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PA M I S -T E A M I S TA
JOHANNA, MORO!

Kevät on
kiireistä aikaa
PÄÄKIRJOITUS: TARMO HAUKIRANTA, TOIMITUSJOHTAJA
Toimistossa on perinteinen kevätsesonki päällä, ja kiidämme vauhdilla kohti kesää. Elämme edelleen
poikkeuksellisia aikoja, koska
koronapandemia ei ole ottanut
laantuakseen. Noin vuosi sitten eli
1.4.2020 siirryimme etätyöskentelyyn. Silloin jo kesän odotettiin tuovan mukanaan paluun normaaliin
arkeen, mutta näin ei valitettavasti
tapahtunut, vaan etätyöskentelystä
tuli vahva vaihtoehto toimistotyölle
sekä yrityksen tarjoaman palvelun tuottamiselle ja liiketoiminnan
ylläpitämiselle.

”Pidämme kaikista
huolta myös
poikkeusaikoina.”

SISÄLLYS
1/21
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Pidämme edelleen asukasyhtiöiden
kevätkokouksia Teams-muodossa
noudattaen annettuja kokousrajoituksia. Kokouksissa tehdään
sääntömääräiset päätökset, ja
tarvittavat korjaus- ja kunnossapitohankkeet saatetaan eteenpäin
koronasta huolimatta. Helpotusta
on tuonut poikkeussäännös, jonka
mukaan yhtiöjärjestyksen mu-

PAMIS-TEAMISTA JOHANNA, MORO!
VALVONTATYÖKALU HUOLEHTII
KIINTEISTÖN ARVOSTA
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KOHTA JUHLITAAN!
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kaisten kokousten pitomääräyksiä
pidennettiin syksyyn edellisvuoden
mukaisesti.
Kevätkiireiden keskellä olemme
puurtaneet myös uuden Hausvisekiinteistönhallintajärjestelmän
käyttöön ottamista. Neljänsadan
asiakaskiinteistön perustaminen
ja tallentaminen on ollut työntäyteinen niin projektin vetäjille kuin
koko henkilökunnallekin. Valoa on
kuitenkin näkyvissä, ja digitaalinen
asiakaspalvelujärjestelmämme
saadaan asiakkaidemme käyttöön
kesän 2021 aikana. Palvelumme
tulevat tehostumaan, ja ajantasaiset tiedot tulevat olemaan jatkossa
helposti kaikkien saatavilla.

Kiinteistöassistentti Johanna Puhakka
pitää huolen, että käytännön asiat rullaavat
Pamiksen isännöimissä taloyhtiöissä. Hän
esimerkiksi tekee vastike- ja vuokravalvontaa,
vie tietoja taloyhtiöiden kotisivuille, hoitaa
maksukuittiliikennettä ja avain-asioita sekä
tekee muutokset osakeluetteloihin. Vapaaajallaan Johanna on koiraihminen.
Kahden koiran emäntä luotsaa 3-vuotiasta
jackrussellinterrieri Eddietä viikoittain Lempäälän agilityhallilla erilaisten esteratojen läpi.
Koiran vauhdikas luonne pitää huolen, että
harrastus käy molemmilla reippaasta kuntoilusta. Eddien pitäisi oppia kärsivällisyyttä,
koska nuoren miehen energia on vielä turhankin räjähtävää laatua. Koira ei aina malta
odottaa omaa vuoroaan, ja jos ohjeet eivät
liiku hänen suuntaansa tarpeeksi nopeasti,
saa emäntä hitaudestaan kipakkaa palautetta.
Jos ja kun yhteistyö hioutuu, aikoo kaksikko
suunnata kisoihin mittaamaan agilityosaamisensa tason.

Koronasta ja rajoitteista huolimatta
nautimme kevään valosta ja pidämme asiakkaistamme ja työntekijöistämme huolta myös poikkeusaikoina. Yhteisesti ja yhressä.

HYVÄLTÄ NÄYTTÄÄ!
ASUNTO VUOKRALLE? ONNISTUU.
HAUSVISE HELPOTTAA
YHTEYDENPITOA
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Valvontatyökalu
huolehtii kiinteistön
arvosta

” Tampuuri suoraviivaistaa ja helpottaa
kiinteistön hallintaa
merkittävästi.”

