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Sinkkuelämää
Opiskelija-asuntojen hakijoissa on 
yhä vähemmän pariskuntia ja lapsi-
perheitä ja yhä enemmän sinkkuja. 
Yksin asuvat opiskelijat toivovat 
useimmiten pääsevänsä asumaan 
yksiöön. Elokuussa 2017 vasta-
päätä Framia valmistuu Joupinraja 
2:n talo, joka vastaa opiskelijoiden 
tarpeeseen. Taloon on valmistu-
massa 77 yksiötä ja 8 kaksiota.

Tulot ja menot
Sevas Kodit Oy on laatinut talousarvion vuodelle 2017. Yhtiössä arvioi-
daan, että ensi vuodeksi hoitokulut nousevat hieman johtuen erilaisista  
tariffeista, mutta vastaavasti pääomakulut laskevat tasapainottaen  
tilannetta. Tällä perusteella Sevas Kodit ei korota vuokria vuodeksi 2017.  
Alla olevassa taulukossa on vertailulukuja edellisten vuosien kustannusten 
toteutumaan. Mukana myös arvio kustannuksista vuodelle 2016.  
Tämän vuoden toteutumat nähdään tilinpäätöksessä ensi keväänä.

Vuosi  Pääomakulut €/m2 Hoitokulut €/m2 
2017 talousarvio 3,59 6,38
2016 talousarvio 3,80 6,35
2015  3,78  6,04
2014   4,06 5,56
2013   4,28 5,42
2012   4,46 4,86
2011   4,42 4,34 
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Nollalinjalla asukkaiden eduksi
Kuntien taloudellinen tilanne heijastuu myös 

kunnallisten maksujen ja tariffien suuruuteen. 

Käytännössä tariffeilla on nousupaineita, jot-

ka vaikuttavat myös kaikkien kuntalaisten asu-

miskustannuksiin. Tariffit on aina otettava 

huomioon Sevas Kotien talousarviota eli käytän-

nössä siis vuokrien tasoa määriteltäessä. 

Sevas Kodit Oy:n pääomakulujen rakenne ja 

korkotaso ovat alhaisempia aiempaan nähden. 

Lainoja on maksettu pois enemmän kuin niitä 

on otettu lisää. Yhtiön rahoituskuluja alentaa 

myös se, että kaupunki on alentanut Sevaksel-

ta perimiään lainojen korkoja.

Alhaisempi pääomakulurakenne tasapainot-

taa yhtiömme vuokrien nousupaineita. Asuk-

kaille tämä merkitsee sitä, että ensi vuoden 

vuokratasoon ei tule lainkaan korotusta. Sevak-

sen toimiminen omakustannusperusteella tulee 

näkyväksi juuri tässä: muodostuva hyöty koituu 

suoraan asukkaiden eduksi. Muistiin on jäänyt 

erityisesti 2000-luvun puoliväli, jolloin tilan-

ne oli toisin päin. Silloin yhtiö joutui korotta-

maan vuokria, eräänä vuonna jopa 6 %. Voittoa 

tavoittelematon Sevas Kodit ei tingi omakustan-

nusperiaatteesta nytkään. Näin yhtiön vuokrien 

hintataso jää alle muiden tarjoajien.

Opiskelija-asumisen siirryttyä osaksi suurem-

paa kokonaisuutta myös opiskelija-asuntojen 

kustannukset ovat pienentyneet suhteessa huo-

neistoalaan. Näin myös opiskelijakotien vuok-

rantarkistuksien nollalinja on perusteltu.

Suunnitelluista korjausinvestoinneista ei silti 

tarvitse tinkiä. Vuonna 2017 Sevaksen toiminta-

budjettiin sisältyy asuinkohteiden korjaustöitä 

3,5 miljoonan euron arvosta. Isoimpia korjaus-

investointeja ovat mm. lukitusten uusimiset, 

asfaltoinnit, kattoremontit, ikkunoiden ja ovien  

uusimiset sekä pesula- ja saunaosastojen re-

montit. Näiden lisäksi tulevat vielä erikseen  

rahoitettavat perusparannukset.

On ennakoitavissa, että kilpailu vuokra- 

asuntomarkkinoilla tulee entisestäänkin kiris-

tymään. Samalla kun meidän on huolehditta-

va kilpailukyvystämme halutuimpien, pienten 

asuntojen markkinoilla, tehtävämme kaupungin 

suurimpana ja monipuolisimpana vuokra-asun-

tojen omistajana on tarjota kohtuuhintaisia 

asuntoja kaikille niitä tarvitseville.

 

Toivotan kaikille asukkaillemme hyvää joulun 

aikaa ja onnea vuodelle 2017.

Jukka Penttilä

toimitusjohtaja

Jukka

Anna lahja:
hymy, kehu, kiitos
aika, laulu, kosketus.

Turvallisia talvivaloja
Tuikut, kynttilät, lyhdyt ja valosar-
jat tuovat valoa pimeään talveen. 
Varo kuitenkin vahinkoja. Älä jätä 
kynttilää koskaan palamaan yksin. 
Varmista että kynttilällä on pala-
maton alusta, ja ettei sen lähellä 
eikä yläpuolella ole mitään sytty-
vää. Pidä ulkona vain ulkotiloihin 
tarkoitettuja valosarjoja ja jatko-
johtoja. Huolehdi että lemmikit  
eivät pääse pureskelemaan sähkö-
johtoja. Varjele ja varoita erityi-
sesti pikkulapsia vahingoilta.

Sevas Kodit Oy
Patentti- ja rekisterihallitus on  
rekisteröinyt 8.9.2016 Sevaksen 
viralliseksi nimeksi Sevas Kodit Oy. 
Aiempi Sevas Oy -nimi täydentyi 
kuvaamaan paremmin Sevaksen 
toimintaa. Sevas Kodit pitää sisäl-
lään Seinäjoen kaupungin katta-
vimman vuokra-asuntotarjonnan: 
Vuokrakodit, Opiskelijakodit,  
Nuorten kodit, Seniorikodit sekä 
Erityiskodit.
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 S 
evas Kodit Oy onnistuu 

vastaamaan asukkaiden 

odotuksiin. Viime kevää-

nä tehdyn asukaskyselyn 

mukaan tärkeimpiä viihtyvyystekijöi-

tä ovat asunnon kunto, sijainti, asuin-

muodon sopivuus ja vuokrataso.

ASUKASKILPAILU
Etsi lehdestä kymmenen tähteä ja voita 50 €:n 
lahjakortti Päivölän Citymarketiin.

Kirjoita vastaukseesi, millä sivuilla tähdet  
sijaitsevat ja lähetä vastauksesi niin, että  
se on perillä viimeistään 12.1.2017 joko  
sähkö postilla maarit.pitkakangas@sevas.fi  
tai osoitteessa Sevas Oy, Maarit Pitkäkangas,  
Matti Visannin kuja 10, 60100 Seinäjoki.  

Liitä vastaukseen nimesi, kotiosoitteesi sekä  
puhelinnumerosi ja mahdollinen sähköposti
osoitteesi. Ilmoitamme tiedon lahjakortin  
voittajalle henkilökohtaisesti.

COMPETITION FOR TENANTS
Find 10 stars from this magazine and win
a 50 € gift certificate to spend at Päivölä  
Citymarket. 

List the page numbers where you found the stars
in your answer. Send your answer by January 12th,  
either via email to maarit.pitkakangas@sevas.fi 
or by post to Sevas Oy, Maarit Pitkäkangas,  
Matti Visannin kuja 10, 60100 Seinäjoki.

Please include your name, address and phone
number and possible email address. The winner
will be notified personally.

ASUKASKYSELY 2016 

Asukkaille tärkeät asiat 
kunnossa Sevaksella

Teksti: Annika Pollari, graafit: Semio Oy, lähde: SeAMK Markkinatutkimuspalvelut

Asumistyytyväisyys  
hieman parantunut
Sevas on teettänyt vastaavat tutki-

mukset myös vuosina 2010 ja 2014. 

Opiskelija-asukkaat olivat muka-

na kyselyssä nyt ensimmäistä ker-

taa Marttilan kortteerin ja Sevaksen 

1.7.2016 tapahtuneen yhdistymi-

sen vuoksi. Vastaajien kokonaistyy-

tyväisyys oli 7,92, mikä on hivenen 

korkeampi kuin edellisten vuosien 

tutkimuksissa (v. 2014 > 7,77 ja v. 2010 

> 7,78). Molempien yhtiöiden asukkai-

den mielipiteet ja arviot olivat hyvin 

samansuuntaisia. Asukkaat kokevat 

myös samanlaiset asiat tärkeiksi ja 

vähemmän tärkeiksi riippumatta sii-

tä, asuvatpa he opiskelija-asunnoissa 

tai tavallisissa vuokrakodeissa.

– Aiempiin vuosiin verrattaessa ko-

konaistyytyväisyys on pysynyt ennal-

laan ja jopa hieman parantunut. Ne 

asiat, joita asukkaat pitävät tärkeinä, 

ovat meillä myös kohtuullisen hyvin 

kunnossa, Sevas Kodit Oy:n toimitus-

johtaja Jukka Penttilä toteaa.

Tärkeimpiä tyytyväisyystekijöi-

tä Sevas-asukkaiden mielestä ovat 

asuntokohteen sijainti, asuinmuodon 

sopivuus omaan elämäntilanteeseen, 

Sevaksen henkilökunnan palvelun ys-

tävällisyys ja asenne sekä asunnon 

hakemisen helppous. Asukkaiden ar-

vioissa Sevas ylsi näiden suhteen vä-

hintään keskiarvoon 3,5 asteikolla 

1–5. Opiskelija-asukkaat painottivat 

myös asuntokohteen sijaintia ja kun-

nallisten palvelujen läheisyyttä sekä 

asunnon hakemisen helppoutta. Näi-

den tekijöiden keskiarvo oli 4,0 tai jo-

pa enemmän. 

