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Kotilinnasäätiössä tehtiin alkuvuodesta
laaja asukaskysely. Kyselyyn vastasi 571
asukasta ja vastausprosentti oli 41. Vastausprosentti on erittäin hyvä, siitä kiitos
kaikille vastanneille.
Kotilinnan vahvuudeksi koetaan turvallisuus. Kotilinna on turvallinen vuokranantaja, asunympäristö on turvallinen
ja tuttu huoltomies lisää turvallisuutta.
Paljon löytyi myös kehitettävää ja asioita mihin tulevina vuosina on syytä pureutua. Yksi haasteellinen yksityiskohta on
tiedottaminen. Internetin käyttäjien määrä sähköposteineen kasvaa koko ajan.
Internet on nopea tapa tiedottaa vaikkapa kiinteistössä tapahtuvista nopeista
muutoksista, esimerkiksi saunavuoroihin tulleista poikkeamista. Viestintää
voidaan myös kohdentaa niille keitä se kulloinkin koskee. Internetin käytön
yleistyminen Kotilinnan asukkaiden keskuudessa ei kuitenkaan ole vielä sillä
tasolla, että sen varaan kokonaan voidaan tiedotusta jättää.
Asukaskysely on hyvä työväline, kun suunnitellaan tulevien vuosien painopistealueita. Kotilinnassa on menossa myös strategian päivittäminen. Tässä
työssä käytetään hyväksi asukaskyselyä.
Asukastoimikunnat kokoontuvat vuotuiseen koulutus- ja ideointitapahtumaan
aina syksyisin, niin myös tulevana syksynä. Silloin tullaan käymään näitä asioita
läpi yhdessä asukkaiden kanssa. On erittäin tärkeää, että asukkaat ovat mukana
suunnittelemassa tulevaisuuden Kotilinnaa. Haluamme olla edelleen helposti
lähestyttävä, inhimillinen ja turvallinen.
Kesää kohti mennään. Kiinteistöihin on hankittu kesäkukkia. Uutena kokeiluna
joissain kiinteistöissä ovat kasvulaatikot. Niistä kerätään kokemuksia. Monissa
kiinteistöissä asukastoimikunnat ovat järjestäneet kevättalkoita. Pihoilla kiertää myös uusi puutarhurimme, joka vankalla ammattitaidolla hoitaa puskia ja
pensaita.
Hyvää kesää kaikille asukkaille.
Pauli ruoholahti
Toiminnanjohtaja

1. Minkä suomalaisen kaupungin nimestä löytyy
viisi a-kirjainta?
2. Mikä suomalainen järvi
on pituudeltaan noin 100
km, keskisyvyys 14 metriä
ja siinä on yli 3.300 saarta?
3. Mitä suosittua juomaa
myytiin vuosina 19671972 muovipusseissa?
4. Minkä paikkakunnan
rautatieasemalta Matti ja
Liisa nousevat junaan
Juhani Ahon romaanissa
Rautatie?
5. Kuka pääministeri käytti
mm. sanontoja ”sokea
Reettakin näkee” ja ”Nahkurin orsilla tavataan”?
6. Kuka poliitikko on kannettu väkisin eduskunnan
täysistuntosalista?
7. Montako apulaispormestaria Tampereella on?
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huiKas 1 KotiLinnan peruskorjaus on valmistunut.
PisPan KotiLinnassa on menossa peruskorjaus ja sen on määrä valmistua 12/2016.
PohJoLan KotiLinnassa Pohjolankadulla on menossa peruskorjaus ja
uudisrakennuksen rakentaminen, koko kokonaisuus valmistuu 5/2016.
suLKaVuoren KotiLinnassa korjataan parveke-elementtien kattoja.
PunaKYLÄn KotiLinnassa seKÄ taKahuhDin KotiLinnassa
selvitellään parveke-elementtien puhdistusta.
rahoLan KotiLinnassa valmistaudutaan A-, B- ja C-talojen hissien
uusimiseen siten, että tänä vuonna tehdään valmistelevat työt jotta taloista
saadaan hissiremontin myötä esteettömästi asuttavia.

