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Eläkkeelle

Kasvun vuosien
johtaja
Kiinteistö Oy Kajaanin
Pietarin toimitusjohtaja
Martti Böhm on johtanut Kajaanin Pietaria ja
sen edeltäjää 39 vuotta.
Hän jää hyvin ansaituille
eläkepäiville alkuvuodesta 2021.
Böhm aloitti toimitusjohtajana
Lehtikankaan Talonhoito Oy:ssa
vuonna 1981. Yrityksellä on noin
600 asuntoa.
Yritys fuusiotiin Kajaanin Pietariin vuonna 1995. Asuntojen
määrä nousi yli kahteen tuhanteen, samoin työntekijöiden määrä pariinkymmeneen.
Keskimääräinen neliövuokra oli
tuolloin kuukaudessa nykyrahassa
5,88 euroa.
Enimmillään koko yhtiön asuntomäärä on ollut vuonna 2008.
Asuntoja oli tuolloin hieman yli
3000 kpl ja henkilökuntaa 26.
Asuntokanta lisääntyi, kun Kai-
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nuun Opiskelija-Asunnot Oy ja
Kiinteistö Oy Kajaanin Elias fuusioituivat Pietariin. Lisäksi tytäryhtiön Vuolijoen Vuokratalot Oy:n
yli sata asuntoa sulautuivat Pietariin v. 2011.
Viime vuonna Kajaanin Pietarin asuntomäärä oli 2713 kpl ja
henkilökuntaa yrityksessä oli 24.
Liikevaihto oli lähes 17 miljoonaa
euroa. Keskimääräinen neliövuokra oli 11,02 €/m2/kk.
Kajaanin Pietarin lisäksi Martti Böhm on ollut toimitusjohtajana Kiinteistö Oy Kajaanin Pietarin lisäksi mm. Kiinteistö Oy
Kajaanin Kopsassa 1990–2016 ja
Kiinteistö Oy Kajaanin Lohtajan
Palvelukeskuksessa vuodesta 1990
lähtien.

Kiitos kuluneista
vuosista ja antoisia
eläkepäiviä!

Kiinteistö Oy Kajaanin Pietarin pitkäaikainen toimitusjohtaja Martti Böhm jää eläkkeelle ensi vuoden
alussa.

KIINTEISTÖ OY KAJAANIN PIETARI

Toimistomme on suljettu jouluviikkona 21.–25.12.2020 (vko 52).
HUOM!

1.1.2021 alkaen emme vastaanota käteistä rahaa.
Maksut on suoritettava pankkiyhteyksien kautta.

joulusauna
ON KORONATILANTEEN
VUOKSI PERUTTU.

Energiansäästöviikko jäi tänä
syksynä väliin
Kajaanin Pietari on perinteisesti viettänyt energiansäästöviikkoa lokakuussa viikolla 41. Tänä syksynä tapahtumia ei Kajaanissa järjestetty koronapandemian ehkäisyn suositusten vuoksi.
Korona ei kuitenkaan ole ottanut niskalenkkiä itse asiasta eli tavoite energiankulutuksen vähentämiseksi jatkuu niin työssä kuin arjessa, isännöinnissä ja jokaisen
kotona.
Jokainen voi parantaa kodin energiatehokkuutta.
Mikä parasta, kodin energiansäästö näkyy myös omassa kukkarossa.
Jo kiinnittämällä huomiota siisteyteen ja pesukoneiden veden lämpötilaan auttaa. Nestemäiset pyykinpesunesteet tarvitsevat testien mukaan vain 20 asteen lämpötilan.
Pakastimen sulatus lisää paitsi laitteen käyttöikää
myös vähentää sähkölaskua. Pölyn siivoaminen pois lampuista ja ikkunoista lisää valoa ja lämpöäkin. Uunin puhdistus sekä liesituulettimen jynssäys auttavat: ne kuluttavat vähemmän energiaa ja toimivat tehokkaammin.

NORMAALIT SAUNAVUOROT
OVAT VOIMASSA.

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

Seuraava numero
ilmestyy toukokuussa
Lehteen tuleva materiaali
tulee palauttaa
viimeistään 15.4.2021
mennessä Kiinteistö Oy
Kajaanin Pietariin.

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

Lumitöiden sujuvuus

on yhteispeliä

Piiraisen Viherpalvelu
tekee Kajaanin Pietarin
kaikkien sopimustalojen
lumityöt ja hiekoitukset
koneellisesti. Kun lunta
tulee, lähdemme yleensä 7–8 koneen voimalla
lumitöihin ja tarvittaessa
hiekoitukseen löytyy vielä kolme erikoisajoneuvoa, kertoo Jouko Piirainen.
”Näkyvyys koneista on rajallinen ja pihoilla liikkuvan onkin
syytä olla varovainen, kun koneet
ovat pihalla töissä. Katsekontakti
kuljettajaan varmistaa, että kulkija on huomattu.”

