Verkko-opas omakotiasujille
Marjaniemen
rakennusvalvontavirasto on julkaissut
Kiinteistönomistajat ry
1/2 Helsingin
internetissä Omakotiasukkaan oppaan, joka
----------------------------------------- antaa neuvoja ja ohjeita helsinkiläisille
MKO:n hallitus v. 2014
Eero Paananen puheenjohtaja 040-5011912
eero.paananen@kolumbus.fi
Matti Aalste sihteeri 040-7087846
aalstm@gmail.com
Risto Ekström 050-3572684
Jaakko Elo 3237830 / 050-4302509
Kai Haarma 050-5454249
Leena Hakli 050-3410793
Olli Happonen 045-8050505
Hannu Huhtalo varainhoitaja 050-4134047
hannu.huhtalo@edu.hel.fi
Eero Pere 050-5621827
Kalle Schneider 040-3505411
Raili Tanskanen talkkarien työnjohtaja
3235933/040-5939385
raili.tanskanen@kolumbus.fi

----------------------------------------Omakotitalkkarit

Omakotitalkkaritoiminta on MKO:n jäsenetu,
jonka tarkoituksena on tarjota ikääntyneille ja
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
040-5939385 ja Eero Paanaselta p. 0405011912 .

omakotiasujille. Opas löytyy osoitteesta:
www.hel.fi/static/rakvv/omakotiasukkaanopas/in
dex.html

----------------------------------------Katujen hoito
Katujen hoidosta, mm aurauksesta vastaa
kaupungin rakennusvirasto. Asiakaspalvelu ottaa
vastaan asiaa koskevat palautteet.
Puh. (09) 310 39000
Palautetta voi antaa myös lomakkeella internetosoitteessa
http://www.hel.fi/hki/HKR/fi/Yhteystiedot+ja+pa
laute/Palautelomake
Yhteydenottolomakkeen ohjeessa todetaan:
Kysy, kummastele, ehdota! Palautteesi
ohjautuu rakennusviraston
asiakaspalveluun ja sieltä edelleen
oikealle taholle. Huomaa, että
asiakaspalvelu käsittelee sähköisen
palautteen vasta seuraavana arkipäivänä
– kiireellisissä asioissa kannattaa soittaa.
Yhteydenotto lomakkeella riittää kaikkeen
arkiseen asiointiin rakennusviraston
kanssa. Virallinen, erityistä vireillepanoa
edellyttävä posti osoitetaan
kuitenkin kaupungin kirjaamoon,
Postiosoite: Helsingin kaupunki, Kirjaamo,
Rakennusvirasto, PL 10, 00099 Helsingin
kaupunki
s-posti: helsinki.kirjaamo@hel.fi

----------------------------------------Nuohous

Marjaniemi kuuluu Helsingin keskiseen
Omakotitalkkaripalveluja v. 2013 käyttäneiden nuohousalueeseen, jota hoitaa Nuohous- ja
kannattaa ilmoittaa maksamansa palvelumaksut ilmastointipuhdistus Rantanen Oy.
kotitalousvähennyslomakkeella veroehdotusta Säädösten mukaan omistajan on huolehdittava
tarkastaessaan (lomakkeelle kohtaan Yrityksen nuohouksesta kerran vuodessa. Nuohouksen voi
varata p. 010 3215533 tai verkossa, linkki sivulta
nimi Marjaniemen Kiinteistönomistajat ry, Yhttp://www.nuohousliiketunnus 1880217-5).
rantanen.com/nuohous.html
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----------------------------------------Pitäiskö fiksata
Uudenlainen kaupungin ja Metro-lehden
internet-palvelu Pitäiskö fiksata on osoitteessa
http://metro.fi/paakaupunkiseutu/fiksaus/
Palvelua kuvataan sivulla seuraavasti:
Monttu tiessä? Leikkipuiston keinut
rikottu? Romuauto vaarallisessa
paikassa? Metro ja Helsingin kaupunki
testaavat uutta palautekanavaa. Pitäiskö
fiksata –palvelussa voit ilmoittaa
havaitsemistasi epäkohdista, kuten
kuoppaisesta tiestä tai rikkinäisestä
liikennemerkistä. Lähettämäsi palaute
kulkee automaattisesti Helsingin
kaupungille. Palvelussa voit seurata
fiksausten edistymistä, sekä lukea
kaupungin palautteisiin antamat
vastaukset.
Piirin kokouksessa mainittiin hyvistä
kokemuksista tämän palvelun käytössä. Metrolehden antama julkisuus laittanee vauhtia
epäkohtien paikkaamiseen!

-----------------------------------------

Bussiretki Viroon Türin
kukkamarkkinoille lauantaina 17.5.

Ohjelma:
n. klo 6 (aika täsmentyy myöhemmin)
bussikuljetus Marjaniemestä länsisatamaan
7.30-9.30 laivamatka Tallinnaan (Tallink Shuttle) .
Bussikuljetus Türiin
11-14 markkinat
14.30 lounas Eiveren kartanossa
17 saapuminen Tallinnaan (mahdollisuus
ostoksiin tms)
19.30-21.30 laiva Tallinna-Helsinki
22- bussikuljetus Marjaniemeen
Retken hinta on 100 euroa/osallistuja MKOn
jäsenille ( 1/talous) ja 120 euroa muille.
Tervetuloa kevätretkelle, vaikka koko perheen
voimin!
Ilmoittautuminen eero.paananen@kolumbus.fi /
p. 040 5011912.

----------------------------------------Omakotiliiton ja MKO:n jäsenyys

Suomen Omakotiliitto ry on alan ainut
valtakunnallinen pientaloasukkaiden ja vapaaajan asukkaiden edunvalvonta- ja palvelujärjestö,
joka edistää pientalovaltaista elämänmuotoa.
Omakotiliitto on puoluepoliittisesti sitoutumaton
ja siihen kuuluu 261 paikallisyhdistyksen kautta jo
yli 75 000 henkilöjäsentä.
MKO on liiton Marjaniemessä toimiva
jäsenyhdistys.
Liiton ja MKO:n jäsenenä ajat omia etujasi
pientaloasukkaana ja saat asumiseen liittyviä
palveluja.

Omakotiliiton Helsingin piiri järjestää lähinnä
Kiinteistönomistajiin voit liittyä joko MKO:n
helsinkiläisille omakotiyhdistysten jäsenille
kotisivujen (www.marjaniemi.fi/mko) tai
(muutkin voivat osallistua) retken Türissä
omakotiliiton sivujen (www.omakotiliitto.fi )
pidettäville kukkamarkkinoille. Türi on Viron
kautta tai myös ilmoittamalla yhteystietosi p.
”kevätkaupunki”, joka sijaitsee vajaat 100 km
Tallinnan kaakkoispuolella. Matka tehdään Astor 040-5011912.
oy Matkapalvelun bussilla. Jukka Aarnio Helsingin Jäsenmaksu on 20 euroa/v, joka sisältää siis myös
piiristä toimii matkan johtajana.
Omakotiliiton jäsenyyden ja sen tarjoamat
Türin kukkamarkkinat on Viron tärkein puutarha- jäsenedut, mm. neuvontaa, alennuksia ja viisi
kertaa vuodessa ilmestyvän Suomen
alan tapahtuma (700 myyjää, 30 000 kävijää).
Suomestakin markkinoilla käydään kymmenillä Omakotilehden.
busseilla. Markkinoilla myydään mm. kukkia ja
taimia sekä käsitöitä. Mukaan kannattaa ottaa
kasseja ostoksia varten (myyjillä ei juuri ole
muovipusseja tms).

