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Tätä kirjoittaessani Ukrainassa on 
sodittu jo neljättä viikkoa, ja sodan 
uutiset käyvät päivä päivältä yhä 
järkyttävimmiksi sekä siviilien hätä 
sydäntäsärkeväksi. Ei voi kuin odot-
taa, että sota loppuu. Tässä tilanteessa 
jopa koronarajoitusten tiedottamiset 
ja keskustelut koronapassien tarpeelli-
suudesta jäivät toissijaiseksi. Ihmisten 
yhteisöllisyyden kasvu, kannustami-
nen toimimaan ja halu auttaa hädässä 
olevia nousi yli muiden asioiden niin 
valtakunnallisesti kuin EU-tasollakin, 
sillä jokainen auttaja on nyt kullan 
arvoinen. Pamis on lahjoittanut sekä 
yrityksenä että henkilökunnan keräyk-
senä Punaisen Ristin Katastrofirahas-
toon apua Ukrainan sodan uhreille.

YHTIÖIDEN VÄESTÖNSUOJAT
Venäjän hyökkäyksen jälkeen toimis-
tolle alkoi tulvia huolestuneita kyselyjä 
väestönsuojien sijainneista ja turval-
lisuudesta. Useimmissa Tampereen 

alueen kerrostaloissa väestönsuojat si-
jaitsevat oman taloyhtiön kellaritiloissa 
tai yhtiölle kuuluvassa suojelulohkon 
kalliosuojassa. Väestönsuojan tiedot 
löytyvät asuintalon omasta pelastus-
suunnitelmasta, joka tulee olla jokai-
sella taloyhtiöllä laadittuna, päivitetty-
nä ja kotisivuilla asukkaiden nähtävillä. 
Myös Pirkanmaan Pelastuslaitoksen 
asukastiedote väestönsuojista on näh-
tävillä Pamiksen ja asiakkaidemme 
kotisivuilla Hausevisessa.

KEVÄÄN TYÖKIIREET
Korona-aika alkaa toivottavasti olla 
kohta ohi, ja kuljemme taas kevään 
korvilla. Toimistollamme on käynnissä 
perinteisen kiireinen kevätsesonki, 
ja tilinpäätöksien osalta kevään 2022 
työaikataulu on jo reilusti yli puolenvä-
lin. Tavoitteena on saada tilinpäätökset 
kasattua, käsiteltyä yhtiöiden hallituk-
sissa, tilintarkastettua sekä hyväksyttyä 
yhtiökokouksissa lakisääteisesti vii-

meistään kesäkuun loppuun mennes-
sä. Tästäkin keväästä selvitään totta kai, 
niin loistava porukka meillä on.

LAAJENSIMME  
PALVELUTARJONTAAMME
Haluamme palvella vielä kokonaisval-
taisemmin, joten perustimme 1.3.2022 
alkaen kiinteistömanageerausosas-
tolle asunto-/toimitila- sekä kiinteis-
tönvälityspalvelut, joita tarjoamme 
ainoastaan Pamiksen omille asiakkail-
le. Tarjoamme laadukasta, osaavaa, 
turvallista sekä edullista palvelua yli 30 
vuoden kokemuksella. Valttimme ovat 
selkeät. Kun taloyhtiö on asiakkaam-
me, tunnemme kiinteistön perinpoh-
jaisesti ja mm. kohteen dokumentit, 
materiaalit ja piirustukset ovat katta-
vasti ja helposti saatavilla. Uskon, että 
kevään valo on tänä vuonna merkki 
paremmista ajoista. Pidetään edelleen 
huolta toisistamme – yhressä! 
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PÄÄKIRJOITUS: TARMO HAUKIRANTA, TOIMITUSJOHTAJA

Maarit Åkerlind on taloushallinnon asian-
tuntija eli hän hoitaa Pamiksessa määrättyjen 
taloyhtiöiden kirjanpidon, palkkioiden maksa-
tuksen, ostoreskontran ja lainanhallinnan sekä 
tekee tarpeelliset viranomaisilmoitukset ja 
yhtiöjärjestysmuutokset. Åkerlind toimii myös 
työntekijöiden valitsemana työsuojeluvaltuu-
tettuna, parhaillaan on käynnissä toinen kausi. 