Vuoropuhelu toimii
Opiskelijoiden ja opiskelijajärjes-

tö Samon kanssa on käyty monenta-

soista vuoropuhelua jo runsas vuosi 

ennen fuusiota. Kyselyn perusteella 

opiskelijat ovat ottaneet uudistuksen 

hyvin vastaan, ja he ovat olleet tyy-

tyväisiä asumista koskevaan tiedot-

tamiseen. 

Kyselyn vastaajien mukaan asumi-

seen liittyvistä asioista tiedotetaan 

sopivasti (3,1). Sevasmaailma-asukas-

lehteä haluaisivat vuokrakotiasuk-

kaat lukea selvästi mieluummin 

paperiversiona (70 %) kuin digiver-

siona (10 %). Opiskelija-asukkaista 

hivenen suurempi osa (37 %) piti pa-

periversiota parempana kuin digiver-

siota (33 %).

Viihtyvyys kaikkien asia
Parantamisen varaa asukkaiden mie-

lestä on Sevaksen käyttämien huolto-

yhtiöiden huoltokutsujen vasteajoissa 

(3,1) sekä etenkin pihojen ja ulkoaluei-

den hoidossa (2,8). 

– Tämä palaute on meille tärkeää. 

Käymme saadut palautteet ja paran-

nustarpeet läpi huoltoyhtiöiden kans-

sa. Olemme myös juuri uudistaneet 

huoltotoimien pisteytysjärjestelmäm-

me osana laadunhallintaohjelmaa, 

Jukka Penttilä sanoo.

Viihtyvyys on monen tekijän sum-

ma. Kyselyn vastausten perusteella 

asukkaita harmittaa se, että osa asuk-

kaista ei ota naapureita huomioon. 

Äänekäs elämä häiritsee lähinaapu-

reita. Epäsiisteys ja yhteisten aluei-

den roskaaminen harmittaa myös.

– Voisimme lisätä siivouskertojen 

määrää asuntokohteissa, mutta tämä 

lisäkustannus nostaisi vuokrahintoja. 

Meidän toimintamme perustuu voit-

toa tavoittelemattomaan, omakus-

tannusperusteiseen hinnoitteluun, 

ja pidämme kiinni kohtuuhintaisesta 

vuokratasosta, Penttilä jatkaa. 

Yksi mahdollisuus  piha-alueiden 

viihtyisyyden parantamiseen on 

asukkaiden osallistuminen hoitotoi-

miin. Tällä hetkellä kuitenkin vain  

4 % kyselyn vastaajista ilmoittaa osal-

listuvansa aktiivisesti asukastoimin-

taan.

Asukaskyselystä
Asukaskyselyn toteutti huhtikuus-

sa 2016 Seinäjoen ammattikorkea-

koulun Markkinatutkimuspalvelut. 

Tutkimuksen kohderyhmän muodos-

tivat Sevas Oy:n (2 527 asuntoa) ja 

Kiinteistö Oy Marttilan kortteerin 

vuokralaiset (611). Kyselyyn vastasi 

636 Sevaksen vuokrakotien asukasta 

ja 101 opiskelijakotien asukasta. Asu-

kaskysely toteutettiin viimeksi vuon-

na 2014. 

»   Opiskelija-asukkaat ensimmäistä kertaa mukana kyselyssä

»   2/3 vastaajista kertoo vuokra-asumisen vastanneen odotuksia

»   Risuja huoltokutsujen vasteajoista ja pihojen hoidosta

– Opiskelija-asukkaat ovat  

ottaneet yhtiöiden fuusion  

ja Sevas Opiskelijakodit hyvin 

vastaan, Sevaksen Anneli Jyllilä 

ja Eija Kätkä-Riihioja toteavat 

tyytyväisinä.

Tyytyväisyys asumiseen 
1 = Huono
2 = Kohtalainen
3 = Hyvä
4 = Erittäin hyvä
5 = Erinomainen

100

80

60

40

20

0

%
Miten asumisenne on Sevas Oy:n asunnossa
vastannut odotuksianne?

On alittanut 
odotukset

On vastannut 
odotuksia

On ylittänyt 
odotukset

Sevas

Marttilan 
kortteeri

80

60

40

20

0

%
Pidättekö asunnosta maksamaanne vuokraa 
asuntonne tasoon nähden

Melko 
edullisena

Kohtuullisena Melko 
kalliina

KalliinaEdullisena

Sevas

Marttilan 
kortteeri

Asukaskyselyyn vastanneista Sevas-  

vuokrakotien asukkaista 78 % ja opis-

kelijakotien asukkaista 60 % arvioi 

asumisen ny kyi sessä asunnossa vas-

tanneen odotuksia. Odotukset ovat 

ylittyneet 13 prosentilla Sevaksen 

vuokrakotien ja peräti 29 prosentilla 

opiskelijakotien asukkailla. Kymme-

nisen prosenttia vastanneista kokee, 

että asuminen ei ole vastannut odo-

tuksia.

Noin puolet (49 %) vuokrakotien asuk-

kaista pitää vuokratasoa kohtuullisena 

ja 11 % edullisena. Opiskelija-asukkais-

ta 58 % pitää vuokratasoa on kohtuulli-

sena ja jopa 22 % edullisena.
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Opiskelijat  
osallistuvat  

Sevaksen  
johtamiseen

EEVA HERRALA VAIKUTTAA 
YHTIÖN HALLITUKSESSA

Teksti ja kuva: Iina Åman

Eeva Herrala viimeistelee opintojaan SeAMKin  

sosiaali- ja terveysalan yksikössä ja valmistuu 

juuri joulun alla sosionomiksi. Eeva asuu opis-

kelijakodissaan Luomanrannassa ja kuuluu asu-

kastoimikuntaan. Hän vaikuttaa myös Seinäjoen 

ammattikorkeakoulun opiskelijakunnassa Samos-

sa edustajiston varapuheenjohtajana. Tämän 

lisäksi Eeva Herrala toimii Sevas Kodit Oy:n halli-

tuksessa opiskelija-asukkaiden edustajana.

Asukkaista vaikuttajiksi
Vuosi sitten Samossa elettiin epätietoisuudessa. 

Tiedettiin vain, että opiskelija-asuntoja vuokraava 

Marttilan kortteeri ja Seinäjoen kaupungin vuok-

ra-asuntoyhtiö Sevas olivat yhdistymässä. 

Muutokseen liittyi epävarmuutta, kun ”aina oli 

ollut Marttilan kortteeri”: säilyvätkö opiskelija- 

asunnot omana kokonaisuutenaan, miten asumi-

sen laadun käy, riittävätkö asunnot, millaiseksi 

muodostuu vuokrataso?

Opiskelijoille järjestettiin yleinen asukaskokous, 

jossa kerrottiin, että he ovat pääsemässä mukaan 

tulevan yhtiön hallitustyöhön. Sevaksellahan hal-

litukseen kuuluvat myös tavallisten vuokra-asuk-

kaiden edustajat.

– Opiskelijoilla ei ollut entuudestaan yhteisten 

asioiden hoitamiseen tarkoitettua asukastoimi-

kuntaa, mutta se käynnistettiin loppuvuodesta. 

Heräsimme itsekin siihen ajatukseen, että voim-

me olla vaikuttamassa omiin asioihimme. 

– Kutsuimme asukastoimikunnan koolle pohti-

maan, kuka lähtisi hallitustyöskentelyyn, ja mi-

nä valikoiduin tehtävään oman kiinnostukseni ja 

ajankäyttömahdollisuuksieni vuoksi. Teimme to-

sissamme töitä, lobbasimme valtuustoryhmiä ja 

korostimme, että opiskelijoiden mukanaolo fuu-

siossa on tärkeää.

Tuumasta toimiin
Keväällä ennen fuusion toteuttamista Sevaksen 

toimitusjohtaja Jukka Penttilä opasti asukastoi-

mikunnan puheenjohtajaa Aku Autiota ja Eeva 

Herralaa opiskelijoiden edustuksen järjestämises-

sä yhtiön hallitukseen. 

– Olemme kiitollisia luottamuksenosoituksesta 

ja siitä, että meitä kuunnellaan, Eeva toteaa.

Eeva Herrala toimii Sevas Kodit Oy:n hallituk-

sessa ainakin tämän hallituskauden ajan. Hänellä 

on mahdollisuus asua opiskelijakodissa vielä vuo-

si valmistumisen jälkeenkin, joten omakohtainen 

tuntuma opiskelija-asumiseen säilyy tuoreena. 

Eeva vie asukastoimikunnalle hallituksessa kä-

siteltyjä asioita ja keskustelee Aku Aution kanssa 

tulevista asioista. Samon kokouksissa käsitellään 

Sevaksen kokoukseen mahdollisesti vietäviä asioita.

Sevas-hallitus on kokoontunut tänä vuonna 

muutaman kerran. 

– Ensimmäiseen kokoukseen mennessäni mieti-

tytti oma nuoruus, kun muut olivat niin kokenei-

ta, mutta minut otettiin hyvin vastaan. Meille on 

annettu todellakin iso luottamus, kun pääsimme 

hallitustyöhön mukaan. 

Opiskelijoiden asiat hyvin 
Opiskelijat seuraavat tarkasti asumisen laatua, 

opiskelijoiden asumisen järjestymistä syksyisin ja 

uusien asuntojen tuotantoa opiskelijoille. Opiske-

lijoille keskeisimpiä asioita ovat vuokrat ja asun-

totarjonta.

