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OLI ILO lukea tuoreen asukastyyty
väisyystutkimuksen tuloksia ja huoma
ta miten tyytyväisiä te asukkaat olet
te Kotilinnasäätiön toimintaan. Voit
te tutustua tutkimuksen tuloksiin tar
kemmin sivulla 5. Hyvällä palautteella 
on iso merkitys koko henkilökunnal
lemme. 

Vaikka saamamme tulokset olivat erin
omaiset, niin työmme ei suinkaan ole 
valmis, vaan jatkamme säätiön toimin
nan kehittämistä yhdessä teidän kans
sanne. Teistä moni onkin ollut meihin 
yhteydessä ja toivon yhteydenottoja 
jatkossakin. Haluamme olla asukkai
demme rinnalla, ja itsekin jalkaudun 
mielelläni kentälle. Tapaamisiin siis 
asukaskokouksissa ja muissa tapahtu
missa!

Valmistelemme parhaillaan ensi vuo
den talousarviota. Kotilinnasäätiön ta
lous on kunnossa eikä ainakaan tässä 
vaiheessa ole kovia paineita vuokran

korotuksiin. Teemme koko ajan töitä 
sen eteen, ettei niitä tulisikaan.
On tärkeää, että pääsimme kaupun
gin kanssa sopuun Muotialantie 36:n 
tontin maanvuokrasopimuksen siirtoa 
koskevassa asiassa. Sekä Tampereen 
kaupunginhallitus että Kotilinnasää
tiön hallitus ovat hyväksyneet sovin
toesityksen. Vakuutan, että Kotilinna
säätiölle ei tässä prosessissa aiheutu
nut minkäänlaista taloudellista vahin
koa. Saimme vuokrasopimuksen siir
rosta 1,1 miljoonaa euroa, ja maksam
me kaupungille nyt 775 000 euroa eli 
jäimme plussan puolelle. Se on tietysti 
ikävää, että asia on tuonut meille ne
gatiivista julkisuutta. Kiitos asukkail
le ymmärryksestä.

Säätiö rakennuttaa uusia Kotilinnoja 
jatkossakin. Meillä on tonttivaraukset 
Pappilaan ja Tampellaan ja informoim
me teitä näistä kohteista tarkemmin, 
kunhan rakentamiseen liittyvät aika
taulut selviävät. Pidämme hyvää huol

ta rakennuskannastamme ja meillä on 
tälläkin hetkellä menossa isoja korjaus
hankkeita. Rakennuttajapäällikkömme 
kertoo niistä tarkemmin viereisellä si
vulla. Itse haluan lähettää erityiskii
tokset Pohjolankadun asukkaillemme. 
He ovat suhtautuneet kovin kärsivälli
sesti remontteihin, jotka ovat ainakin 
tältä erää päättyneet. Nyt selvitetään 
tuleeko korjauksille vielä lisätarvetta.

Euroopan uusi tietosuojaasetus on 
yhtenäistänyt henkilötietojen käsitte
lyn kaikissa EUmaissa. Asia on meil
lä kunnossa ja asukasrekisterit ajan ta
salla. Asukkaat voivat olla luottavaisin 
mielin, sillä käsittelemme henkilötieto
ja aina hyvin huolellisesti.

Kiitos kaikille asukkaillemme hyvästä 
yhteistyöstä ja tuesta. Toivotan teille 
hyvää kesää.

Atanas Aleksovski
Kotilinnasäätiön toiminnanjohtaja

Terveisiä Kotilinnasta!

Kiitokset Kirjavaisen ja
Raholan asukkaille! 
RAHOLAN KOTILINNAN Ctalossa sattui talvella yllättävä tapaus, kun his
sikuiluun pääsi vettä ja hissin moottori rikkoontui. Kuusikerroksisessa talos
sa jouduttiin olemaan kaksi viikkoa ilman hissiä, mutta haastavasta tilanteesta 
selvittiin hienosti naapuriavun ansiosta. Asukkaat totesivat, että ketään ei jä
tetä oman onnensa nojaan ja auttoivat toinen toisiaan. Myös asukasisännöitsi
jä kävi keräämässä roskapusseja ja tarjosi kauppaapua.

