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Tullaan tutuksi

Huoltomiehen
ihanneasiakas
ja muita kysymyksiä uudelle huoltomiehelle
Raine Leinonen (32)
aloittaa toukokuun
alussa Kajaanin Pietarin
huoltomiehenä.
Millaisen miehen Pietari ja
asukkaat saavat? Asiakaspalvelualttiin, luotettavan ja ammattitaitoisen työntekijän ja huoltomiehen.
Koulutukseltani olen LVI-asentaja
ja minulla on myös kiinteistönhoitajan perustutkinto. Olen toiminut
lvi-myyjänä, lvi-asentajana ja huoltomiehenä.
Missä olet vahvimmillasi?
Olen työelämän alusta asti ollut
ihmisten kanssa tekemisissä päivittäin, joten ajattelisin sen vuoksi vuorovaikutuksessa olemisen
yhdeksi vahvimmista puolistani.
Tämä kevät on poikkeuksellinen? Miten korona on muuttanut
huoltomiehen työkuvaa? Korona

on tietenkin lisännyt hygieenisyyden ja tarkkaavaisuuden merkitystä suojainten ja desinfioinnin käytössä varsinkin laitoksissa, joissa
ihmisillä on alentunut vastustuskyky. Huoltomiehen työtkin täytyy hoitaa pandemioista huolimatta, siksi vastuu on jokaisen ymmärrettävä toiminnoissaan.
Mikä on uuden huoltomiehen
mieluisin kotityö omassa kotona? Kotitöistä kokkaaminen on
lähinnä sydäntä, mutta tekipähän
niistä minkä tahansa, nostaa se
viihtyvyyttä merkittävästi.
Mitä harrastat? Treenaan yleensä 3 kertaa viikossa salilla ja sitten
lenkkeilen myös. Nyt tosin korona
laittoi salin kiinni, joten olen tyytynyt kotitreeniin.
Mitä muuta haluat kertoa
asukkaille? Olen kyllä hyvillä mielin ja innoissani aloittaessani Kajaanin Pietarin palveluksessa!

Lämpö- vesi- ja ilmastointi ovat Raine Leinosen erikoisalaa. Hän aloittaa toukokuussa Kajaanin Pietarin huoltomiehenä.

Kajaani Street Art
siirtyy vuodella
Viime kesän kaupunkitapahtumassa syntyi muraali eli seinämaalaus Lohtajan nuorisotalon
seinälle.
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Kajaanin kaupunkitapahtuma siirtyy vuodella eteenpäin.
Viime vuonna Lohtajan vallannut tapahtuma oli tarkoitus
järjestää kesäkuussa Kajaanissa Kekkospuistossa.

Työryhmä päätti keväällä, ettei tapahtuman suunnittelu ja toteuttaminen ole mahdollista koronapandemian vuoksi.
Tapahtumaa ei kuitenkaan haudata vaan se siirretään vuodella
eteenpäin.

Kajaanin Pietarin
asukasyhdistykset 2020
HuPiKePu (Huuhkajavaara- Pikku-Kettu, Puistola)
Puheenjohtaja Sirpa Hänninen.
Jäsenet: Alla Pechueva, Jenni Pitkänen, Mikko Sirviö ja Heikki Nissinen.
Asukasvaikuttajaksi valittiin Aija-Sisko Hakkarainen.
VaLeKyLa (Variskangas-Lehtikangas-Kylmä-Laajankangas)
Puheenjohtaja Hannu Salonen.
Jäsenet: Pekka Juntunen, Tarja Kivioja, Kyllikki Haataja, Irene Schroderus ja
Ilmari Lämsä.
Asukasvaikuttajaksi valittiin Ilmari Lämsä.
Teppana-Kuurna-Nakertaja
Puheenjohtaja Tuula Väyrynen.
Jäsenet: Eeva-Liisa Kemppainen, Sirpa Laitinen ja Virve Väyrynen.
Asukasvaikuttajaksi valittiin Sirpa Laitinen.
Lohtaja-Purola
Puheenjohtaja Eero Salonen.
Jäsenet: Mikko Palaste, Tarja Korhonen, Eila Kyllönen, Sirpa Heikkinen,
Jaani Rönkkö, Heidi Juntunen ja Kari Istala.
Asukasvaikuttajaksi valittiin Eila Kyllönen.

