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Varkaudessa on asuntotarjontaa niin vuokrakuin myyntisektorillakin. Siksi meidän on vastattava
vuokra-asuntokysyntään paremmilla palveluilla kuin
kilpailijat. Meillä on oma kiinteistönhoito sekä kunnossapito, jotka jatkuvasti seuraavat kiinteistöjen
kuntoa ja toimivuutta sekä toimivat nopealla vasteella asukkaiden palvelupyyntöihin.
Vuokranantajana Wartalo Kodit Oy on turvallinen
ja vastuullinen. Pyrimme parhaamme mukaan panostamaan asumisviihtyisyyteen. Turvallinen asuminen luodaan ennen kaikkea yhteistyöllä. Oli sitten
kyse varautumisesta vahinkojen tai asukkaita häiritsevän käyttäytymisen varalle, asukkaiden panos on
kokonaisuudessaan ensiarvoisen tärkeä miellyttävän
ja sujuvan asumisen osalta. Toistuvien häiriöiden ja
järjestyssääntörikkomusten sattuessa ensisijainen ilmoitusvelvollisuus on muilla kiinteistön asukkailla.

Wartalo Kodit Oy:n tavoitteena on tarjota kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja. Kohtuulliseen vuokraan
pääsemme, kun toimimme omakustannusperiaatteella ja mahdollisimman kustannustehokkaasti.
Myös asukkaiden oma toiminta vaikuttaa vuokratasoon. Lähteehän esimerkiksi energian säästäminen
liikkeelle asukkaiden omasta toiminnasta ja huolellisuudesta. Kyse on usein pienistä asioista, kuten
esimerkiksi saunavuorojen noudattamisesta, jätteiden oikeasta lajittelusta tai yhteisten tilojen siisteydestä ja kunnosta huolehtimisesta.
Wartalo Kodit Oy:n pyrkii pitkällä aikavälillä vastaamaan entistä paremmin asuntojen muuttuvaan
kysyntään Varkaudessa. Yhä enenevässä määrin
kysyntä keskittyy keskustan alueelle. Asunnon tulee
olla hyvin varusteltu ja tilaratkaisuiltaan tämän päivän tarpeisiin toimiva. Wartalo Kodit Oy:n kiinteistökannassa tehtävät toimenpiteet vahvistavatkin osaltaan asemaamme asuntomarkkinoilla.
Toivotan kaikille asukkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme hyvää ja aurinkoista kesää!
Markku Asikainen

Uusi rivitalo Varkauden Työterapiselle yhdistykselle
Yhteistyössä Varkauden Työterapisen yhdistyksen
keskus- ja tukiasuntotoimintaa. Nykyisellään yhdistykkanssa käynnistyi vuoden 2016 lopulla päihdekuntousellä on päivätoimintakeskus Ratakadulla sekä 11 tukitujille tarkoitetun rivitalon suunnittelutyö. 20 huoneistoa
asuntoa Savontiellä.
sisältävää rivitaloa on suunniteltu Savontielle, nykyisen
Työterapisen käytössä olevan rivitalon paikalle. Wartalo Kodit Oy on saanut hankkeeseen Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:lta ehdollisen avustusvarauksen.
Mikäli lopullinen avustuspäätös tulee kesän 2017 kuluessa, rakennustyöt Savontiellä voisivat alkaa entisen
rivitalon purkamisen jälkeen jo syys-lokakuussa.
Wartalo Kodit Oy rakentaa rivitalon korkotukilainolla sekä ARA:n erityisryhmien asumisolojen parantamiseen tarkoitetulla avustuksella. Valmiin rivitalon ylläpidosta vastaa Wartalo Kodit Oy ja päävuokralaisena
toimii Kuopiolainen työterapinen yhdistys. Asuinkäyttöön tulevan rivitalon varsinaisesta toiminnasta vastaa Varkauden Työterapinen yhdistys, joka tekee myös
vuokrasopimukset taloon tulevien asukkaiden kanssa.
Varkauden Työterapisen yhdistyksen tarkoituksena
on tukea sosiaalisiin vaikeuksiin joutuneita henkilöitä.
Arkkitehdin näkemys Savontielle suunnitellusta rivitalosta.
Tässä tarkoituksessa yhdistys harjoittaa mm. päivä2
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Kansikuvassa Emre ja Yusuf Manis Tukkitieltä.