Pohjatyöt alkaa
ensimmäisistä lumisateista
Syksyn ensimmäisten lumisateiden aikaan pyritään tekemään
pohjat lumitöille. Muutaman sentin polannekerros yritetään saada aikaan heti alussa, se säästää
asfaltin pintaa, kaivonkansia ym.
rakenteita sekä tietenkin myös

4

Meidän Pietari 2/2020

Piiraisen Viherpalvelu tekee lumityöt koneellisesti.

lumityökoneita ja laitteita. Polannekerros estää myös soran kulkeutumisen kauhan mukana nurmikoille.
”Ensimmäisillä lumityökerroilla
ei pyritäkään näin ollen välttämättä poistamaan kaikkia lumia, vaan
niitä jätetään muodostamaan suojaava polannekerros.”

Parkkipaikat haasteena
Parkkipaikat ovat haaste lumitöissä. Viikonloppuisin ja aamulla
parkkipaikkoja ei usein voida puhdistaa niiden ollessa täynnä ajoneuvoja. Parkkipaikkoja puhdistetaan
lumesta sateettomina päivinä iltapäivisin, jolloin autoja on yleensä vähiten paikalla. Autopaikalle autojen väliin kertymään pääs-

seen polanteen voi poistaa vasta
kun useampi auton väli on vapaana, muuten vahingon vaara on liian suuri.
”Vinkkinä autonomistajille voi
kertoa, että lumi kannattaa poistaa auton päältä niin, ettei se jää
auton sivuille. Lumen voi yrittää
harjata auton taakse tai etupuolelle, josta se on helpommin poistettavissa koneellisesti tai vaikka itse

lapiolla.”
”Jos kunto sallii, omalla lapiolla
saa tietysti helposti pidettyä oman
autopaikan oikein hyvässä kunnossa, jos ei päästä lunta polkeutumaan auton sivulle. Lapion tulisikin olla jokaisen suomalaisen auton
peräkontin vakiovaruste ainakin
talvella.”
Lumen ajossakin Viherpalvelun koneet ja autot nähdään, toteaa Jouko Piirainen.
”Normaalina lumitalvena lumenkuskausta tehdään melkein joka
pihalta, koska kasat paisuvat muuten liian suuriksi talven mittaan.”

Hiekoitus tarvittaessa
Piiraisen Viherpalvelulle kuuluu
myös koneellinen hiekoitus. Hiekoitusta tehdään tarvittaessa. Joskus keli saattaa näyttää siltä, ettei
hiekoittamista tarvitsisi juuri silloin, mutta sääennustusten avulla
pyritään myös ennakoimaan tulevia liukkaita.
Jouko Piirainen vinkkaa, että
karkeapohjaiset talvikengät ovat
hyvä liukastumissuoja. Kaikilta pihoilta löytyy myös hiekkalaa-

tikko, josta voi ja on hyvinkin toivottavaa tarvittaessa ottaa hiekkaa ja hiekoittaa, jos huomaa erityisen liukkaan paikan. Liukastuminen voi aiheuttaa henkilökohtaisella tasolla hyvinkin ikävät ja
pitkät jälkiseuraukset, katkenneita luita joutuu parantelemaan pitkään ja ne muistuttelevat pahimmassa tapauksessa koko loppuelämän. Lisäksi liukastuminen tulee
yleensä kalliiksi, joten liukkauden
torjuntaan kiinnitetään ja kannattaa kiinnittää erityistä huomiota.
Pietarin omat huoltomiehet huolehtivat käsilumi- ja käsihiekoitustöistä, mutta joskus Viherpalvelunkin väki on käsilumitöissä tuuraamassa huoltomiehiä.

pitää ennakoida mahdollisimman
paljon. Taloista, joista tiedetään
kokemuksella, että lumet joudutaan pudottamaan jossain vaiheessa, se pyritään tekemään hyvissä ajoin. Joka tapauksessa keväällä
kattolumitöitä riittää usein kiireeseen asti. Pietarilla on paljon kiinteistöjä ja jos odotetaan viime tippaan, niin kaikille katoille ei ehditä samaan aikaan poistamaan liian isoksi tai vaaralliseksi käynyttä
lumikuormaa.”
”Kattolumien pudotus on vaarallista työtä. Viherpalvelussa kiinnitetäänkin suurta huomiota työntekijöiden ja tietenkin myös asukkaiden turvallisuuteen töitä tehdessä.”

Kattojen lumenpudotukset
hyvissä ajoin

Syksy kiireistä aikaa

Joskus Viherpalvelu kutsutaan pudottamaan lumet katoilta. Lumen poistaminen katoilta on
ensisijaisesti turvallisuuskysymys
pihalla liikkuvia ajatellen. Myös
talojen kattorakenteiden kestävyys
saattaa olla joskus koetuksella.
”Kattojen lumenpudotuksia

Talveen varaudutaan Piiraisen
Viherpalvelussa jo hyvissä ajoin,
sanoo Jouko Piirainen.
” Syksy onkin haasteellista aikaa
Viherpalvelulle, koska viherrakentamista ja muitakin kesän töitä
pystyy tekemään yleensä lumentuloon saakka. Samoilla koneilla lähdetään sitten lumitöihin, ja pahim-

massa tapauksessa on oltava valmiina vaihtamaan vihertyöt lumitöihin yhden yön aikana.”
Lumitöiden jälkeinen urakka jatkuu myös lumien sulaessa.
Viherpalvelu puhdistaa pihoilta
sinne talven jäljiltä jääneet hiekoitussepelit ja lopuksi pestään asfalttipihat.

