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PÄÄKIRJOITUS

NIMITYKSIÄ
Reetta Puronvarsi aloitti
huhtikuussa isännöitsijäharjoittelijana.
Tervetuloa taloon!

Tänä keväänä
on opittu paljon

Hyvää kesää
kaikille asiakkaillemme!

”Kiitos Ilkka hyvin vedetystä yhtiökokouksesta! Yhteydet
toimivat tänne Singaporeenkin asti tosi hyvin! Välitäthän
kiitoksen myös hallituksen pj:lle!”
Edellä mainittuun sitaattiin kiteytyy paljon tähän kevääseen liittyvää. Elämme maailman laajuisen tautiepidemian
vuoksi poikkeusaikaa, mutta olemme selviytyneet hyvin. Tässä on auttanut tekniikan hyödyntäminen, henkilökohtaisten
kontaktien välttäminen ja positiivinen yhteistyön henki.
Toden totta tämä kevät on ollut uuden oppimista. Kokouksia on siirrelty ja järjestelty, kalentereita on soviteltu ja eletty
epävarmuuden keskellä. Teams-etäkokousohjelma on tullut
hyvin tutuksi. Kokouksia ja tapaamisia on järjestetty paljon verkossa. Pyörät on näin pidetty pyörimässä, eikä taloyhtiöiden
arki ole pysähtynyt. Monet syyt johtavat kuitenkin siihen, että
taloyhtiöiden yhtiökokouksia pidetään vielä pitkälle syksyyn.
Tämä on laillisesti mahdollista, sillä on säädetty poikkeuslaki, jonka mukaan yhtiökokoukset voidaan pitää syyskuun
loppuun mennessä. Toivokaamme, että koronaepidemiassa
ei tule uutta aaltoa.
Uskon, että etäkokouksista tulee jonkinlainen uusi normaali. Saatamme olla mullistuksen edessä, joka vastaa matkapuhelinten ja sittemmin älypuhelinten tulemista. Hyödyt ja
helppous tulevat niin ilmeiseksi käyttökokemusten myötä,
että niitä ei enää voida sivuuttaa.
Valitettavasti henkilökohtaiset tapaamiset ovat tänä keväänä jääneet vähemmälle. Niillekin on tietysti tarvetta ja
varmasti jatkossa myös tilaisuuksia!
Terveyttä, turvallisuutta ja lämmintä kesää 2020!

Ilkka Saarinen
kiinteistöneuvos
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Toivottaa Isännöinti Ilkka Saarinen

!

Tilaa uutiskirje
kotisivujemme etusivulta.
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Insinöörinkatu 30, 3. krs • 33720 Tampere • www.iisoy.fi

ASIAKASPALVELU
Puh. (03) 3390 0100 • asiakaspalvelu@iisoy.fi
Palvelemme ma–pe klo 10–14, ajanvarauksella klo 9–16
MUISTATHAN ILMOITTAA MEILLE
• osoitteenmuutoksen
• muutokset vesimaksuihin
• huoneistosi vuokralaisen tiedot
Voit asioida meillä myös täyttämällä
lomakkeen netissä (www.iisoy.fi)
TILAA ASIAKIRJOJA TAI ILMOITA
• muutosta (tulo- tai lähtöilmoitus)
• lapsen syntymästä
• nimenmuutoksesta
Kiireellisisssä
• huoneistoremontista
vika-asioissa
• kiireettömästä viasta
ota yhteys
huoltoyhtiöön.
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Asunto Oy Kotipientareen julkisivut ja piha-alueet kunnostettiin 2016, ja kaikki remonttiasiakirjat ovat tallessa
huoneistotieto.fi:ssä. – Korjaushistoria on hyvä olla tiedossa tulevaisuutta suunniteltaessa. Meillä on selvillä, mitä
aiomme tehdä kymmenen vuoden aikajänteellä, Jarmo
Korhonen kertoo.

Huoneistotieto.fi:n
suosio kasvaa,
käyttäjiä lähes 1300
HUONEISTOTIETO.FI-palvelun suosio
kasvaa. Palvelu otettiin käyttöön Isännöinti
Ilkka Saarisen isännöimissä taloyhtiöissä pari
vuotta sitten, ja tällä hetkellä sillä on 1280
rekisteröitynyttä käyttäjää.
Jokaiselle taloyhtiölle on perustettu palveluun omat sivut, jotka sisältävät tietoja erilaisilla käyttöoikeuksilla. Palvelun käyttäjän eli
osakkaan omat yhteystiedot, mahdollisen
yhtiölainan määrä sekä vastikkeiden maksuhistoria näkyvät vain käyttäjälle. Hän voi tehdä palvelussa muutoksia yhteystietoihinsa,
jolloin muutokset siirtyvät saman tien myös
isännöintitoimiston tietojärjestelmään.
Taloyhtiön asiakirjat -osio on kaikkien
osakkaiden nähtävillä. Se on varsinainen tietopankki, joka sisältää asioita, jotka jokaisen
kannattaa tietää. Sieltä löytyvät muun muassa asukas- ja osakastiedotteet, energiatodistukset, pelastussuunnitelma, teknisiä raportteja, vakuutukset sekä yhtiön talousarviot,
tilinpäätökset ja yhtiökokouspöytäkirjat viime
vuosilta.
Taloyhtiöosiossa on lueteltu myös kaikki
kiinteistön palveluntarjoajat yhteystietoineen. Täältä voi tarkistaa, kuka huoltaa hissit,
kenen vastuulla ovat ulkotyöt ja kuka onkaan
taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja.