Tampuuri on digitaalinen järjestelmä, jolla hallinnoidaan jo
noin 1,3 miljoonaa suomalaisasuntoa. Pamiksessa Tampuuri on
ollut käytössä vuoden 2020 alusta asti.
OSAAVISSA KÄSISSÄ
Tekninen isännöitsijä Ilkka Vesanto on päävastuussa Tampuurin
käytöstä Pamiksella. – Kun Tampuurissa tilataan sähköinen huoltokirja, niin tieto tulee minulle, kertoo
Vesanto. – Pidän alkuun kiinteistökierroksen ja kerään huoltokirjan
perustamiseen tarvittavat tiedot.
Lähetän myös tarvittavia tunnuksia
taloyhtiöiden hallituksille ja huoltoon, kun järjestelmä käynnistyy
uudessa paikassa.

SUUNNITELMALLISTA JA
TARKKAA KIINTEISTÖNPITOA
Vesanto pitää järjestelmää hyödyllisenä työkaluna. – Kaikki asiat, joita
Tampuurissa tehdään, tulisi tehdä
joka tapauksessa, mutta sen avulla
voimme seurata erinäisiä asioita
pitkäjänteisesti. Saamme esimerkiksi kulutustiedoista historiatietoa,

joten pystymme vertaamaan kulutusta taloyhtiöittäin. Myös tarvittavien huoltojen tekeminen on varmaa,
ja kiinteistö pysyy paremmassa
kunnossa. – Jos järjestelmää ei olisi,
olisimme puheiden ja sähköpostikyselyjen varassa. Huolto ottaa
kuittaamalla vastuun siitä, että asiat
on hoidettu mallikkaasti.

YLLÄTTÄVIÄ LÖYTÖJÄ
Kierroksilla voidaan saada selville yllättävääkin tietoa kiinteistössä käytössä olevasta tekniikasta. – Usein
tunnutaan kuvittelevan, että huollolla olisi oma kuukausikalenterinsa,
jota he täyttävät. Tämä ei kuitenkaan
pidä paikkaansa, mikäli sellaista ei
ole huollolta erikseen tilattu. Useimmiten huolto liikkuu vikailmoitusten perässä, joten kiinteistöön
liittyvää laitteistoa voi jäädä heidän
toimintansa ulkopuolelle. Eräässä
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kiinteistössä oli perusvesipumppaamo, josta huollolla ei ollut aiempaa
tietoa. Kun saimme pumppaamon
huoltokirjaan, aloimme seurata sitä
suunnitelmallisesti.

Kuvassa tekninen isännöitsijä Ilkka Vesanto.

HYVILLÄ MIELIN KÄYTTÖÖN
– Olemme saaneet asiakkailtamme
käyttöönoton jälkeen hyvää palautetta. Taloyhtiöiden hallitusten jäsenet toimivat hyvin monilla aloilla,
eivätkä he välttämättä tiedä, mitä
kiinteistö pitää sisällään tai kuinka
sitä tulisi hoitaa. Ja vaikka tietäisivätkin, ei heillä ehkä ole aikaa valvoa
asioita. Tampuuri suoraviivaistaa
ja helpottaa kiinteistön hallintaa
merkittävästi.

KAIKKI JÄRJESTELMÄN PIIRIIN
Pamiksella on tällä hetkellä Tampuurissa noin 100 taloyhtiötä eli
noin neljäsosa kaikista isännöimis-

tämme kohteista. – Tavoitteemme
on saada kaikki taloyhtiömme valvonnan piiriin, koska järjestelmän
hyödyt ovat kiistattomat. Taloyhtiölle kyseessä on varsin kohtuullinen
kustannus. Yli 20 asunnon taloyhtiölle Tampuuri-tilin perustaminen maksaa 380 € ja pienemmälle
taloyhtiölle 280 €. Kyseiseen hintaan
sisältyvät kaikki perustamis- ja
aloittamiskustannukset. Jatkossa
Tampuurin käyttö maksaa 39 €
kuukaudessa, ja kuukausimaksuun
sisältyvät kaikki tarvittavat työt. Jos
taloyhtiöön tulee vaikkapa putkiremontti ja uutta laitteistoa, niin

hoidamme tarvittavat muutostyöt
Tampuurissa veloituksetta.

