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Talviset
terveiset!
• Asukastoimikunta tekee
vapaaehtoistyötä
asukkaiden hyväksi s. 4–5
• Kotilinnasäätiön
toimisto muutti s. 6
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Kotilinnasäätiö on
turvallinen vuokranantaja
KOTILINNASSA on katse kohti tulevaa, mutta myös viime vuotta on
tietenkin mietitty ja katseltu menikö
kaikki niin kuin vuosi sitten ajateltiin. Loppupäätelmä on, että hyvin
onnistuttiin. Uskomme, että myös
asukkaiden keskuudessa on siltä
tuntunut. Talous ja toiminta ovat
olleet tasapainossa ja ennustettavaa. Koemme eletyn perusteella,
että Kotilinna on edelleen ja myös
tulevaisuudessa turvallinen vuokranantaja.
Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä,
että kaikki olisi täydellistä ja että
emme tarvitse neuvoja, emmekä
tee virheitä. Näin asianlaita ei suinkaan ole. Kaikki teemme virheitä.
Yksi tällainen asia on palautteen
perusteella meillä ollut tiedotus,
varsinkin eri Kotilinnan rakennushankkeiden osalta. Uudenvuoden

lupauksena annamme lupauksen,
että parannamme toimintaamme
tässä asiassa. Tulevaisuudessa tulemme tiedottamaan jo hankkeiden
suunnitteluvaiheissa, varsinkin niille asukkaille keitä asia kulloinkin
koskee.
Tämäkin tiedotuslehti on osa
Kotilinnan tiedotusta, mutta myös
täsmätiedotusta tarvitaan, sekä
tiedotustilaisuuksia eri asioiden
tiimoilta. Asukastoimikunnat ovat
myös viestin kulkemisen kannalta
avainasemassa.
Alkuvuodesta suoritamme Taloustutkimus Oy:n kanssa yhdessä
asukastyytyväisyyskyselyn, johon
toivomme teidän kaikkien vastaavan. Palaute on meille erittäin
tärkeää, jotta voimme entisestään
parantaa toimintaamme. Kysely

antaa meille myös mahdollisuuden
suunnitella tulevaisuutta.
Tässä nyt kerrottakoon tiedotusluontoisesti myös se, että Kotilinnassa vaihtui siivousyrittäjä tämän
vuoden alussa. Vaihto tapahtui siivoustarjousten perusteella. Kokonaisedullisemman tarjouksen teki
tamperelainen perheyritys Winclean
Oy. Siivoustarjouksia tehdessä kiinnitettiin huomiota entistä enemmän
myös työn laatuun. Siivousyrittäjä
tulee tarjoamaan myös kotisiivousta.
Hyvää alkanutta vuotta
kaikille asukkaille!
Pauli Ruoholahti
Toiminnanjohtaja
Tampereen Kotilinnasäätiö

Julkaisija:

Tampereen Kotilinnasäätiö

Painos:

1.700 kpl

Päätoimittaja:

Pauli Ruoholahti

Ulkoasu:

Plenty´s Oy

Painopaikka:

Kehitys Oy, 2012
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Asukasisännöitsijä
Päivi Kovanen-Tommila kutsuu
asukkaat juttelemaan kanssaan

Asukasisännöitsijä
kiinteistökierroksella
• I-vko
RAHOLA
PISPA
TUPA-HAKA
PETSAMO
PUNAKYLÄ
5.1.2012
2.2.2012
1.3.2012
5.4.2012
3.5.2012

08.00 - 09.45
10.00 - 12.00
12.30 - 13.00
13.15 - 14.15
14.30 - 16.00

• II-vko
VELLAMO
VÄINÖLÄ
TAMMELANKODIT
UUSIKYLÄ
12.1.2012
9.2.2012
8.3.2012
12.4.2012
10.5.2012

8.00 - 09. 45
10.00 - 11.30
12.15 - 14.00
14.15 - 16.00

• III-vko

Päivi Kovanen-Tommila jatkaa
suosittuja kiinteistökierroksia

Poikkea asukasisännöitsijän juttusilla
Kotilinnasäätiön asukasisännöitsijä
Päivi Kovanen-Tommila
jatkaa säännöllisiä vierailuja
kiinteistöissä ohessa olevan
aikataulun mukaisesti.
ASUKASISÄNNÖITSIJÄ aloitti kiinteistökierrokset vuosi sitten.
– Kuukausittaiset käynnit jatkuvat
ensi vuonna, koska olen kokenut ne
hyödyllisiksi ja tarpeellisiksi, Päivi
Kovanen-Tommila kertoo.
– Asukkailla on ollut paljon asioita,
joista he haluavat keskustella asukasisännöitsijän kanssa.

