Marjaniemen Kiinteistönomistajat ry (MKO)
Kutsu MKO:n
vuosikokoukseen
Marjaniemen Kiinteistönomistajat
ry:n vuosikokous pidetään
maanantaina 9.5.2016 klo 19.00
Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry:n
Oskarinpuiston toimintakeskuksessa,
Marjaniemenranta 48.
Kokouksessa käsitellään vuoden 2015
toimintakertomus ja tilinpäätös sekä
muut sääntömääräiset asiat.

Tervetuloa!
Omakotitalkkaripalvelut
Omakotitalkkaripalvelut on MKO:ssa v. 2004
aloitettu jäsenetu, jonka tarkoituksena on
tarjota ikääntyneille ja muuten apua
tarvitseville jäsenille pientä korvausta vastaan
erilaista asumisapua.
Rahoitusvaikeuksista (piirin antama tuki
palvelujen järjestämiselle on vähentynyt)
huolimatta palvelut jatkuvat Marjaniemessä.
Talkkarien työsopimukset ovat määrääaikaisia
(normaalisti 1 vuosi). Pyrimme rekrytoimaan
uuden talkkarin aina työsuhteen päättyessä
niin, että palveluksessamme on 2-3 talkkaria.
Talkkarien yhteystiedot:
 Jukka-Pekka Heinonen p. 0400-519918
 Tero Ahokas p. 045-8827885
 (avoinna) p. 045-1111620
Työtilaukset suoraan talkkareilta. Lisätietoja
palvelusta Raili Tanskaselta p. 09-3235933
tai 040-5939385 ja Eero Paanaselta p. 0405011912 .

Kutsu turvallisuutta
käsittelevään tilaisuuteen
Kaikille avoin kotien turvallisuutta
käsittelevään tilaisuuteen
maanantaina 9.5.2016
klo 18.00 Helsingin Kehitysvammatuki
57 ry:n Oskarinpuiston
toimintakeskuksessa,
Marjaniemenranta 48.
Kotien turvallisuuden varmistaminen koetaan
entistä tärkeämmäksi. Saamme tilaisuuteen
alustajaksi ja kysymyksiin vastaajaksi asiantuntijan Verisure Oy:stä, joka on Suomen
johtava murto- ja palohälytys-järjestelmien
toimittaja.
Verisure on Omakotiliiton yhteistyökumppani ja tarjoaa Omakotiyhdistysten
jäsenille maksuttoman turvatarkastuksen ja
100 €:n alennuksen Verisure Home ja
Verisure Home Plus -paketista.
Tietoa Verisuren palvelusta ja yhteistyöstä
Omakotiliiton kanssa saat osoitteista
www.verisure.fi ja
www.omakotiliitto.fi/verisure .
Maksuttoman kodinturvakartoituksen voi myös varata
osoitteesta
www.verisure.fi/omakotiliitto.

Kahvitarjoilu

TERVETULOA!

Liity jäseneksi
Marjaniemen Kiinteistönomistajat ry on
Omakotiliiton jäsenyhdistys. Näin ollen kaikki
MKO:n jäsenet ovat samalla myös valtakunnallisen pientaloasukkaiden edunvalvonnasta
huolehtivan Omakotiliiton jäseniä.
Edunvalvonnan lisäksi Omakotiliitto tarjoaa
jäsenetuina mm. seuraavia
 lakineuvontaa,
 rakennusneuvontaa,
 Suomen Omakotilehden.
Liitolla on lisäksi yli 20 yhteistyökumppania,
jotka myös tarjoavat jäsenetuja.
Puutarhamyymälä Muhevainen ja Konetalo
Vainikka antavat alennusta MKO:n jäsenille.

Uusille jäsenille on juuri nyt erikoistarjouksena 200 euron lahjakortti Jurinet
Oy:n tarjoamiin lakipalveluihin sekä
liittymislahjana kirja Kaikki kompostoinnista
ja maanparannuksesta.
MKO:n jäseninä on n. 200 taloutta.
Jos et vielä kuulu joukkoon, liity jäseneksi.
Liittyminen käy esim. Omakotiliiton ja
MKO:n verkkosivujen kautta
www.omakotiliitto.fi ,
www.marjaniemi.fi/mko .
Voit liittyä jäseneksi myös ilmoittamalla
yhteystietosi tekstiviestillä tai puhelimitse
MKO:n sihteerille numeroon 040-5011912.
Jos haluat em. lakipalveluja koskevan
lahjakortin, liity kampanjalomakkeella, jonka
osoite löytyy sivun
http://www.omakotiliitto.fi/jasenetu/jasenedut

lopusta.

Jäseneksi voit liittyä myös Marjaniemen Kiertopäivillä!

Marjaniemen Kiertopäivät 2016
Marjaniementien ja Kissankellontien risteyksessä
maanantaina 2.5.2016 klo 16.30–17.30
Tervetuloa keväisille Marjaniemen kiertopäiville.
MKO tarjoaa tilaisuuden tavata naapureita ja
ystäviä kierrätyksen merkeissä.
Samalla voit nauttia haitarimusiikista
ja mukavasta seurasta kahvikupposen
ääressä. Tarjolla myös makoisaa nisua!
Paikalle saapuvat HSY:n keräysautot.
MKO auttaa romujen lajittelussa ja
nostamisessa lavoille.
Keräysautot ovat paikalla klo 17.00–17.30.

Mitä keräysautoon voi tuoda? (Lainaus HSY:n sivulta.)
Vaarallinen jäte (ongelmajäte)
Energiansäästölamput, maalit, liuottimet, siivouskemikaalit, akut ja lääkkeet.
Painekyllästettyä puuta EI oteta vastaan.
Sähkö- ja elektroniikkaromu
Jääkaapit, pakastimet, televisiot, kahvinkeittimet, pesukoneet, tietokoneet ja sähkövatkaimet.
enintään kolme samantyyppistä laitetta. Muista tyhjennä tietokoneiden kovalevyt!
Metalliromu
Polkupyörät, puulämmitteiset kiukaat, lämminvesivaraajat sekä metalliastiat ja -purkit.