– Olimme tyytyväisiä tämänvuotiseen talous-

arvioesitykseen, jossa opiskelijoita koskettivat 

erityisesti älylukkojen asentaminen kaikkiin asun-

toihin ja vuokrien 0-korotus. Tänä vuonna onkin 

hieno ja historiallinen tilanne, kun vuokria ei nos-

teta lainkaan.

– Näen opiskelijoiden asuntotilanteen Seinä-

joella nyt hyvänä. Korviini ei ole tullut tietoa, että 

opiskelijoilla ei olisi kämppiä. Yksiöitä ei ole tosin 

riittänyt kaikille. 

– Fuusiossa ei lopulta muuttunut muu kuin toi-

miston sijainti ja avainten unohtuessa soitto toi-

miston sijasta huoltoyhtiöön. Hyvin on mielestäni 

kaikki mennyt, en ole kuullut että olisi ollut mi-

tään nupinaa.

Huoli opiskelija-asumisen erottumisesta muus-

ta vuokra-asumisesta on sekin väistynyt. 

– Profiloituminen on mennyt hyvin, kun eri 

vuokra-asumisen muodot on erotettu toisistaan 

ja Opiskelijakodit löytyvät helposti yhtiön netti-

sivuilta. Kaikki on tosi selkeästi ja hyvin tehty. 

Sevas Kodit Oy:n hallitus

Jorma Kivimäki, puheenjohtaja 
Markku Lehtola, varapuheenjohtaja
Raija Ranta 
Immanuel Grönlund 
Reijo Pitkäkoski 
Tellervo Tulisalo 
Hannu Flinkkilä
Pertti Rinta-Nikkola
Mauri Ahonen, vuokra-asukasedustaja
Jarmo Rinta-Jaskari, vuokra-asukasedustaja
Eeva Herrala, opiskelija-asukasedustaja

SEVAS KODIT OY:N HALLITUS
Jorma Kivimäki, puheenjohtaja 
Markku Lehtola, varapuheenjohtaja
Raija Ranta 
Immanuel Grönlund 
Reijo Pitkäkoski 
Tellervo Tulisalo 
Hannu Flinkkilä
Pertti Rinta-Nikkola
Mauri Ahonen, vuokra-asukasedustaja
Jarmo Rinta-Jaskari, vuokra-asukasedustaja
Eeva Herrala, opiskelija-asukasedustaja

EEVAN VINKIT 
OPISKELIJA-ASUKKAILLE
»    Osallistu yleisiin asukaskokouksiin 
»    Selvitä miten asioita viedään  

eteenpäin
»    Tutustu Sevaksen nettisivuihin,  

ne ovat hyvä tietolähde 
»    Kysy tarvitessasi apua ja ohjeita  

henkilökunnalta
»    Varmistakaa jatkossakin opiske 

lijoiden edustus hallituksessa

– Hallitustyö Sevaksessa sujuu, koska 

asiat ovat todella hyvin valmisteltuja. 

Kaikki asukastoimikunnat saivat  

esimerkiksi vaikuttaa talousarvioon,  

Eeva Herrala sanoo.
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”TÄNÄ VUONNA ONKIN HIENO JA HISTORIALLINEN TILANNE,  
KUN VUOKRIA EI NOSTETA LAINKAAN.”
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Valoisia näkymiä  
Ykköskodossa
Teksti ja kuvat: Annika Pollari

Sevaksen Ykköskoto helpottaa seinäjoke-

laisten nuorten tietä itsenäiseen elämään  

ja ensimmäiseen omaan kotiin. Nuoriso-

asunnot aivan keskustan tuntumassa ovat 

haluttuja ensikoteja.

Patrik on asunut uudessa kodissaan pari kuu-

kautta, ja huonekalut sekä tavarat alkavat pikku 

hiljaa löytää paikkansa. Naapureihin Patrik ei ole 

vielä ehtinyt tutustua, mutta mielessä muhii aja-

tus heidän kutsumisestaan kokkailuiltaan. 

– Eikös ruoan sanota olevan suora tie sydämeen, 

hän naurahtaa.

Vaivatonta asumista
Patrik antaa Sevakselle täydet pisteet vuokra- 

asunnon saamisen nopeudesta, asioiden sujuvas-

ta hoitamisesta sekä ystävällisestä palvelusta.

– Minun ei tarvinnut kuin kävellä Sevaksen toi-

mistoon ja pääsin heti juttelemaan oikean henki-

lön kanssa. Pääsin katsomaan asuntoa nopeasti ja 

koska se tuntui omalta, vuokrasopimus pystyttiin 

tekemään melkein saman tien.

Asunnon kuntoon Patrik on melko tyytyväinen. 

Väritys on asunnon pintamateriaaleissa kauttaal-

taan valoisan valkoinen. Keittiön varusteet ovat 

hyvässä kunnossa, mikä on kokkailevalle nuorel-

le miehelle tärkeää. Omaa saunaa Patrik ei kaipaa, 

sillä hän käy mieluiten nauttimassa pihasaunan 

puukiukaan löylyistä vanhempiensa luona.

– Jos nyt jotain parantamisen paikkaa keksisin, 

niin äänieristys voisi olla parempi ja lattian muo-

vimaton voisi vaihtaa. Se on vähän "semikamala", 

Patrik toteaa.

Mieli vakituisiin töihin
Patrik on luottavainen tulevaisuuden suhteen. Hän 

toivoo, että pätkätyöt vaihtuisivat jossain vaihees-

sa vakituiseen ravintola-alan työpaikkaan. 

– Nyt on onneksi pikkujoulusesonki alkamassa, 

joten uskon töitä olevan tarjolla. Kun hoitaa työn-

sä hyvin, niin tuuraushommistakin voi tulla va-

kituisia.

Patrik on valmis lähtemään työn perässä muual-

lekin, mutta Seinäjoelle olisi kiva jäädä. 

– Tässäkin mielessä Ykköskoto sopii hyvin elä-

mäntilanteeseeni, sillä voin sanoa vuokrasopi-

muksen irti milloin haluan. 

”PARASTA YKKÖKODOSSA 
ASUMISESSA ON SEN  
SIJAINTI KESKUSTAN 
TUNTUMASSA,  
EDULLINEN VUOKRA 
SEKÄ YLIMMÄN  
KERROKSEN  
VALOISA ASUNTO.”

 R avintolakokiksi viime keväänä valmistu-

nut nurmolainen Patrik Martikkala, 20, 

alkoi mieliä muuttoa vanhempiensa luo-

ta omaan kotiin. Takana olivat oman alan kesätyöt 

ja asuminen vuokrakämpässä Tuurissa. Netissä 

surffailu tuotti osumaksi Sevaksen Ykköskodossa 

sijaitsevat nuorisoasunnot.

– Sijainti keskustan lähellä oli aivan loistava ei-

kä vuokrakaan ollut päätähuimaava. Ei siinä tar-

vinnut kauan miettiä, kun marssin jo Sevaksen 

toimistolle, Patrik muistelee.

Hän ihastui ylimmässä kerroksessa olevaan 

valoisaan kaksioon, josta on kivat näkymät kau-

pungin yli. Tilavassa 49,5 m2:n asunnossa on ma-

kuuhuone, tupakeittiö ja kylpyhuone sekä erillinen 

vaatehuone. Löytyypä asunnosta myös sopivan ko-

koinen parveke. 

– Välillä tuntuu, että tilaa on ihan liikaa yksin 

asuvalle, mutta on se silloin kivaa, kun kaverei-

ta tulee kylään.

Ravintolakokiksi valmistunut Patrik hakee 

kuumeisesti alan töitä. Omassa keittiössään hän 

loihtii herkkuja kavereidensa iloksi. Juustokakut 

ovat intohimoisen leipurin bravuuri.

SEVAS NUORTEN KODIT
»    Tarkoitettu ensimmäiseksi kodiksi nuorille, jotka aloit

tavat omaa itsenäistä elämäänsä.
»   Asuntoa voivat hakea 18–25vuotiaat ensisijaisesti  

seinäjokelaiset eiopiskelevat nuoret, jotka asuvat  
vanhempiensa luona.

»   Edullinen asumismuoto, asunnoissa voi asua max.  
5 vuotta.

»   Kohde: hissillinen kerrostalo (3.–4. krs.) nimeltään  
Ykköskoto, Pellervonkatu 9, valmistunut 1998. 

»   Sijainti: aivan keskustan tuntumassa, palvelujen äärellä. 
»   Asunnot: huoneistoja yhteensä 30, koot 1 h + tupakeittiö 

– 2 h + kk (31–49,5 m2).
»   Keskustele vanhempiesi kanssa ennen päätöksentekoa.
»   Itsenäinen elämä edellyttää vastuuta mm. vuokran

maksusta, asunnon hyvästä huolenpidosta ja  
naapureiden huomioimisesta.

»   Lisätietoa: www.sevas.fi/nuorten-kodit
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keitoksiin ytyä tulisen makunsa mu-

kaisesti.

Pim on sopeutunut hyvin elämään 

Seinäjoella. Hän tutustui heti muihin 

thaimaalaisiin, jotka opastivat häntä 

alkuun omalla äidinkielellään. Kieli-

kurssilta Pim sai lisää omia tuttavia. 

Jarmon lähisukulaiset ovat toivotta-

neet Pimin lämpimästi tervetulleeksi 

sukuun. Pariskunnan sosiaalinen piiri 

on kasvanut ja kansainvälistynyt hy-

vää vauhtia.