Kirjavaisella puolestaan on tehty hissiremonttia syksystä saakka. Remontti 
on aiheuttanut melua, pölyä ja muuta häiriötä, mutta asukkaat ovat jaksaneet 
suhtautua asiaan kärsivällisesti. Saadaanhan lopputuloksena esteetön kiinteistö.

Lämmin kiitos sekä Raholan että Kirjavaisen asukkaille hienosta asenteesta!

&
Kotilinnasäätiö
korjaa

rakentaa

KOTILINNASÄÄTIÖ PITÄÄ hyvää 
huolta kiinteistöistään tekemällä sekä 
pienempiä remontteja että isoja perus
korjauksia. Tällä hetkellä käynnissä ole
vista hankkeista selvästi suurin on Sul
kavuoren Kotilinnan syksyllä 2017 al
kanut peruskorjaus, jonka urakkasum
ma on noin 8,5 miljoonaa euroa.

Ensimmäisenä Sulkavuoressa val
mistuvat DErakennuksen 35 uutuut
taan kiiltävää asuntoa ja asukkaat pää
sevät muuttamaan uudistettuihin kotei
hinsa syyskuussa 2018. Ctalon remont
ti alkaa kesäkuussa ja viimeisenä aloi
tettavan ABrakennuksen remontin on 
määrä valmistua lokakuussa 2019.

Kirjavaiselle uudet hissit

Kirjavaisen Kotilinnassa on tehty his
sien ja porrashuoneiden uusimistöi
tä marraskuusta 2017 alkaen. Touko
kuussa otettiin käyttöön ABrakennuk

sen uusi, molempia porrashuoneita pal
veleva, automaattiovilla varustettu lä
pikuljettava hissi. Loput hissit otetaan 
käyttöön heti niiden valmistuttua noin 
kuukauden välein siten, että viimeinen
kin, IJrakennuksen, hissi on käytössä 
viimeistään syyskuussa 2018.

Pohjolankadulla tutkitaan

Vellamonkotien A, B ja Cportaiden 
asuntojen ikkunat on vaihdettu talven 
aikana uusiin, energiaa säästäviin ikku
noihin. Samassa yhteydessä vaihdettiin 
alakerran saunaosaston pesuhuoneiden 
huonokuntoiset lasitiiliikkunat uusiin 
alumiinipuitteisiin ikkunoihin.

Pohjolan Kotilinnan asukkaille ker
rottiin toukokuun alussa pullakahvien 
kera, että todella pitkään kestänyt ns. 
vanhan osan välipohjien kosteusre
montti on saatu viimein päätökseen. 

Valitettavasti samassa yhteydessä 

on todettava, että uudisrakennuksessa 
on edelleen tutkimukset käynnissä ala
pohjan ongelmien vuoksi. Korjaustöistä 
kerrotaan heti lisää, kun niiden laajuus 
ja aikataulu on tiedossa.

Näiden isompien korjausten lisäksi 
tehdään jatkuvasti pienempiä huoneis
tojen muuttoremontteja ja muita mm. 
talotekniikan parantamiseen tähtääviä 
uudistuksia.

Lasse Alkula
Kotilinnasäätiön rakennuttajapäällikkö
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KAIPAATKO SEURAA? Löytyykö 
naapuristasi ikäihminen, joka vaikuttaa 
yksinäiseltä? Oletko huolestunut yksin 
asuvasta sukulaisestasi, naapuristasi tai 
tuttavastasi?

Kenenkään ei tarvitse jäädä yksin, 
vaan kaikille löytyy mielekästä teke
mistä ja seuraa. Tätä mieltä on Etsi
vä vanhustyö hanke, jonka tavoittee
na on löytää ja kohdata yli 65vuotiaat, 
ja saada heidät mukaan mukavaan toi
mintaan.