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
Varapuheenjohtaja: Mika Heikkinen
Hallituksen jäsenet: Atte Haataja,
Mikko Palaste ja Hannu Salonen
Hallituksen varajäsenet:
Ritva Mikkonen ja Tuula Väyrynen

Toimitusjohtajan
puheenvuoro

E

lämme nyt korona-aikaa ja se vaikuttaa myös asumisen palveluihin yhtiössämme. Toimistomme on kiinni ainakin toukokuun loppuun ja toimistolla henkilökohtaisesti palvellaan vain uusien vuokralaisten avainja sopimusasioissa. Huoltopuolella ei kiireelliset-tehtävät
asutuissa asunnoissa tehdään vasta korona-ajan jälkeen tai
siten, että asukas ei ole asunnossa paikalla. Välttämättömät
asumisista haittaavat viat korjataan heti, mutta korjauksien
yhteydessä noudatetaan turvaohjeita ja turvaetäisyyksiä.
Asuntojen vikailmoitukset voi tehdä yhtiömme kotisivujen kautta ja myös asuntohakemukset voi tehdä kotisivujen kautta.
Korona-ajaksi on järjestetty postilaatikko, joka on Linnankatu 18 A, 4. kerroksen tasanteella, jonne voi jättää
asunnon irtisanomisilmoituksen ja sinne voi myös kirjekuoressa palauttaa poismuuton yhteydessä asunnon avaimet ja lähtöilmoituksen.
Joka keväisiä pihansiivoustalkoita ei koronarajoitusten
vuoksi voida järjestää vaan Piiraisen Viherpalvelu Oy tekee
talojen yleisten piha-alueiden puhdistuksen koneellisesti
tänä keväänä.
Lavat kyllä kiertävät pihoilla ja omien asuntopihojen
kevätsiivous roskat saa niihin laitettua.
Lavojen aikatauluista kuhunkin pihaan tulee jätekatoksiin tiedote.
Yhtiön hallitus on päättänyt lähteä mukaan vanhan linja-autoaseman tontille tulevaan Sammonkaari-hankkeeseen. Hankkeesta alustavaa tietoa toisaalla tässä lehdessä.
Toivotan kaikille asukkaille terveyttä ja lämmintä kesää.

Toimitusjohtaja
Martti Böhm

Seuraava numero
ilmestyy joulukuussa
Lehteen tuleva materiaali
tulee palauttaa
viimeistään 15.11.2020
mennessä Kiinteistö Oy
Kajaanin Pietariin.

Päätoimittaja:
Martti Böhm
Taitto ja paino:
Kajaanin Offsetpaino Oy, 2020
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Remonttikohde

Huokoiset
kattolevyt imivät
maalia niin paljon,
että ne piti maalata
kolmeen kertaan.
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Porraskäytävät
uuteen uskoon
Rekitiellä
Teppanan Rekitien
kerrostalojen porraskäytävät saivat uuden
maalipinnan kevään
aikana. Urakkaan
kuului kaikkiaan
15 porraskäytävää.
Niistä neljään
vaihdettiin lisäksi

Työstä vastasi Mestarimaalaus Seppänen & Toikka Oy. Aluepäällikkö Timo Tervo laskee, että
työparilta meni porraskäytävässä
muutama päivä pohjatöihin ja itse
maalaukseen reilu toinen mokoma. Esimerkiksi huokeat kattolevyt vaativat kolme maalauskertaa.
Kiinteistömestari Ari Karjalainen Kiinteistö Oy Kajaanin Pietarista sanoo, ettei muihin kerrostalokohteisiin ole vastaavanlaista maalausurakkaa suunnitteilla
ainakaan lähivuosina.