Ajatuksena on antaa neuvoja ja opastusta muun muassa erilaisten etuisuuksien hakemiseen ja niihin liittyvään byrokratiaan.
Esimerkiksi apuvälineitä tai asunnon
muutostöitä tarvitseva asukas saa asukasisännöitsijältä apua vammaispalvelun hakemusten täyttämisessä.
Asukasisännöitsijä Päivi KovanenTommila tapaa kiinteistökierroksella
Kotilinnasäätiön asukkaita pääasiassa
kunkin kiinteistön kerhohuoneella, mutta tarvittaessa hän voi pistäytyä myös
asukkaan kotona.

LOUTTU
HUIKAS 2
HUIKAS 1
TAKAHUHTI
KIRJAVAINEN
ja PAPPILA
19.1.2011
16.2.2012
15.3.2012
19.4.2012
helatorstai

08.00 - 09.30
09.30 - 10.30
10.30 - 11.30
12.15 - 13.30
13.45 - 16.00

• IV-vko
NEKALA
MUOTIALANTIE
KOIVISTONKYLÄ
KEINUPUISTO
KÄMMENNIEMI
26.1.2012
23.2.2012
22.3.2012
26.4.2012
24.5.2012

08.00 - 09.30
09.30 - 11.00
11.30 - 12.45
13.00 - 14.00
14.30 - 16.00
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Mikä asukastoimikunta on?
- Asukastoimikunta on asukkaista
koottu asukkaiden edustaja
Kotilinnasäätiöön päin ja asukkaiden oman toiminnan järjestäjä.
- Asukkaiden päätösvalta yhteishallintoasioissa on asukaskokouksella. Kokouksessa ovat äänioikeutettuja ja vaalikelpoisia talossa
vakinaisesti asuvat 18 vuotta täyttäneet henkilöt. Kokous valitsee
asukastoimikunnan vuodeksi
kerrallaan.
- Asukastoimikuntien yhteistyöryhmä koostuu toimikuntien
puheenjohtajista. Se ottaa kantaa
talousarvioesitykseen ja vaikuttaa sen
kautta. Yhteistyöryhmä myös valitsee
keskuudestaan asukasedustajat
Kotilinnan hallitukseen.

Palkatonta vapaaehtoistyötä tekevä asukastoimikunta on tärkeä
Mitä asukastoimikunta tekee?
- Toimikunta pyrkii edistämään
asukkaiden viihtyvyyttä ja elämisen laatua valtuuksiensa rajoissa.
Yhdessä Kotilinnasäätiön kanssa
pyritään pitämään asumiskustannukset edullisina.
- Välittää asukkaiden yhteisiä toivomuksia ja esityksiä Kotilinnasäätiölle.
- Ottaa vastaan, muotoilee ja välittää
edelleen aloitteita, joiden tarkoituksena on edistää ja parantaa asumismukavuutta.
- Kokoontuu käsittelemään tietoonsa
saatettuja asioita.

Mitä asukastoimikunta ei tee?
- Asukastoimikunnalla ei ole valtuuksia
toimia poliisina eikä se valvo asukkaita ja heidän tekemisiään.
- Toimikunta ei käsittele nimettömiä
viestejä eikä minkäänlaisia juoruja.
- Asunnon ja kiinteistön vioista ja
korjaustarpeista tulee jokaisen välittömästi niitä havaitessaan saattaa
tieto huoltoyhtiölle tai Kotilinnan
palvelukeskukseen, ei asukastoimikunnalle.
- Mahdolliset häiriöt käsittelee isännöitsijä tai virkavalta. Asukastoimikunta puuttuu häiriöihin vain yhdessä
Kotilinnasäätiön kanssa. Kaikki
hätätapaukset kuuluvat poliisille,
palo- ja pelastustoimelle tai huoltoyhtiölle.

Asukastoimikunta työsken
Suurimmassa osassa
Kotilinnasäätiön kiinteistöistä
toimii asukastoimikunta. Se toimii
asukkaiden ja Kotilinnasäätiön
välillä viestinviejänä ja huolehtii
siitä, että asukasdemokratia
toteutuu. Aktiivisella
asukastoiminnalla voidaan
vaikuttaa monella tapaa talon
asumisviihtyvyyteen.