Vuosi sitten Åkerlind toteutti pitkäaikaisen 
haaveensa omasta tuvasta omine lupineen 
ja muutti koirineen pois tamperelaisesta 
kerrostalosta. Samalla vaihtui Pispalan rakkaan 
Vastavirtaklubin räime maaseudun rauhaan. 
Nyt yksi hänen lempipuuhistaan on tutkailla 
sisustuslehdistä ideoita vanhan rintamamies-
talon remonttiin. Kevään saapuessa alkaa 
myös kuulua vahvasti puutarhan kutsu. Jotain 
sinne pitäisi lisätä, kenties… Kun mullassa 
möyrii innokkaiden koira-apulaisten kans-
sa äänikirjaa kuunnellen, ajautuvat ajatukset 
tarpeeksi kauas työasioista. Eipä siinä juuri 
muuta kaipaa. Maalla on ihmisen hyvä olla. 

P A M I S - T E A M I S T A 
M A A R I T ,  M O R O !

Kuvat: Mainostoimisto AATE Oy / Harri Säterin kuvat Suomen Jääkiekkoliitto. 
Paino: Tampereen Offsetpalvelu Oy. Taitto: Mainostoimisto AATE Oy. 
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Kortteli on nykyään kaupungin ainoa laatuaan, edelleen 
asumiskäytössä oleva sen aikakauden luomus. Amurissa 
sijaitsee myös puutalokortteli, mutta se toimii museona. 

TÄHÄN PÄIVÄÄN  
RYHMÄRAKENNUTTAMISHANKKEELLA
Yhteisöllistä elämäntapaa toteuttavassa korttelissa asuu 
noin 50 henkilöä, heistä kolmasosa vuokralla. Kuvataiteilija 
Tiitu Takalo on yhteisön ylpeä jäsen. – Kaupunki haki 
aikanaan ostajia kiinteistöille. Kortteli oli vielä 2000-luvun 

puolella täysin alkuperäisessä kunnossaan, joten kaikissa 
asunnoissa ei ollut esimerkiksi sisävessoja. Perustimme 
taloyhtiön ja teetimme kortteliin massiivisen peruskor-
jauksen. Se toi satavuotiaan kiinteistön nykypäivään.

YHTEISÖLLISTÄ ASUMISTA
– Täällä asuu hyvää jengiä, ja teemme paljon asioita 
yhdessä. Annikki on aktiivinen yhteisö, olemme paljon 
naapurien kanssa tekemisissä. Aina löytyy joku kaveriksi, 
on kyse sitten saunomisesta, liikkumisesta tai elokuvan 

Viimeinen, mutta kaikkea 
muuta kuin vähäinen
Tampereen Tammelasta löytyy pala vanhaa maailmaa, kaunis,  
umpipihainen puutalokortteli. Annikinkadun talot valmistuivat  
työläisten asunnoiksi vuosina 1907–1909.

katsomisesta. Kyse on myös paikan arkkitehtuurista. Kaikki 
ovet aukeavat sisäpihalle päin, joten ihmiset kohtaavat 
senkin ansiosta pihalla. Lisäksi halusimme peruskorjaus-
vaiheen aikana teettää kortteliin hyviä yhteisiä tiloja, jotka 
lisäävät yhteisöllisyyttä. Piha on rauhoitettu pysäköinniltä, 
jolloin se toimii ihmisiä, ei autoja varten.

INSPIRAATION LÄHDE
Takalo ammentaa ainutlaatuisesta miljööstä tarinoita 
omiin teoksiinsa. – Julkaisin jo yläasteikäisenä omaa 
tuotantoani. Sarjakuva on aina viehättänyt minua ilmai-
sumuotona. Kuvan ja sanan yhdistäminen tuntuu miltei 
taianomaiselta, ja se muodostaa tarinan. Takalon sar-
jakuvat ovat usein tosielämään perustuvia sekä oma-
elämänkerrallisia. Hän on kirjoittanut omasta vakavasta 
sairastumisestaan, ja kirjassa Minä, Mikko ja Annikki hän 
kertoo Annikin puutalokorttelin kaupunginosahistoriasta 
sekä suojelustaistelusta. – Haluan aina teoksiini kiinnosta-
van aiheen. Sarjakuvan piirtämiseen menee usein kauan 
aikaa, joten aiheen täytyy kiinnostaa minua. 

