Marjaniemen Kiinteistönomistajat ry
Kutsu syyskokoukseen 7.12.2015
Marjaniemen Kiinteistönomistajien SYYSKOKOUS on maanantaina 7.12.2015 klo 19.00
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 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!
Myös uudet jäsenet tervetulleita!
Liittyminen jäseneksi mahdollista kokouksen yhteydessä.
Marjaniemen Kiinteistönomistajat ry (MKO) on Marjaniemen alueella toimiva Omakotiliiton
jäsenjärjestö. Omakotiliitto on puoluepoliittisesti sitoutumaton ja siihen kuuluu 257
paikallisyhdistyksen kautta jo yli 75000 henkilöjäsentä. Liitto on pientaloasukkaiden oma
edunvalvontajärjestö ajaen jäsentensä etuja mm. asumismenojen alentamiseksi sekä tarjoten
jäsenpalveluja ja jäsenetuja.

Jos et ole jo jäsen, on liittyminen helppoa:

Omakotiliiton internet-sivuilla www.omakotiliitto.fi
MKO:n sivuilla www.marjaniemi.fi/mko , puhelimitse 040-5011912

Yhdistyksen jäsenmaksu on v. 2016 25 euroa (sisältää myös Omakotiliiton jäsenmaksun).
Marras- joulukuussa liittyneiltä ei peritä v. 2015 jäsenmaksua.

Omakotitalkkarit
Omakotitalkkaritoiminta on MKO:n jäsenetu, jonka tarkoituksena on tarjota ikääntyneille ja muuten
apua tarvitseville jäsenille pientä korvausta (5 € / tunti) vastaan erilaista asumisapua. Palvelun
jatkuminen v. 2016 edellyttää, että valtio ja Helsingin kaupunki osoittavat toiminnan tarvitsemat
määrärahat aiempien vuosien tapaan.

Talkkarien yhteystiedot:
- Tero Ahokas p. 045-8827885
- Jukka-Pekka Heinonen p. 0400-519918
- Rein Karbi p. 045-1111620
Työtilaukset suoraan talkkareilta. Lisätietoja palvelusta Raili Tanskaselta p. 09-3235933 tai
040-5939385 ja Eero Paanaselta p. 040-5011912 .

Tervetuloa Itä-Helsingin uuden keskuksen esittelyyn!

Marjaniemen Kiinteistönomistajat ja Kesko järjestävät maanantaina 7.12.2015
klo 17.30-18.30 kaikille avoimen informaatio- ja keskustelutilaisuuden Keskon
Itäkeskus-hankkeesta
Tilaisuus pidetään Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry:n Oskarinpuiston
toimintakeskuksessa, Marjaniemenranta 48.
Hanketta esittelee projektipäällikkö Mika Ohenoja Keskosta
Marjaniemeläiset K-kauppiaat Mika ja Anne
Timonen kertovat Citymarketin toiminnasta
rakennushankkeen aikana,
Tule kuulemaan ja esittämään toiveesi
lähikauppamme kehittämiseksi!
Itäkeskuksen Citymarket tarjoaa täytekakkukahvit.

Lisätietoa rakennushankkeesta internet-osoitteissa
www.i3,fi ja https://www.facebook.com/i3Helsinki .