PIENI KULU,
ISO MIELENRAUHA
Vesanto kehottaakin taloyhtiöitä
Tampuurin pikaiseen käyttöönottoon. – Kyseessä on kiinteistön arvoon suhteutettuna minimaalinen
sijoitus, joka saattaa tulla huolto- ja
tarkistustoimenpiteiden osalta lopulta hyvinkin tärkeäksi.
– Ole minuun yhteydessä puhelimella tai sähköpostilla, kerron
mielelläni lisää Tampuurista.
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OTA YHTEY T TÄ

Ilkka Vesanto
tekninen isännöitsijä

Puh. 040 558 6770
ilkka.vesanto@pamisoy.fi

”Teatterin näkökulmasta on aina
hyvä, kun salit
täyttyvät ja ihmiset
ovat kiinnostuneita
teatterista.”

Kohta juhlitaan!
Näyttelijä ja käsikirjoittaja Mari Turunen asuu Lapintiellä Pamiksen
isännöimässä lähes satavuotiaassa kivitalossa.
– Täällä on vierähtänyt avopuolisoni kanssa seitsemisen vuotta.
Pamislaiset lienevät hoitaneet
asiansa hyvin, kun en ole heitä
juurikaan asumiseni aikana
tavannut, naurahtaa Turunen.
– Olemme olleet tekemisissä, kun
avaimet ovat unohtuneet kotiin tai
kylpyhuoneen hana on oikutellut.
Ja aina olemme saaneet apua
ripeästi. Minua ilahduttaa myös
se, että ennen jouluja ja juhlapyhiä
ilmestyy ilmoitustaululle Pamiksen
toivotukset ihmislähtöisellä, kaikkea muuta kuin virkamiesmäisellä
tyylillä.

TÄYDET SALIT VAIHTUIVAT
ABSTRAKTIIN
Epävarmoista ajoista huolimatta
Turuselle kuuluu hyvää. – Olen
Tampereen Teatterissa mukana
Antti Mikkolan ohjaamassa
näytelmässä Saatana saapuu
Moskovaan. Siinä esiintyvät kaikki
teatterimme näyttelijät sekä Suomen Teatteriopiston oppilaita. Luvassa on ajan hengen mukaisesti
livestream-esityksiä sekä rajattuja
esiintymisiä kriitikoille ja teatterinjohtajalle. Odotamme totta kai,
että oikea yleisö pääsisi paikalle.
Näyttelijälle tyhjyyttään ammottavat katsomot näyttäytyvät sangen
outoina. – Koitan olla ajattelematta,
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ettei yleisö istu samassa tilassa.
Streamissa voin kokea, että yleisö on jollain tavalla läsnä, mutta
live-esityksissä koitan ammentaa
energiani kollegoista. Yritämme
kaikki tehdä parhaamme täysin
uudessa tilanteessa.

TEATTERI-IHMISET
OSAAVAT LYSTINPIDON
Tampereella jo kauemmin kuin
nuoruusvuosiensa kotikaupungissa Joensuussa asunut Turunen
muistelee mielihyvin paikallisen
teatteriväen yhteisiä juhlia. – Meillä on jo iät ja ajat ollut perinteenä
viettää Tampereen Työväen Teatterin henkilöstön kanssa yhteiset
joulujuhlat. Olemme vierailleet
vuorovuosina toistemme taloissa,
koska näemme muuten niin harvoin toistemme esityksiä. Juhlat
ovat aina hulvattomia kohtaamisia.
Tilaisuuden järjestäjä kyhää juhliin
kohtuuttoman nopealla aikataululla ohjelman, joka saa aikaan sen,
että ohjelma on vuodesta toiseen
luokattoman huonoa. Siis hauskaa. Luvassa on aina noin puolen
tunnin ohjelma, joka saa pitää
sisällään mitä tahansa. Kaikenlainen perseily on sallittua. Yhteistyö
osoittaa Tampereen voiman. – Eri
teatterien väki voisi kokea toisensa kilpailijoina, mutta sitähän me
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emme ole vaan rakkaita kollegoita.
Teatterin näkökulmasta on aina
hyvä, kun salit täyttyvät ja ihmiset
ovat kiinnostuneita teatterista.