mattoja.
Teksti ja kuvat:
Kimmo Rauatmaa

Valtaosassa Rekitien kerrostalojen porraskäytävissä riitti maalaus. Osaan
vaihdettiin myös mattoja.
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Remonttikohde

Samoojantielle
asuntoja
kehitysvammaisille
Kehitysvammaisille
henkilöille on tulossa
asuntoja Samoojantielle Huuhkajanvaaraan.
Kainuun sote vuokraa
Samoojantie 7 D :n
luhtitalon alakerran,
johon tulee ympärivuorokautisesti autettavan asumisen yksikkö.

Yläkertaan tulee itsenäisen asumisen tukiasuntoja, joiden asukkaat vuokraavat asuntonsa suoraan Kajaanin Pietarilta. Yläkertaan tulee myös hoitohenkilöstön
toimisto -ja sosiaalitilat.
Parhaillaan Samoojantien luhtitalossa on käynnissä laaja remontti. Yhteensä remontoitavia kerrosneliöitä on yli 520 kahdessa kerroksessa.
Myös LVI- ja sähkötyöt sisältyvät kokonaisurakkaan.
”Osastointi muuttuu läpi talon
kuljettavaksi ja tiloihin tulee paloovia ja sprinklerijärjestelmä”,
rakennuttajapäällikkö Risto Korhonen Kajaanin Pietarista kertoo.
”Taloon tulee myös uusia vesikalusteita sekä uusi sähkötekniik-

ka. Lisäksi uusiutuu kulunvalvonta ja lukitus.”
Remontti valmistuu kesän aika-

na ja uudet asukkaat pääsevät tiloihin heinäkuun alusta. Talon asukasmäärä on 15.

Samoojantie
7 D:n remontti
valmistuu
kesäkuussa.
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Rakentaminen

Kiinteistö Oy Kajaanin Pietarin rakennuttajapäällikkö
Risto Korhonen ja toimitusjohtaja Martti Böhm tutustumassa suunnitelmiin.

Kajaanin Pietari mukaan

Sammonkaareen

Kajaanin puretun linja-autoaseman tilalle nousee kahden vuoden
sisällä Sammonkaaren asuntoalue.
Kiinteistö Oy Kajaanin Pietarin
hallitus päätti keväällä osallistua
hankkeeseen. Pietari vastaa Sammonkaaren opiskelija-asunnoista.
Kajaanin Pietari myös päätti tehdä aiesopimuksen asiasta Kajaanin
kaupungin kanssa.
”Aiesopimus tarkoittaa konkreettisesti sitä, jotta yritykset sopivat maanomistajan kanssa tulevan
toteutuksen kulmakivistä. Kulmakiviä ovat muun muassa kehitystavoitteet alueella sekä toimijan suunnitellut ratkaisut toteutettavassa
kohteessa”, Sammonkaaren projektipäällikkö Toni Pöllänen tarkentaa.
Aiesopimuksessa kiinnostuneelle toimijalle varataan hankealueelta rakennusoikeuden määrä, mistä ei neuvotella muiden toimijoiden kanssa enää sopimuksen alle-

kirjoitusten jälkeen. Toimija esittää
aiesopimusvaiheessa myös sijainnin
suunnitellulle kohteellensa.
”Kiinnostuneiden toimijoiden
toteutusehdotukset ja edellytykset
tarkistetaan ja arvioidaan, ennen
kuin alueen toimijat valitaan hankkeen toteutukseen, koska kyseessä
on ainutlaatuinen kaupunkikehityksen alusta ja mahdollisuus luoda uudenlainen leima Kajaanin
kaupungin kaupunkikuvaan”, Pöllänen kertoo.
Sammonkaaren hankearvo on
30–40 miljoonaa euroa ja alueelle
on kaavailtu noin 17000 kerrosneliötä. Rakennusten korkeus on tarkoitus pitää maltillisena. Sammonkaareen on tavoitteena saada samalle tontille monenikäisiä asukkaita.
Maan omistaja eli Kajaanin kaupunki aloittaa hankealueen asemakaavoituksen yhdessä aiesopimuskumppaneiden kanssa, mikä tarkoittaa projektipäällikkö Toni Pöl-