8. Minä vuonna Teisko
liitettiin Tampereeseen?
9. Paljonko oli Tampereen
väkiluku vuoden 1945
alussa?
10. Mainitse 3 Suomen kuntaa, joiden nimi on almanakassa esiintyvä naisen
nimi.
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Tampereen Kotilinnasäätiö
1.700 kpl
Pauli Ruoholahti
Hybridiviestintä Effet Oy
Hämeen Kirjapaino Oy, 2014

oma ParVeKe on monelle
pieni kesäparatiisi, jossa kahvikin
maistuu paljon paremmalta kuin
sisällä. Kesätunnelmasta ja kukkien tuoksusta on kiva nautiskella, kun naapurit ottavat toisensa
huomioon, eivätkä metelöi tai
grillaa parvekkeella.
Ruuan valmistus parvekkeella
on paloturvallisuussyistä sallittu
ainoastaan sähkögrillillä. Koska
sähkögrillistäkin leviää käryä
naapuriparvekkeille, toivoisimme, että asukkaat hyödyntäisivät
talon yhteiseen käyttöön tarkoitettuja pihagrillejä kaikissa niissä
kiinteistöissä, joiden pihassa on
grillikatos. Siellä on mukava grillata makkaraa ja muita herkkuja
yhdessä naapureiden kanssa.

Tupakointikielto uusiin
sopimuksiin
Pispan Kotilinnassa on parhaillaan menossa peruskorjaus, jossa Pispan vanhat tilat
eli palvelu- ja päiväkeskus sekä Kotilinnasäätiön asunnot peruskorjataan kolmessa
vaiheessa.

Koulutusta toimikunnille
asuKastoimiKuntien jäsenille järjestetään
17.8. koulutus- ja virkistyspäivä murikassa.

441
209
Painotuote

Huomioithan
naapurit myös
parvekkeella

Kuljetuksesta ja ohjelmasta ilmoitetaan toimikunnille tarkemmin myöhemin.

HÄMEEN KIRJAPAINO OY
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KotiLinnasÄÄtiÖn haLLitus on hyväksynyt uusiin
vuokrasopimukseen lisäyksen,
joka kieltää tupakoinnin asunnossa. Mikäli sopimusta rikotaan,
perii Kotilinnasäätiö pois muuttavalta asukkaalta tupakoinnista
aiheutuvat remonttikustannukset.
Myös nykyisten asukkaiden
toivotaan tupakoivan mieluummin ulkona kuin sisällä, josta
savu saattaa levitä myös muihin
huoneistoihin. Huomaavainen
tupakoitsija ei jää pihassa ihan
ulko-oven tai huoneistojen
ikkunoiden viereen, vaan siirtyy
vähän kauemmaksi.
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Kotilinnan väki palveluksessasi
Asiakastyytyväisyystutkimuksessa ilmeni, että toisinaan asukkaille on
vähän epäselvää, kuka Kotilinnasäätiössä hoitaa mitäkin asiaa. Siksi
me kotilinnalaiset esittäydymme nyt kuvien ja yhteystietojen kera, ja
kerromme mistä asioista kukin meistä vastaa. Pidetään yhteyttä!
KATRIINA LAAOUER

Tampereen Kotilinnasäätiö
Puutarhakatu 8A, 6krs, 33210 Tampere
asuntopalvelu@kotilinna.ﬁ
etunimi.sukunimi@kotilinna.ﬁ

HEIKKI NIEMELÄ

kiinteistösihteeri / asunnon vuokraus
p. 010 420 8802

kiinteistöpäällikkö
p. 010 4208800

 Katriina auttaa muuttajia löytämään jokaisen toiveisiin parhaiten sopivan asunnon
Kotilinnan 1 600 kodin joukosta. Katriina on kotia etsivän asiakkaan apuna alusta loppuun,
kertoo mitä papereita tarvitsee täytellä ja miten homma hoituu joutuisaan. Katriina on
apuna myös silloin, kun Kotilinnassa jo asuva asukas haluaa vaihtaa asuntoa.
Katriinan tavoitat asuntopalvelustamme katutason Asuntotorilta.

