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MKO:n hallitus v. 2015

Eero Paananen puheenjohtaja 040-5011912
eero.paananen@kolumbus.fi
Matti Aalste sihteeri 040-7087846
aalstm@gmail.com
Risto Ekström 050-3572684
risto.ekstrom@munhiekkis.fi
Jaakko Elo 3237830 / 050-4302509
Leena Hakli 050-3410793
Olli Happonen varapuheenjoht. 045-8050505
Hannu Huhtalo varainhoitaja 050-4134047
hannu.huhtalo@edu.hel.fi
Eero Pere 050-5621827
eero.pere@kolumbus.fi
Kalle Schneider 040-3505411
Raili Tanskanen talkkarien työnjohtaja
3235933/040-5939385
raili.tanskanen@kolumbus.fi
Tuula Toivola 050-3301299
Hallitus asetti ensimmäisessä kokouksessaan
energiajaoston: Risto Ekström, Eero Paananen ja
Eero Pere.

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
 Rein Karbi p. 045-1111620
Työtilaukset suoraan talkkareilta. Lisätietoja
palvelusta Raili Tanskaselta p. 09-3235933
tai 040-5939385 ja Eero Paanaselta p. 0405011912 .

Katujen hoito

Katujen hoidosta, mm aurauksesta vastaa
kaupungin rakennusvirasto. Asiakaspalvelu
ottaa vastaan asiaa koskevat palautteet. Lumen
auraus kaupungin kaduilta tuottaa

omakotiasukkaille ongelmia mm. kun porttien
kohdalle aurauksessa muodostuva lumivalli
jätetään auraamatta. Helsingin piiri pyrkii
saamaan tähän käytäntöön muutoksen.
Rakennusviraston asiakaspalvelu ottaa vastaan
asiaa koskevat palautteet.
Puh. (09) 310 39000
Palautetta voi antaa myös internetosoitteessa
http://www.hel.fi/www/hkr/fi/asiakaspa
lvelu/palaute/anna-palautetta

Sähkösopimuksista
Olemme kertoneet aikaisemmissa tiedotteissa
sähkön hinnoista ja sopimuksista. Vuoden 2014
aikana selvitimme sähkökustannuksia kuudessa
marjaniemeläisessä taloudessa. Vertailu
toistaiseksi voimassaolevan Helen Oy:n
sopimuksen ja Helen Oy:n KotiSpot-sopimuksen
(tuntisähkö) välillä osoitti, että tuntisähkö tuli
kaikissa tutkituissa tapauksissa 23-25 %
edullisemmaksi. Kulutuksen määrästä riippuen
kustannusero oli 200-500 euroa vuoden aikana.
Tammikuussa ero kasvoi edelleen ja oli n. 30 %
tuntisähkön eduksi.
Tarkempia tietoja em. vertailusta -samoinkuin
muita sähkön käyttöön ja sopimuksiin liittyviä
tarkasteluja- löytyy MKO:n verkkosivuilta
osoitteesta www.marjaniemi.fi/mko .
Edellä mainitun energiajaoston jäsenet ovat
valmiita antamaan lisätietoa ja opastamaan
parhaan sopimuksen valinnassa.

Oma Koti -messut
Oma Koti -messut järjestetään osana
Kevätmessuja 26-29.3 Messukeskuksessa.
Jäsenkortti oikeuttaa kahden henkilön
sisäänpääsyyn yhden aikuistenlipun (18 €)
hinnalla. Omakotiliitolla on oma messuosasto.
Liitto on myös järjestämässä la 28.3. klo 14-16
pientaloasumisen ajankohtaisia asioita
käsittelevää vaalipaneelia.