Pitkäaikainen yhteistyö
Kajaanin Pietarin ja Piiraisen Viherpalvelun välinen yhteistyö on jatkunut jo 90-luvun alusta alkaen. Kajaanin Pietari on merkittävä työnantaja Jouko Piiraisen
vuonna 1987 perustamalle viheralan yritykselle. Kesällä Piiraisen
Viherpalvelu tekee viher- ja kiinteistönhoitotöitä, viherrakentamista ja yhtenä osa-alueena on kuntta.
Talvella työntekijöitä on n. 25–30,
kesäisin 50–60 henkilöä.

Teksti ja kuvat:
Kimmo Rauatmaa
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Ajankohtaista

Kodin
paloturvallisuus
kaipaa huolenpitoa
Palovaroitin katossa
ei vielä varmista, että
kodissa on kaikki
kunnossa. Palovaroitin
tulisi myös uusia
valmistajan ohjeiden
mukaisesti viimeistään
kymmenen vuoden
iässä.
”Palovaroitin ei ole ikuinen.
Testinapin painaminen kertoo,
että hälytysääni toimii ja patterissa on virtaa, muttei sitä, hälyttääkö
varoitin vielä savusta”, palotarkastaja Jonna Kolehmainen Kainuun
pelastuslaitokselta perustelee.
Palovaroitin kerää sisuksiinsa
vuosien ajan pölyä, mikä voi heikentää sen kykyä havaita savua.
Jonna Kolehmainen suosittelee
palovaroitinta jokaiseen makuuhuoneeseen sekä reiteille, joita pitkin pääsee ulos. Lain mukaan palovaroitin pitää olla jokaista alkavaa
60 neliömetriä kohti eli 77 neliön asunnossa tulee olla vähintään
kaksi palovaroitinta.
”Osassa asunnoista voi olla sähköverkkoon kytkettyjä palovaroittimia. Myös näissä varoittimissa on
paristo tai akku sähkökatkon varalta.”
Sähköverkkoon liitetyn palovaroittimen hankkimisesta ja uusimisesta vastaa lähtökohtaisesti raken-
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Sammutuspeite auttaa alkusammutuksessa. Palovaroitin tulisi uusia käyttöohjeiden mukaan ja vähintään kymmenen vuoden välein sen toimivuuden
varmistamiseksi.

nuksen omistaja. Testaus ja pariston vaihto ovat tässäkin tapauksessa asukkaan tehtävä.
Sammutuspeite on tarpeellinen
alkusammutusväline joka kodissa.
”Se toimii niin keittiössä vaikka
rasvapalon sammutukseen tai vaikkapa tuleen syttyneen pesukoneen
päälle heitettynä. Se vähintäänkin hidastaa palon leviämistä ellei
tukahduta sitä.”
Paras paikka sammutuspeitteelle on tila, johon pääsee nopeasti.
Keittiössä uunin vieressä ei Jonna
Kolehmaisen mielestä ole ihan se
paras paikka, sillä jos hellalla syttyy tuli niin sammutuspeitteeseen
ei pääsekään enää käsiksi.

”Sammutuspeite kannattaa kiinnittää seinään niin, että peitteen
voi repäistä esiin nopeasti.”
Myös käsisammutin on hyvä
lisävaruste. Palotarkastaja Jonna
Kolehmainen suosittelee nestesammutinta, sillä se sotkee vähemmän
kuin jauhe- tai vaahtosammuttimet.

Palotarkastus kymmenen
vuoden välein
Palotarkastaja kiertää kerros- ja
rivitalot kymmenen vuoden välein.
Jos asunnosta tehdään paloriskiilmoitus niin silloin palotarkasta-

ja tekee ylimääräisen palotarkastuksen.
”Usein ilmoitus liittyy asunnossa olevaan tavaramäärään. Eli huoneissa on selvästi enemmän tavaraa
kuin mitä normaaliin asumiseen
kuuluu. Myös asunnon uloskäytävät voivat olla tukossa.”
Kerrostaloasuntojen rakenteissa on otettu huomioon normaalin huoneiston tavaroista aiheutuva kuumuus palotilanteessa. Mikäli tavaraa on monin kerroin enemmän, kerrostalon rakenteet voivat
pettää ja rakennus sortua.
Syttymisvaarakin voi täyteen
umpatussa asunnossa olla normaalia suurempi, varsinkin jos liedenkin päällä on tavaraa.
”Usein tällaisissa tapauksissa,
jossa talo on täynnä erilaista tavaraa ja jopa roskaa, elämänhallinta
on karannut käsistä eli asunnossa
tarvitaan muutakin apua.”

