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Samasta puusta
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Töölöläinen
Mikko Keski-Vähälä

Äiti ja tytär tietävät, että
asuntokauppa sakkaa vain
hetkellisesti. Heillä on
kokemusta alalta yhteensä
lähes 40 vuotta.

Tilastostokeskuksen tuottama data kertoo, että kiinteistönvälityksellä ei mene nyt kaikkien asetettujen odotusten mukaisesti.
Sen näkee myös lehti-ilmoituksia seuraamalla, joissa samat kohteet pyörivät kuukaudesta toiseen.
Tilastokeskuksen mukaan etenkin maakuntiin rakennettujen uudiskohteiden myynti tökkii. Myös
vanhojen asuntojen kohdalla
kauppamäärä on kesä-ja heinäkuussa jäänyt odotuksista, vaikka
myyntihinnat ovat parempia kuin
viime vuonna. Yksistään Helsingissä kauppamäärät vähenivät 3,8
prosenttia viime vuodesta.

Reeta Taulu (vas.) ja Jonna Lindfors tuntevat Töölön ja ympäröivän kantakaupungin asuntokannan.

IHAN jokaisen välittäjän kohdal-

la työ ei kuitenkaan sakkaa. Reeta Taulu ja Jonna Lindfors, äiti ja
tytär, ovat nähneet yhteenlaskettujen työvuosiensa aikana satoja
asuntoja, kuunnelleet asiakkaiden
hintatoiveet ja asettaneet ne realistiselle tasolle. Iso osa yhteensä
lähes 40 ammattilaisvuodesta on
kulunut töölöläiskoteja välittäessä
Etu-Töölön SKV:n kasvattikonttorista. Tiivistä yhteistyötä he ehtivät tehdä 8 vuoden ajan samassa
toimistossa.
Jonkinlainen käsitys heillä on
asuntokauppaa nyt vaivaavasta
tukoksesta.
”Kyllä se on tämä poikkeuksellinen kesä ja kova helle, joka
asuntokaupan pysäytti keväällä.
Kuukauden sisällä pato varmasti jo aukeaa, koska markkinoilla
on patoutunutta osto- ja myyntitarvetta”, he analysoivat. Taulu ja

Lindfors ovat keränneet kannuksiaan etenkin isojen ja vaativien
kohteiden väittäjänä. Muuttovirta
Etu-Töölön alueelle on ollut viime vuosina kova ja etenkin perheasunnot ovat kiven alla. Monesti ostotoimeksianto on ollut ainoa
ratkaisu oman kodin löytämiseksi.

nostakin kohteesta pitää osata etsiä se jokin, joka herättää ostajan
mielenkiinnon. ’Kokeillaanpa nyt
myydä tätä’ -asenteella ei kannata lähteä töihin, silloin kohde jää
varmasti roikkumaan.”
VUODESTA 2010 asuntoalalla työskennellyt Lindfors oli viime vuonna SKV:n Suomen paras
myyjä. Kesän aikana hän vaihtoi
Huom! Kiinteistönvälitys Oy:lle.
”Voin rehellisesti sanoa pitäväni työstäni ja se on minulle elämäntapa. Tälle alalle on helppo
päästä mutta pitkäaikaiset asiakkuudet voitetaan vain luottamuksella. Positiivinen ja ammattimainen ote on kantanut hedelmää.
Tähän asti on ollut tasan 0 reklamaatiota.”
Osakkuus omassa toimistossa tarjoaa Lindforsille paremmat
mahdollisuudet kohteiden esittelyyn ja markkinointiin yhdessä
asiakkaan toiveita kuunnellen.
Asenteensa hän on oppinut
äidiltään Reetalta, joka aloitti kiinteistönvälityksen Turun
Huom!:ssa vuonna 1989 ja teki
sen jälkeen pitkän rupeaman Museokadun SKV:ssä.
”Myyntityötä tein sitä ennen
taiteen ja autojen parissa. Kiinteistönvälitysala on muuttunut
paljon urani aikana, mutta kaikkeen myyntityöhön liittyvä perusedellytys ei. Rehellinen pitää olla ja pitää sen mitä lupaa”, Taulu
summaa pitkän uransa.
HELLEAALLON kaikuja hätis-

NOIN vuosi sitten Taulu jäi pää-

toimestaan eläkkeelle ja seuraa
aktiivisesti asuntokauppaa oman
konsultointiyrityksen tiimoilta.
Nykyisin hän toimii myös yksityisenä kaupanvahvistajana.
”Mietin vienkö tieto-taitoni ja
kaikki tärkeät asiakkuussuhteet
hautaan vai jaanko sitä eteenpäin. Päätin jatkaa yhteydenpitoa vanhoihin asiakkaisiin ja jatkaa konsultointia. Hyvin hoidettu
asiakkuus tulee jossain vaiheessa takaisin ja poikii uusia. Huo-

Museokatu 34:n ullakolle rakennetut ullakkoasunnot tulivat Jonna
Lindforsille välitettäväksi hyvän asiakaspalautteen perusteella.

tellään myös haastattelupaikassa Museokadulla, kahdessa reilu
100-neliöisessä ullakkohuoneistossa. Hiljattain valmistuneet
uniikit huoneistot tulivat hyvän
asiakaspalautteen kautta Jonna
Lindforsin välitettäväksi.
Hänen mukaansa vastaavanlaiset, yli miljoonan euron uniikit kohteet luovitaan maaliin ammattitaidolla. Myyntityössä ei ole
mitään vippaskonsteja. Asiakasta
pitää osata kuunnella, korostaa
Lindfors.
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Lämpimästi tervetuloa viettämään kanssamme sadonkorjuupäivää Saga Villa Kariin. Luvassa mukavaa yhdessäoloa sadonkorjuuhengessä. Päivän
aikana Teillä on mahdollisuus tutustua Sagan korkeatasoisiin palveluihin sekä kauniiseen taloomme.

Kutsu

Saga Villa Kari on 24 kodin palvelutalo Mäntytiellä Helsingin Meilahdessa. Talossa on asukkaiden
käytettävissä upeat yhteistilat ja turvallisuutta luo
hoitajan läsnäolo päivisin.

Esitetilaukset, yksityiset näytöt ja tilapäisasunnot
Satu Hellsten
puh. 050 5016 186
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Saga Villa Kari
Mäntytie 8
00270 Helsinki
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Saga Care on osa Esperi Care -konsernia

Tervetuloa sadonkorjuupäivään!