läsen mukaan kumppanuuskaavoitusta.
”Kumppanuuskaavoituksella
varmistetaan toimijan näkemysten
ulottuminen myös itse kaavaan,
joka taas vaikuttaa myös lopulliseen toteutukseen, kun toimija on
vuorovaikutuksessa suoraan kaavoittajaan.”

Sopimuskumppanit alkavat
osaltaan suunnittelemaan tarkemmin tulevia kohteitaan ja aloittavat täten oman hankesuunnittelun
sekä mahdollisen hankekehityksen.
Aiesopimuksen hyväksyy kokonaisuudessaan Kajaanin kaupunginhallitus.

Meidän Pietari 1/2020
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Asukashaasto

Huoletonta
asumista
keskellä kaikkea

Teppanassa Erätiellä
asuva Eeva-Liisa
Kemppainen on tuttu
näky lähimetsissä tai
Kajaaninjoen varrella
ulkoiluttamassa
koiraansa Paavoa.
”Teppana on ihan parhaalla paikalla Kajaanissa. Täältä on lyhyt
matka joka paikkaan. Kävelemällä
pääsee kaupunkiin tai metsään tai
jopa maaseudulle Seppälään. Talon

nurkalta pääsee koiran kanssa polkuja pitkin Pöllyvaaraan metsälenkille tai alas jokirantaan kävelemään kaunista jokivartta pitkin.”

Myös muut palvelut
ovat lähellä
”Liikuntamahdollisuudet ovat
kivenheiton päässä. Pääsee hiihtämään, kuntosalille tai uimaan.
Lapsilla on koulut lähellä eikä itselläkään töihin ole pitkä matka.”
Kemppaisella on vuoroviikoin
kerrostaloasunnossa 11- ja 14-vuotiaat tytöt.
”Tämänhetkisen elämäntilanteen tarpeisiin vuokra-asunto sopii
hyvin. Tilaa on tarpeeksi. Asuminen on vaivatonta. Työ- ja koulupäivien jälkeen ei tarvitse lähteä
enää pihalle töihin. Aiemmin
omakotitalossa asuneena olin kyllästynyt työpäivän päätteeksi vielä
tehtäviin lumitöihin ja

Erätieltä on lyhyt matka metsään, jokivarteen tai maaseudulle Paavoa lenkittämään, kuvaa Eeva-Liisa Kemppainen.
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ruohonleikkuuhommiin.”
Kajaanin Pietarin vuokra-asumisesta Kemppaisella on hyviä
kokemuksia.
”Asunnon sai nopeasti ja meille
katsottiin lapsiystävällinen asuintalo. Saimme asunnon toivomaltamme alueelta. Huoltotyöt hoituvat nopeasti. Vikailmoitukset on
helppo tehdä netin kautta ja saan
puhelimeen varmistuksen, kun
työt on suoritettu. Asiakaspalvelu
on ollut ystävällistä ja isännöitsijä
hyvin avulias ja toimelias.”
Vaakakupin toisella puolella on
sitten vuokrataso, joka on EevaLiisa Kemppaisen mielestä aika
korkea näillä leveyspiireillä.
Syntyperäinen kajaanilainen
muutti kotoa Puistolasta 18-vuotiaana Pietarin luhtitaloon Huuhkajanvaarassa.
”Tykkäsin asua siellä silloin.
Asunto oli hieno, ja koko asuinalue oli silloin uusi. Siellä oli kioski
ja kauppa ja paljon kotoa muuttaneita kavereita vuonna 1995.”
”Sen jälkeen en ole asunut Pietarin asunnoissa, ennen Erätielle
muuttoa 2017. Tämä paikka, talo
ja jopa asunto oli tuttu, koska ystävä perheineen asui monta vuotta
samassa asunnossa, johon muutin.
Siksi tiesin heti, että tämä on hyvä
koti. Asuinpaikka on rauhallinen
lapsiperheelle ystäväni monivuotisen kokemuksen perusteella. Oli
heti kuin kotiinsa olisi tullut. Ja on
edelleen.”

