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Ruohonleikkuut alkoivat
ennätyksellisen aikaisin

Vielä ehdit vastata Akselin
asiakastyytyväisyyskyselyyn
Akseli Kiinteistöpalvelut Oy selvittää parhaillaan kiinteistöhuoltopalveluasiakkaidensa tyytyväisyyttä. Kyselyn avulla tutkitaan asiakkaiden arvio palveluiden nykytilasta ja kartoitetaan mahdolliset kehitystarpeet.
Akseli toteuttaa kyselyn yhteistyössä Espoossa toimivan Matinkylän Huolto Oy:n kanssa.
- Matinkylän Huolto on pitkälti saman tyyppinen ja
kokoinen yritys kuin Akseli. Pystymme nyt vertailemaan kyselytuloksia ristiin, Akseli Kiinteistöpalvelut
Oy:n toimitusjohtaja Mauri Kivilaakso perustelee.

Ruohonleikkurin ääni kantautuu Tavastilankadulta
huhtikuun viimeisellä viikolla. Akseli Kiinteistöpalvelut Oy:n kiinteistönhoitaja
Patrik Salminen viimeistelee rivitaloyhtiön päätynurmea edustuskuntoon.
Akselin kiinteistöjen hoitopäällikkö Ilkka Heinonen
kertoo ruohonleikkuukauden
alkaneen huomattavasti, kahdesta kolmeen viikkoa, tavallista aikaisemmin.
- Tästä aiheutuu lisätöitä ja erityisjärjestelyjä. Vakimiehille olisi monenlaisia
töitä kiinteistöissäkin. Pääosin nurmikoidenleikkuusta huolehtivat kesäapulaisethan aloittavat vasta kesäkuun
alussa. Tosin muutama noin
35 kesätyöläisestä on jo liittynyt vahvuuteen kun tarvetta on ollut, Heinonen sanoo.

Verkossa vastaamista suositellaan
Kysely on lähetetty perinteisen postin välityksellä kaikille Akselin asiakasyhtiöiden hallituksien jäsenille.
Suositeltavaa kuitenkin on, että kyselyyn vastattaisiin
verkossa. Innolink Research Oy:n toteuttama kysely
löytyy osoitteesta http://vastaa.innolink.fi/asiakkaat/
akselipalvelut/.
Sähköisesti kyselyyn vastaavien on muistettava kopioida huoltoaluenumero lomakkeen ylälaidasta. Numeroa tarvitaan sähköisen vastauksen alkutietoihin.
Innolink Research käsittelee lomakkeet luottamuksellisesti, eivätkä yksittäiset vastaukset tule Akselin tietoon.
Kyselyvastaukset pitää palauttaa 27.5. mennessä.

"Nurmet kuntoon"
Heinonen arvioi, että tavallista aikaisemmin alkaneesta
nurmisavotasta aiheutuu jonkin verran lisäkustannuksia.
- Varahenkilöitä joudutaan
käyttämään, joten sikäli kustannuksia syntyy. Lisäkustannukset eivät kuitenkaan

Akseliin 35 kesätyöntekijää

Akseli Kiinteistöpalvelut Oy:n kiinteistönhoitaja Patrik Salminen viimeistelee Varissuon Tavastilankadulla sijaitsevan rivitaloyhtiön nurmialuetta huhtikuun viimeisellä viikolla. Ruohonleikkuutyöt alkoivat poikkeuksellisen aikaisin tänä vuonna.

Akseli työllistää tänä kesänä 35 kesätyöntekijää, joista
valtaosa sijoittuu kiinteistönhoitotöihin.
Neljä kesätyöläistä ahertaa toimistotöissä ja kymmenkunta siivoustöissä.

tule taloyhtiöiden maksetta- tärkeintä on kuitenkin saada kunnossa etenkin kuunvaihviksi.
nurmikot kuntoon.
teessa, kun useissa yhtiöissä
Heinonen muistuttaa, että
- Nurmialueiden on oltava vietetään juhlia.