Kotipirtin Etsivä vanhustyö tarjoaa 

paljon tekemistä kuten kokkausta, ul
koilua ja ukkokerhoa. Suurin osa ohjel
masta toteutetaan Etsivän vanhustyön 
kotipesän eli Kotipirtin palvelutalon lä
hellä Käräjätörmässä. Hae tapahtuma
kalenteri Kotipirtiltä tai katso ohjelma 
netistä www.kotipirttiry.fi.

Uudessakylässä ja 
Raholassa kerhoillaan

Aina ei tarvitse lähteä omaa kotitaloa 
kauemmaksi, jos haluaa virkistäytyä. 

Etsivän vanhustyön kerhoja toimii ni
mittäin myös Uudenkylän Kotilinnas
sa Vipusenkadulla ja Raholan Kotilin
nan kerhohuoneella. Luvassa on rentoa 
yhdessäoloa, kahvittelua ja mukavaa te
kemistä.

Raholassa kokoontuvaa Voionmaan 
senioriklubia vetää Etsivän vanhustyön 
lisäksi kotihoidon virikeohjaaja. Tällä 
kertaa ohjelmassa on levyraati. Roope 
Salminen laulaa ja kerholaiset kuunte
levat.

– Kyllä tälle ainakin neljä pistettä 

pitää antaa, oli niin hyvä meno, koko 
kappaleen alusta loppuun jammaillut 
rouva kehuu.

– Yksi piste. Ei ikinä enää tätä, toi
nen huokaa ja nauraa iloisesti päälle.

Seuraava kappale onkin sitten taas 
kymmeniä vuosia vanhempaa. Musii
kista ja sen mieleen nostamista muis
toista on mukava keskustella kivassa 
porukassa. 

Pispassa, Huikkaassa
ja Loutussa tapahtuu

Kotilinnoissa tapahtuu paljon muu
takin. Kotihoito vetää kerhoja Huik
kaan Kotilinna 1:ssä ja 2:ssa sekä Lou
tun Kotilinnassa. Ohjelmassa on muun 
muassa pelejä, terveysasiaa ja mukavaa 
yhdessäoloa.

Kotilinnoihin on tulossa myös uu
sia Nääsvillen ja Sopimusvuoren ker
hoja Etsivään vanhustyöhön liittyen.

Lisäksi monet Kotilinnan asu
kastoimikunnat järjestävät tekemistä 
oman talon väelle. Ja mikäli kodin lä
hellä tai jopa saman katon alla on pal
velukeskus, niin kannattaa tutustua 
myös sen tarjontaan. Esimerkiksi Pis
pan palvelukeskuksessa on tänä vuon
na paljon kivaa puuhaa Yhteinen keit
tiö hankkeen ansiosta.

Seuraa kotitalon ja palvelukeskuk
sen ilmoitustaululta ohjelmatarjontaa 
ja lähde rohkeasti mukaan virkistäy
tymään!

Asukastyytyväisyystutkimus 2018:

Kotilinnasäätiö on 
turvallinen vuokranantaja

Asukastyytyväisyystutkimus
• Paperilomakekysely 9.3.–16.4.2018
• 698 vastausta, vastausprosentti oli 47
• Kyselyyn vastattiin nimettömänä
• Kyselyn toteutti Feelback Group

Tule mukaan mukavaan toimintaan!
l Tampereelta löytyy paljon 
eläkeikään ehtineille tarkoitettua 
virkistystoimintaa. Saat tietoa 
tarjonnasta esimerkiksi pistäy
tymällä Tampereen kaupungin 
Koti toripalvelupisteessä 
 Frenc kellissä.
l Elonpolkujaverkoston moni
puolinen tapahtumakalenteri 
löytyy netistä osoitteesta  
www.tampere.fi/elonpolkuja.
Tarjolla on lukuisia kaikille avoi
mia ja maksuttomia tapahtumia.