Muista paloturvallisuus
kynttilöitä polttaessa
Monen jouluun kuuluvat kynttilät. Kynttilä tarvitsee palamattoman alustan sekä tilaa ympärilleen. Kynttilä voi sytyttää yläpuolelta vaikka verhot, jos ne sijoittaa
liian lähelle syttyviä materiaaleja.
Kynttilää ei saa jättää yksin toiseen
huoneeseen.
Led-kynttilät ovat kehittyneet
paljon viime vuosina ja ne ovat
paloturvallisempi valinta, vinkkaa
Jonna Kolehmainen.

Jonna Kolehmainen on
tehnyt palotarkastuksia
Kajaanissa parin vuoden
ajan. Asunnon tai
varaston tavarapaljous
lisää palokuormaa ja
voi kerrostalossa
särkeä rakenteita.
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Remonttikohde

Lämpöpattereihin
huollolla lisää ytyä
Kiertovesilämmityksen
huoltotytöt ovat olleet
syksyllä käynnissä muutamissa Kajaanin Pietarin kiinteistöissä. Linjahuuhteluita ja pattereiden venttiilin vaihtoja on
tehty Huuhkajanvaarassa Ensitaipaleen alueen
yhdeksässä talossa.
Töistä vastaavan ISS Palvelujen
lvi-projektipäällikkö Heikki Ohtamaa kertoo, että suurin osa taloista
on rakennettu 1980-luvulla.
”Ajan myötä verkostoon kertyy
sakkaa ja se vaikuttaa pattereiden
toimintaan. Venttiilit jumittavat ja
pattereiden lämmönluovutusteho
heikkenee.”
Asukkaille kunnostustöistä on
ollut hetkittäin haittaa, sanoo
Heikki Ohtamaa. Kiertoveden
poisto vaatii lämmön katkaisua ja
lisäksi huoneistoissa oleviin pattereihin on vaihdettu venttiilit.
Tämä tarkoittaa, että asunnon
lämpöpatterit ovat huoltotyön
aikana kylminä.
”Tilanteisiin on suhtauduttu
hyvin joustavasti”, Ohtamaa kiittää asukkaita.
Huoltotöissä on ollut kahdesta kolmeen asentajaa. Ohtamaa
sanoo, että asumismukavuus paranee huuhtelun ja venttiilien vaihdon jälkeen, kun patterit luovuttavat tasaisesti lämpöä. Saadusta energiansäästöstä ei ole tarkkaa
arviota, mutta markkinoinnissa on
puhuttu pitkässä juoksussa noin
kymmenen prosentin säästöstä.
Venttiilivaihdossa on samalla
8
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ISS palveluiden lvi-asentaja Henri Keränen sovittaa lämpöhuoneessa
putken päälle tulevaa eristettä.

Järjestelmään asennettu puhdistaja auttaa huoltovälin pidentämisessä.

Korona siirsi patteriurakan aloitusta keväältä syksyyn. Heikki Ohtamaa ja
Henri Keränen neuvonpidossa Ensitaipaleella.

vaihdettu myös merkkiä, kertoo
rakennuttajapäällikkö Risto Korhonen Kiinteistö Oy Kajaanin Pietarista.
”Tasaisemman lämmön lisäksi tavoitteena on huoltovarmuus.”

Huuhkajanvaaran alueen kiinteistöt ovat ensimmäisiä, missä
venttiilinvaihtoja on tehty. Korhosen mukaan huuhteluiden jat-

kaminen ja venttiilien vaihdot jossain toisessa Kajaanin Pietarin kohteessa on mahdollista, mutta sitä ei
ole suunnitelmissa.

Lähiötupa

Lohtajan lähiötupa

avaa ovensa joulukuussa
Lohtajan ja Huuhkajavaaran asukkaita palveleva
Lähiötupa avaa ovensa
vuodenvaihteen jälkeen
koronatilanteen rajoitukset huomioiden. Lähiötupa sijaitsee osoitteessa
Maahisentie 12.
Tila on Kajaanin Pietarin omistama ja se on ollut suunnittelemassa sen käyttöä Kainuun soten
aikuissosiaalipalvelujen kanssa.

Suunnitteluun ovat osallistuneet
myös Lohtajan asukasyhdistys,
Kajaanin kaupunki, Kajaanin ammattikorkeakoulu sekä Kajaanin
seurakunta.

Asukkaiden olohuone
Lähiötuvan rakentamiseen on
saatu apuvoimia sekä Kainuun
ammattiopistolta että Kajaanin
ammattikorkeakoululta että Aution puutyöltä.
Kajaanin Pietarin sosiaali-isännöitsijä Jaana Leppänen odottaa
lähituvalta paljon.
”Toivotaan, että se on meidän

asukkaille olohuone, jonne on
helppo mennä viettämään aikaa,
tekemään jotain mukavaa yhdessä
– tai vaikka kysyä apua.”
Lähiötupa on ollut avoimelle
toiminnalle avoin jo ennen virallisia avajaisia, kertoo johtava sosiaalityöntekijä Veera Rinne Kainuun soten aikuissosiaalipalveluiden kanssa.
”Toivomme toiminnalta yhteisöllistä tekemistä. Se on sekä olohuone että paikka vaikka avoimelle tai suljetulle ryhmätoiminnalle.”
Suljettua ryhmätoimintaa on
esimerkiksi kuntouttava ryhmätoiminta.
Koronatilanne vaikuttaa lähiö-

tuvankin toimintaa eli siellä noudatetaan terveysviranomaisten
suosituksia maskeista ja turvaväleistä.