Viime vuoden lopulta alkanut talouskasvu heijastuu myös Varkauden seudulle. Yleinen näkemys on,
että kasvu on viimein kääntynyt noususuuntaiseksi.
Varkauden alueen kehityshankkeet ja teollisuuden
investoinnit lisäävät odotuksia ja heijastuvat jatkossa positiivisesti myös vuokra-asuntojen kysyntään.
Viime vuosina Wartalo Kodit Oy:n vuokra-astuntojen käyttöaste on pysynyt kohtuullisella tasolla tehtyjen kiinteistöjärjestelyjen avulla.

Hyviä tuloksia asukastyytyväisyyskyselystä
Wartalo Kodit Oy:n asukastyytyväisyyskyselyn mukaan asukkaiden kokema kokonaistyytyväisyys on korkealla tasolla. Ja
mikä ilahduttavinta, vuodesta 2012 lähtien vuosittain toteutetun kyselyn tulosten perusteella asumisen palvelujen trendi
on Wartalo Kodit Oy:ssä koko ajan kehittynyt parempaan.
Tämän vuoden kyselyssä myönteistä palautetta saivat
yleisesti kaikki kiinteistöihin liittyvät asiat. Erityisesti palautteessa nousi esille asiakaspalvelu, joka paransi arvosanaansa. Kiitosta saivat etenkin asunnon hakemiseen
ja vuokrasopimuksen tekoon liittyvien asioiden hyvä hoito. Myös asiakaspalvelun palveluhalukkuutta puhelimessa
sekä kasvokkain arvostettiin korkealle.
Kiinteistönhoidossa arvostettiin yleisesti kiinteistönhoitajien toimintaa ja tehokkuutta. Erityistä kiitosta annettiin piha-alueiden siisteydestä. Myös vikailmoituksiin kiinteistönhoitajat reagoivat kyselyn perusteella kiitettävästi.
Sen sijaan siivoustyön laadussa on kyselyn
perusteella tapahtunut pieni notkahdus edellisvuoteen verrattuna. Syynä tähän on osittainen
siivoustyön ulkoistaminen. Korjausta tilanteeseen on kuitenkin tulossa jo syksyllä.

Tietoa tilinpäätöksestä vuodelta 2016
Wartalo Kodit Oy:n talous pysyi vuonna 2016 edellisvuoden tasolla. Vaikka Varkauden väestömäärän
väheneminen loiveni ja asuntokanta hivenen pieneni, käyttöaste pysyi samalla tasolla kuin edellisenä
vuonna. Käyttöaste vuoden 2016 lopussa oli 94,11
prosenttia.
Liikevaihtoa kertyi 8,29 milj. euroa. Henkilöstökulut ja kiinteistönhoitokulut olivat 6,45 milj. euroa.
Investointeihin otettuja pitkäaikaisia lainoja lyhennettiin tilivuoden aikana yhteensä 1,47 miljoonaa
euroa. Suunnitelman mukaisia poistoja tehtiin 1,73
miljoonaa euroa.
Vuokrasaamisten määrä oli tilikauden lopussa
100 371 euroa. Luottotappiot ja muut oikaisuerät
olivat 25 566 euroa.
Vuokria korotettiin 1.1.2016 alkaen kiinteistöissä,
joissa ei ole omia vesimittareita. Asuntojen keskineliövuokra oli 9,10 euroa/m2/kk.