Kotimaassaan Pim opiskeli yliopis-

tossa neljä vuotta liiketaloutta ja 

työskenteli kahdeksan vuotta Etelä- 

Koreassa. Pim osaa hyvin englantia, 

joten kielimuuri ei ole ongelma. 

– Nyt voi olla tyytyväinen. On uusi 

 koti ja hyvä puoliso. Voi vain toivoa, 

että terveyttä riittäisi jatkossakin, 

Jarmo lausahtaa. 

Jarmo Rinta-Jaskarin elämä mul-

listui muutama vuosi sitten, kun hän 

tapasi Thaimaassa ihanan naisen. Tii-

viin yhteydenpidon jälkeen Phachuen 

Suphosaen, lempinimeltään Pim, tuli 

Seinäjoelle kokonaiseksi kesäksi. Tä-

mä merkitsi suhteelle sinettiä. Pim 

muutti Suomeen kesäkuussa 2014, ja 

Jarmo vei hänet vihille. Poikamieselä-

mään mitoitettu koti Törnävällä alkoi 

jäädä pieneksi.

– Halusimme ehdottomasti pysyä 

Sevaksen asukkaina, ja Louhenkadun 

uudesta kerrostalosta oli tarjolla juu-

ri meille sopiva kolmio, Jarmo Rinta- 

Jaskari kertoo. 

Asukkaita miellyttävät uudessa ko-

dissa monet seikat. 

– Meillä ei ole yhtään hukkaneliötä, 

komerotilaa riittää ja lisähuone tuli 

tarpeeseen. Parasta on se, että tämä 

tuntui heti kodilta, Jarmo ja Pim to-

teavat.

– Meitä miellyttää täällä asumisen 

laatu. Rakentamisessa ja materiaa-

leissa on otettu huomioon asukas-

viihtyvyys viimeisteltyjä listoja ja 

saumauksia myöten. Sijainti keskus-

tan tuntumassa ja isojen kauppaliik-

keiden lähellä on erinomainen. 

Monimuotoista asumista
Tuki- ja osaamiskeskus Eskoon vuok-

raamissa kahdessa ensimmäisessä 

kerroksessa asuu kehitysvammaisia 

henkilöitä. Etenkin toisen kerroksen 

asukkaat elävät varsin itsenäisesti ta-

vallista kerrostaloelämää.

– On todella hienoa, että meillä on 

tällaisia naapureita. Olen kuullut et-

tä heitä on perehdytetty itsenäiseen 

asumiseen – ja sen huomaa. Heille 

näyttää olevan kunnia-asia, että he 

noudattavat asumisen ohjeita. Lisäk-

si he ovat kohteliaita, ja tervehdimme 

aina kun näemme, Jarmo Rinta-Jas-

kari kiittelee. 

– Ihmisillä on aivan turhia ennakko-

luuloja vammaisia kohtaan. 

Jarmo toivoo, että talon väen  kesken 

virittyy hyvä yhteinen sävel.

– Olemme juuri perustamassa ta-

loon asukastoimikuntaa, joka viestii 

Sevaksen kanssa yhteisistä asioista. 

Talossa on pieni kerhohuone, joka so-

veltuu hyvin kokoontumisiin. Asuk-

kaiden kannattaa olla aktiivisia.

Ahkerointia ja  
yhteisiä harrastuksia
Pim on tällä hetkellä töissä Kivistön 

S-marketissa. Hän on intohimoinen 

marjastaja ja sienestäjä, ja Jarmokin 

viihtyy harrastuksen parissa. Viime 

kesänä pariskunta keräsi ja perkasi 

450 litraa mustikoita ja saman verran 

puolukoita sukulaisille ja tuttaville.

Jarmo on innokas leipuri. Hänen 

täytekakkunsa ja suolaiset piiraansa 

eivät ole turhaan niittäneet mainetta 

tuttavapiirissä. Pim puolestaan kok-

kaa perheen mausteiset thai- ruoat. 

Keittiössä onkin iso riisivarasto ja rii-

sinkeitin. Pakastimeen on varastoitu 

eksoottisia mausteita. Niillä Pim  lisää 

Jarmo Rinta-Jaskari on asunut 

Sevaksen vuokrakodeissa yli  

16 vuotta, joista viimeksi Törnä-

väntien viihtyisässä ”kellotalossa” 

15 vuotta 11 kuukautta. Nyt 

Jarmo on muuttanut vaimonsa 

kanssa Louhenkatu 2:een.

Teksti: Iina Åman, kuvat: Hannu Pettinen

Ystävältä saadun chilin palot pääty-

vät Pimin kokkaamiin aterioihin.

Pimin taitavissa käsissä  

syntyy upeita neuleita.

Pim ja Jarmo nauttivat 

Louhenkadun  

monimuotoisesta  

asumismallista.

”ON TODELLA HIENOA, 
ETTÄ MEILLÄ ON TÄL-
LAISIA NAAPUREITA.”

Louhenkadulla 
kaikki hyvin

LUE PIMIN TULINEN RUOKAOHJE 

Kotoillen-sivulta 19
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Teksti: Iina Åman, kuvat: Hannu Pettinen

Pääsimme kuvaajan kanssa vierailemaan hiljattain valmistuneen kerros-

talon ylimmän kerroksen kodissa Louhenkatu 2:ssa. Muutosta on vain tovi, 

mutta kaksiossa on jo kodikas tuntu. Kaikessa näkyy sisustamisesta kiin-

nostuneen asukkaan ajatus ja kädenjälki. 

Asukkaalla on skandinaavinen sisustusmaku, jossa modernia tyyliä  

pehmentää romatiikan hipaisu. Huonekalut, matot ja kodin tekstiilit ovat 

tarkkaan harkittuja. Asukas haluaa tehdä kestäviä valintoja – siksi keittiön  

pöytäkin on vielä etsinnässä. »

Hyvä Elämä
Iina Åman

 V oiko varjo olla kirkas? Niin kysyy maallikkosaarnaaja Paavo Ruotsalaisen  

Riitta-vaimo oopperassa Viimeiset kiusaukset. Arjen ja koettelemusten kulut-

tama Riitta elää viimeisiä hetkiään ja ihmettelee Paavolle näkyään, korkeita 

puita: ”Katso, tuuli ei heiluta niitä. Katso, ne muodostavat kirkkaita varjoja. Voiko var-

jo olla kirkas?”

Riitan elämässä tummaa varjoa oli riittämiin. Oli raatamista, pojan kuolema, mies 

joka saarnamatkalle lähtiessään vei perheen viimeisen leivän. Mutta Riittaa kantoivat 

vahvat tukipuut. Hän osasi kiittää siitä mitä oli, kirkkaasta järvestä, kotisaaresta, ja  

siitä ”kun tyyntyy iltaan, ei tule halla”. 

Meillä on tapana puhua ”harmaasta arjesta” ikään kuin se olisi vain varjoelämää,  

tasapaksua jolkotusta päivästä toiseen: vähemmän elämisen arvoista kuin juhlat tai  

loma-ajat. Juhlapyhät tuovat vuodenkiertoon kaivattua lepoa ja korkeita hetkiä. Miten  

usein kuitenkin toteamme, että pyhien jälkeen onkin mukava 

palata tuttuun arkeen. Arki tuo elämään rutiinit ja raamit. 

Joskus voimme kokea kipeän iskun, menettää taloudellisen 

turvan, rakkaimman ihmisen, oman terveyden. Menetyksen tuo-

ma pimeä nostaa valoon sen, mikä on arvokasta. Jospa saisi 

vain palata niihin tavallisiin päiviin, jolloin ei tapahtunut mitään erikoista. Voisi hoitaa 

arkiaskareita, kattaa pöytään yhtä monta lautasta kuin ennenkin. Saisi nauraa huolet-

tomasti. Pitkästyä kaupan kassajonossa, koska aika tuntuisi loputtomalta. 

Miten näkisimme arkisen kirkkauden? Auttaisiko siihen huoneentaulu?

Sijaa vuoteesi: olet saanut levätä. Tiskaa astiat: olet saanut syödä. Imuroi: sinulla  

on koti. Tervehdi: sinulla on naapureita. Nauti ulkoilmasta: meillä on puhdas luonto. 

Kehu ja kiitä: voit ilahduttaa toisia. Halaa: joku tarvitsee sinun lämpöäsi. Näe kirkkai-

ta varjoja: muista pyhittää arkipäivä.

VOIKO VARJO 
OLLA KIRKAS?

Modernia 
Romantiikkaa 

Louhenkadulla

Huolellisen sisustajan kodissa jokaisella esi-

neellä näyttää olevan oma paikkansa. Jopa 

valokuvakehykset seinällä odottavat jo val-

miina paikoillaan niihin valikoitavia kuvia. 
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Astiat ovat pääasiassa kotimaisia, 

mutta mukana on myös ruotsalaisia 

ja tanskalaisia esineitä.

Asukas on matkustellessaan kerän-

nyt käytännöllisiä matkamuistoja. 

Suloinen teepannu on Turkista.

Asukkaalle on tärkeää, että koti on 

rauhoittava paikka. Lempipaikka  

kotona on olohuoneen pehmoinen 

sohva. Siihen on mukava istahtaa 

työpäivän jälkeen. 

Vaatteet odottavat vielä pääsyä  

vaatekaappiin. 

Kylpyhuoneessakin riittää  

silmäniloa.

Levollinen vaikutelma syntyy kodin 

vaaleasta värimaailmasta, jota siellä 

täällä maustaa ripaus mustaa, sinis-

tä ja hempeää pinkkiä.

KODISSA ON RUNSAASTI 
YKSITYISKOHTIA, MUTTA 
VAIKUTELMA ON ILMAVA 
JA RAIKAS. 