Eeva-Liisa Kemppaiselle
Kajaani on rakas
kotikaupunki
”Olen asunut muuallakin sen
verran, että tänne oli pakko päästä
takaisin. Muualla asuminen antoi
perspektiiviä siihen, mitkä asiat
täällä ovat hyvin eli yhteisöllisyys,
toisista aidosti välittäminen, avuliaisuus ja outo huumori yhdistää
ihmisiä täällä.”
”Kajaani on suhteellisen turvallinen pieni paikka, josta kuitenkin
löytyy kaikki tarpeellinen ja vähän
enemmänkin, nimittäin luonto
ja kauniit maisemat. Täällä pääsee metsään ja järville, minne ikinä haluaakaan mennä. Retkelle, kalaan, marjaan, hiihtämään,
uimaan, skeittaamaan ja ihan mitä
vain mieleen tulee. En kaipaa tänne tällä hetkellä ainakaan yhtään
mitään lisää. Täällä pystyy kouluttautumaan ja töitäkin löytyy. Lapsille on harrastuksia, mitä muuta
ihminen enää kaipaa?”
Liikunnallisten harrastusten
lisäksi Eeva-Liisa Kemppainen harrastaa käsitöitä.
”Ainakin sen verran, että pysyy
jalat lämpiminä. Toimin myös
Teppana - Kuurna - Nakertaja asukastoimikunnan sihteerinä, jos
senkin voi harrastukseksi laskea.”
Asukastoiminta on Kemppaisen
mielestä aitoa vaikuttamista asuinympäristön parhaaksi.

Kotisohvalla on mukava harrastaa
lankaterapiaa, joka vielä lämmittää
jälkikäteenkin perheenjäsenten
jalkoja.
Meidän Pietari 1/2020
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Hammashoito

palasi Lehtikankaalle
Hammashoito palasi Lehtikankaalle kolmen vuoden evakon jälkeen.
Uudet tilat löytyvät entisen Lehtikankaan kirjaston tilastoista Laajankankaankatu 1:ssä.
Tiloihin on rakennettu neljä
hammaslääkärin ja kaksi suuhygienistin hoitohuonetta. Toiminta
alkoi Kajaanin Pietarin vuokraamissa tiloissa alkuvuonna.
”Sijainti on hyvä, sillä koululaiset voivat tulla vastaanotolle koululta ihan kävelemällä”, hammashoitaja Marja-Leena Parviainen
iloitsee.
Lehtikankaan monitoimitalo
näkyy tien toiselta puolen hammashoitolan pihalta. Myös Soidinsuon koululaiset käyvät Lehtikankaan hammashoitolassa.
Oikomishoidon erikoishammaslääkärin vastaanotto siirtyi Lohtajalta Lehtikankaan hammashoto-

Asiakkaille on helppo neuvoa, missä Lehtikankaan hammashoitola sijaitsee, koska he muistavat kirjaston entiset
tilat. Johtava hammaslääkäri Mikko Neuvonen ja hammashoitaja Marja-Leena Parviainen kehuvat uusia tiloja käytännöllisiksi.

laan.
Uuden sairaalan rakentaminen
näkyy Lehtikankaan hammashoitolan arjessa, sillä välinehuolto
keskitetään sinne. Myös päivystys

hoituu uuden sairaalassa, missä on
kaksi huonetta akuuttiin hammashoitoon.