Tulevaisuuden näkymät
Talousalueella olevan näkemyksen mukaan kehitys
on kääntymässä noususuuntaiseksi. Alueen kehityshankkeet ja teollisuuden investoinnit lisäävät odotuksia tulevaisuuteen. Talouskasvun lisäksi talousalueen
kaunis ympäristö haastaa meidät markkinoimaan
aluettamme ihmisläheisenä asumisalueen.
Yhtiön kiinteistöstrategian mukaisesti tavoitteena
on muokata asuntokantaamme pitkällä aikavälillä
vastaamaan paremmin muuttuneeseen kysyntään
Varkaudessa. Kiinteistökannassa tehtävät toimenpiteet vahvistavat tulevaisuudessa asemaamme
asuntomarkkinoilla.

Toiminta vuonna 2016
Henkilöstö: Yhtiön palveluksessa oli tilikauden 2016 aikana
toistaiseksi voimassaolevia työsuhteita 27 henkilön verran.
Yhteishallinto: Asukasjäseninä yhtiön hallituksessa ovat
toimineet Kari Sohlström henkilökohtaisena varajäsenenä Talvikki Kilpeläinen ja Seppo Tolvanen henkilökohtaisena varajäsenenä Veijo Juuti. Toimivia asukastoimikuntia
ja yhteyshenkilöitä vuoden lopussa oli 33, mikä vastaa 89
%:ia kaikista yhtiön asunnoista.Yhteistyötoimikunta kokoontui syksyllä 2016.
Kiinteistöt: Osana yhtiön kiinteistökannan sopeuttamistoimia Nyyrikinkuja 4 myytiin keväällä 2016. Verkkopolku 1A
osakkeiden myynti saatettiin loppuun v. 2016 aikana. Lemmikinkatu 1 soluasunnot remontoitiin normaaleiksi kaksioiksi. Käärmeniemenie 32 kerrostalon parvekkeet korjattiin.
Louhitie 3 talo 1 purettiin syksyllä 2016. Savontie 68 yhteistyöhanke Työterapisen yhdistyksen kanssa päihdetaustaisten asumisyksiköstä on käynnistetty v. 2016 lopulla.
Mikkelin Puhelinyhdistys Oy:n kanssa allekirjoitetun sopimuksen mukaan valokuituyhteys, kaapeli-tv ja laajakaistayhteydet rakennettiin v. 2016 aikana kiinteistöihin Laivalinnankatu 9-11, Nakskovinkatu 8, Linjurikatu 9, 11 ja 13,
Puistokatu 2-4, Antinpuisto 8 sekä Käsityökatu 37-39. Rakentaminen jatkuu seuraavien kolmen vuoden aikana.
Kiinteistön kunnossapito ja korjaustoiminta:
Vuoden aikana toteutettiin huoneistokorjausten lisäksi erilaisia osa-aluekorjauksia: huoneistokorjauksia toteutettiin
615 094 eurolla, rakennusten muita sisäpuolisia korjauksia 206 918 eurolla ja rakennusten ulkopuolisia sekä piha-alueiden korjauksia 293 816 eurolla. Korjauksiin käytettiin vuonna 2016 yhteensä 1 516 704 euroa.
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TUKKITIELLÄ ASUU TYYTYVÄISIÄ ASUKKAITA
Rauhallinen, omakoti- ja rivitaloalue Könönpellossa
on erityisesti lapsiperheiden suosiossa. Marko Hämäläinen perheineen on asunut Tukkiteillä kahdeksan vuotta.
– Parasta täällä on luonto. Lähellä ovat niin lenkkimaastot kuin vesistökin. Kauppa sekä muut palvelut, kuten
apteekki, koulu ja päiväkoti ovat nekin melkein vieressä, sanoo Marko Hämäläinen.
Merkitystä on toki oman asunnon kunnolla sekä siitä
perittävällä vuokralla.
– Wartalo Kodit Oy:n vuokrataso on mielestäni hyvin kilpailukykyinen muihin vuokranantajiin verrattuna.
Asunnot ovat myös hyvätasoisia ja niitä päivitetään remontoimalla tarpeen mukaan, Marko Hämäläinen kiittelee.
Tukkitielläkin tullaan remontoimaan tulevina vuosina asuntokohtaiset varastokopit sekä asuntojen väliset
aidat.
– Remontit lisäävät asumismukavuutta ja luovat viihtyisyyttä. Tukkitielläkin on uusittu vuosien saatossa ikkunat, ulko-ovet sekä tehty putkiremonttia. Myös pihan
leikkitelineet ja keinut on uusittu jokunen vuosi sitten,
kertoo Marko Hämäläinen.

