Marjaniemen Kiinteistönomistajat Radontalkoot
Jäsentiedote 1/2014
Helsingin kaupunki ja Säteilyturvakeskus
(jakelu: MKOn jäsenet s-postilla ja
postilaatikoihin niille jäsenille, joiden spostiosoite ei ole jäsenrekisterissä)

Bussiretki Viroon Türin
kukkamarkkinoille lauantaina
17.5.

järjestävät radontalkoot, joissa asunnon
radonmittauksen saa talkoohintaan 33,48
euroa/purkki (normaalisti 44,33 euroa, tarjous
voimassa 16.2. saakka) . Pienissä asunnoissa
riittää 1 purkki, isommissa 2. Tilaus osoitteesta
http://verkkokauppa.stuk.fi/ , talkookoodi 2118.
Eo. sivulta ja muilta stuk.fi-sivuilta saa lisätietoa
asiasta.

Omakotiliiton Helsingin piiri järjestää lähinnä
Verkko-opas omakotiasujille
helsinkiläisille omakotiyhdistysten jäsenille
(muutkin voivat osallistua) retken Türissä
Helsingin rakennusvalvontavirasto on julkaissut
pidettäville kukkamarkkinoille. Türi on Viron
Omakotiasukkaan oppaan, joka antaa neuvoja ja
”kevätkaupunki”, joka sijaitsee vajaat 100 km
ohjeita helsinkiläisille omakotiasujille. Opas
Tallinnan kaakkoispuolella. Matka tehdään Astor
löytyy osoitteesta:
oy Matkapalvelun bussilla. Jukka Aarnio Helsingin
http://www.hel.fi/hki/helsinki/fi/uutiset/omakoti
piiristä toimii matkan johtajana.
asuja .
Türin kukkamarkkinat on Viron tärkein puutarhaKatujen hoito
alan tapahtuma (700 myyjää, 30 000 kävijää).
Suomestakin markkinoilla käydään kymmenillä Lumen auraus kaupungin kaduilta tuottaa
busseilla. Markkinoilla myydään mm. kukkia ja omakotiasukkaille ongelmia, kun porttien
taimia sekä käsitöitä. Mukaan kannattaa ottaa kohdalle aurauksessa muodostuva lumivalli
kasseja ostoksia varten (myyjillä ei juuri ole
jätetään auraamatta. Helsingin piiri on esittänyt
muovipusseja tms).
kaupungille, että tästä käytännöstä luovutaan.
Tervetuloa kevätretkelle, vaikka koko perheen
voimin!

Katujen hoidosta, mm, aurauksesta vastaa
kaupungin rakennusvirasto. Asiakaspalvelu ottaa
vastaan asiaa koskevat palautteet .
Ohjelma:
Puh. (09) 310 39000
n. klo 6 (aika täsmentyy myöhemmin)
Ma 8.15–17 (puhelinpalvelu klo 16 asti)
bussikuljetus Marjaniemestä länsisatamaan
7.30-9.30 laivamatka Tallinnaan (Tallink Shuttle) . Ti–to 8.15–16, Pe 9–15
palautelomake internet-osoitteessa
Bussikuljetus Türiin
http://www.hel.fi/hki/HKR/fi/Yhteystiedot+ja+pa
11-14 markkinat
laute/Palautelomake
14.30 lounas Eiveren kartanossa
17 saapuminen Tallinnaan (mahdollisuus
ostoksiin tms)
Ilmoita sähköpostiosoitteesi!
19.30-21.30 laiva Tallinna-Helsinki
Omakotiliitolla ja MKO:lla on käytössään
22- bussikuljetus Marjaniemeen
sähköpostiosoitteet vain osalle MKO:n jäsenistä.
Retken hinta on 100 euroa/osallistuja MKOn
Tiedottamisen kannalta olisi tärkeää, että
jäsenille ( 1/talous) ja 120 euroa muille.
mahdollisimman monet tämän tiedotteen
Ilmoittautuminen eero.paananen@kolumbus.fi / paperiversiona saaneet ilmoittavat
p. 040 5011912 mahdollisimman pian helmikuun sähköpostiosoitteensa. Muuhun kuin
aikana (pikainen ilmoittautuminen on tarpeen, omakotiasioista tiedottamiseen ei osoitteita
käytetä. Helpoin tapa ilmoittaa sähköpostiosoite
kun osallistujia mahtuu vain yksi bussillinen).
liitolle ja MKOlle on lähettää postia osoitteeseen
eero.paananen@kolumbus.fi .