Toimivat tilat

Lehtikankaan hammashoitola on kävelymatkan päässä sekä Lehtikankaan
että Soidinsuon kouluista.
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Kainuun sote hammashoidon
vastuualueen päällikkö Mikko
Neuvonen on tyytyväinen Lehtikankaan uusiin tiloihin.
”Toivomukset kuunneltiin hyvin
suunnitteluvaiheessa. Tärkeintä on
tietenkin työturvallisuus.”
Entisen hammashoidon tilat
Lehtikankaalla piti sulkea kevättalvella 2017 sisäilmaongelmien
vuoksi.
Kolmekymmentä vuotta Kajaanissa hammashoidossa työskennellyt Marja-Leena Parviainen luonnehtii Lehtikankaan tiloja rauhallisiksi. Henkilökuntaa on vähem-

Hammashoitaja Marja-Leena Parviainen auttaa ajanvarauksessa
Paweena Sompakdeetä. Lehtikankaan hammashoitolassa on päivävuoro ja päivystys on uudessa sairaalassa.

män töissä kuin keskustan hammashoidon tiloissa, jossa jouduttiin työskentelemään kahdessa
vuorossa.

Asukastoiminta

Yhteistyö tärkeää
Hupikepulle
Huuhkajanvaaran, PikkuKetun ja Puistolan eli Hupikepun asukastoimikunta näkee
yhteistyössä voimaa. Asukastoimikunta haluaa kuluvan toimintavuoden aikana vahvistaa ja
kehittää yhteistyötä eri asukastoimikuntien välillä sekä muiden toimijoiden kanssa järjestämällä yhteisiä tapahtumia ja virkistysiltoja.
Asukastoimikunta tukee myös
sekä asukastoimikunnan jäsen-

n
V uodesa
k
a su
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va ikut

ten että alueen asukkaiden osallistumista muun muassa kulttuurija vapaa-ajan matkoille ja tapahtumiin sekä harrastustoimintaan.

Valekyla satsaa
asukkaiden viihtyvyyteen
Valekylan eli Variskankaan,
Lehtikankaan ja Kylmän sekä
Laajankankaan alueen asukastoimikunta haluaa tänä toimintavuonna keskittyä asukkaiden
viihtyvyyteen sekä asukastoiminnasta kertomiseen.
Viihtyvyyttä lisätään muun
muassa tarjoamalla asukkailla elokuvateatteriin tuettuja eli
edullisempia lippuja, järjestämällä mm. Kesäpäivän grillijuhlat ja pikkujoulut. Toimintasuunnitelmaan on lueteltu myös
ryhmämatkat sekä muut erilai-

set asiakastapahtumat tarpeen ja
innostuksen mukaan.
Yhteistyö muiden asukastoimikuntien kanssa on Valekylan tavoitteena. Myös yhteistyön
kehittäminen eri organisaatioiden kanssa on toiveissa.
Asukastoiminnan esittely nähtiin tärkeäksi uusien asukkaiden houkuttelemiseksi mukaan.
Asukkaiden kutsuminen kokouksiin ilman velvoitteita nähtiin
hyväksi keinoksi.
Toimikunnan kokous- ja kerhotila sijaitsee Tornikuja 5:ssä.

Sosiaali-isännöitsijä Jaana Leppänen onnitteli Vuoden asukasvaikuttajaa Sisko Hakkaraista.

Teppanan, Kuurnan ja
Nakertajan asukastoimikunta
jatkaa perheretkiä
Teppana. Kuurna, Nakertaja –
alueen asukastoimikunta jatkaa
suosittuja perheretkiään. Asukkaat ovat jo tiedustelleet asukastoimikunnalta tulevan retken
kohdetta.
Toimikunta toivoo, että Kajaanin Pietari nostaisi vuosittaista
toiminta-avustustaan asukastoimikunnille. Näin yhteistä toimintaa ja vaikkapa retkiä voidaan järjestää, perustelee toimikunta.
Asukastoimikunta on järjestänyt keväisin eri puolilla aluettaan
ulkoilmatapahtumia. Tavoitteena on saada asukkaat kiinnostu-
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maan asukastoiminnasta.
Pikkujoulut asukkaille aiotaan myös järjestään myöhemmin
sovittavalla tavalla.
Asukastoimikunta kokoontuu
noin kerran kuussa Rekitie 3:n
kerhotiloissa.

