Puheenjohtajana ja myös muun 
asukastoimikuntamme puolesta 
kuulutan rakentavaa yhteistyötä 
kaikkien Pietarin asukastoimikun-
tien kesken. Yhteen hiileen puhal-
telemalla saamme paljon enemmän 
aikaan kuin turhalla ja pääkoppaa 
kuluttavalla marinalla.

Suuret kiitokset heitän nyt erit-
täin hyvälle sihteerillemme Aija-
Sisko Hakkaraiselle. Hommat hoi-
tuvat häneltä aivan täydellisesti. 
Varpaatkin pitää laittaa ristiin että 
saamme pitää hänet messissä loput-
tomiin. Sydämiä sinulle ja myöskin 

ihanille karvatassuille Aija-Sisko.
Suuret kiitokset myös puhallan 

Sirviön Mikolle. Aina olet jaksanut 
könyillä talkoissa siellä sun täällä.  
Kirstunvartijan pestiin olet erittäin 
luotettu.

Allaa myös kiittelen, oli muka-
vaa touhuilla kanssasi puurojuh-
lassa.

Suurella sydämellä toivotan ter-
vetulleeksi uudet asukastoimikun-
tamme jäsenet Heikin ja Jennin.

Talkoohenkilöitä 
tarvitaan Vimpelin 
juhannustapahtumaan

Vimpelin juhannustapahtumaa 
suunnittelemme. Siinä kaikenlais-
ta miettimistä. Kukas jussina tal-
koisiin valmiina ois. Laittakaapa 
viestiä te muut asukastoimikunnat 
jos vaikka kiinnostusta olisi johon-
kin hommeliin perinteisen hukku-
misen sijaan. Siitähän aina juhan-
nuksena lyödään vetoja.

Huuhkajanvaara-Pikku-Kettu-
Puistolan asukastoimikunta kiit-
tää Mikko Luiroa vuosia kestänees-
tä työstä asuinalueemme hyväk-
si. Minä uutena puheenjohtajana 
astun tietynlaisiin saappaisiin mut-
ta eihän tämä eka kerta oo ku jos-
sain vastuutehtävässä heilun.

Sirpa Hänninen

Mikko Luiro viimeisissä talkoissaan asukastoimikuntamme puolesta Samoo-

jantien grillikatoksella 17.2.2019. Ja eihän Mikkomme nyt mihinkään Siriuk-

selle ole muuttanut eli neuvoja saamme häneltä aina kysyä tarvittaessa.

HuPiKePun kevätterveiset
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n  VaLeKyla: Tarja Kivioja 
n  Purola-Puistola: Tarja Korhonen
n  Teppana-Kuurna-Nakertaja: Minna Koistinen
n  HuPiKePu: Sirpa Hänninen

Asukaskokousten esittämät edustajat 
Koy Kajaanin Pietarin hallitukseen:
n  Teppana-Kuurna-Nakertaja: 
 Tuula Väyrynen
n  Huuhkajanvaara-Pikku-Kettu-Puistola:
 Mikko Palaste, Hannu Salonen
n Lohtaja-Purola: 
 Mikko Palaste, Hannu Salonen
n  Variskangas-Lehtikangas-Kylmä-Laajankangas:
 Hannu Salonen

Asukastoimikuntamme suun-
nittelee koko perheen retkeä Kala-
joelle. Viime kesän retki Power 
Parkkiin oli erittäin onnistunut ja 
toimikunta sai siitä hyvin myön-
teistä palautetta, joten tarkoitus 
on, että jatkamme samantyyppi-
sillä tapahtumilla. Ajankohta tar-
kentuu myöhemmin ja siitä tiedo-
tetaan ilmoitusauluille ja roskaka-
toksiin jaettavilla ilmoituksilla.

Suunnitteilla on koko perheel-
le suunnattuja keilaamismahdolli-
suuksia .Tarkoitus on, että tilaisuu-
det olisivat maksuttomia. Aikomus 
on aloittaa toiminta syksyllä, ja tar-
vittavat selvitykset tehdään kesän 

Vuoden 

asukas-

vaikuttajaT

Teppana, Kuurna, 
Nakertaja retkeilee

aikana.
Muita mukavia yllätyksiä on 

aikomus järjestää syksyn mittaan, 
joten kannattaa seurata asukastoi-
mikunnan ilmoittelua!

Toivotamme kaikki kiinnostu-
neet tervetulleeksi asukastoimi-
kunnan toimintaan. Kaivataan 
uusia ihmisiä päättämään, kehittä-
mään ja ideoimaan toimintaa.