Voionmaan seniorikerho kokoontuu Raholan 
Kotilinnan kerhohuoneella torstaisin klo 
13 juhannukseen saakka. Sitten pidetään 
kesätauko ja aloitetaan elokuussa uudelleen.

Tietoa 
tapahtumista

Levyraadissa on hymy herkässä niin ohjaajilla 
kuin kerholaisillakin.

KOTILINNASÄÄTIÖN asukastyy
tyväisyystutkimus 2018 on mukavaa 
luettavaa. Tulokset olivat erittäin hy
viä, ja jokaisen osion pisteet nousivat 
edellisen tutkimuksen (v. 2015) piste
määristä.

Asukkaat arvioivat Kotilinnasää
tiön toimintaa ja palveluita asteikol
la 1–6. Yksi tarkoittaa, että vastaaja 
on täysin eri mieltä, kuutosen anta
va puolestaan on asiasta täysin samaa 
mieltä.

Lähes kaikki vastaajat olivat yh
tä mieltä siitä, että Kotilinnasäätiö 
on turvallinen vuokranantaja. Tämä 
sai peräti 5,59 pistettä (kaikkien vas
tausten keskiarvo). Noin viisi ja puoli 
pistettä keräsivät myös nämä kohdat: 
Tuttu huoltomies lisää mielestäni asu
misen turvallisuutta, talossani on rau
hallista ja siivoojan sekä huoltomie
hen käytös on ystävällistä.

Kotilinnasäätiön ratkaisu pestata 
omat huoltomiehet sekä joillekin koh
teille myös omat siivoojat on ollut hy
vä ratkaisu. Siivouksen tasoon ollaan 
erityisen tyytyväisiä niissä kohteissa, 
joissa omat siivoojat työskentelevät.

Asukkaat suosittelevat
Kotilinnaa tuttavilleen

Kotilinnasäätiön asukkaat viihtyvät 
asunnossaan hyvin (5,19 pistettä). 
Asunto koetaan kodikkaaksi (5,15) ja 
toimivaksi (5,09) ja rappukäytävät on 
hyvin hoidettu (5,17). Myös asuin

alueeseen ja naapurustoon ollaan 
tyytyväisiä (5,09). Kiinteistönhoito ja 
siivous pelaa kyselyyn vastanneiden 
mielestä mukavasti. Huoltomies rea
goi palvelupyyntöihin nopeasti (5,31) 
ja on tullut asukkaille tutuksi (5,26). 

Vastaajat ovat tyytyväisiä Koti
linnasäätiöön ja sen henkilökuntaan 
(kokonaistyytyväisyys 5,24). Vastaa
jat kokevat, että Kotilinnasäätiö vä
littää asiakkaistaan (5,3) ja tiedottaa 
hyvin toiminnastaan asukkaille (5,27). 
Myös toiminnanjohtajaan ollaan tyy
tyväisiä (5,12). Suurin osa vastaajista 
(66 prosenttia) onkin suositellut Ko
tilinnasäätiön asuntoja ystävilleen ja 
tuttavilleen.

Heikoimmat pisteet kyselyssä sai
vat seuraavat väittämät: Kotilinnasää
tiön internetsivut ovat minulle hyö
dylliset (3,6) ja haluan osallistua asu
kastoimikunnan toimintaan (2,7).

Kyselyyn vastanneita palkittiin 
teatterilippupaketeilla, joiden voitta
jiksi Onnetar arpoi Anne Autereen, 
Eila Nevalan, Pekka Ponton, Pauli 
Viitasen ja Yousseef  Miladyn. 