JUHLIA LUVASSA
Turunen on tyytyväinen uraansa.
– Minulla on ollut onni tehdä
töitä mielenkiintoisten ihmisten
kanssa. Kaisa Helan kanssa tekemäni ”Häpeä! Nolo komedia” oli
ensimmäinen juttu, mitä olen ollut
mukana käsikirjoittamassa. Näytelmästä tuli menestys. – Alun perin
meidän piti tehdä seitsemän esitystä, mutta ennen koronan alkua
saimme kasaan 50 esitystä. Aihetta
juhlaan löytyy enemmänkin.
– Maaliskuussa minun piti järjestää
25-vuotistaiteilijajuhlani ja täytinpä
viisikymmentä vuottakin, mutta
nyt ovat kaikki juhlat valitettavasti
säpissä. Mutta toivotaan, että senkin aika koittaa mahdollisimman
pian. En ole someihminen ollenkaan, mutta juhlaihminen kylläkin.
Tätä nykyä joudun käyttämään
mielikuvitustani siihen, kuinka
saan muokattua arjestani juhlavaa. Vaikea sanoa, kenties hyvällä
ruoalla ja juomalla, hmm. Minua
tuntuu vaivaavan näköalattomuus.
Voisiko jollakin olla vinkkejä?

Hyvältä näyttää!
Uudet tilamme sijaitsevat osoitteessa Sarvijaakonkatu 5b A.
Ja edelleen Kalevassa, totta kai.

Rakkaan kotikaupunkimme siluettia
sopii ihastella odotusaulassa.

Vastaanoton tiski on ensimmäinen asia,
jonka näet astuessasi sisätiloihimme.

K ÄY TÄV I Ä P I I S A A
sen verran, että matka Vanhasta
Domuksesta Hovipoikaan taittuu
parhaiten potkulaudalla.
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Neukkarimme on
nimetty legendaaristen tamperelaisravintoloiden
mukaan.

VUOKRAUSTOIMINNAN
TOP 5

1. JO TALOYHTIÖSSÄ
Tunnemme taloyhtiön perinpohjaisesti. Dokumentit, materiaalit ja
piirustukset ovat kattavasti ja helposti
saatavilla.

2. TURVALLINEN
Henkilökuntamme palvelee osaavasti
ja yli 30 vuoden kokemuksella.

Hausvise helpottaa
yhteydenpitoa

3. LAADUKAS
Palvelumme on tunnetusti laadukasta.

4. OSAAVA
Vuokraustoiminnan pamislaiset
osaavat ajatella positiivisesti, ja heillä
on LKV- ja LVV-pätevyydet.

Kotimaisen Hausvise-isännöintijärjestelmän käyttöönotto on edennyt mukavasti Pamiksessa, kertoo projektipäällikkö Silja Nousiainen. – Siirsimme ensimmäiset
talot viime lokakuussa uuteen järjestelmään. Aikataulut
ovat pitäneet hyvin, ja nyt olemme vieneet kokonaisuudessaan noin 300 yhtiötä uuteen ympäristöön. Loput
talot on tarkoitus siirtää vielä kevään aikana.

5. EDULLINEN
Vuokrauspalvelumme on edullisesti hinnoiteltu osakkaille. Yhden
kuukauden vuokra 70 % + alv
(esim. vuokra 600 euroa/kk =
palkkio 520,80 euroa, sis. alv).

PALVELUT KÄDEN ULOTTUVILLA
Osa Hausvise-ohjelmistoa ovat erityiset osakassivut,
jotka on saatu jo muutamassa taloyhtiössä käyttöön.
– Henkilökohtaiset osakassivut ovat nopea ja helppokäyttöinen kanava, joka tarjoaa asiakkaille monipuolisia tapoja hoitaa asioitaan taloyhtiössä. Sen kautta voi
tarkistaa esimerkiksi vastikkeensa ja niiden maksutilanteen. Kaikki tiedot ovat helposti saatavilla, ja ne päivittyvät järjestelmään reaaliajassa.

Kuvassa Pamiksen vuokrausosaston päällikkö Kirsi Kuivasmäki.