Kesäkuu 2020

Taloyhtiön hallitukselle on tarjolla oma materiaalipankki, johon muilla osakkailla ei ole
pääsyä. Siihen on koottu kaikki sopimukset
palveluntarjoajien kanssa, viranomaisasiakirjoja sekä taloutta koskevia materiaaleja.
Taloyhtiön hallituksen puheenjohtajalla on
oikeudet tätäkin yksityiskohtaisempaan tietoon. Hän saa nähtäväkseen muun muassa
päiväkohtaista tietoa taloyhtiön tuloista ja
menoista.

JARMO KORHONEN:
HYVÄSTI, MAPIT JA KANSIOT!
Asunto Oy Kotipientareen hallituksen
puheenjohtaja Jarmo Korhonen otti huoneistotieto.fi-palvelun käyttöön pian sen
julkaiseminen jälkeen pari vuotta sitten.
– Järjestelmä on kehittynyt kovasti ajan
mittaan. Sisällöt ovat kattavia ja ne palvelevat
käyttäjää hyvin, hän arvioi.
Hallituksen puheenjohtajan tiedontarve
on yleensä suuri ja palvelun käyttökin siten
vilkasta. Korhonen kertoo käyvänsä palvelussa jos ei nyt ihan päivittäin, niin ainakin
muutaman kerran viikossa.
– Asunnon omistajana seuraan taloyhtiön
ajankohtaisia asioita, esimerkiksi mitä korona-

viruksen torjumisesta tiedotetaan. Saatan tarkistaa huoltosopimuksesta määrättyjä kohtia
tai vilkaista pöytäkirjasta, mitä jostakin asiasta
päätettiin yhtiökokouksessa.
– Tärkeintä on kuitenkin mahdollisuus
seurata taloyhtiön kuluja. Hallituksen tehtävä on valvoa isännöintitoimistossa tehtävää
työtä, joten tieto kulujen kehittymisestä on
ihan olennaista. Tositteiden tarkastus käy
näin sujuvasti tuoreeltaan, Korhonen sanoo
tyytyväisenä.
Varsinkin kokousten valmistelussa palvelu
on pistämätön.
– Ero entiseen on uskomattoman suuri.
Kaikki tieto on tallessa yhdessä osoitteessa,
aineistoja ei tarvitse enää tulostaa ja arkistoida mappeihin, eikä tositteita tarvitse noutaa
isännöintitoimistosta.
Jarmo Korhonen käyttää palvelua yleensä
kotitietokoneella, mutta hän on ladannut
huoneistotieto.fi-sovelluksen myös puhelimeensa. Taloyhtiön tietoja voi siten halutessaan kuljettaa myös mukanaan!
Lisää huoneistotieto.fi
-palvelusta seuraavalla sivulla.
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Me Isännöinti Ilkka Saarisella haluamme
palvella asiakkaitamme mahdollisimman hyvin.
Jotta asiointi kanssamme olisi helppoa,
kokosimme tälle sivulle keskeiset
tiedotuskanavat ja asiointitavat.

Sähköiset
asiointipalvelut
ovat aina avoinna.
Asiakaspalvelu on
toimistomme
tietopankki!

iisoy.fi
Nykyisin yhä useampi haluaa hoitaa asioita
sähköisesti silloin, kun se itselle parhaiten sopii.
Sähköiset asiointipalvelut löytyvät
kotisivuiltamme www.iisoy.fi ➜ verkkoasiointi.
Verkkoasiointi on aina avoinna ja käytettävissä.
Tutustu, mitä kaikkea voit hoitaa
verkkoasioinnin palveluilla!

chat

CHAT on
nopea
asiointitapa.
Keskusteluikkuna
avautuu koti
sivujen oikeasta
alakulmasta
asiakaspalvelun
aukioloaikana.

huoneistotieto.fi
HUONEISTOTIETO.FI ELI TALOSIVUT
sisältävät runsaasti materiaalia muun muassa oman taloyhtiön
päätöksenteosta ja taloudesta sekä palveluntarjoajien yhteystietoja.
Huoneistotieto.fi:ssä voit päivittää omat yhteystietosi sekä tarkastella
oman huoneistosi vastikemaksuja ja lainaosuuksia.
n Huoneistotieto-palvelua voi käyttää mobiilisovelluksena tai
internetselaimessa. Maksuton sovellus ladataan App Storesta
tai Google Play -kaupasta. Kirjautua voi myös netin kautta.
Tunnistautuminen tapahtuu ensimmäisellä kerralla pankkitai mobiilitunnistautumisella.
n Ota huoneistotieto.fi käyttöön täältä.
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Taloushallinto

KIRJANPITÄJIEN tehtäviin kuuluvat taloyhtiöiden peruskirjanpi
to tiliöinteineen, veroilmoitukset, tilinpäätökset, vastikevalvonta
ja maksuhuomautukset, lainaosuuslaskenta, palkkioiden, palkko
jen ja laskujen maksaminen sekä alv-tilitykset.

Tekninen
isännöinti

ASIAKASPA LV E LU

TEKNISET ISÄNNÖITSIJÄT ovat
kiinteistön ylläpidon asiantuntijoita.
He vastaavat osakkaiden muutos
töiden valvonnasta ja ovat taloyhtiön
edunvalvojia korjaus- ja muissa
projekteissa. Lisäksi teknisillä
isännöitsijöillämme on kullakin
oma erikoistumisalansa.