ASUKASTOIMIKUNTA hoitaa asioita
yhteishallintolain mukaisesti ja edustaa asukkaita Kotilinnasäätiöön päin.
Vähintään yhtä tärkeä tehtävä sillä on
talon yhteishengen kohottajana.
– Toimikunta on hyvä viestinviejä
meidän ja asukkaiden välissä. Se välittää asukkaiden toiveita meille ja jos
meillä on tiedotettavaa, niin asukastoimikunta vie viestiä asukkaille päin,
asukasisännöitsijä Päivi KovanenTommila kertoo.
Tänäkin vuonna asukastoimikunnat
esimerkiksi vastasivat Kotilinnasäätiön
kahvipaketti-joulutervehdyksen jakamisesta asukkaille.
Asukastoimikunta voi tehdä Kotilinnasäätiölle esityksiä vaikkapa talon
korjauksista, huollosta ja muista asumiseen vaikuttavista asioista. Joskus
asukkailla kuitenkin on epärealistisia

odotuksia toimikuntien vaikutusvallasta. Saatetaan kuvitella, että toimikunnat päättävät esimerkiksi vuokrankorotuksista, vaikka asia ei kuitenkaan
ole näin.
– Toimikunnan rooli on tärkeä, mutta
pitää muistaa, että asuminen ja siihen
liittyvä toiminta on ennen kaikkea yhteispeliä ja kompromissien tekemistä.
Toimikuntien mahdollisuudet vaikuttaa
asioihin ovat rajalliset, Päivi KovanenTommila korostaa.
On hyvä myös muistaa, että asukastoimikunnat tekevät vapaaehtoista
työtä, josta kukaan ei saa korvausta.
Koska kyseessä on kaikkien asukkaiden hyväksi palkatta tehtävä työ, niin
toimikuntien jäseniin ei saa kohdistua
kohtuuttomia vaatimuksia. Esimerkiksi
mikään asukastoimikunnille kuuluva
asia ei ole niin kiireinen, että se tarvitsisi toimittaa tiedoksi muulloin kuin
päiväsaikaan.

Yhteisöllisyys tuo
turvaa asumiseen
Talkoilla, juhlilla, kerhotoiminnalla,
retkillä ja muulla asukastoimikuntien
organisoimalla yhteisellä toiminnalla
luodaan taloon yhteenkuuluvuuden
tunnetta ja me-henkeä. Sen myötä on
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rkeä yhteishengen luoja

entelee kaikkien asukkaiden hyväksi
helpompi kehittää omaa asuinyhteisöä
entistä viihtyisämmäksi.
– Toimikunnat järjestävät kiinteistöissä monenlaista toimintaa, joka luo
yhteisöllisyyttä ja tuo sitä kautta turvallisuuden tunnetta asumiseen. Varsinkin
yksin asuville on mukava asia, että lähellä kotia on tarjolla kivaa ohjelmaa ja
muiden seuraa, Päivi Kovanen-Tommila
tietää.
Kotilinnasäätiö tukee asukastoimintaa vuosittain 3,5 eurolla per asunto.
Lisäksi asukasisännöitsijä avustaa
mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi
ilmoitusten tekemisessä ja kopioinnissa.
– Moni asukastoimikunta hankkii
lisää tuloja esimerkiksi arpajaisilla,
myyjäisillä ja kirpputoreilla. Kertyvällä
rahalla on ostettu esimerkiksi tarjoiluja
ja pelejä sekä tehty retkiä.
Asukastoimikunnat pyörittävät myös
Kotilinnasäätiön talojen yhteistä toimintaa, esimerkiksi kiinteistöjen välisiä
mölkkykisoja ja huolehtivat Lauluköörin
kahvituksesta. Ahkerat tekijät palkitaan
uudella huomionosoituksella.
– Tähän asti olemme valinneet Vuoden kotilinnalaisen, mutta ensi vuonna
aloitamme myös Vuoden asukastoimikunnan palkitsemisen, Päivi KovanenTommila paljastaa.
5
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Toiminnanjohtaja
Pauli Ruoholahti
ja Kotilinnasäätiön
muu henkilökunta
saivat uudet, viihtyisät tilat.

• Uutiset
Vastaa ja voita!
Tampereen Kotilinnasäätiö teettää kevään aikana asukastyytyväisyyskyselyn kaikille asukkaille. Tutkimuksen
toteuttaa Taloustutkimus. Toivomme
runsasta osallistumista ja vastanneiden kesken arvotaan upeita palkintoja.