Joka toinen vuosi järjestettävät 
Annikin Runofestarit pidetään taas 
tänä kesänä korttelin sisäpihalla. 
Julkinen, vuodesta 2001 alkaen 
järjestetty tapahtuma esittelee 
taidetta laajemmin kuin nimestä 
voisi päätellä.
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Hauska 
 tutustua
Pamiksella maaliskuun alussa 
myyntipäällikkönä aloittaneella Ari 
Majasalmella on lähes 20 vuoden ko-
kemus rakennuksista ja kiinteistöistä. 
– Tein aiemmin kymmenkunta vuotta 
töitä yksityisellä turvallisuusalalla talo-
yhtiöille ja kiinteistöille. Aloitin vartija-
na, ja kun työ kiinnosti yhä enemmän 
ja enemmän, etenin kiinteistömana-
geeraukseen ollen vastuussa usei-
den Tampereen kauppakeskusten 
vartioinnista, kiinteistöhuollosta ja 
siivouksesta. Kouluttauduin samalla 
kattavasti, minulla on muun muas-
sa teknisen isännöinnin koulutus ja 

isännöitsijän ammattitutkinto, lailliste-
tun vuokravälittäjän tutkinto sekä 
LKV-tutkinto.

Pamiksen laajennettu palveluntarjonta 
on saanut aikaan hyvän vastaanoton. 
– Tarjoamme palvelujamme isän-
nöimiemme taloyhtiöiden osakkaille 
avaimet käteen -periaatteella. Tulee 
sellainen kuva, että porukka on odot-
tanut tällaista palvelua. Kysyntää on 
runsaasti. Hinnoittelumme on selkeää, 
eikä luvassa ole mitään yllättäviä tai 
ylimääräisiä kuluja. Tuttua ja turvallista 
Pamis-laatua siis! 

P A M I S  H O I T A A

1. 
HUONEISTOSI MYYNNIN  

JA VUOKRAUKSEN

2. 
KIINTEISTÖSI 
 JOHTAMISEN

3. 
TOIMITILOJESI  

VUOKRAAMISEN

OTA YHTEYTTÄ! 
Ari Majasalmi

Puh. 0440 475 005
ari.majasalmi@pamisoy.fi

Yhteistreeni tuntuu  

 hyvältä!

Pamiksen kellaritila muuttuu kuu-
kausittain innokkaiden kahvakuu-
laajien areenaksi. Ohjaajana toimii 
kokenut ammattilainen, joka on 
kuuleman mukaan sopivan armoton. 
Osallistujien kuntotasolla tai kahva-
kuulakokemuksella ei ole merkitystä, 
vaan kaikki tuntuvat nauttivan.

Asiakasneuvoja Minna Kankaanpää 
kuntoilee porukassa aktiivisesti.  
– Olen pyrkinyt osallistumaan joka
kerta. On hienoa, että tällaista järjes-
tetään työnantajan toimesta. Odotan 
treeniä aina pelokkaan malttamatto-
mana. Mieleenpainuvin kerta oli kyyk-
kymaraton, josta toipuminen tuntui 
kestävän toisen maratonin verran! 

Minna Kankaanpää edessä  
ja takana Mia Keskikiikonen.  
Ohjaajana Kari Saarinen. 
www.selkaranka.fi
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Pamiksen kehitysjohtaja Esko Sivula pitää asunto- 
osakeyhtiölain muutoshanketta ja tulevia uudistuksia 
oikeansuuntaisina. – Etä- ja hybridikokoukset ovat 
tulleet jäädäkseen. Tämän vuoksi on tärkeää, että laki-
muutoksen kärkihankkeena ovat uusien kokousmallien 
täsmentävät määräykset. Lisäksi yhtiökohtaisia tarken-
nuksia voidaan määritellä yhtiöjärjestysmuutoksilla ja 
yhtiökokouksien päätöksillä.

– Tulevan hallituksen päätettäviksi jää vielä lukuisia  
mielenkiintoisia muutoskohteita. Näitä ovat mm. lyhyt- 
aikainen vuokraus, huoneistossa tupakoinnin haittojen 
vähentäminen, lakisääteisen isännöinnin sisällön sel-
ventäminen, huoneiston käyttötarkoituksen muutokseen 
liittyvän vastikeperusteen muutoksen helpottaminen ja 
kunnossapitotarveselvityksen uudistaminen. Alun perin 
Oikeusministeriön arviomuistiossa oli jopa 60 muutos-
tarvetta, joita eri kiinteistöalan järjestöt ja toimijat ovat 
tuoneet esiin. Näistä lisää tuonnempana. 