Asiakaspalvelumme on oikea tietopankki.
Kiinteistösihteerit palvelevat lähes kaikissa asumista koskevissa
kysymyksissä. Esimerkiksi isännöitsijäntodistuksen tilaaminen
sujuu nopeimmin, kun sen pyytää asiakaspalvelusta.

§

Jos et tiedä, kehen ottaisit yhteyttä asiassasi,
ota yhteyttä asiakaspalveluun! Kiinteistösihteerit tietävät,
kenelle asia kuuluu toimistossamme sisäisesti.
Asiakaspalvelu palvelee numerossa
03 3390 0100 ma–pe kello 9–16.

Isännöinti

Sähköpostiosoitteemme on asiakaspalvelu@iisoy.fi

ISÄNNÖITSIJÄN työ perustuu
asunto-osakeyhtiölakiin. Hän
vastaa taloyhtiön varainhoidosta
ja hallinnosta, valmistelee ja
esittelee asioita hallitukselle
ja yhtiökokoukselle, toteuttaa
näiden päätöksiä sekä tuo lakeja ja
määräyksiä taloyhtiön toimintaan.

Toimiston asiakaspalvelu on avoinna ma–pe kello 10–14.
Poikkeusolojen aikana toivomme kuitenkin asiointia
ensisijassa puhelimitse, sähköpostilla
tai chatissa.

Uutiskirje
SEURAA UUTISKIRJETTÄMME!
Uutiskirjeemme sisältää nimensä mukaisesti
ajankohtaisia uutisia isännöinti- ja kiinteistöalalta sekä tietoa omista palveluistamme.
Kymmenen kertaa vuodessa julkaistava uutiskirje postitetaan asiakasrekisterimme jäsenille.

Asiakaslehti
HYVISSÄ KÄSISSÄ -LEHTI
Hyvissä käsissä -lehti asiakkaille ja sidos
ryhmille ilmestyy kaksi kertaa vuodessa. Lehti
kertoo työstämme pintaa syvemmältä, esittelee
työntekijöitämme ja kertoo asiakastarinoita. Tänä
keväänä lehti ilmestyy poikkeuksellisesti vain
sähköisenä versiona.

n Tilaa uutiskirje kotisivujemme etusivulta.

Seuraa meitä myös
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Kimmo Rajala, Reetta Puronvarsi ja Kristiina Hyötynen ovat alanvaihtajia. Heillä on
taustansa ansiosta monipuolista osaamista, josta on isännöinnissä paljon hyötyä.

LUE MYÖS
> MEILLA
OPISKELLAAN
KOKO AJAN

Monta tapaa tulla
isännöinnin ammattilaiseksi
Isännöinti Ilkka Saarisella työskentelee noin 30 ammattilaista,
joista hallinnollisia tai teknisiä isännöitsijöitä on lähes 20.
He ovat koulutustaustoiltaan erilaisia ja jokaisen tie alalle on yksilöllinen.
Pyysimme kolmea isännöitsijäämme kertomaan omasta taustastaan ja
mikä heitä alalla innostaa.
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Käytäntö opitaan kantapään kautta
– Kun aikaisin aloittaa, ehtii paljon, tuumaa isännöitsijä Kristiina
Hyötynen monenlaisia tehtäviä sisältäneestä työurastaan, jonka hän
katsoo alkaneen kymmenvuotiaana tallityttönä.
Yo-merkonomin koulutuksen jälkeen Kristiina työskenteli toistakymmentä vuotta Helsingissä kansainvälisessä lääkefirmassa myynnin ja markkinoinnin tehtävissä, kunnes palasi Tampereelle unelmien
asunnon perässä. Se oli ikivanha, remontoitava hirsitalo tilalla, jonka
juuret ulottuvat 1400-luvulle.
Seuraava pitkä työsuhde oli Nokialla Nanson vientisihteerinä sekä
myynnin ja markkinoinnin tehtävissä, kunnes yhtiö keskitti myyntinsä
lukuisten organisaatiomuutosten jälkeen Helsinkiin. Jokaisessa muutoksessa oli pyöräytetty aina uudet yt-neuvottelut. Kristiinan vuoro
osallistua neuvotteluihin tuli keväällä 2013.
– Olisin voinut hakea työpaikkaani Helsingin toimipisteestä, mutta
oli selvää, etten hae. Jo seuraavana syksynä aloitin isännöinnin ammattiin johtavan IAT-koulutuksen. Valinta oli helppo, sillä suvussani
on paljon rakentajia, ja jonkunhan on rakennuksista huolehdittava,
hän naurahtaa.
– Tuohon aikaan uutisoitiin myös isännöitsijäpulasta, ja ymmärsin,
ettei tehtävässä välttämättä hyvin nuori ihminen pärjää. Työ sopii
elämää nähneille. Teoriatiedot ja lakiasiat voi kyllä opiskella koulussa,
mutta käytännön työ opitaan kantapään kautta. Joku sopii alalle, joku