Viihtyisyys luodaan yhdessä
Wartalo Kodit Oy:n vuokrakiinteistö Tukkitie 3:ssa
koostuu useammasta rivitalosta. Talojen keskelle
jää viihtyisä ja suojaisa yhteinen piha-alue. Tukkitien

asukastoimikunta huolehtii osaltaan yhteisen pihan viihtyisyydestä. Tarvittaessa apua saadaan Wartalo Kodit
Oy:ltä.
– Alkukesästä istutamme yhdessä kesäkukkia ja laitamme paikkoja muutenkin kuntoon. Ensimmäiset lettukestit on jo pidetty samalla, kun öljysimme pihakalusteita kesäkuntoon, Marko Hämäläinen kertoo.
Asukaat järjestävät yhdessä myös pihajuhlia sekä haravointitalkoita. Marko Hämäläinen kertoo, että asukkaiden yhteisiin talkoisiin ja tapahtumiin osallistuu vaihtelevasti kymmenestä pariinkymmeneen asukasta.
– Käytössä on Wartalo Kodit Oy:n vuosittain antama
toimintaraha, jonka voimme käyttää yhdessä valittuun
kohteeseen. Sillä on hankittu mm. lapsille frisbeegolf
koreja, kertoo Marko Hämäläinen.

Asukastoimintaan mahdollisuuksien mukaan
Asukastoimintaan Marko Hämäläinen lähti mukaan
perheen muutettua Tukkitielle. Hän toimii tällä hetkellä
oman taloyhtiön asukastoimikunnan puheenjohtajana.
– Mitä enemmän porukkaa on mukana, sitä parempi.
Tällaista toimintaa saisi olla kaikissa kiinteistöissä, sanoo Marko Hämäläinen.
Tukkitielläkin mukaan yhteisiin tapahtumiin ja toimintaan voivat tulla kaikki halukkaat, omien mahdollisuuksiensa mukaan.
– Kaikilla meillä on omat kiireemme, mutta mukavaan
yhdessäoloon ja tekemiseen löytyy kyllä aikaa, jos oikein haluaa, muistuttaa Marko Hämäläinen.

Marko Hämäläinen
Tukkitien pihakeinussa
yhdessä tyttäriensä
Sennin ja Sohvin kanssa.
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WARTALO KODIT OY:N
MUSIIKILLINEN
KESÄTAPAHTUMA
PÄIVIÖNSAAREN TORILLA
Wartalo Kodit Oy:n järjestämä perinteinen kesätapahtuma viime elokuun lopulla kokosi parisen
sataa laulumusiikin ystävää aurinkoiselle Päiviönsaaren torille.
Kesätapahtuma kutsui kuuntelemaan ja siinä
sivussa itsekin osallistumaan laulamiseen. Päiviönsaaren torilla esiintyivät Halvatun Papat Duo
sekä vuoden 2016 tangoprinssi, kuopiolainen
Markus Uhlbäck.
Iltapäivän päätteeksi pidetyssä KaraokeStarat Suomi -osakilpailussa pääsivät laulutaitojaan
esittelemään kaikki halukkaat laulajat. Osakilpailussa karaoketaitajat saivat esiintyä arvovaltaiselle osakilpailun tuomaristolle sekä torille
saapuneelle yleisölle.

Halavatun
Papat Duo
osasi ottaa
yleisönsä
Hallitseva
tangoprinssi
Markus Uhlbäck valmistautui esiintymään.