Hyviä kokemuksia
Kajaanissa Lohtajan lähiötupa on ensimmäinen. Kuhmossa on toiminut jo muutaman vuoden ajan lähiötupa ja siitä on saatu
Veera Rinteen mukaan hyviä kokemuksia.
”Kuhmossa on oma tupaemäntä,
ja samaa mallia on pohdittu Kajaaniinkin. Toistaiseksi vastuu jakautuu aina sen järjestäjälle.”

!

Haluaisimme kuulla
toiveitasi Lähiötuvalle!
Millaista toimintaa toivot sinne? Tai milloin toivoisit Lähiötuvan olevan auki?
Kerro ajatuksistasi ja toiveistasi oheiselle
lomakkelle ja palaute se Lähiötuvan postilaatikkoon, Maahisentie 12.
Kiitos!
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Sammonkaari

Viisi kysymystä
Sammonkaaresta
Kiinteistö Oy Kajaanin
Pietarin rakennuttajapäällikkö Risto Korhonen
vastaa viiteen kysymykseen Kajaanin entisen
linja-autoaseman tontille nousevasta Sammonkaaresta.
Miten Kajaanin Pietari on
mukana Sammonkaaressa? Pietari ostaa Sammonkaareen rakennettavan talon, josta tarjotaan
asuntoja opiskelijoille ja mahdollisesti ikäihmisillekin.
Vaikuttaako uusi hanke asu-

miskustannuksiin? Ei mielestäni
vaikuta muihin vuokriin.
Onko hankkeella vaikutusta asukaskiertoon? Vaikutus on
kiertoon siten, että voidaan järjestellä kiinteistökantaa tulevaisuudessa. On huomioitava ikäihmisille tarvittava kasvava kapasiteetti.
Miten Sammonkaari vaikuttaa Kajaanin vuokra-asuntotilanteeseen? Helpottaa keskustan
alueen kysyntää.
Milloin ensimmäiset asukkaat saavat muuttaa alueelle?
Tavoitteena on, että vuonna 2022.

Sammonkaari helpottaa keskustan vuokra-asuntokysynnän tarpeita, linjaa rakennuttajapäällikkö Risto Korhonen.

Asukastoiminta

Teppana- Kuurna-Komiaho-Nakertaja
asukastoimikunnan terveisiä
Kuluva vuosi on ollut koronan vuoksi asukastoiminnan
kannalta haasteellinen. Suunnitellut tapahtumat on jouduttu pistämään jäihin ja toimimaan terveys edellä.
Katse täytyy kuitenkin suunnata tulevaisuuteen ja ajatella, että se on valoisampi ja toivorikkaampi, koskapa odotettavissa on hyviäkin uutisia rokotteen kehittämisen vuoksi. Mikä-
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li tilanne sallii, eikä epidemia lähde
huonompaan suuntaan Kainuussa,
asukastoimikunta pyrkii järjestämään tilaisuuden, jossa asukkaille järjestetään perinteeksi muodostunut pikkujoulutapahtuma, jossa
jaetaan aterialipukkeita koko perheelle. Asukkaille ilmoitetaan asiasta jakamalla tiedotteita.
KOY Pietarin toimitusjohtaja
Martti Böhm on jäämässä viettämään hyvin ansaittuja eläkepäiviä
ja asukastoimikunta kiittää hyväs-

tä yhteistyöstä ja toivottaa terveyttä ja harrastustentäyteisiä, mukavia
eläkepäiviä.
Uudelle toimitusjohtajalle esitämme, että kiinteistöyhtiössä
vakuusraha olisi asunnon koosta
riippumatta 250 euroa ja se siirtyisi asunnon vaihdossa uuteen asuntoon.
Valituksi tulevan johtajan toivotamme tervetulleeksi ja toivomme, että hän osallistuisi asukastapaamisiin ja tutustuisi asukkaisiin.

Asukastoimikunta toivottaa
kaikille asukkaille hyvää joulua
ja parempaa uutta vuotta!