 Heikki on mies Kotilinnan kohteiden takana. Hän etsii sopivia sijainteja, joihin rakennutamme uusia Kotilinnoja. Hän vastaa siitä, että nykyiset kohteemme
vastaavat kunnoltaan nykyajan vaatimuksia. Heikki myös huolehtii, että asuntojen
muuttoremontit tehdään huolellisesti.

TANJA JOUTTIJÄRVI
kiinteistösihteeri / puhelinvaihde
p. 010 420 8800

KARI LASTUNEN

 Tanja ottaa vastaan vikailmoitukset ja välittää ne korttelihuoltomiehille. Ota
yhteyttä Tanjaan myös silloin, kun haluat varata vaikkapa autopaikan tai saunavuoron. Hänen kauttaan kiinteistöön liittyvät toiveet välittyvät aina oikealle
henkilölle ja tulevat varmasti hoidetuksi.

kehitysinsinööri
p. 010 4208800
 Kari on saman aikaan sekä käyttö-, ylläpito- että kehityspäällikkö. Hän huolehtii, että kaikki toimii ja kiinteistöt pysyvät hyvässä kunnossa. Kari etsii sopivat
yhteistyökumppanit siivoukseen ja huoltoon sekä kehittää Kotilinnan toimintaa.

PÄIVI KOVANEN
asukasisännöitsijä
p. 010 420 8803

 Päivi kiertää Kotilinnan taloissa tapaamassa asukkaita aina torstaisin, kierroksen aikataulu löytyy tämän lehden takakannesta. Hän juttelee asukkaiden kanssa kaikenlaisista
asumiseen liittyvistä asioista talon kerhohuoneella sekä tarvittaessa tekee kotikäyntejä
ja auttaa esimerkiksi erilaisten hakemusten täyttämisessä. Päivi vetää myös suosittua
Kotilinnan laulukööriä ja järjestelee retkiä ja tapahtumia.

TUIJA ANTTILA

kiinteistösihteeri, isännöitsijä / vuokravalvonta
p. 010 420 8809
 Tuija on apunasi, kun mikä tahansa maksamiseen liittyvä askarruttaa mieltäsi:
Vuokrat, suoramaksut / e-laskut, sähkö - ja vesimaksut sekä kaikki asukaslaskutus.

NINA KIVELÄ
talouspäällikkö
p. 010 4208800

HELI HEINONEN
toimistosihteeri
p. 010 4208800

 Kotilinnan sujuvan arjen takana ovat myös ”taloudenhoitajamme”
Nina ja Heli, vaikka he eivät suoraan asukkaiden kanssa olekaan
tekemisissä. Nina ja Heli varmistavat, että Kotilinnan talous pysyy
tasapainossa. Heidän ansiostaan tulot ja menot, ostot ja laskut, kaikki
lähtevät ajallaan ja toiminta pyörii jämptisti sentilleen.
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PASI ALAJÄÄSKÖ,
JARKKO PENNANEN,
JANI SAVOLAINEN

Kotilinnan omat korttelihuoltomiehet
p. 010 420 8800 (Kotilinnasäätiön toimisto)
 Jos vesihana vuotaa tai viemäri ei vedä, on osaava apu eli talosi
oma korttelihuoltomies lähellä. Pasi, Jaakko tai Jani tulee tarkistamaan mistä kenkä puristaa. He ovat talossa sitä varten, että kaikki
toimii ja paikat pysyvät kunnossa.
Tavoitat korttelihuoltomiehet arkisin klo 7.20–15 Kotilinnasäätiön toimiston kautta. Iltaisin ja viikonloppuisin päivystyksestä
huolehtii
Lännen Kiinteistöpalvelu Oy, päivystysnumero on 0500 620 124.