Asunto vuokralle?
Onnistuu.
Kirsi Kuivasmäki toimii Pamiksen
vuokrausosaston päällikkönä.
– Hoidan sijoittajien ja osakkaiden
vuokraustoimintaa Noora Lehtosen
kanssa, kertoo Kuivasmäki. – Meitä
työllistää myös Keva, jolla on Tampereella noin 300 huoneistoa.

RÄÄTÄLÖITY OSAKKAIDEN
TARPEISIIN
Palvelu on tehty helpoksi Pamiksen
isännöimissä taloyhtiöissä osakkei-

ta omistaville. – Osakkaat täyttävät
toimeksiantosopimuksen, jonka
perusteella käynnistämme työt.
Teemme aluksi asunnon markkinointiin liittyviä asioita asuntoportaaleissa sekä muissa kanavissa. Ja
kun yhteydenottoja tulee, käsittelemme hakemukset ja esittelemme
huoneistoa. Tarkistamme myös
henkilön vuokranmaksukyvyn.
Osakas tekee lopullisen päätöksen
vuokralaisvalinnasta, jonka jälkeen
laadimme vuokrasopimuksen.
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”Tervetuloa Pamiksen
vuokrausosaston palveltavaksi. Me otamme
ihmisen huomioon!”

TIETO LISÄÄ TEHOKKUUTTA
– Palvelu on ollut tarjolla vuodesta
2018 asti, joten meille on ehtinyt
muodostua vahva asiakaskunta. Kun
yksi vuokralainen jatkaa matkaansa, etsimme hänen tilalleen uuden.
Tunnemme huoneistot ja osakkeen
omistajan sekä hänen toiveensa
uuden vuokralaisen suhteen. Valokuvatkin löytyvät yleensä valmiina. Tunnemme myös Tampereen
suhteellisen hyvin, ja toimistomme
sijaitsee niin keskeisellä paikalla, että
täältä on helppo lähteä näyttöihin.

KAIKKI SAMASSA PAIKASSA
Jos osakas omistaa useamman huoneiston, hän löytää
nyt samasta paikasta kaiken olennaisen faktan huoltoyhtiöiden yhteystietoja myöten. Osakassivuilla on huomioitu myös taloyhtiöiden hallitukset, joiden jäsenille
on tarjolla lisänäkyvyyttä erikseen määriteltyihin asioihin. – Tarkasteltavina voivat olla esimerkiksi taloyhtiön
ostolaskut sekä muu hallitukselle kuuluva pöytäkirjaaineisto. Kaikki tieto löytyy kootusti portaalista, eikä tietoja enää tarvitse tiedustella erikseen isännöitsijältä.

SYRÄMMELLISTÄ PALVELUA

EDELLEEN MYÖS VANHAAN MALLIIN

Osakkaan lisäksi myös vuokralaisesta pidetään hyvää huolta. – Opastamme uutta asukasta mielellämme
kaikissa asioissa ja autamme tarpeen
mukaan muuttoon liittyvissä asioissa: mistä sähkösopimus, autopaikat,
netti, saunavuoron varaus. Samalla
muistutamme yhteisen hyvän
nimissä taloyhtiössä asumisen
säännöistä.

Sähköinen järjestelmä on ekologinen vaihtoehto. Se on
myös nopea, harva jaksaa enää odotella tietojaan postitse. Me Pamiksessa otamme totta kai huomioon myös
perinteisestä tyylistä pitävien toiveet. Kaikille tietokoneet
eivät ole tuttuja, joten tulemme jatkossakin tarjoamaan
palvelujamme kasvotusten.

PS Tulemme lähettämään kaikille osakkaille Hausvisen

osakassivuihin liittyvän tietopaketin vielä kevään aikana.
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PIRKANMAAN AMMAT TI-ISÄNNÖINTI OY

Pirkanmaalla, Tampereella,
Kalevassa. Pamis.
Pirkanmaalaisista kiinteistöistä ja asukkaista huolehtiminen
on ollut meille sydämen asia jo vuodesta 1987. Hoidamme
työmme uusinta tekniikkaa käyttäen ja tinkimättömällä asenteella, aina joustavasti ja asiakasta kuunnellen. Ota yhteyttä!

ISÄNNÖINTI

KIINTEISTÖMANAGEERAUS

TEKNINEN OSASTO

VUOKRAUSTOIMINTA
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