MKO tiedottaa
Marjaniemen puistot
Helsingin kaupungissa Helsingin rakennusvirasto on kehittänyt
yhteistyömuotoja asukkaiden kanssa puistojen hoitamiseksi. Puistoja
on 15,5 m2 Helsingissä ja yli 200 m2 muita viheralueita asukasta kohti.
Tätä varten on 2005 käynnistetty, joka yhdistää asukkaat, yritykset ja
Helsingin kaupungin toimimaan paremman kaupunki-ympäristön
puolesta (www.hyvakasvaa.fi).

Puistokummitoiminta on vapaaehtoistyötä ja osa tätä
Hyvä kasvaa -liikettä. Se tarjoaa puistojen hyvinvoinnista
kiinnostuneille helsinkiläisille mahdollisuuden päästä hoitamaan
oman lähiviheralueita (http://hyvakasvaa.fi/puistokummit/).

MKO:n puistoryhmän selvittää Marjaniemen puistojen tilaa
ja tekee esityksiä puistojen tilan kehittämiseksi ja roskaantumisen
vähentämiseksi. Ryhmä on ollut yhteydessä vapaaehtoistyön
koordinaattoriina toimivaan Armi Koskelaan.
Hänen kauttaan saamme Marjaniemeen kaupungilta kukkasipuleita
(narsisseja ja helmihyasintteja) istutettavaksi sopiviin (näkyviin)
paikkoihin kaupungin maille.

HUOM !
Jotta saamme sipulit maahan ennen pakkasia, tarvitsemme
vapaaehtoisia istuttajia. Toivomme yhteydenottoa puistoryhmään,
joka tekee istutussuunnitelma. (Hannu 050-4134 047,
Arja 050-5564 618 ja Tuula 050-3301 299).

Omakotiliiton
jäsenkirjeestä poimittua
-- Tee viisas teko ja tarkasta
yrityksen taustat ennen ostopäätöstä.
Enää ei tarvitse ostaa sikaa säkissä.
Ilmainen Zeckit-palvelu ( internetosoitteessa www.zeckit.fi ) auttaa
valitsemaan hyvän tekijän selvittämällä
yrityksien taustat ja jakamalla
yrityksien saamat arviot.

-- Liiton uusi sähköinen
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Omakotiasukkaan opas osoitteessa
http://www.esitteemme.fi/Suomen_
Omakotiliitto/WebView/
sisältää ajankohtaista asiaa pientalossa
tai vapaa-ajan asunnossa asumiseen
sekä vinkkejä lisätiedon hankintaan.

-- Ohjeet omatoimiseen
paloturvallisuuden tarkistamiseen

-- Radonmittauksen ohjeet ja
jäsenalennuksen mittauspurkkien
hinnasta (33 euroa, norm. 39 euroa).

-- Luettelon jäsenkortilla saatavista

Omakotitalkkaripalvelut

20 yhteistyökumppanin antamista
jäseneduista.

Omakotitalkkaripalvelut on MKO:ssa v. 2004 aloitettu jäsenetu,
jonka tarkoituksena on tarjota ikääntyneille ja muuten apua
tarvitseville jäsenille erilaista asumisapua. Asiakasmaksu
palveluista on 8 euroa/tunti.

Suomen Omakotiliitto

MKO:n omakotitalkkarit:
Sakari Aarnio
p. 045 111 1620
Jukka-Pekka Heinonen p. 0400 519 918
Jani Salakka
p. 045 882 7885

Omakotiliiton, valtakunnallisen
pientaloasukkaiden edun-valvojan
jäseniä.

Työtilaukset suoraan talkkareilta.
Lisätietoja: Raili Tanskanen p. 09-3235933 tai 040-5939385
ja Eero Paananen p. 040-5011912.

Marjaniemen kiinteistönomistajat
ry:n eli MKO:n jäsenet ovat samalla

Liitto mm. julkaisee 5 kertaa vuodessa
ilmestyvää Suomen Omakoti -lehteä ja
lähettää useita kertoja vuodessa
jäsenkirjeitä sähköpostitse.