KATSO LISÄÄ KUVIA
www.sevas.fi/sevasmaailma
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 Teksti: Iina Åman, kuva: iStockphoto

Teknistä isännöitsijää  
tarvitaan moneen lähtöön Pikaopas vastuista  

eri tilanteisiin

tulipalo tai muu hätätilanne ............112

rikkinäinen lamppu ............................asukas 
lattiakaivojen puhdistus ..................asukas 
liesituulettimen puhdistus ..............asukas
ilmanvaihtoventtiilien puhdistus ...asukas
siisteys yhteisissä tiloissa ...............asukas

äkillinen vesivahinko .........................huoltoyhtiö
vuotava hana .....................................huoltoyhtiö
vuotava vessanpytty .......................huoltoyhtiö
rikkinäinen pistorasia .......................huoltoyhtiö
jääkaappi ei toimi ..............................huoltoyhtiö
liesi ei toimi ........................................huoltoyhtiö
kiuas ei lämpene ................................huoltoyhtiö
kerrostalosauna ei ole lämmin 
omalla saunavuorolla .......................huoltoyhtiö
ylimääräistä tavaraa 
kellarikäytävillä ..................................huoltoyhtiö
roskakatoksen epäsiisteys .............huoltoyhtiö
työkalut, roskalavat (talokökkä) .....huoltoyhtiö
unohtunut kotiavain  ........................huoltoyhtiö

ilkivalta ................................................tekninen isännöitsijä
asunnon tapetointi ...........................tekninen isännöitsijä
asunnon isot korjaustarpeet ..........tekninen isännöitsijä
ilmanvaihtokanavien puhdistus......tekninen isännöitsijä
hoitamaton piha tai lumityö ............tekninen isännöitsijä
parkkialueiden järjestys ...................tekninen isännöitsijä/
   Parkkipate 

autopaikan hakeminen .....................vuokrauspalvelut
pihatalkoiden tarjoilut ......................asukastoimen päällikkö
kotieläimen aiheuttama häiriö ........asukastoimen päällikkö
naapurin häiritsevä elämä ...............asukastoimen päällikkö
järjestyssääntöasiat ........................asukastoimen päällikkö

Vuokranmaksuun liittyvät asiat .....vuokranvalvonta

Kattavan vastuunjakotaulukon löydät Sevaksen  
verkkosivuilta osoitteesta: 
http://www.sevas.fi/asuminen/vastuunjakotaulukko/
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 S evas Kotien neljä teknistä isännöitsijää vastaavat Se-

vaksen kiinteistöjen kunnossapidosta ja kiinteistön-

hoidon ohjauksesta. 

Sevaksen tekniset isännöitsijät huolehtivat rakennusten re-

monteista alusta loppuun asti. Isännöitsijät hoitavat pienem-

pien urakoiden kilpailutukset, urakoitsijoiden valinnat, työn 

valvonnan, lopputarkastukset ja työn hyväksymisen. 

Tekniset isännöitsijät teettävät urakoitsijoilla talokohtai-

set huoltotoimet, sähkö- ja putkityöt sekä huoneistokohtai-

set remontit.

Tiivistä yhteistyötä  
huollon ja siivouksen kanssa
– Huoltotyöt eivät ole vain huoltoyhtiöiden asia, vaan suu-

ressa määrin myös meidän isännöitsijöiden vastuulla. Teem-

me kohteisiimme jatkuvasti tarkastus- ja valvontakäyntejä.  

Sevaksella on 40 asuinkohdetta yhtä teknistä isännöitsijää 

kohden, tekninen isännöitsijä Susanna Alho kertoo. 

Huoltoyhtiöt vastaavat asuinkohteissa monenlaisista huol-

totöistä. Huoltomies arvioi huollon tarpeen ja hoitaa asian 

yhteistyössä teknisten isännöitsijöiden kanssa.

– Temppuileva ovenkahva, viallinen pistorasia, rikkoutunut 

laite ja tippuva hana tai vessanpytty kuuluvat huollon  töihin. 

Ensiapua kannattaa pyytää huoltokutsun kautta, Susanna  

Alho opastaa. 

Sevas kehittää jatkuvasti huoltotöiden laadunvalvontaa. 

Tekniset isännöitsijät valvovat myös asuinkohteiden sii-

vousta. 

– Siivous kuten muutkin ylläpitokustannukset sisältyvät 

vuokraan, ja asukkaat tarvitsevat rahalleen vastinetta. 

Työn ja asumisen laadun paras tae on hyvä yhteispeli.

– Pidämme huolto- ja siivousyhtiöiden kanssa säännöllisiä  

palavereita. Toivomme asukkailta palautetta huollosta ja sii-

vouksesta ja välitämme mielellämme myös kiitoksia hyvin 

tehdystä työstä. Myönteinen palaute on yhtä tärkeää kuin 

korjaavakin, Susanna Alho muistuttaa.

Isännöitsijän puheille  
isommissa remonteissa
Asunnon remontin tarpeen määrittelevät tekniset isän-

nöitsijät. Isännöitsijä tekee asukaskäynnin isompien on-

gelmien toteamiseksi. Tekninen isännöitsijä antaa myös 

luvat oman asunnon ehostamiseen, esimerkiksi maalaa-

miseen ja tapetointiin. 

Joskus ongelmat voivat olla hyvinkin monimutkaisia. 

Tällöin isännöitsijät voivat kutsua viranomaiset autta-

maan asioiden ratkeamisessa. 

– Jos asian edistämiseen tarvitaan viranomaisten, esi-

merkiksi terveystarkastajan lausunto, joudumme odotta-

maan asioiden ratkeamista yhdessä asukkaiden kanssa, 

Susanna Alho sanoo.

Tarkkana muutossa ja muutenkin
Asukas on vastuussa asuntonsa kunnossapidosta. Hänen 

tulee – ja kannattaa – ilmoittaa havaitsemistaan puut-

teista ja vioista välittömästi huoltoyhtiölle tai teknisel-

le isännöitsijälle. Näin asukas myös vapautuu vastuusta, 

jos tilanteesta aiheutuu suurempia riskejä tai vaurioita. 

Asukkaan muuttaessa pois isännöitsijä tekee asun-

nossa muuttotarkastuksen. Muuttajan kannattaa kuva-

ta asunto vaikka kännykkäkameralla muuttosiivouksen 

jäljiltä, jolloin asukkaalla on todisteet asunnon kunnos-

ta ja siisteydestä. 

Jos asunnossa on epäkohtia sinne muuttaessa, on syy-

tä ottaa heti yhteys tekniseen isännöitsijään. 

– Asunnon puutteet kannattaa dokumentoida huolelli-

sesti. Tämä on tärkeää varsinkin jos muuttaa viikonvaih-

teessa, jolloin isännöitsijät eivät ole töissä. 

» Asukkaat  
voivat olla yhteydessä  
asumiseen liittyvissä  

teknisissä kysymyksissä  
Sevas Kodit Oy:n  

kiinteistösihteeriin  
ja teknisiin  

isännöitsijöihin.
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Pimin tulinen  
katkarapupaistos

Kodin tavarat kuriin! 
Maailmalla – ja myös Suomessa – leviää 
kulovalkean tavoin KonMari-siivous-
systeemi. Hyödynnä siitä se, mikä on 
sinusta järkevää ja toimivaa. Tehtäviä  
on vain kaksi: karsiminen ja säilytys-
paikkojen valinta. Säilytyksen pitää olla 
sellainen, mihin tavara on helppo laittaa 
takaisin käytön jälkeen.

Valitse ne tavarat, jotka tuottavat  
sinulle iloa ja jotka haluat pitää. Ota jo-
kainen tavara käteesi ja kysy: Tuottaako 
tämä iloa? Jos ei tuota, hävitä se. Anna 

pois, myy, kierrätä tai pane roskikseen. 
Säilytä vain sellaista mistä oikeasti  
pidät ja millä on sinulle merkitystä.

Konmari neuvoo järjestämään tavara-
lajeittain, ei kaappi tai huone kerrallaan. 
Aloita helpommista ja etene vaikeam-
piin, tunnearvoa sisältäviin.

1. Vaatteet. Jaa alaryhmiin: ylä- ja ala-
osat, ripustettavat, sukat, alusvaatteet 
jne.
2. Kirjat. Ota pois hyllystä, jaa nekin  
alaryhmiin aiheen mukaan.
3. Paperit. Säilytä vain ne joita parhail-

TEE PÄIVITTÄIN
»    jätä vuoteesi tuulettumaan  

aamutoimien ajaksi
»    sijaa vuoteesi
»    siisti keittiö aamiaisen jälkeen
»    järjestele tavarat paikalleen
»    poista roskat ja tahrat

TEE VIIKOITTAIN 
»    imuroi lattiat, matot ja tekstiili

pintaiset huonekalut
»    pyyhi lattiat tarvittaessa nihkeällä
»    pyyhi pölyt ja puhdista likaantuneet  

pinnat
»    pese wc ja kylpyhuone
»    tyhjennä kierrätysastiat
»    hoida kukat

TEE SILLOIN TÄLLÖIN
»    pese ikkunat
»    puhdista lattiat perusteellisemmin  

ja pyyhi lattialistat
»    järjestä ja pyyhi kaapit, hyllyt  

ja laatikot
»    puhdista valaisimet 
»    pese lattiakaivo
»    puhdista tuuletusventtiilit ja patterit
»    puhdista sauna
»    puhdista seinät ja ovet
»    harjaa katosta pölyt
»    tuuleta ja pese tyynyt, täkit,  

päiväpeitot, matot ja verhot
»    huolla jääkaappi, pakastin, pesukone, 

uuni ja liesituuletin 

Jotkut tehopakkaukset raatavat jopa 

koko listan läpi joulusiivoa tehdes-

sään. Jos et yllä aivan tällaisiin huip-

pusuorituksiin, ota ilo irti pimeästä 

vuodenajasta. Sammuta valot, sytytä  

kynttilä ja katso: pölypallerot ovat 

poissa silmistä. 