toinen ei sitten lainkaan.
Yksi tärkeimmistä työssä vaadittavista taidoista Kristiinan mukaan
on kyky priorisoida, ymmärtää, mikä on olennaista. Tärkeää on myös
järjestelmällisyys ja kyky tulla toimeen monenlaisten ihmisten kanssa.
– Asioita on pantava toimeen ja seurattava toteutusten etenemistä. Tällaisia pieniä projekteja voi olla meneillään samanaikaisesti
kymmeniä, ja niiden lisäksi on reagoitava akuutteihin asioihin. Toivonkin, että isännöitsijää arvioitaisiin sen mukaan, miten hän hoitaa
ammatillisia tehtäviään, eikä häneltä odotettaisi papin, poliisin tai
sosiaalityöntekijän taitoja.
Isännöitsijän ammattia Kristiina pitää onnistuneena valintana. Viime vuoden lopussa hän täydensi pätevyyttään ITS-tutkinnolla.
– Koen olevani näköalapaikalla ja tekeväni
KRISTIINA ON
tulevaisuutta koskevia tekoja. Kotitalouksien hiilijalanjälki on suuri, sillä ne tuottavat
ERIKOISTUNUT
Suomen päästöistä kaksi kolmasosaa. On
TALOYHTIÖtärkeää, että huolehdimme rakennuksisSTRATEGIOIHIN.
tamme ja uudistamme niitä entistä ympä> KATSO VIDEO
ristöystävällisemmiksi. Minua motivoi suuresti, että saan olla mukana toteuttamassa
tällaisia päätöksiä, Kristiina sanoo.

Veljen esimerkki kannusti
Kimmo Rajala oli hieman yli viisikymppinen, kun hän päätti ottaa
tulevaisuuden omiin käsiinsä.
– Olen koulutukseltani diplomi-insinööri ja toiminut yhteensä yli 30
vuotta it-tehtävissä Nokialla, Tamtronilla ja CGI:llä. Töiden vähennettyä ja yt-neuvottelujen seurattua toisiaan sain tilaisuuden valita, mitä
teen työurani viimeiset vuodet. Päätin vaihtaa ammattia.
– Alanvaihtoa tuki veljeni vastaava ratkaisu kymmenkunta vuotta
sitten. Myös hän toimii isännöitsijänä, ja häneltä sain tietoa ammatin
sisällöstä. Minulla oli siis hyvä kuva työstä, myös siitä suurelle yleisölle näkymättömästä osuudesta. Olin toiminut myös taloyhtiöiden
hallituksissa jäsenenä ja puheenjohtajana, joten tiesin kyllä, mistä
ammatissa on kyse.
Kimmo aloitti isännöinnin ammattitutkinnon opinnot syksyllä 2018
ja tuli nopeasti Iisoy:lle harjoittelijaksi. Eipä aikaakaan, kun hänellä oli
jo kymmenkunta taloyhtiötä isännöitävänään. Lähtö uuteen ammattiin oli siis lentävä, mutta tekemällä oppii.

– Johtava isännöitsijä Anna Salo perehdytti minua, ja hän teki sen
hyvin. Tietenkin jokainen vastaan tullut asia piti selvittää itselleen ja
kaivaa vastauksia. Kollegat olivat tässä suureksi avuksi, Kimmo kertoo.
Ensimmäisestä keväästä tilinpäätöksineen, talousarvioineen ja
yhtiökokouksineen tuli todella tiukka, mutta se vietiin läpi moniammatillisella työotteella.
– Toimistomme on tarpeeksi iso, ja meillä on tekniseen ja hallinnolliseen isännöintiin sekä kirjanpitoon ja taloushallintoon erikoistuneet
ammattilaiset. Asiakaspalvelun kiinteistösihteerit purkavat osaltaan
isännöitsijöiden työkuormaa vastaamalla asukkaiden yhteydenottoihin.
Kuluva kevät on ollut jo huomattavasti helpompi, vaikka Kimmolla
on isännöitäviä taloja tuplaten.
– Alanvaihtoni onnistui, kyllä tässä eläkeikään asti mennään. Seuraava lähitavoite on isännöitsijän ITS-tutkinto, jonka opinnot aloitin
toukokuussa, Kimmo kertoo.

Yksi työura takana, uusi edessä
Jos tietoliikennetekniikan insinööri (AMK) Reetta Puronvarrelle
olisi viime keväänä sanottu, että hän työskentelee vuoden kuluttua
isännöitsijäharjoittelijana, hämmästys olisi ollut suuri. Joulukuussa
päättyneiden yt-neuvottelujen lopuksi hän oli kuitenkin tilanteessa,
että uralle oli mietittävä uutta suuntaa.
– Pari päivää kului synkeissä tunnelmissa, mutta sitten kollegani
heitti ajatuksen isännöintialasta. Tutkin vaihtoehtoja ja laitoin paperit
kiinteistösihteerin koulutukseen ajatuksella, että jostain on aloitettava.
– Kiinteistöala kiinnosti, sillä olen toiminut oman taloyhtiöni hallituksessa ja hallituksen puheenjohtajana sekä perehtynyt taloyhtiöiden asioihin käymällä Energiaekspertti-koulutuksen. Halusin tehdä
työtä ihmisten parissa.
Kesäkuu 2020

Kiinteistösihteerin koulutus alkoi tammikuussa, ja seuraavaksi Reetta päätti kokeilla kepillä jäätä lähettämällä Iisoy:hin avoimen työhakemuksen. Se johti neuvotteluihin, joiden tuloksena hänelle tarjottiin
isännöitsijäharjoittelijan paikkaa.
– Tein kiinteistösihteerin lopputentin kesäkuun alussa, ja aloitan
mahdollisesti isännöinnin ammattitutkintokoulutuksen ensi syksynä.
Nyt avustan isännöitsijöitä erilaisissa tehtävissä ja perehdyn ammattiin.
– Puolessa vuodessa on tapahtunut hurjasti, mutta kuten eräs ystäväni sanoi, en ole se, joka jää tuleen makaamaan. Olin kymmenen
vuotta asiantuntijatehtävissä, mutta nyt uuden edessä. On oltava
itselleen armollinen ja annettava aikaa oppimiselle, Reetta sanoo.
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Tuleeko etäkokouksista uusi normaali?