Asunto-osakeyhtiölaki 

 uudistuu
T U L E V I A  U U D I S T U K S I A

Etäkokousten muutokset:

• Kokonaan etänä pidettävät kokoukset ovat 
 mahdollisia jatkossa

• Hybridikokousten oikeudet täsmennetään

• Hybridikokouksen osallistujina pidetään jatkossa 
 vain sellaisia osakkaita, jotka voivat äänestää
 kokouksessa

Etäkokouksen tekniset ongelmat:

• Toimiva yhteys on osakkaiden vastuulla

• Yhtiöllä on velvollisuus keskeyttää kokous, 
 jos vika on yhtiön päässä

• Sitova ennakkoilmoittautuminen jatkossa 
 mahdollinen

Muuta:

• Enemmistöpäätöksellä voidaan tehdä kestävän 
 kehityksen mukaisia muutoksia (sähköautot,
 energiapaneelit)

• Osuustoiminnallista asumista kehitetään

EPÄVARMUUDESTA VOITTOON 
Häkellyttävän hienot kisat pelannut 
maalivahti Harri Säteri on Pekingin 
ihmeen jäljiltä vieläkin hieman ym-
myrkäisenä. – Turnauksesta jäi erit-
täin hyvät fiilikset. En ole vieläkään 
täysin ymmärtänyt, mitä tuli tehtyä. 
Uskomaton turnaus ja lopputulos. 
Kaikki oli Suomesta lähtien koronan 
vuoksi epävarmaa. Monella joukku-
eessa oli tartuntoja, ja osan Kiinaan 
lähtö oli epävarmaa. Totta kai mietin 
itsekin, tulenko saamaan tartunnan 
ja joudunko jättämään kisat väliin. 
Vielä Pekingissä muutamat pelaajat 
joutuivat eristyksiin, mutta tositoimet 
onneksi lähenivät päivä päivältä. Ja 
kun alkuun päästiin, niin jääkiek-
koon keskittyminen vei mennessään 
ja joukkue hitsaantui yhteen. Näin 
myös pelimme meni eteenpäin. 
Ensimmäisistä matseista lähtien 
meillä oli usko ja luottamus siihen, 
että voimme mennä kisoissa pitkälle. 
Kultaan tosin uskoimme vasta finaa-
lipelissä.

HENKINEN PUOLI TÄRKEÄÄ
– Onnistumiset ja yleinen ilmapiiri 
ruokkivat menestymistämme. Me-
nestys lähtee johdosta, siitä, kuinka 
toimitaan, ja toisaalta jokaisesta 
yksilöstä. Kaikki tuovat oman osuu-
tensa mukanaan pukukoppiin. Oma 
viemiseni on aina liittynyt yhteishen-
keen ja kaverin kannustamiseen, kyse 
on tietynlaisesta rauhallisuudesta.

KOTIKISOISSA JOTAIN SPESIAALIA
Seuraavaksi Säterin katse kohdistuu 
MM-kisoihin. – Toivottavasti tu-
len valituksi joukkueeseen. Odotan 
kotikisoja tosi innolla, koska montaa 
kertaa urani aikana ei taatusti ole lu-
vassa vastaavankaltaisia kotikotikisoja. 
Tämä on ainutlaatuinen tilaisuus, 
miettii Toijalasta lähtöisin oleva Säteri.

PERUSARKEA, KUN OLLAAN KOTONA
Säteri asuu vaimonsa ja yksivuo-
tiaan tyttärensä kanssa Tampereen 
Kämmenniemessä. Alue tunne-
taan Näsijärven läheisyydestä, joten 

asuinpaikan valinnalle löytyy simp-
peli selitys. – Aikanaan keskustassa 
asuessamme mietimme mökin osta-
mista. Päädyimme siihen, ettei meillä 
ole aikaa pitää kahdesta paikasta 
huolta. Onneksi löysimme tällaisen 
hybridimallin! Parisen vuotta olemme 
nyt asuneet Kämmenniemessä ja 
tykkäämme alueesta tosi paljon.