Palvelut
paranevat
Tammikuun lopussa valmistunut
Pappilanpuiston Kotilinna ja palvelukeskus parantavat mukavasti
Takahuhdin alueen palveluita.
Palvelukeskukseen tulee lounastarjoilusta vastaava Tampereen
Aterian ravintola sekä yksityinen
kampaaja, hieroja ja jalkahoitaja.
Askartelun tilat säilyvät nykyisessä
osoitteessaan Kourutaltankadulla.

Autoilijat huomio
Muistattehan, että sähkötolppien
kannet on pidettävä lukittuina ja että
lämmitysjohtoa ei saa koskaan edes
hetkeksi jättää tolppaan roikkumaan.
Johto on aina irrotettava tolpasta,
kun se ei ole käytössä.

Muista ottaa
kotivakuutus
Kotilinnasäätiö suosittelee lämpimästi, että jokainen asukas ottaa
kotivakuutuksen. Säätiö on vakuuttanut vain kiinteistöt, ei asukkaiden
irtaimistoa. Esimerkiksi tulipalo tai
vesivahinko saattaa tuhota asukkaan
omaisuuden ja tehdä asunnosta
asumiskelvottoman.
Vakuutuksen ottanut asukas saa
korvauksen tuhoutuneesta irtaimistosta ja usein vakuutus korvaa myös
remonttievakon aiheuttamia ylimääräisiä asumiskustannuksia.

Asuntopalvelu toimii tuttuun tapaan Asuntotorilla

Kotilinnasäätiön toimisto
muutti kuudenteen kerrokseen
Kotilinnasäätiön toimisto on
muuttanut Puutarhakadun
kiinteistössä toisesta kuudenteen
kerrokseen. Kotilinnasäätiön
asuntopalvelu sen sijaan löytyy
edelleen tutusta paikasta katutason
Asuntotorilta.

harvemmin asiaa yläkerroksiin, sillä
kaikki säätiön asuntopalvelut löytyvät
kätevästi saman kiinteistön katutasossa
sijaitsevalta Asuntotorilta.

KOTILINNASÄÄTIÖN toimisto muutti
syksyllä kaupungin asuntotoimelta vapautuneisiin tiloihin. Osoite on vanha
tuttu Puutarhakatu 8, mutta toimisto
löytyy nyt kaupungin kattojen yläpuolelta kuudennesta kerroksesta.
Kotilinnasäätiön asukkailla tosin on

Muutto ei vaikuttanut säätiön yhteystietoihin, vaan puhelinnumerot ja osoitteet
säilyivät ennallaan.
Kotilinnasäätiö sai muuton myötä entistä toimivammat tilat. Entinen toimisto
toisessa kerroksessa on nyt Tampereen
Vuokratalosäätiön käytössä.

Kaikki yhteystiedot
pysyvät ennallaan

Suoraveloitus ja maksupalvelu
jatkuvat ennallaan
KOTILINNASÄÄTIÖ lähettää vuokranmaksulomakkeet asukkaille normaaliin
tapaan kerran vuodessa.
Vuokran maksaminen suoraveloituksella tai maksupalvelun kautta jatkuu
tänä ja ensi vuonna aivan entiseen tapaan, vaikka pankit ottavatkin käyttöön
yhtenäisen euromaksualueen SEPA:n
vaatimat tilinumerot.
Asukkaiden kannattaa edelleen pitää
mielessä nämä tärkeät asiat:
Suoraveloitus tarkoittaa sitä, että asiakas on tehnyt pankin kanssa sopimuksen tietyn toistuvan laskun, esimerkiksi
vuokran maksamisesta. Tällöin maksu
veloitetaan tililtä automaattisesti aina

eräpäivänä. Suoraveloitusasiakkaan ei
tarvitse ilmoittaa muutoksista erikseen
pankkiin vaan oikeaa summa peritään
tililtä eräpäivänä.
Maksupalvelu puolestaan tarkoittaa
sitä, että asiakas lähettää saamansa
laskut maksupalvelukuoressa pankkiin,
jossa henkilökunta huolehtii niiden
maksamisesta.
Mikäli vuokranmaksulomakkeen loppusummaan tulee muutoksia kesken
vuoden esimerkiksi perutun saunavuoron tai uuden autopaikan vuoksi,
asukkaan tulee poistaa maksupalvelusta
vanhat maksukuitit, sillä muuten summa veloitetaan tililtä kahteen kertaan.
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Tervetuloa jokaiseen kahteentoista yhteislaulutilaisuuteen

Kaikki mukaan Laulukööriin!
Kotilinnan Laulukööri jatkaa
laulamista aina kuukauden
ensimmäisenä maanantaina
kello 14.
OHJELMISTOSSA on ikivihreitä kappaleita yhteislauluna elävän musiikin
säestyksellä.
Laulupaikka vaihtelee eli vierailemme
Kotilinnasäätiön eri kiinteistöissä ohessa olevan aikataulun mukaan. Kiinteistöjä tosin on niin paljon, että ihan joka
paikkaan ei ehditä vuoden aikana.