Yleisö viihtyi
ja nautti
ohjelmasta.

VARASTOI OIKEIN! Vinkit tavaroiden säilytykseen
Vuosien saatossa kotiin kertyy monenlaista tarpeellista tavaraa. Oikealla irtaimiston säilytyksellä varmistetaan jokaisen asukkaan
viihtyisyys ja taloyhtiön paloturvallisuus.
Erilliset irtaimistovarastot, ns.
”häkkivarastot” on tarkoitettu asukkaan henkilökohtaisen irtaimiston
säilytykseen. Lähtökohtana on, että
tavaroita säilytetään niin, ettei niistä
aiheudu tulipalon syttymisen tai leviämisen vaaraa. Tavarat eivät saa
haitata myöskään turvallista poistumista hätätilanteissa.
Pelastuslain mukaan varastojen
käytävillä ei tule säilyttää tavaraa, ja
siksi jokaisen asukkaan tulee huolehtia siitä, että irtaimistoa säily-

tetään ainoastaan oman varaston
sisäpuolella. Omassa varastossa
SAA SÄILYTTÄÄ tavallista talouteen
kuuluvaa irtaimistoa. Varastossa EI
SAA SÄILYTTÄÄ bensiiniä, kaasupulloja, ilotulitusvälineitä tai tarpeetonta, helposti syttyvää tavaraa.
Autonrenkaita voi säilyttää
häkkivarastossa yhden
rengaskerran verran. Kaikkein
turvallisin tapa vaihtorenkaiden säilytykseen ovat erilliset ”rengashotellit”.
Lastenvaunujen ja polkupyörien
oikea säilytyspaikka on erillinen ulkoiluväline- tai pyörävarasto. Lastenvaunuja tai -rattaita ei missään
tapauksessa saa säilyttää porraskäytävissä.

Mitään kallisarvoista omaisuutta ei kannata säilyttää varastossa.
Kotivakuutus on aina hyvä olla olemassa. Häkkivarastoja on varattu
vain yksi per huoneisto. Tyhjiä varastokoppeja ei saa ottaa käyttöön
omin päin.
Wartalo Kodit Oy:n asukastoimikunnat järjestävät määrävälein
tarpeettomien tavaroiden poistotalkoita. Kaikilla asukkailla ei ole
mahdollisuutta itse järjestää kuljetuksia kaatopaikalle tai ongelmajätteiden keräyspaikoille. Tällä
talkootoiminnalla parannetaan kiinteistöjen paloturvallisuutta vähentämällä varastojen palokuormaa sekä
roskakatoksiin kertyvää, sinne kuulumatonta tavaraa.
Kodin Avain 2017
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Huolto vastaa kysymyksiin
Wartalo Kodit Oy:n kiinteistötyönjohtaja Seppo
Tenhunen vastaa muutamiin, yleisimpiin asunnon
kunnossapitoon liittyviin kysymyksiin.

Asunnon sisälämpötila tuntuu kylmältä,
mitä teen?
Lämpötila voi tuntua asukkaasta kylmältä monesta
syystä. Jokaisessa asunnossa olisi hyvä olla oma ”tarkastettu” lämpömittari, josta näkee huoneen todellisen
lämpötilan. Asuntojen lämpötila pyritään pitämään ohjetasolla eli noin 21-22 astetta.
Syitä lämpötilan laskuun voi olla ulkolämpötilan nopea
vaihtelu, tuuliolosuhteet yms. Ensimmäisenä toimenpiteenä asukas voi tarkistaa, ovatko asunnon patterit
lämpimät, onko termostaatti auki ja ettei mikään peitä patterissa olevaa termostaattia ja näin häiritsee sen
toimintaa.
Huoneistokohtaisella, koneellisella ilmanvaihdolla varustetuissa asunnoissa on hyvä tarkistaa, ettei ole
unohtanut laitetta täydelle teholle.
Omien tarkistusten jälkeen ja jos lämpötila ei edelleenkään nouse ohjetasolle, voi kutsua kiinteistönhoitajan mittaamaan ja tarkistamaan laitteet.