Taloyhtiöissä otettiin
koronakeväänä digiloikkia
PÄÄTÖKSENTEKO ei halvaantunut poikkeuskeväänä Iisoy:n isännöimissä taloyhtiöissä.
Kokouksia on pidetty Teams-sovelluksella,
sähköpostilla ja puhelimitse. Myös muutamia
yhtiökokouksia on pidetty onnistuneesti
etäkokouksina.
Kokemukset ovat olleet pääsääntöisesti hyviä. Varsinkin digitaitoiset ikäihmiset ja muualla asuvat osakkaat ottivat mahdollisuuden
vastaan ilolla. Iisoy:ssa uskotaankin, että elämän normalisoiduttua etäkokoukset jäävät
pysyväksi tavaksi ainakin osassa taloyhtiöistä.
Etäkokousten alustana käytetään pääasiassa Microsoftin Teamsia. Koska suurimalle
osalle Teams oli tuntematon ennen tätä kevättä, Iisoy järjesti ohjattuja yhteiskoulutuksia
lähinnä hallituksille. Mahdollisuudesta tiedotettiin taloyhtiöiden tiedotuskanavalla huoneistotieto.fi:ssä. Vastaanotto oli innokasta, ja
ryhmät täyttyivät nopeasti.
Kokeiluissa käytiin läpi, miten kokoukseen
liitytään, miten ääni ja kuva saadaan toimimaan ja miten etäkokouksessa viestitään ja
pyydetään puheenvuoroja.
Isännöitsijä Kimmo Rajala päivysti kokeilujen aikana tukihenkilönä. Hänelle saattoi
soittaa, jos ongelmia ilmaantui.
– Avunpyyntöpuheluja ei juuri tullut, vaikka moni kokeili Teamsia ensimmäistä kertaa,
hän kertoo.
Hallituksen kokouksiin Teams soveltuu
hyvin. Myös yhtiökokouksen pitäminen onnistuu, vaikka osallistujamäärä on niissä huomattavasti suurempi.
– Yhtiökokouskutsussa on kuitenkin oltava
tarkat osallistumis- ja äänestysohjeet etäosallistujille. Kokouksen läpivieminen vaatii isännöitsijältä valppautta ja kykyä hoitaa montaa
asiaa samanaikaisesti: on pidettävä pöytäkirjaa, jaettava osallistujille dokumentteja
verkossa, huomata puheenvuoropyynnöt ja
tarvittaessa ohjeistettava osakkaita tekniikan
käytössä, Kimmo sanoo.

HYVIN VALMISTELTU,
SUJUVASTI TOTEUTETTU
Kalevassa sijaitsevan Ateljeetalo Oy:n
yhtiökokous pidettiin huhtikuussa Teamskokouksena. Kuvataiteilijoiden asuin- ja
työskentelykiinteistön omistavat Tampereen
taiteilijaseura ja Tampereen kaupunki. Viimeksi
mainittua yhtiökokouksessa edusti controller
Sami Suojanen.
– Kokous sujui hyvin. Isännöitsijämme
Ilkka Saarinen oli tehnyt kokousvalmistelut huolella, ja koska yhtiön asiat ovat kunnossa, kokous eteni luonnikkaan napakasti,
Suojanen kuvaa.
Suojasen ja Saarisen lisäksi kokoukseen
osallistuivat Tampereen taiteilijaseuran puheenjohtaja ja ateljeetalon hallituksen puheenjohtaja. Osallistujien vähäisen määrän
ja käsiteltävien asioiden selkeyden takia kokous ei Suojasen mukaan eronnut suuresti
tavallisesta Teams-palaverista.
– Kokouskutsun mukana saimme esityslistan, tilinpäätöksen ja muun kokousmateri-
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aalin, ja valtakirjan sähköisen allekirjoituksen
jälkeen sain osallistumislinkin kokoukseen.
– Koska osallistujia oli vähän, pystyimme
pitämään kokouksessa kuvayhteydet auki.
Jos etäkokoukseen osallistuu vaikkapa toistakymmentä henkilöä, kuvayhteydet kannattaa pitää poissa, koska ne kuormittavat ja
hidastavat verkkoa, tänä keväänä Tampereen
edustajana lukuisiin etäyhtiökokouksiin osallistunut Suojanen huomauttaa.
Pöytäkirjan tarkastajaksi valittu Suojanen
kiittää kokousmateriaalien sähköisen allekirjoittamisen mahdollisuutta.
– Tehtävä hoitui helposti ilman pöytäkirjan
edestakaista postittelua.
– Uskon, että etäkokousmahdollisuuksia
käytetään koronakevään jälkeenkin, jos käsittelyssä on asioita, jotka eivät vaadi keskustelua ja äänestyksiä. Suunnitelmallisuutta
etäkokous toki vaatii. Jos listalla on kommunikointia ja tunteiden tulkintaa vaativia mutkikkaita asioita, kokoontuminen kasvokkain
on mielestäni etäkokousta parempi vaihtoehto, hän sanoo.
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Yllättävän
helppoa!