Sosiaali-isännöitsijä Jaana Leppänen ja
Vuoden asukasvaikuttaja Ilmari Lämsä.

Lohtaja-Purola
rekrytoi aluetoimijoita
Lohtaja-Purola alueen asukastoimikunta lisää tiedonkulkua
eri asuinalueiden välillä aluetoimijoiden avulla. Tavoitteena on
saada jokaiselle neljälle alueelle
4-5 aktiivia aluetoimijaa.
Asukastoimikunnan alueella on asukkaiden käytössä kaksi
kerhotilaa: Kankurintien kerhohuoneesta löytyy mm. biljardipöytä, Menninkäisentien kerhotiloissa on puolestaan kuntosali.

Vuoden asukasvaikuttaja
Sirpa Laitinen

n
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Avaimia tiloihin saa Jaani Rönköltä ja Matti Pääköltä sekä kuntosalille myös Tarja Korhoselta.
Yhteystiedot löytyvät Kajaanin
Pietarin sivuilta asumisen sivuilta.
Talkoiden erilaisten yhteisten
tapahtumien järjestäminen on
asukastoimikunnan tavoitteena myös alkaneella toimintakaudella. Asukkailla on mahdollisuus osallistua myös keilaukseen.

Vuoden asukasvaikuttajaksi valittiin Eila Kyllönen.
Hänestä kertova juttu löytyy seuraavalta sivulta.
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Asukasvaikuttaja

Asukasvaikuttajaplakaati ja lahjakortti
saivat odottaa pöydällä,
kun Eila Kyllönen
siivosi kokouksen
kahvimukit
tiskikoneeseen.

n
V uodesasuk a aja
t
va ikut
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Arjen
auttajasta
asukasvaikuttaja
Lohtaja-Purolan
asukastoimikunta

”Semmonen höppänähön minä
olen. Kun on jalat pyllyn alla niin
pääsee katsomaan naapureita.”

valitsi asukasvaikuttajaksi pitkän
linjan talkoolaisen
Eila Kyllösen (81).
”Sehän oli jo toinen valinta.
Ensimmäisen kerran sain tunnustuksen toistakymmentä vuotta sitten, kun olin vasta asunut Lohtajalla muutaman vuoden.”
Kankurintiellä asuva Eila Kyllönen kokee itsensä onnekkaaksi,
koska on vielä hyvävointinen.

Arjen apu on
tarpeen ikäihmisille
Lohtajalla asuu Kyllösen mukaan useita ikäihmisiä, joille arjen
apu on tarpeen.
”Touhuan siellä huonojalkaisten
ja huonomuististen apuna. Kerran
viikossa käytän kaveria isossa kaupassa. Pihahommia naapureille ja
kukkien istutusta, semmoista arkiapua.”
Perusteluissa asukastoimikunta
mainitsi, ettei Piiraisen Viherpalvelun poikien tarvitsisi käydä Kanku-

rintiellä ollenkaan, kun Eila tekee
kuitenkin lumityöt.

Viihtyisä
asuinalue
Hyrynsalmella syntynyt ja Ristijärvellä kasvanut Eila Kyllönen on
asunut Lohtajalla parikymmentä
vuotta ja viihtyy siellä hyvin.
”Lohtaja on alueena rauhallinen.
Täällä on paljon eläkeläisiä.”

Vuoden asukasvaikuttajaksi toisen kerran
Vuoden asukasvaikuttajaksi
valinta, toisenkin kerran, lämmit-

tää Eila Kyllösen mieltä. Toimettomana hän ei malttanut olla vuosikokouksessakaan, missä hänet palkittiin. Eila Kyllönen keitti lähes
20 hengen kokousväelle, siivutti pullapitkot ja siivosi kokouksen
lopulta kahvimukit tiskikoneeseen.
Työuransa hän on tehnyt keittiössä. Asukastoiminnan lisäksi Eila
Kyllönen talkoilee muun muassa
Kansanlähetyksen keittiössä.
Ikätovereilleen Eila Kyllösellä on
toivomus.
”Tulisivat enemmän sieltä mökistä ulos. On paljon sellaisia, jotka voisivat tulla ulos edes kesällä.”