Työkykyä kohotettiin Järvelän tilalla
Akseli Kiinteistöpalvelut
Oy.n toimistojen ovet sulkeutuivat edellisviikon perjantaina jo puoliltapäivin,
kun henkilöstö suuntasi Littoisissa sijaitsevalla Järvelän
tilalla järjestetyn tyky-päivän
viettoon.
Akselin asiakaspalveluesimies Pirjo Vuorinen, siivouksen esimies Tuula
Laine ja kiinteistöjen hoitopäällikkö Ilkka Heinonen
vastasivat liikunnallisen tyky-päivän ohjelmistosta.
- Terveystalon työterveyshuollosta paikalle saapui kolme henkilöä, joiden johdolla
tyky-päivä käynnistyi alkujumpalla. Jumpan jälkeen oli Akseli Kiinteistöpalvelut Oy:n tyky-porukka ryhmittyi yhteiskuvaan Järvelän tilalla. (Kuva: Vesa Helinen)

Sähköpostiosoitteet ja kotisivut

• Akselin yleinen sähköpostiosoite on palvelu@akselipalVarissuo:
Karvataskunkatu 1
20610 TURKU
Puh. (02) 275 2100
Fax (02) 244 5387
Avoinna ma-to klo 7.30-16.00 ja pe klo 7.30-15.00.
Lisäksi maanantaisin klo 7.30-17.00 ajalla 1.9.-31.5.
Lauste:
Kirjurinkatu 3
20750 TURKU
Puh. (02) 275 2105
Fax (02) 244 7747
Avoinna ma-to klo 9.00-12.00 ja klo 13.00-16.00,
pe klo 9.00-12.00 ja 13.00-15.00.
ILMOITUS

•
•

velut.fi. Saapuneet viestit käsitellään päivittäin ja välitetään eteenpäin henkilöille, joiden työtehtäviin kyseessä
olevat asiat kuuluvat.
Toimihenkilöidemme sähköpostiosoitteet ovat muotoa
etunimi.sukunimi@akselipalvelut.fi.
Kotisivujen osoite on www.akselipalvelut.fi. Sieltä löytyy mm. tietoa yrityksestä, tärkeitä lomakkeita sekä asumiseen liittyviä ohjeita.

• Toimistojemme ollessa suljettuja ovenavauspyynnöt ja

välitöntä korjausta vaativat vikailmoitukset vastaanottaa
vartioliike, puh. (02) 275 2138. Vartioliikettä käytetään
vain, mikäli vian korjausta ei voida vaaran tai vahingon
laajenemisen takia jättää hoidettavaksi normaalina työaikana.

Itsepalvelupesula

• Pesula sijaitsee Varissuon liikekeskuksen katutasossa

Vikailmoitukset ja vartioliikkeen päivystys

• Vikailmoitus suositellaan tehtäväksi kotisivujemme kaut- •
ta osoitteessa www.akselipalvelut.fi. Palvelu toimii 24/7.
Kiireelliset tapaukset kannattaa ilmoittaa puhelimella
suoraan toimistoihimme.

monenlaista liikunnallista
ohjelmaa, kuten erilaisia pallopelejä, mölkkyä, petankkia
ja kehonkoostumusmittauksia, Heinonen listaa.
Littoisten luontokin sai
osansa, kun tyky-porukka
kipusi lähistön lintutorniin
tarkkailemaan siivekkäiden
kevättouhuja.
- Sitten syötiin hyvin, saunottiin, uitiin ja ilta jatkui
makkaranpaiston merkeissä.
Heinonen uskoo, että vastaavia tyky-päiviä pyritään
jatkossa järjestämään vuosittain.
- Noin 50 osallistujalta tullut palaute oli todella positiivista.

Kousankadun päässä. Tilassa on pyykinpesukoneita, matonpesukoneita, linkoja, kuivausrumpuja ja mankeleita.
Rahastimet toimivat puhelimella ja käyttöohjeet löytyvät pesulasta.
Aukioloajat ovat samat kuin Varissuon liikekeskuksella. Pesulaan ovat tervetulleita kaikki asuinpaikasta riippumatta. Lisätietoja Akselin asiakaspalvelusta, puh. (02)
275 2100.
ILMOITUS