Lattiakaivo tai lavuaari on tukossa, mitä teen?
Lattiakaivon tukoksissa kannattaa asukkaan ottaa kaivonkansi pois ja tarkistaa ettei lattiakaivossa ole mitään näkyvää tukosta. Jos asukas osaa niin voi avata
myös lattiakaivon hajulukon, mutta takaisin asennuksessa on oltava tarkkana, että hajulukko asentuu oikein. Väärin asennettu hajulukko voi aiheuttaa hajuhaittaa asuntoon. Mikäli tukosta ei löydy, pitää kutsua
paikalle kiinteistönhoitaja.
Lavuaarin tukoksia varten kannattaa asukkaalla olla
6
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varattuna ensitoimenpiteeksi viemärinavausainetta.
Mikäli viemärinavausaine ei aukaise viemäriä, kannattaa kutsua kiinteistönhoitaja paikalle. Lavuaarin viemäriputkia ei asukkaan kannata itse lähteä purkamaan,
koska kokoamisvaiheessa sattunut virhe voi johtaa
kosteusvaurioon.
Asukkaan on huolehdittava myös siitä, ettei viemäreihin joudu mitään sinne kuulumatonta ainetta, kuten rasvoja, kahvinporoja tms. tukkeumia aiheuttavia aineita.

Kenen vastuulla on loisteputken ja
uunilamppujen vaihto?
Asunnossa olevien valaisimien lamppujen vaihto kuuluu asukkaan toimenpiteisiin. Mikäli asukas ei pysty niitä itse vaihtamaan, niin silloin kiinteistönhoitaja avustaa
vaihdossa.
Kannattaa huomioida myös, että loisteputket ovat
ongelmajätettä, eivätkä ne kuulu kiinteistöjätteisiin.

Ikkunoista vetää tai niitä ei saa kiinni, mitä teen?
Jos asunnon ikkunoista vetää, kannatta tarkistaa, että
huoneissa olevat korvausilmaventtiilit ovat auki. Ilmanvaihto tarvitsee korvausilmaa toimiakseen suunnitellulla tavalla. Jos asunnossa on huoneistokohtainen ilmanpoistokone, kannatta tarkistaa, ettei ole unohtanut
laitetta täydelle teholle.
Myös ikkunoissa olevien tiivisteiden kunto on syytä tarkistaa ja katsoa, että ikkunan salvat ovat kiinni.
Mikäli ikkuna ei mene kunnolla kiinni, on hyvä tarkastaa, ettei ole laittanut esimerkiksi liian paksua tiivistettä ikkunan pokiin, tai onko jokin salpa mennyt väärään
asentoon. Jos tarkistuksista huolimatta ikkuna ei sulkeudu, niin silloin kannattaa kutsua kiinteistönhoitaja
tarkistamaan ikkuna.

HYVÄ TIETÄÄ

MPY:n valokuituyhteyksien
asennusten eteneminen
Wartalo Kodit Oy:n ensimmäiset yhdeksän kiinteistöä saivat viime vuonna MPY:n valokuituyhteyden ja
sitä kautta kaapeli-TV:n sekä vuokraan sisältyvän internetyhteyden.
MPY on saanut valokuituverkon muun kaupunkirakenteen niin valmiiksi, että vuosittaiset Wartalo Kodit
Oy:n kiinteistöjen liittymiset aikaistuvat. Tämä tarkoittaa, että valokuituverkkoon tänä vuonna liitettäväksi
suunnitelluissa kiinteistöissä uudet palvelut ovat käytössä mahdollisesti jo elokuun loppuun mennessä.
Uutena kohteena, muiden toimijoiden kaivutöiden
yhteydessä, on saatu aikaistettua Tukkitie 3:n liittyminen verkkoon.
Valokuituverkkoon liittymisestä tiedotetaan hyvissä
ajoin kiinteistöjen ilmoitustauluilla sekä huoneistoihin
jaettavilla tiedotteilla.
Tämän vuotisen, Lehtoniemen ja Joutenlahden
alueen, liittymisen jälkeen on vuorossa vuonna 2018
mm. Käpykankaan alue. Vuonna 2019 vuorossa ovat
Niittylänkadun, Savontien ja Talvitaipaleen kiinteistöt.
Kaikki Wartalo Kodit Oy:n kiinteistöt ovat valokuituyhteyden piirissä vuoden 2019 loppuun mennessä.