Asukastoimikunta toivottaa 
kaikille hyvää kesää!

Tuula Väyrynen
asukastoimikunnan puheenjohtaja

Valitut 
asukasvaikuttajat
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Sirpa Hänninen sai asu-

kastoimikunnan vuosiko-

kouksessa kiitosta ja vas-

tuuta. Hänet palkittiin 

Huuhkajanvaara - Pikku-

Kettu - Puistola (HuPi-

KePu) asukastoimikun-

nan asukasvaikuttajak-

si sekä valittiin toimikun-

nan uudeksi puheenjoh-

tajaksi.

Suomussalmelta kotoisin oleva 
Sirpa Hänninen on asunut viitisen 
vuotta Huuhkajanvaarassa. ”Rau-
hallinen asuinpaikka. Vimpeliin 
pääsee keskelle lepikkoa kätevästi.”

Maalaispitäjässä Sirpa tottui sii-
hen, että kaikki tuntee kaikki.

”Tämä on sen verran isompi 
paikka, että pitää olla itse aktiivi-
nen tutustuakseen naapureihin.”

Asukkaiden saaminen mukaan 
yhteisten asioiden hoitoon on Sir-
pa Hännisen mielestä entistä vai-
keampaa. 

”Uutta pitäisi keksiä. Kokeillaan 
ensi vuonna, miten porukka läh-
tee Kajaanin Tamminäyttelyyn eli 
ostamme asukastoimikuntana sin-
ne kiinnostuneille asukkaille lippu-

ja, joihin tulee pieni omavastuu.”
HuPiKePu on järjestänyt ympä-

ri vuoden tapahtumia ja toimin-
taa asukkaille aina juhannusjuh-
lista Vimpelin puutarhapalstoihin. 
Osallistujien lisäksi kaivataan tal-
koolaisia, vinkkaa Hänninen.

Eläimet ovat Sirpa Hännisel-
le tärkeitä. Hän toimii kissajärjes-
töstä ja tarjoaa sijaiskodin kissoil-
le. Omia kissoja hänellä on kaksi.

”Kissoissa viehättää niiden itse-
näisyys. Niiden kanssa kun tekee 
töitä niin arankin kissan saa ajan 
kanssa luottamaan ihmiseen. Ne 
ovat hienoja hetkiä.”

Myös koirien koulutuksesta on 
kokemusta.

”Ylipäätään eläinten kanssa 

kommunikointi kiinnostaa.”
Kommunikointi on avainsa-

na myös asumisessa. Sirpa Hän-
ninen kannustaa asukkaista kerto-
maan murheistaan Kajaanin Pieta-
rin henkilökunnalle.

”Minulla on ainakin hyvät koke-
mukset siitä, miten vikailmoi-
tus vaikka sähkösyöpöstä hellasta 
johtaa uuden hellan asennukseen 
parissa päivässä. Mutta jos korjaus-
kohteista naputtaa vain yksikseen 
niin eihän se asia itsestään etene. 
On myös turha marmattaa Koti-
Kajaanin kuuloluurissa asumi-
sen epäkohdista. Asiallinen, suo-
ra kommunikointi vuokranantajan 
kanssa tehoaa paremmin kuin ano-
nyymi räksytys lehdissä tai netissä.”

Asukasvaiku� ajasta 
tuli puheenjohtaja

Sosiaali-isännöitsijä Jaana Leppänen Kajaanin Pietarista luovutti palkinnon ja halasi 

HuPiKePun vuoden asukasvaikuttajaa Sirpa Hännistä.

Vuoden 

asukas-

vaikuttaja
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Kajaanin Pietarin perinteinen 

Villen päivän keilaturnaus 

kisattiin lauantaina 6. huhti-

kuuta Kajaanissa. Voittopo-

kaaliin kirjattiin tänä vuonna 

Lehtikangas.

Lehtikankaan joukkueessa keilasivat 
Hannu Salonen, Mika Huusko ja Päivi 
Huusko, joka keilasi päivän komeimmat 

yhteispisteet 463.
Lehtikankaan joukkueen yhteispisteet 

olivat 1250.
Kakkossijan nappasi Lohtajan jouk-

kue eli Raili Salonen, Seppo Korhonen ja 
Asko Valtanen. Heidän kokonaispisteen-
sä olivat 1191, ja parhaan tuloksen jouk-
kueen sisällä heitti Asko Valtanen (441 
pistettä).