Teksti ja kuva:
Kimmo Rauatmaa
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Löydetyt miehet
eivät jää hukkaan

Koronakevät on muuttanut monia toimitapoja.
Näin kävi myös Löydetyt
miehet -hankkeelle, jonka piti perustaa Kajaaniin toinen miesten ryhmä tänä keväänä.

Kainuulaismiehille luonto on tärkeä
virkistymisen ja toipumisen ympäristö, sanoo Essi Fonselius. Labradorinnoutaja Viljo on myös mukana ryhmätoiminnassa.

14
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”Suunnitelmamme on käynnistää uusi ryhmä tulevana syksynä”,
kertoo kehittäjä Essi Fonselius.
Löydetyt miehet on Miina Sillanpään Säätion hanke, jonka
tavoitteena on syrjäytymisvaarassa olevien 45–65 -vuotiaiden kainuulaismiesten arjen hyvinvoinnin
kohentuminen vertaisryhmässä.
Ensimmäinen ryhmä aloitti Kajaanissa syksyllä 2018. Tuol-

loin ryhmään osallistui kahdeksan
miestä, kertoo Essi Fonselius.
”Ryhmä on jatkunut Kajaanin Työvoimayhdistys ry:ssä, ja
mukaan on tullut uusia ryhmäläisiä.”

Arjen hyvinvoinnin
vahvistamiseksi
Löydetyt miehet -ryhmätoi-

mintaan osallistuvat miehet asettavat henkilökohtaiset tavoitteensa arjen hyvinvoinnin vahvistumiseksi, joita kohti edetään yhteisen
toiminnan ja keskinäisen vertaistuen avulla. Ryhmätoimintaan osallistuvat miehet tekevät pieniä päivittäisiä muutoksia elintapoihinsa liittyen liikuntaan, päihteettömyyteen ja terveelliseen ravitsemukseen.

Sosaali-isännöitsijä tiedottaa

Kiinteistö Oy Kajaanin Pietarin
väki toivottaa asukkailleen

Yhteyttä pidetään
nyt puhelimitse
Ryhmätoimintaan osallistuminen lievittää miesten kokemaa
yksinäisyyttä. Kun keväällä 2020
kokoontumiset ovat jääneet väliin
pandemian rajoitusten vuoksi, hankkeen kehittäjät ovat olleet
yhteydessä miehiin puhelimitse
sekä whatsapp-ryhmän kautta.
”Lähes jokainen Löydetyt miehet -ryhmään osallistunut mies
kokee yksinäisyyttä. Niinpä soitimme ryhmiin osallistuneille ja
selvitimme heidän tarpeitaan, toiveitaan ja kuulumisiaan näissä
poikkeusoloissa. Miehillä oli suuri
tarve puhua ja olla yhteydessä muiden kanssa.”

Teksti ja kuva:
Kimmo Rauatmaa

Löydetyt miehet
-ryhmät
n
n
n

n

n

Sosiaaliisännöitsijän
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

Turvallista
kesän
odotusta!

Vastaanottoajat
ovat peruttu
toistaiseksi
koronavirusepidemian
takia

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

Ryhmätoimintaa miehille eri
puolilla Kainuuta.
Vahvistetaan muutosta kohti
terveellisiä elämäntapoja.
Elämän hallinta ja arjen osallisuus lisäävät miesten hyvinvointia.
Osallistujat määritelevät toiminnan tavoitteita ja sisältöä.
Ryhmä tarjoaa vertaistukea ja lievittää yksinäisyyden
kokemusta.

Lisätietoja:
https://www.miinasillanpaa.fi/
hankkeet/loydetyt-miehet/
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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.