Asukastoimikunta
tarjoaa kahvit
Laulelut ovat jatkuneet jo usean vuoden ajan ja laulajista on muodostunut
”ydinporukka”, joka on aina mukana.
Mukaan toivotaan etenkin jokaisen
laulupaikan omaa väkeä, mutta kaikki
Kotilinnasäätiön asukkaat ovat tervetulleita ihan jokaiseen Lauluköörin
iloiseen iltapäivään. Kannattaa kiertää vuoden aikana laulamassa vaikka
kaikissa kahdessatoista Lauluköörin
kokoontumisessa.
Asukastoimikunnat ovat kiitettävästi
olleet mukana Lauluköörin toiminnassa
ja tarjonneet laulajille kurkunkostukkeeksi kahvit.

Laulukööri 2012
2. tammikuu
6. helmikuu
5. maaliskuu
2. huhtikuu
7. toukokuu
4. kesäkuu
2. heinäkuu
6. elokuu
3. syyskuu
1. lokakuu
5. marraskuu
3. joulukuu

SULKAVUORI
KIRJAVAINEN
PUNAKYLÄ
PETSAMO
LOUTTU
RAHOLA
UUSIKYLÄ
MUOTIALA
HUIKAS 2
VELLAMO
VÄINÖLÄ
NEKALA

Sulkavuorenkatu 2 D
Kourutaltankatu 3 J
Peurankallionkatu 9
Piennarkatu 35
Loutunkatu 1
Voionmaankatu 44 A
Vipusenkatu 5 A
Muotialantie 23
Ali-Huikkaantie 15 A
Vellamonkatu 15-17 D
Väinölänkatu 19 A
Kuoppamäentie 24

Kotilinnasäätiön uusi
siivousyrittäjä on Winclean Oy
WINCLEAN Oy on aloittanut yhteistyön Kotilinnasäätiön kanssa
1.1.2012 ja palvelee tällä hetkellä
yleisten tilojen siivouksessa.
Winclean Oy on vuonna 1994
perustettu kotimainen perheyritys.
Olemme keskisuuri siivousalan yritys, joka toimii Kanta-Hämeen, Pirkanmaan, Varsinais-Suomen sekä
Jyvässeudun talousalueilla.
Olemme kasvaneet ja laajentuneet
historiamme aikana hallitusti. Tällä
hetkellä meitä on noin 350 puhdistusalan ammattilaista ja meidät tunnistaa muun muassa yhtenäisistä

työasuista ja kuvallisista henkilökorteista.
Liiketoimintamme perusajatuksena on tuottaa asiakkaillemme laadukasta ja turvallista siivouspalvelua
asiakkaan tarpeet ja toiveet huomioon ottaen. Tässä onnistuaksemme
pidämme yrityksen suurimmasta voimavarasta eli henkilöstöstä huolta
ja palkitsemme heitä hyvin tehdystä
työstä. Tämän ansiosta on yrityksessämme henkilöstön vaihtuvuus alan
normaaliin tasoon nähden pienempi,
eikä siivoustason vaihtelua synny.
Winclean Oy:n motivoituneet ja