PAULI RUOHOLAHTI
toiminnanjohtaja
p. 010 4208800

 Ja koko tätä porukkaa luotsaa Pauli, joka taitaa joukkuepelin säännöt ja salat.
Hän pitää huolen siitä, että isoiksi kasvaneille ihmisille on Tampereella tarjolla
kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja.
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Kehitysinsinöörin palsta

Kotilinnan
ENERGIAKISA

Omat miehet
AUTTAVAT

Vuosi on taas kohta puolessa välissä, joten on hyvä hiukan tarkastella
energiakisan välituloksia. Tässä projektissa on kyse siitä, että asukkaat
kiinnittäisivät huomiota turhaan energian käyttöön tinkimättä normaalista
asumisesta. Energian hintojen vuosittain noustessa on hyvä kiinnittää
huomiota nimenomaan turhan kulutuksen vähentämiseen, jotta asumiskustannukset eivät karkaa energiakustannusten takia turhan suuriksi.

Kotilinnan omat korttelihuoltomiehet auttavat
asumiseen liittyvissä asioissa, ulkohuollon hoitaa Kotilinnan yhteistyökumppani Lännen Kiinteistöpalvelu.
Korttelihuoltomies tekee myös
asukkaan toivomuksesta pienimuotoisia korjaus- ja muutostöitä. Asukkailta tulevien pyyntöjen tehtävät
suoritetaan muiden korjaus- ja huoltotöiden ohessa. Nämä työt tilataan
aina Kotilinnasäätiön toimistolta puh.
010 420 8800, josta tilattu työ osoitetaan kirjallisesti Tampuuri-järjestelmän kautta kunkin alueen korttelihuoltomiehelle. Korttelihuoltomies
ei laskuta itse tai ota käteistä rahaa
tekemistään korjaustöistä, vaan kaikki
laskutettavat työt laskutetaan aina
Kotilinnasäätiön toimistolta.
Laskutettavia töitä ja työsuoritteita ovat esimerkiksi:
• Verhojen asennus
• Varmuuslukon, varmuusketjun ja
ovisilmän asennus ja huolto
• Taulujen ja seinäkoristeiden kiinnitys
• Ikkunalaudan asennus
• Suihkuseinän asennus
• Allas- ja pyykkikaapin asennus
• Pyykinkuivaustelineen asennus
• Lisäpyyhekoukkujen ja korien asennus
• Valaisimien kiinnitys kattoon
Ei-laskutettavia asennustöitä:
•Tukikahvojen asennus, tukikahvan
hankkii asukas esim. apuväliyksiköstä.
• Pyykinpesukoneen liittäminen (astianpesukoneen liittäminen tilattava
ammattiliikkeestä)
• Lamppujen vaihto. Mikäli kyseessä on asukkaan oma valaisin, täytyy
asukkaan hankkia lamppu itse tai
huoltomies voi myös hankkia sellaisen toteutunutta kustannusta vastaan.
Kustannus 45€/tunti, sis. alv 24 %
ja matkat Tampereen kaupunkialueella. Minimiveloitus 30 min, eli 22,50€.
Tarvikkeet laskutetaan menekin
mukaan hankintahinnalla. Mikäli
korttelihuoltomies tekee tarvikehankinnan asukkaan puolesta, veloitetaan
hankintaan kulunut aika työsuoritteen
lisäksi.

Kaukolämpö
Kaukolämmön kulutusta on tässä kohtaa vuotta eniten onnistunut vähentämään Huikkaan Kotilinna 2, jossa kaukolämmön kulutus on pudonnut
11 %, lähituntumassa seuraavat Punakylän ja Väinölän Kotilinna. Vuoden
2015 kulutusta on verrattu jokaisessa kiinteistössä edellisen vuoden (2014)
kulutuksiin.
Sähkö
Sähkön kulutusta on alkuvuodesta onnistunut eniten vähentämään Raholan Kotilinna, jossa kulutus on laskenut 13,3 %. Muilla mitalisijoilla tässä
kohtaa ovat Vellamonkodit ja Sulkavuoren Kotilinna.
Vuoden 2015 kulutusta on verrattu jokaisessa kiinteistössä edellisen
vuoden (2014) kulutuksiin.
Käyttövesi
Käyttöveden kulutusta on tässä kohtaa vuotta eniten onnistunut vähentämään Petsamon Kotilinna, jossa veden kulutus on laskenut peräti 14,5 %.
Lähimpänä perässä ovat Uudenkylän ja Pappilanpuiston Kotilinna. Myös
veden osalta vuoden 2015 kulutusta on verrattu jokaisessa kiinteistössä
edellisen vuoden (2014) kulutuksiin.
Yksikään kolmesta luokasta ei luonnollisesti ole vielä tässä kohtaa vuotta
ratkennut, joten mitä tahansa voi vielä syksyn aikana tapahtua. Hyviä tuloksia on kuitenkin monessa kiinteistössä saatu aikaan – ja niitä vinkkejä
energia-asioissa otetaan edelleen toimistolla vastaan.
n Kari Lastunen, kehitysinsinööri