PALJON HYÖTYÄ
PUHEENJOHTAJAN RUTIINISTA
Asunto Oy Hervannan Satopentissä oli meneillään putkiremontti, kun koronavirusepidemian vastaiset toimet alkoivat Suomessa. Nyt
remontti on lopputarkastuksia vaille valmis.
Taloyhtiön onneksi kaikki sujui aikataulun
mukaisesti.
– Remontin sujumista helpotti osaltaan
se, että se oli tavanomaista kevyempi. Uudet
putket asennettiin porrashuoneen kautta
vanhoja hormeja rikkomatta ja vain muutama asukas teki samalla kylpyhuoneremontin,
kertoo taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja
Jouko Viitanen.
Hankkeen työmaakokouksiin kokoonnuttiin remontin alussa Satopentin taloyhtiösaunan pukuhuoneeseen, jonne pakkautui yli
kymmenen henkeä.
– Siellä olimme kuin sillit suolassa. Koronarajoitusten tultua voimaan työmaakokouksia
ryhdyttiin järjestämään Teamsilla, Viitanen
kertoo. Hänelle etäneuvottelut ja -tekniikat
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ovat tuttuja työelämästä 20 vuoden ajalta.
– Kyllä työmaakokouksetkin saatiin vietyä
läpi etänä, koska niissä oli selkeät esityslistat
ja kokouksen puheenjohtajana toiminut valvoja oli ammattitaitoinen ja ilmeisen tottunut
etäkokouksiin.
– Osallistujilla oli mahdollisuus kommentoida, tosin vähän kankeastihan se välillä sujui, ja voi olla, että jotkut epäröivät puheenvuoron käyttämistä. Voi myös olla, että etäkokoukset olivat normaalikokouksia lyhyempiä.
Satopentissa yksi hallituksen kokous pidettiin tänä keväänä etänä ja seuraavaan yhtiökokoukseen osakkaat voivat halutessaan
osallistua etäyhteydellä.
– Normaalioloissa tuskin ryhdymme pitämään kokouksia etänä. Kokous on aina
parempi kasvokkain. Osallistumislinkki toki
tarjotaan, jos joku ei pääse kokouspaikalle,
Viitanen kertoo.

Asunto Oy Kaarikatu 5 hallituksen
jäsen, 74-vuotias Antti Koivumäki
kuuluu ikänsä takia koronavirustaudin riskiryhmään. Hän noudattaa
vaimonsa kanssa viranomaisten antamia ohjeita ja pysyttelee kotonaan.
Tänä keväänä hän osallistui elämänsä
ensimmäiseen etäkokoukseen. Se
oli taloyhtiön hallituksen kokous,
jossa muut olivat fyysisesti läsnä
kokouspaikalla, mutta Koivumäki oli
Teams-yhteyden päässä kotonaan.
– Ennen kokousta vähän arvelutti,
mutta hyvinhän se meni, hän sanoo
tyytyväisenä.
– En perehtynyt etäyhteyden
luomiseen etukäteen, mutta se oli
helppoa. Isännöitsijä Anna Salo lähetti minulle linkin, ja yhteys avautui
määrättynä hetkenä. Olin mukana
puheyhteyden kautta, ja kokousasiat olivat näkyvissä tietokoneen
ruudulla. Kokous meni sujuvasti,
vaikka asioita oli paljon käsiteltävänä ja rappukäytävän remonttiakin
suunniteltiin.
As Oy Kaarikatu 5 pitää varsinaisen yhtiökokouksen kesäkuussa.
Myös siihen tarjotaan etäosallistumismahdollisuutta, joten Koivumäet
todennäköisesti osallistuvat kokoukseen kotonaan.
– Korona on rajannut elinpiiriämme, sillä suhtaudumme suosituksiin
vakavasti. Asioiden hoitoa korona ei
ole vaikeuttanut, sillä olemme tottuneet hoitamaan niitä sähköisesti,
Koivumäki kertoo.
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HENKILÖKUVASSA
JARI AARTOLA

Kiinteistönhuoltajalta eivät konstit lopu
ISÄNNÖINTI Ilkka Saarisella taloyhtiöiden
asioita hoidetaan eri ammattilaisten yhteistyöllä. Tässä ketjussa tärkeä lenkki on Iisoy:n
kiinteistönhuoltaja. Hän on käytännön yleismies, joka osaa kaikkea ja jolla on taloyhtiön
moniin arkipäiväisiin pulmiin ratkaisuja. Ja jos
ei ole, niitä ideoidaan.
– Saan työtehtävä isännöitsijöiltä. Niitä
tulee päivän mittaan sähköpostiini ja teen
ne kiireellisyysjärjestyksessä, joten en koskaan tiedä ennakkoon työpäivieni sisältöä
ainakaan kovin tarkkaan, viime syksynä kiinteistönhuoltajana aloittanut Jari Aartola
kertoo.
– Päiväni voi alkaa tiedotteiden jakamisella, seuraavaksi saatan maalata jätekatosta ja
poistaa graffiteja seinistä. Sitten voin tukkia
muurahaisilta reitin sisätiloihin, hän kuvaa
mahdollista työpäivänsä kulkua.
Tehtäviin voi kuulua myös talon kellariin
tai varastoihin hylätyn tavaran kuljettamista
kierrätykseen tai kaatopaikalle. Tällaista roinaa kertyykin nurkkiin yllättävän paljon. Aartola kuuntelee tietenkin asukkaiden toiveita
asiakastaloissa käydessään. Kohennustarpeita osuu myös omiin silmiin.

Talon rakenteisiin ja tekniikkaan kuuluvia
töitä Jari Aartola ei tee, kuten ei myöskään
lumenaurausta, liukkaudentorjuntaa tai
roskalenkkejä piha-alueella. Ne kuuluvat taloyhtiön ja kiinteistöhuoltoyhtiön väliseen
sopimukseen.
Aartolan mielestä Iisoy:n palvelumalli on
hyvä, koska näin korjausta vaativat pienet
asiat saadaan nopeasti vireille ilman että toimeksiantoa siirrellään paikasta toiseen.