Tuula Väyrynen
puheenjohtaja
Teppana-KuurnaKomiaho-Nakertaja
asukastoimikunta

Joulumuistoja

K

yli 80 vuoden takaa

ylämme Suojärvi sijaitsi Venäjän rajan
lähellä. Kylässämme
oli kyläkauppa, jonne
menimme toivottamaan hyvää joulua ja saimme
kauppiaalta lahjaksi omenan.
Tämä tapaus on jäänyt iloisena
muistona mieleeni.
Lahjoja emme saaneet, kun pula
oli kaikesta ja meitä oli monta lasta. Jouluruoista muistan riisipuuron, karjalanpiirakat ja leettapullan, joita äitini leipoi.
Joulukuusi oli tietenkin. Teimme siihen itse paperista koristeet.
Kynttilät oli ja ne laitettiin kuusen
oksille sellaisilla metallisilla pidikkeillä.
Kirkossa kävin serkkutyttöjen kanssa jouluaamuna. Matkaa
kirkkoon oli noin kolme kilometriä ja se taitettiin jalkaisin. Jouluvirsien veisaaminen on jäänyt kirkosta mieleen parhaiten.

Joululauluista on jäänyt mieleeni eritoten ”Enkeli taivaan lausui
näin”. Jouluna ulkoiltiin ja leikittiin, niin kuin lapset konsanaan.
Nämä joulumuistot ovat viimeisempiä lapsuudenkodissa Suojärvellä, ennen kuin evakkotaival
alkoi.

Ensimmäinen joulu
evakossa
Olin kymmenvuotias, kun jouduin lähtemään äidin ja viiden
sisaruksen kanssa evakkoon kotoani Suojärven kylästä. Rajalle oli
kodistamme matkaa kolme kilometriä.
Evakkoon lähdettiin marraskuussa 1939 isän ja kahden vanhimman veljen jäädessä jonnekin
kauas metsätöihin. Oli kova pakkanen. Rajalta kantautui konekiväärien säklätys ja pa-pap pap -ääni

on jäänyt mieleeni.
Asemalle kuljettiin jalkaisin.
Sotilaat marssivat ja ajoivat hevosilla meitä vastaan rajalle päin ja
me kävelimme heitä vastaan pois
sodan jaloista.
Asemalta meidät vietiin Kiteelle
kansakoululle. Siellä kansakoululla vietimme myös joulun. Meitä oli
viisi lasta: vanhin oli 14 v. ja nuorin
vuosikas. Äiti odotti lasta.
Koululla saimme riisipuuroa
jouluna, ja se on jäänyt lähtemättömästi mieleeni. Se oli niin hyvää,
etten ole ikinä saanut sen jälkeen
niin hyvää puuroa.
Nukuimme lattialla. Joululahjoja ei ollut, kun pulaa oli kaikesta. Mitään joulukoristeita ei myöskään ollut ja en muista että olisi
laulettu edes joululauluja. Mieleeni on syöpynyt hyvin ankea joulu.
Ainoa viihdyke olivat kävelyhetket ulkona kirpeässä pakkasessa.
Suuri kaipuu oli kotiin koko ajan:

kavereita, serkkuja ja tuttuja maisemia. Joulu vietettiin ankeissa tunnelmissa koululla tietämättä, missä
isä ja veljet olivat.
Koululta pääsimme joulun jälkeen maalaistaloon, missä saatiin ruokaa. Maalaistalon väki oli
ystävällistä. Vasta sinne maalaistaloon isä ja kaksi veljeäni saapuivat. Hekään eivät tienneet kahteen
viikkoon, missä me olimme. Huoli oli siis ollut molemminpuolista.
Kiteeltä aikanaan matka jatkui
kylmässä junassa Toivakkaan, josta
saimme pienen mökin. Siellä syntyi
pikku siskoni.
Pitkän elämäni varrelle on mahtunut monenlaisia jouluja - iloisia
ja surullisia.

Eila Väyrynen
os Kinnunen (91 v.)
Laajankangas
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Minun kotini

Ragdoll Hilda
on päässyt
Irene
Schroderuksen
syliin.
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Kantria ja
kissoja
Country & western soi usein Irene Schroderuksen nylonkielisestä.

Laajankankaalla asuvan Irene Schroderuksen
keittiön ikkunasta voi
seurata mäntymetsän
elämää ja eläimiä.
”Minulla on rakkaus luontoon ja
eläimiin, joten eihän tämän parempaa paikkaa voisi olla. Ikkunasta voi seurata kauriita ja on tuossa
kettukin käynyt. Piikkipallot, siilit
möyryää tuossa ja lintuja on punatulkusta mustarastaaseen.”
Luonnon lisäksi Schroderus on
tykästynyt Laajankankaaseen. Hän
on asunut samalla kadulla jo 30
vuotta eikä halua pois. Ensin Laajankankaankatu 5:ssa 27 vuotta ja
nyt 7:ssa kolmisen vuotta.
”Nuoruuteni vietin Lehtikan-

kaanmäellä. Tännepäin kaupunkia
olen juurtunut eikä minua saa täältä millään pois. Täältähän löytyy
kaupat, apteekki ja hammaslääkärikin, uimaan pääsee Hoikanlammelle ja hiihtämään melkein suoraan pihasta.”
Asunnossa on kolme kissaa, kaksi maatiaista ja yksi ragdoll. Kolme
kissaa on Irene Schroderuksesta
sopiva määrä.
Kielisoittimia on kissoja enemmän: kolme kitaraa eli nylon- ja
teräskieliset akustiset sekä sähkökitara, banjo, mandoliini ja ukulele.
”Musiikki on elämäni.”
Kantri on suosikki ja Dolly Parton eritoten. Myös Betty Midler ja
Tina Turner miellyttävät.
”Vaatimattomista oloista lähtöisin, mutta raivannut tiensä huipulle.”
Kitaroinnista ovat saaneet nauttia myös naapurit, sillä Irene on

tyttärensä Annamarin kanssa pitänyt yhteisön omia lauluhetkiä.
”Joku paistaa lettuja, joku tuo
kahvia. Nyt kun korona-aikaan ei
kaupungilla muuta järjestetä, niin
näille tuntuu olevan kysyntää.”

