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TERVEHDYS KAIKILLE ASUKKAILLE

ASUKASTYÖRYHMÄLTÄ
Asukastyöryhmä on kokoontuessaan 13.08.2022 valinnut tiedotusvälineekseen
sähköisen tiedottamisen. Valkeakosken Asunnot Oy:n nettisivustolle tulee linkki, josta
voit siirtyä suoraan asukastyöryhmän FACEBOOK-sivulle.
Nettiä harvoin käyttävät asukkaat saavat monistetun paperiversion, jonka voi
asukastyöryhmältä halutessaan tilata puh. 046 8444 144 / Eeva Gyllenbögel.

Tämä ensimmäinen tiedote on kaikille jaettu paperiversio.
Toiminta on vielä kokeellista ja palautteita odotellaan.
Useat asukkaat ovat aktiivisina kyselleet energiansäästöohjeita ja koska asukkaat ovat
itse omien olosuhteidensa parhaita asiantuntijoita

NIIN:
Aloitamme yhdessä ideoimaan, asukkaina toisiamme avustaen, asuinympäristöämme
arvioiden ja säästökohteita etsien. Asuntojen sivuilta kyllä löytyy ohjeistuksia mm.
asukasoppaasta ja muuta tietoa on rutkasti lisää ja parhaat niksit löytyy aina etsiville
mm. omasta asunnosta, siis lähielinympäristöstä ja joskus ihan ovensuujutteluista.
Energiansäästövinkkejä Motivan sivuilla (www.motiva.fi):
Hyvä arki kotona
Hallitse huonelämpötiloja
Hyvä ilmanvaihto
Keittiö ja kodinhoito
Kodin säätölaitteet
Lamput ja valaistus
Pakkasiin varautuminen
Sauna ja kylpyhuone
Vedenkulutus
Viihde- ja elektroniikkalaitteet
Esimerkkinä: Paljasta asuinkohteesi sähkösyöppö
Mikäli huomaat asuinkohteessasi tarpeetonta energian käyttöä, ilmoita siitä Asuntojen
edustajalle lähettämällä havaintosi esim. sähköpostilla. Kerro mihin mielestäsi kuluu
tarpeetonta energiaa ja miten se voitaisiin välttää (esim. valaistus sisä- tai ulkotiloissa).
Selkeisiin säästötoimenpiteisiin johtavat ehdotukset Valkeakosken Asunnot on luvannut
palkita pienellä tuotelahjalla.

1/2

Valkeakosken Asunnot Oy:n edustajan puheenvuoro:
”Ensi vuoden kohdekohtaiset talousarviot ovat valmistumassa ja niiden pohjalta määritellään
ensi vuoden vuokrat. Viimeisen vuoden aikana energian hinta on noussut merkittävästi ja
hoitokustannukset ovat nousseet ja nousevat poikkeuksellisen paljon. Olemme uusineet ja
uusimme laitteistoja ja järjestelmiä, jotta myös energian käyttö olisi aiempaa vähäisempää.
Näiden toimenpiteiden lisäksi tarvitaan myös muita käytännön toimenpiteitä. Asukkaiden
aktivisuus ja halu säästää energiaa on erittäin tärkeää. Säästettävän energian määrä ei kata
kohonneita kokonaiskustannuksia, mutta vähäisemmän energian käytön pitäisi laskea
energian hintaa, jolloin säästön merkitys kasvaa.
Energiansäästön lisäksi on erittäin tärkeää huolehtia myös jätteiden lajittelusta, omasta
asunnosta ja asuinympäristöstä. Naapureiden huomioiminen, auttaminen ja erilainen
yhteistoiminta on erittäin tärkeää ja kaikkien etu. Asukastyöryhmän käynnistämä
kampanjointi on hieno asia ja annamme sille tukemme.” Pasi Orava, toimitusjohtaja.

Asukastyöryhmän kampanjointi energiaa säästävän asumisen puolesta
alkaa heti, kun olet saanut luetuksi tämän tiedotteen.
Asukastyöryhmä arpoo 18 kpl sisälämpömittareita joulukuun torttukahvitilaisuudessa.
Tilaisuuden ajankohta ja paikka on luettavissa Valkeakosken Asuntojen kotisivuilta
joulukuun alussa.
Vuoden 2023 asukaskampanjointi kohdistuu kestävään kulutukseen ja uudistuvaan
tehokkaaseen jätehuoltoon. Jätteiden kierrätyksen ja lajittelun vaatimukset lisääntyvät.
Siitä ensi vuonna lisää. Edelleen kuitenkin jatketaan hyvin käyntiin lähteneitä
energiansäästötempauksia ja jaetaan onnistumisia asukastyöryhmän toimittamina
käytössä olevalle sivustolle.
IKÄINSTITUUTTI on järjestänyt valtakunnallisen ULKOILUHAASTEEN
“VIE VANHUS ULOS KAMPANJA” 7.9-7.10 välisellä ajalla. (Yli 75v.)
Asukastyöryhmä suosittelee Ulkoiluhaasteen kokeilemista ja käytännön soveltamista
talokohtaisesti siten, että r o h k e a s t i lähdette tarjoamaan ulkoiluseuraanne sellaisille
asukkaille (saa toki olla nuorempiakin), joiden rohkeuden puute tai liikunnallisten
rajotteiden olemassaolo vaikeuttaa yksin ulos lähtemistä. Voitte vedota ikäinstituutin
ulkoiluhaasteeseen (www.vievanhusulos.fi).
Ulkoilua voi jatkaa mikäli kelit sallivat ..vaikka koko vuoden...tai viisi, 7.10 ei ole
meille mikään takaraja.

Asukastyöryhmä kokoontuu n. 6 kertaa vuodessa ja asukkaille
suunnattuja kokoontumisia on kolme. Joulutorttukahvit, keväällä
asukaskokous ja kesäksi suunnitellaan kiertoajelua tai muuta ulkoilutapahtumaa.
Terveisin Asukastyöryhmä
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