MYYNNIN AMMATTILAINEN
VAIHTOI ALAA
Jari Aartolalla on myyntiteknikon koulutus
ja takanaan pitkä työura myynnin ammattilaisena.
– Olen myynyt maalämpöä, ilmalämpöä,
ilmanvaihtolaitteita ja -hormeja sekä näiden
laitteiden huoltoa ja korjausta, hän luettelee
ja mainitsee toimineensa myös kiinteistövälittäjänä.
Kun taustalla on roppakaupalla tietoa ja
kokemusta, ratkaisuja taloyhtiöiden pulmiin
yleensä löytyy.
– Otan haasteita vastaan mielelläni, se
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sopii luonteelleni. Harvemmin istun kotonakaan sohvalla telkkarin ääressä, hän naurahtaa.
Omakotitalo Hirvikalliolla pitää huolen, ettei näprääminen lopu kesken. Harrastuksista
rakkaimpiin kuuluu musiikki – rhythm and
blues ja rock’n’roll – ja rumpuja Aartola on
soittanut 30 vuotta, myös bändeissä. Näitä
hän nimittää terapiabändeikseen. Kuntosaliharjoittelu neljästi viikossa pitää hyvässä
fyysisessä kunnossa.
– Minulla ei ole ollut koskaan tätä ennen
säännöllistä työaikaa, myyntityössä ollessani
matkustin koko ajan pitkin Pirkanmaata ja
Suomea. Muutos nykyiseen on ollut siis melkoinen ja on vaatinut suorastaan totuttelua.
– Kiinteistönhuoltajan työ sopii minulle
kuin nenä päähän. Voin suunnitella työpäivääni, toisaalta nopeatkaan muutokset eivät häiritse, päinvastoin, sellainen on ihan
kiinnostavaa. Tykkään siitä, että näen työni
jäljen välittömästi. Olen erittäin tyytyväinen
saadessani tehdä mielekästä työtä mukavien
työkavereiden kanssa hyvässä ilmapiirissä, Jari Aartola sanoo.
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Sateettomina kevätpäivinä Jari Aartola
kohensi talven kuluttamia taloyhtiöiden ja
kauppakeskusten pysäköintialueita. Parkkiruutujen maalausta ja monia muita uusia
kiinteistönhuoltajan palveluja on voinut
tilata Iisoy:sta tästä keväästä lähtien.

KIINTEISTÖNHUOLTAJALTA
VOI TILATA ESIMERKIKSI:
u Koronadesinfioinnit yleisissä tiloissa
u Laattasaumojen puhdistukset

taloyhtiösaunoissa
u Parkkiruutujen maalaus ja pinnoite-

vaurioiden korjaus kylmäasfaltilla
u Sammaleen poistot pihakiveykseltä
u Graffitien ja töhryjen poistot

Kysy lisää palveluista
Erik Penttilältä,
p. 03 3390 0112,
erik.penttila@iisoy.fi

Parkkiruutujen maalauksessa
käytetään lujaa spraymaalia ja
laitetta, jossa on maalausleveyden
säätömahdollisuus.

Kesä tulee,
grillit kuumenevat
Kesän voi laskea alkaneeksi, kun Iisoy:n
asiakaspalveluun tupsahtelee kysymyksiä
parvekegrillauksesta.
– Soittajat haluavat yleensä varmistua,
että grillaaminen on sallittua parvekkeella.
Monesti myös kysytään, minkälaista grilliä
parvekkeella on lupa käyttää ja mitä asioita
grillatessa on otettava huomioon, kertoo
kiinteistösihteeri Riikka Saarinen.
Laki ei kiellä ketään grillaamasta omalla
parvekkeellaan, vaikka joissakin taloyhtiöissä grillauskielto saattaa vieläkin löytyä
järjestyssäännöistä. Riikan mukaan lupa
grillata on jo aika hyvin tiedossa.
– Jos grillauksesta syntyy kuitenkin erimielisyyksiä, asiasta kannattaa keskustella
taloyhtiössä ja vaikkapa sopia yhteisistä,
grillausta koskevista pelisäännöistä.
Parvekkeella grillataan aina omalla
vastuulla. Seuraavista perusasioista on
huolehdittava: Grilli sijoitetaan tukevalle,

HUOLEHDITHAN
MYÖS,
ETTÄ ASUNNOSSASI
ON RIITTÄVÄ MÄÄRÄ
PALOVAROITTIMIA!

palamattomalle alustalle, eikä
sen ympärillä saa olla
mitään helposti syttyvää. Sammutuspeite
tai vaahtosammutin on varattava käden
ulottuville.
– Paloturvallisuus on otettava vakavasti.
Parvekkeella ei saa käyttää hiiligrilliä, josta
voi lentää kipinöitä, tai kertakäyttögrilliä,
joka rinnastetaan avotulentekoon. Turvallisin on sähkögrilli tai nestekaasugrilli,
kunhan nestekaasun kanssa toimitaan
huolellisesti.
Riikka Saarinen muistuttaa myös nestekaasun oikeaoppisesta säilyttämisestä.
Nestekaasua saa säilyttää asunnossa korkeintaan 25 kiloa. Taloyhtiön varastossa sitä ei saa säilyttää. Parvekkeella säilytettävä
nestekaasu ei saa kuumentua auringossa,
ja jos parveke on lasitettu, on huolehdittava riittävästä tuuletuksesta.