Lisää hyödyllisiä ohjeita Marttojen 

nettisivuilla www.martat.fi

laan käytät, tilapäisesti tarpeelliset 
sekä pysyvästi säilytettävät.
4. Sekalaiset. Esim. levyt, ihonhoito-
tuotteet, arvoesineet, sähkölaitteet, 
harrastustarvikkeet, käyttöaineet,  
keittiövälineet ja elintarvikkeet.
5. Tunne-esineet. Pidellessäsi niitä  
kädessäsi selvität tilisi menneisyytesi 
kanssa. Et tarvitse enää kaikkia niitä  
esineitä. Vanhat rakkauskirjeet, lasten 
askartelut…
6. Valokuvat. Katsele niitä yksitellen. 
Kuva voi olla puhutteleva tai yhden-
tekevä.

Kullakin esineellä on oltava paikka, jonne 
panet sen käytön jälkeen. Jatkossa osta 
aina vain se minkä tarvitset, ei ylimää-
räistä.

Konmarin ajatus ei ole uusi, vain uu-
dessa paketissa. 1800-luvulla William 
Morris sanoi: Älä pidä kodissasi mitään 
sellaista, mitä et tiedä hyödylliseksi tai 
joka mielestäsi ei ole kaunista.

Lähde: Marie Kondo – KonMari Siivouk-
sen elämänmullistava taika

Paistettuja  katkarapuja  ja vihanneksiaporkkanaakukkakaaliaparsakaaliasieniäsokeriherneenpalkoja
raakoja katkaravunpyrstöjä
öljyä
ripaus sokeriasoijakastikettachiliähieman kanalientäPilko kasvikset ja sienet sopivan kokoisiksi 

suupaloiksi.
Paista katkarapuja hetki öljyssä. Kun ravut 

alkavat olla kypsiä, lisää pannulle pilkotut 

vihannekset ja sienet. Paista pikku hetki niin, 

että vihanneksiin jää hyvä purutuntuma.

Lisää mausteet ja kanalientä vain sen  

verran, että ainekset maustuvat siinä.  

Kuumenna ruoka  vielä nopeasti.  
Varmista suolan määrä ennen tarjoilua.

Tarjoa keitetyn riisin kanssa.

 L ouhenkadulla asuvan 

thaimaalaissyntyisen 

Pim Suphosaenin avio-

mies pitää erityisen paljon katka-

ravuista. Jos mies saisi päättää, 

vaimo valmistaisi useamminkin 

hänen tulista lempiruokaansa. 

Thaimaalaiseen tapaan ruo-

ka valmistuu nopeasti ja 

rennolla otteella. Pimin ruo-

kaohjeessa ei ole mainittu 

aineksien määriä. Ne voi jo-

kainen päättää itse omien 

mieltymysten ja ruokailijoi-

den määrän mukaan. 
Pölyt pois silmistä
Harvassa lienevät ne poikkeusyksilöt, joiden mielipuuhaa on pöly-

palleroiden metsästys ja tiskivuorijonojen valloitus. Martat, nuo  

arjen monitoimi-ihmeet, saavat siivoamisen vaikuttamaan kuitenkin 

helpolta ja houkuttelevalta ajanvietteeltä. 

Marttojen siivousvinkeissä keskeistä on rytmi: mitä tehdä päivit-

täin, mitä viikoittain ja mitä harvakseltaan. Kun virität rytmitajusi 

Marttojen taajuudelle, siivouskin sujuu kuin tanssi. 
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 L ouhenkatu 2:n kahden 

alimman kerroksen huo-

neistoihin on muuttanut 

kehitysvammaisia asuk-

kaita. Toisen kerroksen asukkaat elä-

vät kodissaan varsin itsenäisesti. 

Haluamaansa tukea ja ohjausta he 

saavat tarvitessaan Eskoon henkilö-

kunnalta, joka päivystää talossa ym-

pärivuorokautisesti. 

Hyvää arkea töissä ja kotona
Mikko Hankkion arki uudessa kodis-

sa on lähtenyt rullaamaan jouhevasti. 

Työaamuina hän kulkee linja-autolla 

työpaikalleen Kärjenmäen toiminta-

keskukselle. Kun päivä ilta päivällä 

kolmelta päättyy, Mikko Hankkio pa-

laa kotiin ja tapaa ottaa loppupäivän 

rennosti.

– Kuuntelen hengellistä musiikkia 

Kahden 
kerroksen 

väkeä
Teksti: Iina Åman, kuvat: Timo Aalto

Kaikki uusiksi
Anu Loviisa Marttilalle muutto Vuo-

rikodilta Louhenkadulle 12.9. toi mu-

kanaan sekä luopumisen että ilon 

tunteita.

– Olihan se vähän haikeaa, kun 

olin asunut Vuorikodilla jo 25 vuotta.  

Mutta muuttovalmennuksessa oli ki-

va suunnitella uutta kotia. 

– Ostin itselleni uudet huonekalut. 

Ulla-serkkuni auttoi ostosten teos-

sa ja auttoi yhdessä sisarteni kanssa 

minua myös sisustamisessa. Täällä 

järjestetään tuparit, ja silloin 91-vuo-

tias isänikin pääsee katsomaan uutta  

kotia, Anu Marttila iloitsee. 

Marttila on monipuolisesti taiteel-

linen. Hän laulaa karaokea ja käy tai-

depiirissä. 

Anu Marttilalla on vaihteleva työ.

ja 90-luvun discoa. Minulla on moni-

puolinen musiikkimaku, Hankkio se-

littää.

Mikko Hankkion kaunis koti on 

huippusiisti. Hänellä on viihtyisä olo-

huone, jossa on hyvin varusteltu keit-

tiötila, makuuhuone, kylpyhuone ja 

talvilämmin, tilava parveke. Seestei-

nen ja valoisa tunnelma syntyy har-

monisista väreistä ja varmalla maulla 

valituista huonekaluista. 

Muutossa ja sisustamisessa ovat 

häärineet apuna vanhemmat, sisar 

sekä veli perheineen. 

Mikko Hankkion sydäntä lähellä 

ovat erityisesti veljen 5- ja 6-vuotiaat 

lapset. Hekin olivat auttamassa mi-

nua muutossa.

– Taulut vain pitää vielä ripustaa 

seinille, Mikko Hankkio suunnittelee. 

– Käyn maanantaisin ja tiistai-

sin töissä toimintakeskuksessa. 

Teen alihankintahommia, pussitan 

kakun koristeita ja nonparelleja. Kes-

kiviikkoisin ja torstaisin käyn Eskoon 

Kaarisillassa. Autan siivoojia, imuroin 

ja laitan välipalaa. 

– Täällä Louhenkadulla on kivat 

ohjaajat ja kivat naapurit. Poikays-

täväkin käy usein istumassa iltaa, 

keitämme kahvia ja juttelemme. Telk-

karista katson Uutta päivää, Salkka-

reita ja Kaunareita. Siinä ilta kuluu 

mukavasti. 

– Olen tykännyt kovasti asua 

Louhenkadulla. On uusi,  

kodikas koti ja talon kaikki  

uudet hienot yhteiset tilat. 

Mikko Hankkion aamurutiinei-

hin kuuluu sanomalehti Ilkka. 

Viihtyisässä  

kodissa kaikki on uutta. 

”Tämä muutto  
on ollut iloinen asia”
Louhenkatu 2:n ensimmäisessä kerrok-
sessa sijaitsee kahdeksan hengen  
ryhmäkoti. Asukkaiden tukena on henki-
lökuntaa ympäri vuorokauden. Toisessa 
kerroksessa on palveluasuntoja eri-
tyistä tukea tarvitseville kehitysvam-
maisille henkilöille. Sevas Kodit vuokraa 
asunnot Eskoolle. 

Ylimmissä kerroksissa 3–5 on ta-
vallisia vuokrakoteja. Talon pesula ja 
 kerhohuone sekä piha-alue ovat yhteis-
käytössä.

Mahdollisimman itsenäistä elämää
Tuki- ja osaamiskeskus Eskoon asukkai-
den elämä Louhenkadulla on asettu-
massa muuton jälkeen uomiinsa. 
Useimmat toisen kerroksen asukkaat 
käyvät töissä neljänä päivänä viikossa. 
Perjantaisin he tekevät kotiaskareita ja 
valmistautuvat viikonvaihteen viettoon. 

– Omatoimisimmat asukkaat hoitavat 
asioitaan hyvin itsenäisesti. Joidenkin 
asukkaiden kanssa olemme mukana koti-
töiden tekemisessä, sairaanhoitaja Heli 
Haapoja kertoo.

Ensimmäisen kerroksen arki on hoidol-
lisempaa. Väkeä on enemmän kotosalla 
arkisinkin.

– Talon suunnittelussa on kiinnitetty 
paljon huomiota asumisviihtyvyyteen. 
Huoneistot ovat kauniita, etäisyydet 
kaupungille ovat ihanteelliset ja kaupat 
ovat lähellä. Asuntojen ikkunoista voi 
seurata liikennettä ja nähdä sekä ihmisiä 
että citypupuja. Tämä muutto on ollut 
monessa mielessä iloinen asia, Mirva 
Laakso toteaa. 