ILMANVAIHTO
on aina päällä
Ilmanvaihto toimii aina, vaikkei helteillä siltä tuntuisikaan.
Ilmanvaihto on varmasti yksi eniten kysymyksiä herättävä asia asumisessa, määräysten mukaan ilmanvaihto on aina päällä, jotta hajut ja kosteus
asunnoissa pysyvät hallinnassa ja ilma mahdollisimman hyvänä.
Poistoilmakone käy täydellä teholla 3-4 kertaa vuorokaudessa, jotta ilma
asunnoissa vaihtuisi määräysten mukaisesti, muina aikoina kone käy puolella teholla. Tehostusajat ovat aamulla, keskipäivällä, iltapäivällä ja illalla.
Pakkasella poistoilmakone käy pienellä teholla, jotta energiaa säästyy ja
vetoa olisi asunnoissa mahdollisimman vähän.
Kesällä asuntojen kuumuutta ei ilmanvaihdolla pysty hallitsemaan, sillä
jäähdytystä ei kiinteistöissä ole. Tuulettaa kannattaakin lähinnä yöaikaan
ja verhot on hyvä sulkea auringon puolelta.
n Kari Lastunen, kehitysinsinööri
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Kirsi hoitaa kukat ja pihat
Kotilinnan kiinteistöjen viihtyisät pihat ovat tänä kesänä kesäpuutarhuri
Kirsi Niemisen hyvässä hoidossa.
Hän tekee pensaiden hoitoleikkaukset,
kitkee rikkaruohot, hoitaa ja lannoittaa kaikki kasvit sekä auttaa asukastoimikuntia kesäkukkien hoidossa.
– Kesän kierrän lähes kaikilla Kotilinnan kohteilla eli tekemistä kyllä
riittää. Mutta se on vain hyvä asia.

Tykkään niin paljon olla tekemisissä
asiakkaiden ja kukkien kanssa, Kirsi
kertoo hymyillen.
Hän on ammatinvaihtaja, joka on
kohtapuoliin saamassa valmiiksi kaksivuotiset opintonsa.
– Valmistun syksyllä Ahlmanilta
puutarhuriksi ja tarjoan puutarhapalveluita oman yritykseni kautta.

Sami tuuraa huoltomiehiä
TAKK:ssa kiinteistönhoitajaksi opiskeleva Sami Ahlgren toimii kesän ajan
työssäoppimisjaksollaan Kotilinnan
korttelitalonmiesten apuna. Hän kulki
aluksi muiden matkassa tutustumassa
taloihin ja niiden asukkaisiin, mutta
tekee kesän mittaan huoltotöitä myös
itsenäisesti.
– Alku on vaikuttanut mukavan
vauhdikkaalta. Kohteita on paljon,
joten ensimmäiseksi pitää oppia reitit
paikasta toiseen. Asukkaitakin olemme jo tavanneet, Sami kertoo kolmantena työpäivänään.
Hänet voi tavata Kotilinnan kiinteis-

töillä heinäkuun loppuun asti, jonka
jälkeen on aika jatkaa opintoja. Sami
Ahlgren valmistuu kiinteistönhoitajaksi huhtikuussa 2016.
– Tämä on monipuolinen ammatti,
jossa saa olla ihmisten kanssa tekemisissä. Tykkään myös siitä, että kiinteistönhoitajalla on vapaat kädet tehdä
ja suunnitella työnsä, alanvaihtoon
tyytyväinen mies kertoo.

Syntymäpäivä

LAULUKÖÖRI 2015
06.07.
03.08.
07.09.
05.10.
02.11.
07.12.