Kolmanneksi sijoittui Kajaanin Pieta-
rin joukkue. Neljäs oli toinen Lohtajan 
joukkue, jonka suoritus hyytyi viimei-
seen eli kolmanteen heittokierrokseen 
hyvistä välipisteistä ajanpuutteen vuoksi.

Yhteistä on hyvä mieli!

Osa kilpailun osallistujista oli käynyt 
viimeksi keilaamassa edellisessä Villen 
päivän keilaturnauksessa ja osa harrastaa 
lajia viikottain. Yhteistä oli hyvä mieli. 
Joukkueiden keilaajien lisäksi joukkueil-
la oli myös fanijoukkoja!

Keilakilpailun palkinnot lahjoittivat 
seuraavat yritykset: Värisilmä, Piiraisen 
Viherpalvelu, Pohjois-Suomen Kuivaus-
tekniikka, Vesikattopalvelu Kemppainen, 
Mestarimaalaus Seppänen&Toikka, Kai-
sanet, Loiste, K-Rauta, AM-Lukkoasema, 
Osuuspankki sekä Kajaanin Jäteauto.

Keilaturnaus

Lehtikankaan joukkue sai kiinnityksen kiertopalkintoon ainakin vuodeksi. Päivi Huusko, Mika Huusko ja Han-

nu Salonen muodostivat voittoisan kolmikon.

Lehtikangas voittoon 
keilaturnauksessa
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Ajankohtaista muistettavaa

Viimeisen kymmenen 

vuoden (2009-2019) 

aikana Kajaanin Pieta-

rin asunnoissa on ollut 

yhteensä 109 omai-

suus- tai kiinteistöva-

hinkoa.

Kymmenessä vuodessa 
yli sata vahinkoa

Kajaanin Pietarin huoneistoissa
”Tässä ovat mukana sekä kos-

teus- että palovahingot. Palova-
hinkoja on noin viidennes eli noin 
kaksi vuodessa”, laskee Kajaanin 
Pietarin rakennuttajapäällikkö 
Risto Korhonen.

Vesivahinkojen ehkäisyssä asuk-
kaan oma tarkkaavaisuus on ensi-
arvoisen tärkeää, korostaa Korho-
nen.

”Astianpesuletkut aiheuttavat 
paljon vesivahinkoja. Pesukoneen 
alle asetettu kaukalo paljastaisi 
vuodon.”

Toinen yleinen vesivahingon 
aiheuttaja on pesutiloissa auen-
nut sauma, joka imee kuukausien 
aikana   vettä rakenteisiin tuhan-
sia litroja.

”Mitä aikaisemmin rikkoutu-
neen sauman huomaan ja mitä 
aiemmin siitä huoltomiehelle 
ilmoittaa, sitä pienemmät vahin-
got.”

Kotivakuutus on tarpeen, jos 
vahinko sattuu. Esimerkiksi asun-
topalossa vakuutus korvaa tuhou-
tuneen irtaimiston.

Astianpesukoneesta kannattaa 

tarkistaa säännöllisesti letkujen 

kunto.
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Sosiaali-isännöitsijän 
puhelin- ja vastaanottoajat

puhelinajat
ma, ke, to, pe klo 9.00-11.00
tiistaisin ei aikoja

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

jaana.leppanen@kajaaninpietari.fi
puh. 050-413 1363

Yksittäiset muutokset ovat mahdollisia.

Turvallisuusasiaa 
autoilijoille!

Autoilijoiden tulee huolehtia, 
että autot pysäköidään ainoastaan 
niille varatuille paikoille. Väärin 
pysäköidyt autot estävät hälytys-
ajoneuvojen pääsyn pihalle. Häly-
tysajoneuvojen tulee päästä liikku-
maan vapaasti piha-alueella.

Asukkaalla on oikeus ajaa ns. 
huoltoajoa asunnolle. Se voi olla 
esim. kauppatavaroiden vientiä. 
Huoltoajo on vain hetkellinen 
käynti asunnon läheisyydessä.

Tavarat 
rappukäytävässä 
tai luhtikäytävässä!

Hätätilanteiden varalta por-
raskäytävät ja luhtikäytävät on 
pidettävä kulkukelpoisina; käy-
tävillä ei saa säilyttää tavaroi-
ta edes väliaikaisesti, koska ne 
estävät asukkaiden kulkemisen 

Hyvää 
Kevättä ja Kesää kaikille asukkaille!

Jaana Leppänen

ja vaaratilanteissa ne vaikeut-
tavat pelastajien työtä. Esimer-
kiksi palava lastenvaunu täyttää 
rappukäytävän nopeasti myrkyl-
lisellä savulla.



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.