asunnoissa oli lapsiperheitä, mutta nyt vuokra-asunnoissa on paljon
yksineläjiä.
”Pidetään huolta toisista ja varsinkin vielä vanhemmista. Apua
annetaan ja sitä saa, kun osaa kysyä
naapurilta.”

Pidetään huolta muista
Kerrostalossa asuminen vaatii
ihmisestä kykyä suvaitsevaisuuteen: on se sitten vieraasta kulttuurista tulleen naapurin kohtaamista
ihmisenä tai ihmisten tapaa elää.
”Yhdestä koiran haukusta on
turha nostaa meteliä, tai jos lapsi
juoksee käytävällä. Elämän ääniä
saa kuulua, eikä kaikkien tarvitse
elää kuin minä – eihän semmoinen
onnistu työpaikoillakaan eikä asumisessa.”
Laajankankaan asukkaat alkavat
tosin jo harmaantua. Ennen isoissa

Mukana
asukastoimikunnassa
Irene Schroderus toimii myös
Kajaanin Pietarin VaLeKyLan asukastoimikunnassa. Kolmas vuosi on menossa. VaLeKyLa kattaa
Variskankaan, Lehtikankaan, Kylmän ja Laajankankaan.
”Retkiin saadaan hyvin porukkaa mukaan, mutta mukaan sopisi
enemmänkin asukkaita. Koko ajan
yritetään touhuta.”

Meidän Pietari 2/2020

13

Sosiaali-isännöitsijä tiedottaa

Asumisen ABC
Postiosoite:
PL 4, 87101 KAJAANI
Käyntiosoite:
Linnankatu 18 A (2.kerros)
Aukioloajat:
ma–pe 8.30-15.00
puh. (08) 6155 2060
Kotisivu:
www.kajaaninpietari.fi
Sähköpostiosoite:
etunimi.sukunimi@
kajaaninpietari.fi

Asunnon irtisanominen
Vuokralaisen puolelta vuokrasopimuksen irtisanomisaika on (1) kuukausi. Vuokralaisella irtisanomisaika lasketaan
irtisanomispäivää seuraavan
kuukauden 1.päivästä eli kaikki kuluvan kuukauden aikana
irtisanotut vuokrasopimukset
päättyvät seuraavan kuukauden viimeinen päivä. Muuttopäivä on sama kuin vuokrasopimuksen päättymispäivä.
Irtisanominen on tehtävä
aina kirjallisesti ja palauttaa
allekirjoitettuna KOy Kajaanin Pietarin toimistoon toimiston aukioloaikana. Irtisanomista ei voi tehdä puhelimitse eikä
sähköpostiviestillä. Allekirjoitetun irtisanomislomakkeen
voi myös faksata (08-622938),
postittaa tai skannata toimistoomme.
Irtisanominen on aina toimitettava todistettavasti. Asukkaan on itse huolehdittava siitä,
että irtisanominen on toimitettu tai jätetty postin kuljetettavaksi (postileima) kuukauden
viimeiseen päivään mennessä. Kehotamme ilmoittamaan
postiin jätetystä irtisanomisesta puhelimitse toimistollemme.
Avio- ja avoparien on molempien irtisanottava vuokrasopimus, mikäli asunto tyhjenee
kokonaan.

Puolison/toisen
vuokralaisen poismuutto
Kun vain toinen vuokrasopimuksen osapuoli muuttaa, on poismuuttavan osapuolen tehtävä irtisanomisilmoitus omalta osaltaan.
Asumaan jäävän osapuolen on
haettava asuntoa omiin nimiinsä asuntohakemuksella, jonka jälkeen tehdään uusi vuokrasopimus.

Poismuutto ja tarkastus
Asukkaan on siivottava asunto
hyväksyttävästi ja tyhjennettävä
asunto vuokrasopimuksen päättymispäivään mennessä sekä palautettava kaikki vastaanotetut avaimet toimistollemme. Asukkaan on
itse sovittava oman alueensa huoltomiehen kanssa huoneiston lopputarkastus, kun asunto on siivottu ja tyhjä.
Huoltomies tekee asunnossa ennakkotarkastuksen irtisanomisen tiedoksi jättämisen jälkeen.
Ennakkotarkastuksella vuokranantaja varmistaa, että irtisanottu
asunto on vuokrauskelpoinen sekä
kartoitetaan mahdolliset korjaustarpeet.
Muutettaessa pois asunnosta tulee
muistaa seuraavat asiat;
n asunnon irtisanominen (muuttoilmoitus ei ole vuokrasopimuksen irtisanominen)
n huolehdi, että kaikki maksut
yhtiölle on suoritettu
n kaikki avaimet on palautettava
toimistollemme
n asunnon siivoaminen hyväksyttävästi
n lähtöilmoitus toimistollamme
n virallinen muuttoilmoitus
väestörekisteriin ja osoitteenmuutos postiin
n sähkösopimuksen irtisanominen.