– Vaikka puhutaankin yksilöllisestä, 
itsenäisestä asumisesta, myös yhteiset 
oleskelutilat ovat tärkeitä. Talossa on 
lisäksi todella hyvä saunaosasto. Vam-
maisten asumisasioissa ollaan menossa 
hyvään suuntaan, Mirva Laakso pohtii.

SEVAS ERITYISKODIT
Asukkaaksi hakeudutaan oman  
kunnan sosiaalitoimen kautta. 
»    Kuusikuja 34
»    Louhenkatu 2
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 S uomen väestö ikääntyy 

vauhdilla samalla kun ym-

pärivuorokautista vanhus-

ten laitosasumista ollaan 

purkamassa. Lähivuosina kuntien 

täytyy kehittää ikäihmisille sopivia 

asumismuotoja ja palveluja.

Seinäjoella ikäihmisten laitoshoi-

to loppuu ensi vuoden alussa. Tilal-

le tulee tehostettu palveluasuminen 

kodinomaisessa ympäristössä, jossa 

jokaisella on oma huone ja hygienia-

tilat. Lisäksi on yhteistä oleskelu- 

ja ruokailutilaa. Niin rakennuksissa 

kuin ympäristössäkin on kiinnitet-

ty erityistä huomiota viihtyisyyteen 

ja esteettömyyteen. Uudenlaisia tilo-

ja on tehty vanhaa saneeraamalla ja 

uutta rakentamalla.

Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja ter-

veydenhuollon palvelurakenneuu-

distuksen ikäihmisten palvelujen 

muutosagentti Anneli Saarinen 

peräänkuuluttaa kunnilta toimia 

ikäihmisten asumisen, hyvinvointia 

tukevien palvelujen ja elinympäristö-

jen kehittämiseksi. 

– Asuminen ja elinympäristö vai-

kuttavat ikäihmisten hyvinvointiin 

merkittävästi. Kuntien tulee tuntea 

senioreiden erilaiset asumistarpeet 

ja ottaa ne huomioon kaavoitukses-

sa ja muussakin suunnittelussa, Saa-

rinen sanoo.

Ikäihmiset tarvitsevat 
erilaisia koteja

Monet Sevas Kodit Oy:n 

vuokra-asunnoista soveltuvat 

myös senioreille. Louhenkatu 

2:een on noussut uusi esteetön 

asuinkohde.

Kaikilla ei ole 
varaa omaan asuntoon
Tehostetun palveluasumisen lisäksi 

tarvitaan myös sekä yksityisten että 

kuntien omaa monipuolista asunto-

tuotantoa, jotta eri elämäntilanteissa 

olevat ikäihmiset voivat valita itsel-

leen parhaiten soveltuvan asumis-

muodon. 

– Törmään usein siihen, että oma-

kotitalosta saaduilla rahoilla ei 

pystytäkään ostamaan uutta kerros-

taloasuntoa kaupungin keskustasta. 

Siksi tarjolla pitää olla myös osaomis-

tus-, asumisoikeus- ja vuokra-asunto-

ja, Saarinen lisää.

Hän kannattaa palvelualueiden 

muodostamista eri puolille kuntia ja 

kaupunkeja. Palvelualueet synnyttäi-

sivät uudenlaista yhteisöllisyyttä ja 

vähentäisivät ympärivuorokautisen 

palvelun tarvetta.

– Palvelualueen keskiössä on senio-

ritalo tai -keskus, jossa ikäihmiset 

voivat asua omissa asunnoissaan ja 

hankkia tarvitsemansa palvelut se-

kä talon omilta ja ympärillä olevilta 

palveluntuottajilta että kunnan koti-

hoidosta. Myös alueen muut asuk-

kaat voisivat käyttää senioritalon 

palveluja. Näin syntyisi luontevaa 

kanssakäymistä alueen eri ikäisten 

asukkaiden kesken.

Huolehdittava  
muustakin kuin seinistä
Seinäjoella on toiminut jo usean vuo-

den ajan kaupungin sosiaalitoimen ja 

tekniikkakeskuksen muodostama eri-

tyisasumisen työryhmä, joka pohtii 

yhdessä rakentajien ja palveluntuot-

tajien kanssa ikäihmisten asumisen 

haasteita ja etsii niihin ikääntyvän 

väestön toiveiden ja tarpeiden mu-

kaisia ratkaisuja. 

– Senioriasumiseen liittyvät muut-

kin asiat kuin vain seinät. On mietit-

tävä liikenneratkaisuja, ympäristön 

toimivuutta, palveluiden läheisyyttä 

sekä turvallisuutta.

Myös ikäihmisten aktiivisena py-

symiseen tulisi kiinnittää huomio-

ta tarjoamalla taloissa esimerkiksi 

erilaista kerhotoimintaa sekä kun-

toilumahdollisuuksia niin sisä- kuin 

ulkotiloissakin. Pihoihin voisi asen-

taa esimerkiksi ulkokuntoiluvälineitä.

Ikäihmisten suurimpia asumiseen 

liittyviä huolenaiheita ovat taloudel-

listen resurssien riittäminen, muutta-

misen vaikeus sekä turvattomuuden 

tunne. 

– Omasta kodista luopuminen on 

monelle vaikea paikka. Murehditaan 

rahojen riittävyyttä sekä uuteen paik-

kaan siirtymistä. Turvattomuuden 

tunne on myös hyvin yleinen, varsin-

kin jos läheiset asuvat kauempana. 

Ikääntyvälle väestölle täytyy kehittää erilaisia asumisen muotoja, jotka tukevat  

kotona asumista mahdollisimman pitkään. Kaikki eivät halua omistusasuntoa,  

myös osaomistus- ja vuokra-asuminen kiinnostavat senioreita.

Teksti: Annika Pollari, kuvat: Annika Pollari & Timo Aalto

SEVAS SENIORIKODIT
Asuinkohteemme, joista 
löytyvät kaupungin  
kotihoidon palvelut
»    Kanteleenkatu 3 
»    Kototie 26

Anneli Saarinen puhuu ikäihmisten  

asumistarpeiden puolesta uudessa  

roolissaan Etelä-Pohjanmaan sosiaali-  

ja terveydenhuollon palvelurakenne- 

uudistuksen ikäihmisten palvelujen  

muutosagenttina. 
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Upea piha
 asukkaiden ilona
Teksti ja kuvat: Iina Åman

 S ain heinäkuussa kutsun  

käydä tutustumassa Koulu- 

katu 52:n asukastoimikun-

nan järjestämiin perintei-

siin puutarhatalkoisiin. En osannut 

arvata, miten upea, puistomainen pi-

ha asuinkohteessa onkaan – ja mel-

kein keskellä kaupunkia. 

Pihatalkoissa ahkeroi toistakym-

mentä asukasta. Siltikin oli pakko 

hämmästellä, miten tämä hieno kei-

das on saatu aikaan. 

– ”Pääsuunnittelijamme” on Kirsti   

Nurmela, hänellä on silmää ja taitoa. 

Me muut osallistumme ilomielin pi-

hatöihin. Tällä kertaa leikkasimme 

alas hanhikit ja kurttulehtiruusut,  

jotka eivät selvinneet talvesta. Pen-

saat ja puutkin alkavat olla jo vanhoja, 

ja niiden uusiminen on pian ajankoh-

taista, asukastoimikunnan puheen-

johtaja Jorma Lehtonen kertoo.

Kirsti Nurmela ja sota  

rikkaruohoja vastaan.

– Tykkään tehdä pihatöitä. Ei sitä 

viitsi tuvassakaan olla kesäpäivänä, 

Arja Lahti-Luopa mainitsee.

Muutaman tunnin ahertamisen 

jälkeen talkooväki kerääntyy grillin 

ympärille. Mukava jutustelu luo lep-

poisaa ja välitöntä tunnelmaa. Asuk-

kaat tuntuvat viihtyvän keskenään ja 

nauttivan kotipihan rauhasta.

– Täällä asuu mukavaa väkeä. Meil-

lä ei ole mitään häiriötä. Paikka on 

tosiaan rauhallinen, ja kuitenkin kaik-

kialle on lyhyt matka. Olemme tyyty-

väisiä täällä, Ulla Lehtola kiittelee.

Asukkaiden tyytyväisyydestä ker-

too sekin, että useimmat ovat viih-

tyneet vuonna 1966 rakennetussa 

kerrostaloyhteisössä vuosikymme-

niä. Mukana on vielä jopa alkuperäis-

asukkaita.

Tässä kuvaterveisiä kesäpäivästä 

talven keskelle. 

KATSO LISÄÄ KUVIA
www.sevas.fi/sevasmaailma

YHTEISHENGELLÄ  RAKENNETTU

Pirjo Koskinen haravoi puutarhan  

leikkuujätteitä monta kottikärryllistä.

Ulla Lehtola nautti y
hdessä tekemi- 

sestä hyvässä naapurihengessä.

Jorma Lehtonen, Hannu Perkiö ja Erkki  

Pihlaja ja talkoiden pukukoodi: lippalakki.

Asukkaat siirsivät edelliskesänä grillikatoksen 

parempaan paikkaan ja maalasivat sen.

Pirjo Koskinen, Kirsti Nurmela ja Jorma Lehtonen lepuut-

tavat jalkojaan ja nauttivat puutarhan kauneudesta.

Grillimestari Erkki Pihlaja vastasi  

talkoolaisten ruokahuollosta.

Vesa Inkeri ja Nina-tytär liittyivät  

talkoiden päätteeksi grilliseurueeseen.

Pihatalkoot osuivat sopivasti Vesa Inkerin lomapäivään.
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Yhden ja kahden hengen asuntokunnat muodostavat 

valtaenemmistön kaikista asuntokunnista.