SIJOITUSOMAISUUTTA 
KOTIKONNUILLA
Säterillä on sijoitusasunto Pamiksen 
isännöimässä yhtiössä sekä Pyynikillä 
että Härmälässä. Järjestely on tuonut 
hänelle mielenrauhaa. – Voin pelata 
jääkiekkoa missä päin maailmaa 
tahansa ja tiedän, että nämä asiat ovat 
kunnossa. Kaikki on hoitunut tosi hie-
nosti. Mitä tahansa eteen tuleekaan, 
niin kaikki hoituu Pamiksen kanssa. 
Asuntosijoittaminen kiinnostaa Sä-
teriä sen verran, että olisiko siitä siksi 
kuuluisaksi uran jälkeiseksi leipä-
puuksi? – On se aivan mahdollista. 

Kotona kaikki hyvin
Suomi ällistytti koko kiekkoilevaa maailmaa nappaamalla Pekingin 
olympiakisoista kultamitalit. Tuoreiden olympiavoittajien maalivahdilla 
on sijoitusasuntoja Pamiksen isännöimissä taloissa.
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Keskelle kansallismaisemaa vuonna 1986 noussut hotelli 
Ilves oli valmistuessaan Suomen suurin ja korkein hotelli. 
Vaikka hotellin ulkoasu näyttää edelleen ulospäin lähes 
samalta kuin kasarilla, uudistui rakennus yli vuoden kestä-
neessä remontissa kauttaaltaan. 

VAHVUUTENA RAUDANLUJA OSAAMINEN 
Kiinteistö Oy Tampereen Ilveshotellin toimitusjohtajana 
toimii Pamiksen kiinteistöpäällikkö Juha Toivanen, ja 
hotellin kiinteistön omistaa julkisen alan työeläkevakuut-
taja Keva. – Meillä on Pamiksella pitkä kokemus kiinteistö-

den jäähdytys ja lämmitys uudistettiin kokonaan. Myös 
sähköjärjestelmissä, valaistuksessa sekä automatiikassa 
tehtiin muutoksia, jotta ne saatiin vastaamaan nykyajan 
vaatimuksia.

UUTEEN LOISTOON
– Uudistuksen kävivät läpi myös muun muassa hotellin 
pihakansi, aula, vastaanotto, suuri kokoustila Ball Room, 
toisen ja viidennen kerroksen neuvottelutilat sekä hotellin 
ylimmässä eli 19:nnessä kerroksessa sijaitsevat saunaosas-
to ja maisemakabinetti. Legendaarinen pohjakerroksen 
ravintolamaailma muokattiin uuteen uskoon ja Ukko 
Nooa- sekä Amarillo-ravintoloiden katolle toteutetaan  
keväällä uusi terassi. Nyt hotelli Ilves on jopa entisaikojan-
sakin komeammassa loistossa ja valmiina ottamaan vas-
taan esimerkiksi tulevien jääkiekon MM-kisojen turistit. 

Pidimme huolen, 
että Ilveksestä tuli 
entistäkin parempi

Hotellin 336 huonetta 
kokivat täydellisen 
muodonmuutoksen. 

manageerauksesta sekä erityisesti vaativista hankkeista 
ja uudistuksista liike- ja toimitilakiinteistöissä, kertoo 
Toivanen.

MASSIIVINEN UUDISTUMINEN
– Käytännössä uudistus oli vastuullani. Hankekoko-
naisuuteen kuului hotellihuoneiden ja käytävien 
saneeraus kerroksissa 3–18. Hotellin 336 huonetta 
kokivat täydellisen muodonmuutoksen. Niissä uusittiin 
pintamateriaalit, kylpyhuoneet kalusteineen, ikkunat ja 
parvekeovet sekä viemärit ja vesijohdot. Lisäksi huonei-

1110



Pirkanmaan Ammatti-Isännöinti Oy  |  Sarvijaakonkatu 5b A, 33540 Tampere  |  Puh. 03 447 500  |  Y-tunnus: 0671879-3  |  www.pamisoy.fi

ISÄNNÖINTI TEKNINEN OSASTOKIINTEISTÖMANAGEERAUS VUOKRAUSTOIMINTA

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

P I R K A N M A A N  A M M A T T I - I S Ä N N Ö I N T I  O Y