Onnittelut voittajil
le ja lämpimät kii
tokset kaikille ky
selyyn vastanneil
le. Jokainen vas
taus auttaa meitä 
kehittämään toi
mintaamme en
tistäkin parem
maksi.
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Julkaisija Tampereen Kotilinnasäätiö  •  Painos 1850 kpl  •  Päätoimittaja Atanas Aleksovski  
• Ulkoasu Hybridiviestintä Effet Oy  •  Painopaikka Hämeen Kirjapaino Oy, 2018
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2.7.2018, Huikas 2,
Ali-Huikkaantie 15, AB-talon kerhohuone
6.8.2018 Vellamo,
Vellamonkatu 15–17
3.9.2018 Pappilanpuisto,
Kourutaltankatu 2, A-rapun kerhohuone 

1.10.2018 Väinölä,
Väinölänkatu 19, A-rapun ”kerhohuone”
5.11.2018 Nekala,
Kuoppamäentie 24, Neksu
3.12.2018 Huikas 1,
Ali-Huikkaantie 21, F-rapun kerhohuone

LAULUKÖÖRI 2018
Kotilinnan laulukööri kokoontuu pääsääntöisesti kuukauden ensimmäisenä maanantaina. 
Laulelot alkavat aina kello 14. Laulukööri vierailee kiinteistöissä oheisen aikataulun mukaan ja 
kaikki Kotilinnan asukkaat ovat tervetulleita jokaiseen iloiseen lauluiltapäivään. 

Pidetään yhdessä huolta 
turvallisuudesta

LYHYET

Pispassa 
viljellään 
syötävää
Pispan palvelukeskuksen pihalla versoo tänä ke
sänä kassiperunamaa, jonka on perustanut Yh
teinen keittiöhanke yhdessä mm. Kotilinnasää
tiön kanssa. Viljelijät ovat Pispan ja lähinaapu
ruston asukkaita.

Pispan pihaalueille on istutettu ja istute
taan kesän mittaan myös muuta syötävää, muun 
muassa raparperia, pensasmustikkaa ja lips
tikkaa. Asukkaat saavat osallistua istutustöi

hin, hoitaa kasveja ja hyödyntää 
satoa. Pispan pihamaalla on

kin nyt mukava viettää ai
kaa ja nauttia vehreydestä 
sekä kukkaloistosta, sillä 
syötävien kasvien lisäksi 
sinne on istutettu myös 
kesäkukkia, perennoja ja 
saniaisia.

Siistiä pesutupaa 
on ilo käyttää
Oman kotitalon pesutupaa ja kuivaushuonetta kannattaa 
käyttää, sillä niiden kustannukset sisältyvät vuokraan. Täs
tä syystä muiden kuin asukkaille kuuluvien pyykkien pese
minen pesutuvassa on kielletty. Mikäli pyykkimäärät kasva
vat, ne aiheuttavat vuokrankorotuspaineita.

Ohjeet pesutuvan käytöstä ja käyttöajat löytyvät pesulan 
seinältä tai niitä voi kysyä huoltomieheltä. Muistathan varata 
vuoron ja myös käyttää sen, ettei pesutupa ole turhaan tyh
jillään. Huomaathan, että pesutupaa saa käyttää myös sun
nuntaisin.

Jokaisen pyykkituvan käyttäjän tulee siivota pesuainetah
rat ja muut jälkensä, näin pesutupaa on miellyttävä käyttää. 
Kuivunut pyykki on haettava kuivaushuoneesta mahdollisim
man pian, jotta tilaa vapautuu seuraaval
le käyttäjälle.

Älä tuki pelastustietä 
tai pääsyä jätepisteelle 
Pelastustie on liikennemerkillä merkitty ajotie, jota käyttäen häly
tysajoneuvot pääsevät hätätilanteessa riittävän lähelle rakennusta.

Kiinteistölle on oltava esteetön kulku, joten pelastustie tulee pi
tää aina vapaana. Siihen ei saa pysäköidä autoja lyhyeksikään ajak
si, eikä jättää mitään muutakaan liikennettä estävää kuten polku
pyöriä. Esteiden poistamiseen hälytysajoneuvon tieltä kuluu kal
lista pelastusaikaa, ja pienikin viivytys voi koitua kohtalokkaaksi 
apua odottavalle.