Tilastokeskus tekee muutaman vuoden 
välein väestöennusteita. Etelä-Pohjan-
maan liiton kunta-asiamies Marko Ros-
sinen keräsi Sevasmaailma-lehdelle 
tilastotietoa alueemme väestöstä ja 
asumisen näkymistä.

Väki etsiytyy keskuksiin
Seinäjoella oli 61 500 asukasta vuoden 
2015 lopussa. Suurin ikävuosiryhmä oli 
23-vuotiaat, joita oli 1 114 henkilöä.

– Kaupungin väestö on kohtuullisen 
nuorekasta. Väestöennusteen mukaan 
vuonna 2035 kaupungissa asuu 72 000 
henkilöä, ja suurin ikäryhmä on edelleen 
23-vuotiaat, Marko Rossinen sanoo. 

Nuorten aikuisten eli 15–29-vuotiait-
ten ikäryhmä kasvaa noin 8 % ja on noin 
13 600 vuonna 2035. Tässä ikäryh-
mäs sä asuinkunnan valintaan vaikutta-
vat koulutuspaikat, työ- ja asuntotilanne 

sekä perhesuhteiden muutokset.
Vuosina 1988–2014 Seinäjoki on ollut 

ainoa kunta Etelä-Pohjanmaalla, jossa 
eläkeläisten määrä on kasvanut joka 
vuosi. Kaupungissa asuu 65 vuotta 
täyttäneitä noin 11 100. Vuonna 2035 
heitä on noin 16 800. 

Ikääntyneitä vetävät puoleensa kau-
pungin palvelut ja kerrostaloasumisen 
helppous. 

– Esteettömyys, palvelujen saata-
vuus ja senioritalojen keskeinen sijainti 
ovat ratkaisevia tulevaisuuden kaupun-
kisuunnittelussa, Rossinen pohtii.

Yhä useampi asuu  
yksin ja vuokralla
Yhden ja kahden hengen asuntokunnat 
ovat lisääntyneet Seinäjoella tasaista 
tahtia vuodesta 1985 lähtien, ja tahti 
jatkuu. Yhden hengen talous on ollut 

yleisin asuntotyyppi vuodesta 2001  
lähtien. Noin puolet yksin asuvista  
asuu kerrostalossa.

– Perheisiin kuulumattomia ja yksin 
asuvia Seinäjoella oli vuoden 2015  
lopulla 12 283 henkilöä. Iso piikki näkyy 
noin 20-vuotiaiden keskuudessa, kun 
lapsuudenkodista itsenäistytään opis-
kelemaan tai työelämään.  

Toisen ison yksin asuvien ryhmän 
muodostavat 65 vuotta täyttäneet. 

Noin 31,9 % Seinäjoen asukkaista asui 
viime vuoden lopussa vuokralla. Heidän 
osuutensa on kääntynyt nousuun.  
Eniten vuokra-asuntokunnista on yhden 
henkilön asuntokuntia eli noin 65 %.

– Perheiden keskikoko pienentyy. 
 Pienempien asuntokuntien yleistyessä 
vuokra-asuntojen kysyntä kasvaa, 
Marko Rossinen toteaa. 

SEINÄJOKI TILASTOINA

Väkiluku kasvaa,  
asuntokunnat pienenevät

Teksti: Iina Åman, graafit: Semio Oy, lähde: Tilastokeskus

Seinäjoella on 12 283 perheisiin kuulumatonta ja yksin 

asuvaa, joista ikääntyneet ovat ylivoimaisesti suurin 

ikäryhmä.
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 P ikkukujan 3 B:n rivitalo-

asukkaat, etupäässä Susan-

na Seppälä, Marko ja Kirsi 

Hietala, Petri Salo sekä liuta pihan 

lapsia halusivat yhdessä kohentaa ta-

lon takapihaa rumentaneen ryteikön 

viihtyisäksi pihamaaksi. 

Sevas lähti tukemaan naapurusten 

suunnitelmaa. Asukkaat perkasivat 

pimentävän puuston ja ryteikön pois. 

Tilalle saatiin auringonvaloa, nurmik-

koa ja toimintapihaa. 

Yhteispelillä edullisesti
– Kiinteistöhuolto Seiki kävi tyhjen-

tämässä neljä jätelavallista perkaus-

työstä kertynyttä roskaa pois. Sevas 

Kodit hankki paikalle multaa, ja lisäk-

si olemme ostaneet itse erilaisia ty-

kötarpeita. Saimme tutuilta lainaksi 

työkaluja tarpeen mukaan. Iso urak-

ka saatiin tehdyksi mahdollisimman 

halvalla, Susanna Seppälä kertoo.

Susanna ei ole aiemmin ollut puu-

tarhaihmisiä.

– Onneksi naapurin Kirsi ja Marko 

ovat. Heillä oli näkemystä siitä, mitä 

piha voisi olla. 

Hietalat ovat samaa mieltä.

– Uusi piha-alue on lapsille turval-

lisempi kuin sisäpihan leikkialue, sil-

lä jotkut autoilevat siellä aika kovalla 

vauhdilla, Marko Hietala toteaa. 

Hietalat ovat innokkaita chilin vilje-

lijöitä, ja innostus levisi talon toiseen 

päätyyn asti. Susanna Seppäläkin 

kasvatti viime kesänä omat chilit. 

Viljelyksiä on tarkoitus vielä lisätä 

nyt, kun pihassa riittää lääniä.

– Olemme tilanneet itsellemme kas-

vihuoneen, jonka aiomme pystyttää 

omalle piha-alueellemme, Marko ker-

too.

Palkitseva urakka
Susanna Seppälän mukaan suurim-

paan kohennustyöhön meni pari tii-

vistahtista viikkoa.

– Illalla ei tarvinnut miettiä että tu-

leeko uni, Susanna nauraa.

– Tämä urakka lisäsi positiivista il-

mapiiriä ja iloa naapuriyhteisön elä-

mään. Yhteistyöllä olemme saaneet 

kaiken aikaan. Mutta ilman Hieta loita 

tästä hommasta ei olisi tullut yhtään 

mitään, hän tunnustaa. 

Turvallista viihtyisyyttä
Pihan suunnittelu alkoi viime vuoden 

puolella, ja tämän vuoden elokuussa 

päästiin töihin. 

– Omatkin kolme lastani touhusi-

vat innoissaan perkaustöissä. Lapsis-

ta parasta on se, että he voivat leikkiä 

ja pelata ulkona nyt paljon vapaam-

min. Takapihalla voi purkaa energiaa 

ilman että omat tai naapureiden autot 

ovat vaarassa, Susanna sanoo. 

Pikkukujan ryteikkö muuttui 
hulppeaksi pihaksi Teksti: Iina Åman, kuvat: Timo Aalto

Kirsi ja Marko Hietala innosti-

vat naapurit pihanparannus-

talkoisiin. Nyt pusikon tilalla 

on isot nurmikkoalueet, tram-

poliinit ja kasvihuoneet.

Kanerva kaunistaa etupihan veran-

taa.

26 | sevasmaailma 27 | sevasmaailma



VUOKRAKODIT JA 
SENIORIKODIT  
Asunnon vuokraaminen,  
irtisanominen ja asuminen  
06 420 3311

OPISKELIJAKODIT JA 
NUORTEN KODIT 
Asunnon vuokraaminen,  
irtisanominen ja asuminen  
06 420 3366

VUOKRANMAKSUASIAT 
06 420 3355

KIINTEISTÖASIAT JA  
TEKNINEN ISÄNNÖINTI 
06 420 3333

YHTIÖN TALOUSASIAT 
Kirjanpito ja ostoreskontra 
06 420 3322

HALLINTO 
Talousjohtaja Sirpa Kauppila 
06 420 3324 
Toimitusjohtaja Jukka Penttilä 
06 420 3330

Toimituskunta: Jukka Penttilä, Maarit Pitkäkangas, Asko Heikkilä, Susanna Alho, Iina Åman Toimitus: Iina Åman, Viestintätoimisto Tenho  
Ulkoasu ja taitto: Tanja Mäki-Jussila, Semio Oy Kannen kuva: Hannu Pettinen, Semio Oy Julkaisija: Sevas Kodit Oy  

Painopaikka ja painosmäärä: Litoset/KTMP Group, 4000 kpl Lähetä palautetta ja juttuvinkkisi: iina.aman@tenho.fi, puh. 0400 656 188

Hyvän
mielen koti.

Käyntiosoite / Address:
Matti Visannin kuja 10
60100 Seinäjoki
Avoinna arkisin klo 9.30–15.30
Open weekdays from 9.30 to 15.30
www.sevas.fi

RENTAL HOMES AND 
SENIOR HOMES  
Renting and termination of an  
apartment, living in an apartment 
+358 (0)6 420 3311

STUDENT HOMES AND 
STARTER RENTAL HOMES 
Renting and termination of an  
apartment, living in an apartment 
+358 (0)6 420 3366

RENT PAYMENT 
+358 (0)6 420 3355

REAL ESTATE AND  
TECHNICAL PROPERTY MANAGEMENT 
+358 (0)6 420 3333

FINANCIAL ADMINISTRATION 
Accounting and accounts payable 
+358 (0)6 420 3322

MANAGEMENT 
Administration Director, Sirpa Kauppila 
+358 (0)6 420 3324 
Managing Director, Jukka Penttilä 
+358 (0)6 420 3330

Kaikki palvelut  
yhdestä osoitteesta

All services  
from one place

www.sevas.fi

VUOKRAKODIT

NUORTEN KODIT

OPISKELIJAKODIT

ERITYISKODIT

SENIORIKODIT

  Sevas Kodit
  Sevas Opiskelijakodit

OLEMME MYÖS FACEBOOKISSA!
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