Hyönteishotelli parvekkeelle?
Pörriäisten ja muiden pölyttäjien suojaksi
tarkoitetuista hyönteishotelleista on tullut viime
aikoina suosittuja. Sellaisen voi halutessaan
perustaa myös omalle parvekkeelleen tai
piha-alueelleen.
– Hyönteishotelli rinnastetaan kalustamiseen, jos sen kiinnittämisessä ei tarvitse
porata parvekerakenteita. Niiden poraamiseen tarvitaan aina lupa taloyhtiön hallitukselta. Myös taloyhtiön yleiselle piha-alueelle
perustettavalle hyönteishotellille on pyydettävä lupa, Riikka Saarinen neuvoo.
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Nora Koskinen kertoo, että luotto taloyhtiön oman
isännöitsijän ammattitaitoon on vahva. Myös isännöinnin muu asiantuntemus saa kiitokset. – Olemme
pyytäneet teknisiltä isännöitsijöiltä näkemyksiä
oman päätöksentekomme pohjaksi, hän kertoo.

Ensimmäinen vuosi hallituksen puheenjohtajana on sujunut hyvin

Luontaisesti utelias
tiimityön suosija
NORA KOSKISELLE valinta hervantalaisen
Asunto Oy Tampereen Kotkansiiven hallituksen puheenjohtajaksi tuli viime keväänä
pienoisena yllätyksenä. Tästä huolimatta
hän on sujahtanut uuteen rooliinsa nopeasti.
Tehtävän omaksumista on auttanut, että
hallituksen sisäinen yhteistyö sujuu hyvin ja
isännöitsijältä saa tukea, kun sitä tarvitaan.
– Koen tekniset asiat vähän haastaviksi.
Kasvatustieteen maisterin koulutuksella ei
talotekniikan ongelmia ratkota, mutta niitä
vartenhan ovat isännöintitoimiston asiantuntijat, erityisopettajana Hervannan Ahvenisjärven koulussa työskentelevä Nora naurahtaa.
Nora on perheineen vuonna 2006 valmistuneen taloyhtiön alkuperäisiä asukkaita.
Hän oli mukana hallitustyössä jo alkuvuosina, mutta vetäytyi tehtävistä toviksi lasten
ollessa pieniä.
– Yhtiössämme on aina ollut innokkaita
hallitukseen tulijoita ja siten mahdollista
vaihtaa tarvittaessa kokoonpanoa. Meitä on
nyt hallituksessa neljä jäsentä, ja iältämme
olemme 30–50-vuotiaita, hän kertoo.
Suhteellisen uudessa Kotkansiivessä ei
ole juurikaan tehty remontteja lukuun ottamatta huoltomaalauksia ja roskakatoksen

uusimista. Seuraavaksi aiotaan tasapainottaa
lämmitysjärjestelmä ja vaihtaa samalla patteritermostaatit. Tämä kesä menee kuitenkin
ilman korjaustoimia, mikä on poikkeusolojen
takia hyvä asia.

USEAMPI SILMÄPARI
NÄKEE ENEMMÄN
Vaikka tehdyt remontit ovat olleet pieniä, ne
ovat herättäneet keskusteluja. Tässä kohtaa
oman isännöitsijän Kristiina Hyötysen
asiantuntemus on ollut tarpeen.
– Kun me heittelemme ideoita, isännöitsijä
pitää meidät ruodussa. Hän tietää, kannattaako työ kilpailuttaa, mitä minkin asian teettäminen suunnilleen maksaa vai voisiko asian
hoitaa talkoilla. Osa voi luottaa vielä talkoovoimaan, mutta oma kokemukseni on, että
kerrostalon asumismuodokseen valinneet
ihmiset eivät niinkään innostu enää talkoisiin.
– Isännöitsijä tietää, mikä on yhtiön peruskunnossapitoa ja mihin pitää varautua pitemmällä aikajänteellä, vaikkapa viiden vuoden
näkymässä. Näin hän tukee meitä suunnitelmallisessa kiinteistönpidossa.
Nora Koskinen arvostaa myös sitä, että

12 Isännöinti Ilkka Saarinen Oy:n asiakas- ja sidosryhmälehti

Iisoy:n teknisillä isännöitsijöillä on omat erikoistumisalansa.
– Esimerkiksi tänä keväänä mietimme
pihan hiekkalaatikon paikkaa ja pyysimme
paikalle leikkipaikkojen kuntoon ja turvallisuuteen perehtyneen teknisen isännöitsijän.
Hän näki, että liukumäessä oli vaarallisia rakoja ja se kaipasi uusimista. Tällaisia asioita me
leikki-iän ohittaneiden lasten vanhemmat
emme huomaa.
Hallitustyössä Nora Koskista motivoivat
yhdessä tekeminen ja ajantasaisen tiedon
saaminen yhtiön tilasta.
– Olen luontaisesti utelias ihminen ja menin mukaan hallituksiin jo opiskeluaikoinani.
Tiimityö kiinnostaa ja se, miten saamme pidettyä talon yhteiset asiat raiteillaan.
Välillä hallituksen puheenjohtaja joutuu
puuttumaan hankaliin asioihin.
– Olen aina ajatellut olevani ihminen, joka
pystyy puhumaan kaikesta kasvokkain, mutta
yllättävän vaikeaa on huomauttaa vaikkapa
pelastustielle väärin pysäköidyn auton omistajalle. On otettava roolia, ja se on vielä vähän
haastavaa, Nora sanoo.
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