reippaat osaajamme huolehtivat
yleisten tilojenne puhtaudesta. Haluamme palvella Teitä myös kotisiivouksissa yksilöllisesti ja joustavasti.
Erikoissiivoukset kuten ikkunoiden
pesut ja suursiivoukset suoritamme
vankalla ammattitaidolla. Palveluksessanne ovat tutut ja turvalliset
siivoojamme.
Lisätiedustelut :
Winclean Oy
Merja Laurikainen
p. 050 309 0009
merja.laurikainen@winclean.fi
7
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Juhanista Nekalan Kotilinnan huoltomies
Lännen Kiinteistöpalvelu Oy
on kierrättänyt huoltomiehiään
uusiin kohteisiin. Nekalassa
työskennellyt Jari Vuolle siirtyi
Takahuhdin-Huikkaan alueelle ja
hänen tilallaan aloitti tammikuun
puolivälissä Juhani Karjalainen.
JUHANI Karjalainen on aiemmin työskennellyt huoltomiehenä Lentävänniemen-Lielahden alueella, jossa kohteet
ovat olleet lähinnä perinteisiä asuntoosakeyhtiöitä. Hän saa nyt ensimmäistä kertaa hoitaakseen Kotilinnasäätiön
taloja. Nekalan Kotilinnan lisäksi alueeseen kuuluvat mm. Sulkavuoren ja
Muotialan Kotilinnat.
– Tämä on ihan uusi haaste ja vaatii hieman erilaista otetta. Ikäihmisten
kanssa ei auta kiirehtiä työtä tehdyksi
ja lähteä nopeasti seuraavaan paikkaan.
Varmaan myös sosiaalinen puoli korostuu täällä entistä enemmän. Ihminen on
kuitenkin sopeutuvainen, joten enköhän
minäkin pienen totuttelun jälkeen pääse
hommasta jyvälle, Juhani naurahtaa.
Kiinteistönhoitajaksi Karjalainen valmistui viime keväänä. Sitä ennen hän
ehti tehdä metallitöitä 35 vuotta.
– Tehdas lähti alta Puolaan. Kiinteistönhoitoala alkoi kiinnostaa, joten
hakeuduin koulutukseen. Aiemmasta
osaamisesta on varmaan hyötyäkin,
mutta onhan tämä ihan erilaista kuin
tehdastyö.

Juhani Karjalaisella (vas.) ja
Jari Vuolteella riittää lumisena talvena töitä.

Kohteeseen perehdyttämisessä Juhani saa apua edeltäjältään. Jari Vuolle
tietää jo kokemuksesta, että toimenkuva on Kotilinnan kohteissa perinteistä
laajempi.
– Asukkaat tarvitsevat apua lampunvaihdosta lähtien. Joukossa on aika
paljon yksinäisiä, joilla ei ole ketään
muutakaan, jolta apua pyytää. Ei silloin
kehtaa kieltäytyäkään, vaikkei se varsinaisesti töihin kuuluisikaan.
– Nekalan Kotilinnan yhteydessä on

myös päiväkeskus eli täällä käy paljon
ikäihmisiä myös muualta. Sen vuoksi
mm. pihatöissä on katsottava hieman
tarkemmin, ettei mitään vaaranpaikkoja
vain jää kunnostamatta. Ikäihmisten
kanssa on oltava tässä suhteessa erityisen tarkkana, Vuolle opastaa.
Vuolle siirtyy Takahuhdin alueelle,
jonne valmistui nykyisten kohteiden
lisäksi uusi Pappilanpuiston Kotilinna
palvelukeskuksineen.

Yhteystiedot
Pauli Ruoholahti
Toiminnanjohtaja
pauli.ruoholahti@kotilinna.fi
Puh. 010 420 8800

Eija Mäkinen
Kiinteistösihteeri
eija.makinen@kotilinna.fi
Puh. 010 420 8800

Marjo Simola
Kiinteistösihteeri
marjo.simola@kotilinna.fi
Puh. 010 420 8800

Niina Kivelä
Talouspäällikkö
niina.kivela@kotilinna.fi
Puh. 010 420 8806

Tuija Anttila
Kiinteistösihteeri/vuokravalvonta
tuija.anttila@kotilinna.fi
Puh. 010 420 8809

Heikki Niemelä
Kiinteistöpäällikkö
heikki.niemela@kotilinna.fi
Puh. 010 420 8804

Kirsti Jaakkola
Kiinteistösihteeri (osa-aikaeläkk.)
kirsti.jaakkola@kotilinna.fi
Puh. 010 420 8800

Asuntopalvelu/
Asuntotori
Puutarhakatu 8, katutaso
Puh. 010 420 8800
Fax. 010 420 8810
asuntopalvelu@kotilinna.fi
Avoinna:
ma
9.30-17.00
ti-to
9.30-15.00
pe
9.30-13.00

Päivi Kovanen-Tommila
Asukasisännöitsijä
paivi.kovanen-tommila@kotilinna.fi
Puh. 010 420 8803

Esa Kansikas
Korjausmies
esa.kansikas@kotilinna.fi
Puh. 010 420 8800

Kiinteistöhuolto:
Lännen Kiinteistöpalvelu
Puh. 0500 620 124
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