Huikas 2
Vellamo
Petsamo
Takahuhti
Nekala
Huikas 1

Visan
vastaukset:

Kotilinnan vanhin asukas on 100-vuotias
Bertta Sandholm. Hän on asunut Kirjavaisella jo
24 vuotta. Onnea vielä jälkikäteen syntymäpäiväsankarille!
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Ali-Huikkaantie 15 AB
Vellamonkatu 15-17
Piennarkatu 35
Laidunkatu 5
Kuoppamäentie 24 AB
Ali-Huikkaantie 21

&

1. Maarianhaminan
2. Inarinjärvi
3. Maitoa
4. Lapinlahden
5. Paavo Lipponen
6. Veikko Vennamo
7. 4
8. 1972
9. 79 538
10. Kaarina, Salla, Loviisa, Inari, Aura
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Asukasisännöitsijä kiinteistökierroksella

KIINTEISTÖKÄYNNIT 2015
Paikka 
päivämäärä

Paikka 
päivämäärä

Paikka 
päivämäärä

Paikka 
päivämäärä

PISPA
TAMMELANKODIT
HUIKAS 1
MUOTIALA
TUPA-HAKA
VÄINÖLÄ
HUIKAS 2
NEKALA
PETSAMO
VELLAMO
KIRJAVAINEN
SULKAVUORI
PUNAKYLÄ
UUSIKYLÄ
PAPPILANPUISTO KEINUPUISTO
RAHOLA
LOUTTU
TAKAHUHTI
KÄMMENNIEMI
				

4.6.2015
kesäloma
6.8.2015
3.9.2015
1.10.2015
5.11.2015
3.12.2015

11.6.2015
kesäloma
13.8.2015
10.9.2015
8.10.2015
12.11.2015
10.12.2015

18.6.2015
kesäloma
20.8.2015
17.9.2015
15.10.2015
19.11.2015
17.12.2015

Kello



8.30-9.30
9.45-11.00
12.00-13.00
13.15-14.15
14.30-16.00

25.6.2015
kesäloma
27.8.2015
24.9.2015
22.10.2015
26.11.2015
jouluaatto

Tule tapaamaan asukasisännöitsijää
Kotilinnasäätiön asukasisännöitsijä
Päivi Kovanen vierailee kiinteistöissä
ohessa olevan aikataulun mukaisesti.
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 Kovanen
tapaa kiinteistökierroksella asukkaita
pääasiassa kiinteistön kerhohuoneella,
mutta tarvittaessa hän voi pistäytyä
myös asukkaan kotona.

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

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

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

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

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

Katriina Laaouer
Kiinteistösihteeri
katriina.laaouer@kotilinna.fi
puh. 010 420 8800

Kari Lastunen
Tanja Jouttijärvi
Kehitysinsinööri
Kiinteistösihteeri
kari.lastunen@kotilinna.fi
tanja.jouttijarvi@kotilinna.fi
puh. 010
420 8800Uutiset [ 1/2015
Puh.
Kotilinna
] 010 420 8800

Heli Heinonen
Toimistosihteeri
heli.heinonen@kotilinna.fi
Puh. 010 420 8801

Korttelihuoltomiehet:
Pasi Alajääskö
Jaakko Pennanen
Jani Savolainen

Päivi Kovanen kutsuu asukkaat
juttelemaan kanssaan.

PALVELUPISTE /
ASUNTOTORI
Puutarhakatu 8, katutaso
Puh. 010 420 8800
Fax. 010 420 8810
asuntopalvelu@kotilinna.fi
Asuntotori palvelee
ma-to 9.30–15.00
pe 8.30–13.00
TAMPEREEN
KOTILINNASÄÄTIÖN
TOIMISTO / HALLINTO
Puutarhakatu 8 A, 6.krs
33210 Tampere
Puh. 010 420 8800
Fax 010 420 8810
etunimi.sukunimi@kotilinna.fi
www.kotilinna.fi
Toimisto avoinna
klo 8.30-15.45,
kesäaikaan klo 8.00-15.00
Kiinteistöhuollon päivystys:
Lännen Kiinteistöpalvelu
Puh. 0500 620 124