Vuokranmaksu
Vuokranmaksun eräpäivä Pietarin
asunnoissa on kunkin kuukauden
10. päivä. Maksaessasi vuokraa on
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aina käytettävä omaa viitenumeroa. Vuokranmaksun myöhästymisestä perimme 7 %:n suuruisen
viivästyskoron. Voi tilata laskun
myös E-laskuna verkkopankistasi
tai tehdä Suoramaksusopimuksen
pankkisi kanssa. Lisätietoja vuokravalvojilta.

Vakuusraha
Vakuusrahan suuruudet ovat
1.1.2020 alkaen seuraavat: solut
330 euroa, yksiöt 400 euroa, kaksiot 600 euroa, kolmiot 750 euroa
ja neliöt 900 euroa. Vakuusraha on
huoneistokohtainen ja sille ei makseta korkoa. Vakuusraha on maksettava ennen vuokrasopimuksen
allekirjoittamista. Vakuusrahan
palautuksesta voi lukea tarkemmin asukasoppaasta.

Oven avaukset
Oven avaukset maksavat 15 euroa
klo 07.00-16.00 ja 30 euroa klo
16.00-07.00 ja viikonloppuisin.
Oven avauksesta annetaan asukkaalle pankkisiirto. Työaikana
oven avaa alueen oma huoltomies
ja muulloin päivystys puh. 0500680139. Ovea avattaessa asunnon
haltijan tulee esittää oman henkilöllisyyden todistava asiapaperi ja
asukkaan tulee olla talon kirjoissa
asukkaana.

Autopaikat
Autopaikka on varattava toimistoltamme. Autopaikkamaksu on
8 euroa kuukaudessa. Sisätilalämmittimien käyttö on kielletty.
Autonlämmitysjohtoja ei saa jättää autonlämmitystolppaan. Lämmitys toimii 15 minuutin jaksoissa ulkolämpötilan mukaan (±0 ei
virtaa, -5°c =5 minuuttia virtaa,
10 minuutin tauko, - 15°c = jatkuva virta). Lämpötolpan lukko toimii esim. kolikolla vääntämällä (ei
erillistä avainta), poletin voi hakea
tarvittaessa toimistoltamme.
Autolämpöpaikkoja on kiinteistöissä rajallinen määrä ja siitä joh-

tuen autopaikkoja vuokrataan lähtökohtaisesti yksi autopaikka/huoneisto. Jos autopaikkoja on ollut
vapaana, niin silloin niitä on voitu vuokrata toinenkin autopaikka samaan huoneistoon, mutta toisesta paikasta on luovuttava tarvittaessa yhtiön niin vaatiessa. Autolämpöpaikat on tarkoitettu ensisijaisesti autonomistaville asukkaille.
Autolämpöpaikkoja ei ole tarkoitus
vuokrata vieraspaikoiksi.

Vikailmoitukset
Toivomme, että vikailmoitukset
tehdään kotisivujen vikailmoituslomakkeen kautta.
Tällöin ilmoituksesta jää dokumentti huoltomiehelle ja huollon
esimiehelle. Vikailmoituksen voi
tehdä myös puhelimitse normaalina työaikana oman alueen huoltomiehelle.
Päiv ystysaikana kiireelliset
vikailmoitukset huoltopäivystysnumeroomme 0500-680139.
Vikailmoitus tulee tehdä heti
kun vika havaitaan. Asukas voi
joutua korvausvelvolliseksi viasta,
jota ei ole heti ilmoitettu.

Pesulan käyttö
Pesukoneet toimivat puhelinmaksulla, joka veloitetaan käyttäjän puhelinlaskulta. Palvelunumero ja ohjeet puhelinrahastimen
sekä pesukoneen käyttöön löytyvät
pesutuvalta.
Pyydämme huomioimaan, että
oman liittymäsopimuksen rajoitukset voivat estää maksulliseen
numeroon soittamisen (esim. Prepaid-liittymän saldorajat). Maksu
peritään puhelinlaskulta ainoastaan silloin, kun maksupainikkeen
valo syttyy. Ongelmatilanteissa ota
yhteyttä huoltomieheen.

Tutustu nettisivujen
asukasoppaaseen!

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
Vastaanottoajat
ovat peruttu
toistaiseksi
koronavirusepidemian
takia

Toivotamme
asukkaillemme
Hyvää Joulua ja
Rauhallista
Uutta Vuotta 2021!

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

Kiinteistö Oy Kajaanin
Pietarin väki
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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, the lease agreement will end on the last day
of the following month. 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.