Miksi pitäisi ottaa kotivakuutus?
Kotivakuutus on tarpeen kaikissa asumismuodoissa.
Se korvaa asukkaan koti-irtaimistolle sattuvia äkillisiä
ja ennalta arvaamattomia vahinkoja.
Tyypillisiä kotivakuutuksen korvaamia vahinkoja
ovat esimerkiksi irtaimistoa kohdannut palovahinko,
polkupyörävarkaus tai kodinkoneen rikkoontuminen.
Kannattaa tarkistaa myös, että vakuutukseen sisältyy
asumisen keskeytymisturva. Se korvaa esimerkiksi
rikkoutuneen vesiputken korjauksen aikaiset asumiskulut esimerkiksi hotellissa.
Kotivakuutukseen on hyvä sisällyttää myös vastuuvakuutus. Se korvaa vakuutuksen ottajan korvausvastuun piiriin kuuluvia, kolmannelle osapuolelle aiheutettuja esine- ja henkilövahinkoja. Tällaisia ovat
mm. vuokralaisen auki unohtaman vesihanan tai rikkoutuneen pesukoneen taloyhtiön rakenteille aiheuttamat vahingot.
Vakuutusmaksu on pieni kustannus, mutta se on
suuri turva, joka korvaa asukkaan omaisuutta vahinkotilanteissa.

Perustoimeentulotuki
haetaan Kelasta
Perustoimeentulotuen myöntäminen ja maksaminen siirtyivät Kelan hoidettavaksi vuoden 2017 alusta. Asiakas toimittaa nyt toimeentulotukihakemuksen Kelaan. Myös uusien asukkaiden vakuusmaksun
maksusitoumukset myöntää Kela.
Jos saat Kelan asumistukea, muista vähentää tuen
määrä vuokrasta. Ilmoita asumistuen maksamista
varten vuokranmaksun viitenumero myös Kelalle.

Korjaa aina lemmikin
jätökset roskikseen
Kerrostalossa yhteiselo asukkaiden ja lemmikkien
kanssa sujuu, kun säännöt ovat selvät ja niistä pidetään kiinni. Paljon harmia tuottavat lemmikkien jätökset, jos lemmikkien annetaan tehdä tarpeensa piha-alueelle.
Jokaisen ulkoiluttajan tulee muistaa, ettei kotipiha
ole koiran tai kissan vessa. Lemmikkien jätökset on
korjattava pois piha-alueelta ja hävitettävä sekajätteen mukana. Jo kaupungin järjestyslaki edellyttää,
että lemmikin omistajan on huolehdittava siitä, ettei
uloste hoidetulla taajama-alueella jää ympäristöön.
Lemmikin omistajan tulee ottaa huomioon myös
naapurit. Pidä lemmikki kytkettynä ja opeta se hyville tavoille. Hyvin käyttäytyvä lemmikki on usein koko
naapuruston kaveri. Muista myös, että tottelevainenkin lemmikki on pidettävä aina kytkettynä pihassa ja
rappukäytävässä.