Auton saa ajaa kotitalon ovelle, kun vie tai tuo tavaroita tai ih
misiä. Autoa ei saa kuitenkaan jättää oven eteen odottamaan ilman 
kuljettajaa, vaan se on siirrettävä välittömästi pysäköintialueelle.

Autot on pidettävä niille varatuilla paikoilla myös siksi, ettei
vät ne estä roskaauton käyntiä kiinteistöllä. Mikäli roskia ei pääs
tä tyhjentämään väärin pysäköidyn auton vuoksi, jäteauton kuljet
taja ottaa rekisterinumeron ylös ja turhasta käynnistä lähtee las
ku auton omistajalle.

Tervetuloa 
Kotilinnan 
mölkkykisoihin!
Kotilinnasäätiön talojen väliset mölkkykisat otel
laan tuttuun tapaan voittajajoukkueen luona. Viime 
vuonna voiton veivät Kirjavaisen naiset, joten tänä 
kesänä mestaruudesta mitellään Kirjavaisen Kotilin
nassa, osoitteessa Kourutaltankatu 3. Kiinteistöllä 
on tällä hetkellä menossa remontti, joten mölkky
kisojen ajankohta ilmoitetaan, kunhan työt on saa
tu valmiiksi.

Kootkaa omalta kotitaloltanne viiden hengen 
joukkue ja lähtekää mukaan iloiseen tapahtumaan!

HUOMIO!

Huomioithan
naapurit, kun 
tomutat mattoja
Kesätunnelmasta ja kukkien tuoksusta on kiva nau
tiskella, kun naapurit ottavat toisensa huomioon, ei
vätkä metelöi, tupakoi, tomuta tai grillaa parvek
keella.

Myös tuuletusparvekkeiden käytössä tulee huo
mioida talon muut asukkaat. Mattojen hakkaamiseen 
suositellaankin pihan mattotelinettä, tosin on joita
kin kiinteistöjä, joissa se onnistuu myös tuuletus
parvekkeilla. Mattojen tomutus on kielletty silloin, 
jos tuuletusparvekkeet sijaitsevat lähellä ikkunoita. 
Eihän kukaan tykkää siitä, että toisten siivouspölyt 
leijailevat omaan kahvikuppiin.

Kun jokainen asukas huomioi toisensa, on talossa 
kaikilla mukavaa. Nautitaan kauniista kesäpäivistä!

Jokaisella asukkaalla on omalta osaltaan vastuu 
kotitalonsa turvallisuudesta. Ethän siis päästä 
lukittuun rappukäytävään tuntemattomia kulki
joita. Jos näet kiinteistöllä häiriötä aiheuttavia 
tai epämääräisiä kulkijoita, älä mene itse selvit
tämään asiaa, vaan ilmoita asiasta heti poliisille.

Avain on arvoesine, jonka joutuminen vierai
siin käsiin on aina turvallisuusriski. Siksi asuk
kaan huolellisuus avaimen käytössä ja säilyttä
misessä on ensiarvoisen tärkeää. Jos avain kui
tenkin katoaa, siitä tulee välittömästi ilmoittaa 
Kotilinnasäätiölle.

HUOMIO!



Asukasisännöitsijä kiinteistökierroksella

KIINTEISTÖKÄYNNIT 2018

Kotilinnasäätiön asukasisännöitsijä Päi-
vi Kovanen vierailee kiinteistöissä ohes
sa olevan aikataulun mukaisesti. Ajatuk
sena on antaa neuvoja ja opastusta muun 
muassa erilaisten etuisuuksien hakemiseen 
ja niihin liittyvään byrokratiaan. Esimer
kiksi apuvälineitä tai asunnon muutostöi
tä tarvitseva asukas saa asukasisännöitsi

jältä apua vammaispalvelun hakemusten 
täyttämisessä.

Asukasisännöitsijä Päivi Kovanen ta
paa kiinteistökierroksella asukkaita pää
asiassa kiinteistön kerhohuoneella, mutta 
tarvittaessa hän voi pistäytyä myös asuk
kaan kotona. Päivi Kovanen kutsuu asukkaat juttele-

maan kanssaan.

