Marjaniemen Kiinteistönomistajat ry
Marjaniemen liikenneilta 9.12.
Kutsu liikenneiltaan
Marjaniemen Kiinteistönomistajat järjestää kaikille avoimen LIIKENNEILLAN maanantaina 9.12.2013 klo
17.30 – 18.30 Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry:n Oskarinpuiston toimintakeskuksessa,
Marjaniemenranta 48 .
Käsitellään ensisijaisesti Marjaniemen joukkoliikenteen nykytilaa ja tulevaisuutta. Asiantuntijana on
paikalla Helsingin seudun liikenteen (HSL) joukkoliikennesuunnittelija Ville Lepistö.
On esitetty, että Marjaniemen nykyinen joukkoliikenne (bussit 82 ja 98 ja arkisin päiväaikaan liikennöivä
Jouko-linja J82) ei reiteiltään ja aikatauluiltaan palvele koko alueen asukkaita tyydyttävästi.
HSL:llä on suunnitelmia kehittää joukkoliikennettä. Mm. Jouko-kaupunginosalinjat korvataan v. 2014
alusta uusilla lähilinjoilla, joista nro 802 tulee liikennöimään Marjaniemen alueella. HSL:ssä on vireillä
myös muita uudistuksia mm. koekäytössä oleva täysin automatisoituun tilaus- ja ohjausjärjestelmään
perustuva Kutsuplus-järjestelmä. Metron yöliikenne viikonloppuina on myös kokeiltavana.
Virvoketarjoilu.
TERVETULOA KUULEMAAN JA KESKUSTELEMAAN!

MKO:n syyskokous 9.12.
Kokouskutsu
Marjaniemen Kiinteistönomistajien SYYSKOKOUS on maanantaina 9.12.2013 liikenneillan jälkeen alkaen
n. klo 18.45 Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry:n Oskarinpuiston toimintakeskuksessa, Marjaniemenranta
48.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat:
- vahvistetaan jäsenmaksu, toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaa toimintavuotta varten
- päätetään hallituksen jäsenten, toiminnantarkastajien ja toimihenkilöiden palkkioista
- valitaan yhdistyksen puheenjohtaja seuraaviksi kahdeksi (2) toimintavuodeksi
- valitaan hallitukseen varsinaiset ja varajäsenet erovuoroisten tilalle
- valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa
- käsitellään muut hallituksen valmistelemat tai jäsenten hallitukselle viimeistään yhtä (1) kuukautta ennen
kokousta kirjallisesti esittämät asiat

TERVETULOA KOKOUKSEEN!

Omakotitalkkarit
Omakotitalkkaritoiminta on MKO:n jäsenetu, jonka tarkoituksena on tarjota ikääntyville tai muuten
apua tarvitseville jäsenille pientä korvausta (5 € / tunti) vastaan erilaista asumisapua.
Talkkarien yhteystiedot:
 Jukka-Pekka Heinonen p. 0400-519918
 Christer Lindroos p. 045-8827885
 Jouni Rautiainen p. 045-1111620
Työtilaukset suoraan talkkareilta. Lisätietoja palvelusta Raili Tanskaselta p. 09-3235933 tai 0405939385 ja Eero Paanaselta p. 040-5011912 .

Jäsenyys
Kiinteistönomistajiin voit liittyä joko MKO:n kotisivujen (www.marjaniemi.fi/mko) tai omakotiliiton
sivujen (www.omakotiliitto.fi ) kautta tai myös ilmoittamalla yhteystietosi p. 040-5011912.
Jäsenmaksu on 20 euroa/v, joka sisältää myös Omakotiliiton jäsenyyden ja sen tarjoamat
jäsenedut, mm. viisi kertaa vuodessa ilmestyvän Suomen Omakotilehden. Marras-joulukuussa
ilmoittautuneilta ei peritä jäsenmaksua vuodelta 2013.

Ajankohtaista Omakotiliitosta:
Liiton energiatodistusta koskeva kansalaisaloite
sai 62 821 kannattajaa, joten - kun
kannattajamäärä ylitti 50 000 - asia tulee
eduskunnan käsittelyyn. Liitto kiittää
allekirjoittajia.
Liittovaltuusto on syyskokouksessaan 16.11.
antanut julkilausuman, jossa kiinnitetään
huomiota kiinteistöverotuksen ja siihen
suunniteltujen korotusten epäkohtiin erityisesti
omakotiasujien kannalta.