Asukasoppaasta löytyvät kootusti
ohjeet vuokra-asumiseen
Wartalo Kodit Oy:n asukasopas ilmestyy kesäkuussa. Opas tullaan jakamaan jokaiseen asuntoon. Lisäksi asukasopasta saa Wartalo Kodit Oy:n asiakaspalvelusta ja se tullaan jakamaan kaikille uusille
asukkaille vuokrasopimuksen teon yhteydessä.
Oppaaseen on koottu kattavasti asumiseen liittyviä
asioita. Sieltä löytyvät mm. uudistetut järjestyssäännöt. Säännöissä on uutta se, ettei mattoja saa enää
tuulettaa asunnon pervekkeella, vaan mattojen tuuletus ja tomutus on tehtävä piha-alueilla olevilla tomutustelineillä.

HENKILÖSTÖUUTISIA
Erikoisammattimies Esko Lysinen on jäänyt ansaitusti eläkkeelle lokakuussa 2016. Erikoisammattimies
Reijo Närvänen puolestaan on siirtynyt keväällä 2017
uusiin haasteisiin.
Kodin Avain 2017
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YHTEYSTIEDOT
Toimiston aukioloajat

Kiinteistönhoito

Arkisin ma, ke, to klo 9 - 16, ti klo 9 - 17, pe klo 9 - 15

Kiinteistötyönjohtaja Seppo Tenhunen puh. 010 421 5732

Kesäaikana 1.6.-31.8. ma - pe klo 9 - 15

Kiinteistönhoitajat

Asuntosihteeri Raija Pulkkinen
Vuokrasopimukset

Asiakaspalvelusihteeri
Vuokravalvonta, vakuusmaksut

Kiinteistösihteeri Lauha Kauppinen
Vuokrakirjanpitäjä Päivi Kaukonen
Asukastoiminta

Asukasyhdyshenkilö Mauri Boman

puh. 010 421 5711
puh. 010 421 5712
puh. 010 421 5714
puh. 010 421 5715
puh. 010 421 5716

puh. 010 421 5730

Kiinteistöjen ylläpito
Hannu Itkonen 			

puh. 010 421 5746

Markus Natunen 			

puh. 010 421 5737

Hannu Reijonen 			

Nico Reinikka 			
Jari Rönkä			

Markus Viljakainen 		
Ismo Kauhanen 			

puh. 010 421 5736
puh. 010 421 5740
puh. 010 421 5743

puh. 010 421 5747
puh. 010 421 5744
puh. 010 421 5742
puh. 010 421 5749
puh. 010 421 5734
puh. 010 421 5745

Kiinteistöjen siivous
Siivoustyönohjaaja Tuija Ollikainen
Siistijät

puh. 010 421 5766

Seija Helin 			

puh. 010 421 5762

Tuija Wallin 			

puh. 010 421 5765

Tuula Hirvonen 			
Ulla Boman 			

Kunnossapidon erikoisammattimiehet

LVI-asentaja			

puh. 010 421 5735

Konetyöt

Toimistopäällikkö Leena Savolainen puh. 010 421 5718

Raimo Korhonen 			

Aulis Paukkonen 			

Janne Pirskanen 			

Hallinto

Toimitusjohtaja Markku Asikainen

puh. 010 421 5741

Veli-Matti Kotilainen		

Asiakaspalvelu
Huoneistojen vuokraus

Kari Immonen 			

Eija Karvinen 			

puh. 010 421 5770
puh. 010 421 5761
puh. 010 421 5764

Kiinteistöjen ylläpito
Työpäällikkö Jussi Turunen 		

puh. 010 421 5731

Päivystys
Työaikana voi ottaa yhteyttä suoraan kiinteistönhoitajaan.
Päivystysnumero työajan ulkopuolella on 0400 284 511.
Tekstiviestit eivät kulje 010-alkuisiin numeroihin.
Palveluhinnat 010 yritysnumeroon

Soittaminen 010-alkuisiin yritysnumeroihin maksaa 8,35 snt/
puhelu + 16,69 snt/ min. Hinnat ovat voimassa viikon jokaisena
päivänä 24 tuntia vuorokaudessa.

Antinpuisto 8, 78250 Varkaus
Puh. 010 421 5712

etunimi.sukunimi@wartalo.fi
www.wartalo.fi
Löydät meidät myös Facebookista.