Tule tapaamaan asukasisännöitsijää

PISPA UUSIKYLÄ TAKAHUHTI KEINUPUISTO 08.30-09.30
TUPA-HAKA LOUTTU KIRJAVAINEN MUOTIALA 09.45-11.00
POHJOLA TAMMELANKODIT PAPPILANPUISTO NEKALA 12.00-13.00
PUNAKYLÄ VÄINÖLÄ HUIKAS 2 SULKAVUORI 13.15-14.15
RAHOLA VELLAMO HUIKAS 1 KÄMMENNIEMI 14.30-16.00
    
7.6.2018 14.6.2018 21.6.2018 28.6.2018 
kesäloma kesäloma kesäloma kesäloma 
2.8.2018 9.8.2018 16.8.2018 23.8.2018 
6.9.2018 13.9.2018 20.9.2018 27.9.2018 
4.10.2018 11.10.2018 18.10.2018 25.10.2018 
1.11.2018 8.11.2018 15.11.2018 22.11.2018 
itsenäisyyspäivä 13.12.2018 20.12.2018 27.12.2018

KelloPaikka
päivämäärä

Paikka
päivämäärä

Paikka
päivämäärä

Paikka
päivämäärä

    

Atanas Aleksovski
Toiminnanjohtaja
atanas.aleksovski@kotilinna.fi
Puh. 050 372 7935
  
Niina Kivelä
Talouspäällikkö,
taloushallinta
niina.kivela@kotilinna.fi
Puh. 044 486 8806

Lasse Alkula
Rakennuttajapäällikkö,
rakennuttaminen ja hankkeet
lasse.alkula@kotilinna.fi
Puh. 044 486 8801

Kari Lastunen
Kehitysinsinööri,
kiinteistöjen ylläpitoon
liittyvät asiat, 
Keinupuiston isännöitsijä
kari.lastunen@kotilinna.fi
Puh. 044 486 8812

Päivi Kovanen
Asukasisännöitsijä
paivi.kovanen@kotilinna.fi
Puh. 044 486 8803,
050 362 3099

Tuija Anttila
Kiinteistösihteeri/isännöitsijä,
vuokravalvonta,
Pispan Tupahakan 
isännöitsijä
tuija.anttila@kotilinna.fi 
Puh. 044 486 8809

Katriina Laaouer
Kiinteistösihteeri,
asuntopalvelu,
sopimukset ja hakemukset
katriina.laaouer@kotilinna.fi
Puh. 044 486 8802

Tanja Jouttijärvi
Kiinteistösihteeri,
vikailmoitukset, puhelinvaihde, 
avainhallinta
tanja.jouttijarvi@kotilinna.fi
Puh. 044 486 8800 

Amir Dzaferovic 
Asiakaspalvelukoordinaattori,
sopimukset, hakemukset, 
asiakaspalvelu, tietosuoja
amir.dzaferovic@kotilinna.fi 
Puh. 044 486 8817

Korttelihuoltomiehet:
Pasi Alajääskö, 044 486 8813
Sami Ahlgren, 044 486 8814
Jani Savolainen, 044 486 8815

Siivoojat:
Ajsha Tairi,
044 486 8804
Anne Nevalainen,
044 486 8808

Yhteystiedot
PALVELUPISTE /
ASUNTOTORI
Puutarhakatu 8, katutaso
Puh. 044 486 8802
asuntopalvelu@kotilinna.fi
Asuntotori palvelee
mato 9.30–15.00
pe 8.30–13.00

TAMPEREEN
KOTILINNASÄÄTIÖN
TOIMISTO / HALLINTO
Puutarhakatu 8 A, 6.krs
33210 Tampere
Puh. 044 486 8800
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
Kartanon Kiinteistöpalvelu 
(Keinupuisto) 0500 234 234
Pirkan Talohuolto 
(Pohjola) 020 491 2961


