Marjaniemen Kiinteistönomistajat ry. (MKO)

Jäsentiedote 1/2017

Hallitus ja toimihenkilöt
Vuosikokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätösten mukaan vuoden 2017
hallitukseen kuuluvat
Hallitus asetti seuraavat ryhmät:
Hannu Huhtalo puh.joht./varainhoitaja
p. 050 4134047
Matti Aalste
p. 040-7087846
Arja Band
p. 050-5564618
Risto Ekström
p. 050-3572684
Leena Hakli
p. 050-3410793
Olli Happonen varapuheenjohtaja
p. 045-8050505
Eero Paananen sihteeri
p. 040-5011912
Eero Pere
p. 050-5621827
Kalle Schneider
p. 040-3505411
Raili Tanskanen talkkaripalvelujen työnjoht. p. 040-5939385
p. 3235933
Tuula Toivola
p. 050 3301299
Kai Haarma varajäsen
p. 050-5454249
Tauno Huopainen varajäsen
p. 0400-434343
Mikko Varhe varajäsen
p. 040-5553600

Juhlatoimikunta: Huhtalo, Ekström, Hakli,
Huopainen, Paananen
viherryhmä: Huhtalo, Aalste, Band,
Happonen, Huopainen, Toivola
energiajaosto: Pere, Ekström, Paananen
Hallitus toivoo jäsenten ja muiden
marjaniemeläisten yhteydenottoja
toiminnan kehittämiseksi!
MKO:n jäseneksi voit liittyä omakotiliiton
verkkosivuilla (www.omakotiliitto.fi) tai
ottamalla yhteyttä sihteeriin.
Jäsenyydellä saat mm. liiton neuvonta- ja
muita palveluja ja runsaasti jäsenalennuksia ja olet ajamassa yhteisiä
omakotiasioitamme.
Jäsenmaksu, joka sisältää myös
Omakotiliiton jäsenyyden, on 25 euroa.

Juhlavuosi
Marjaniemen Kiinteistönomistajat ry:n perustava kokous oli 16.1.1947, joten tämä vuosi on yhdistyksemme
70-vuotisjuhlavuosi. Ensimmäisenä ja ensimmäisinä vuosikymmeninä kehittämistarpeet olivat moninaiset,
vaikka paljon oli tehty jo 1920 luvulta lähtien, jolloin Marjaniemen Huvilayhdyskunta perustettiin.
Kehitettäviä kohteita ensimmäisinä vuosina ja vuosikymmeninä olivat mm. ….?
Valtakunnallinen kattojärjestömme Suomen Omakotiliitto (silloisella nimellään Suomen Esikaupunkien
Kiinteistöliitto) perustettiin myös 1947, tosin hiukan myöhemmin kuin MKO!
Vuoden merkittävin juhlavuosi on tietysti Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuosi.

Omakotiliitto on mukana itsenäisyyden juhlavuoden tapahtumissa
Talot ja pihat kuntoon -hankkeella.
Liitto kannustaa suomalaisia yhteisiin talkoisiin, oman pihan
kunnostamiseen, turhien tavaroiden kierrättämiseen ja talon
kunnossapitoon. MKO on ilmoittanut osallistuvansa hankkeeseen mm.
parantamalla puistojen ja muiden yhteisten tilojen viihtyvyyttä.

Kevätmessut
Kevätmessut 6.-9.4.2017 kokoaa viidet messut saman katon alle: Oma
Koti, OmaMökki, OmaPiha, Sisusta ja Lähiruoka&luomu -messut.
Omakotiliitto on mukana messuilla esittelemässä liiton ja yhdistysten
toimintaa. Tänä vuonna liitto järjestää myös Suomi 100 Talot kuntoon lavalla yli 45 asiantuntijapuheenvuoroa kodin rakentamisen ja
remontoinnin tueksi. Omakotiliiton jäsenkortilla tapahtumakokonaisuuteen pääsee kaksi yhden normaalilipun hinnalla!

Omakotitalkkarit
Omakotitalkkaripalvelut on MKO:ssa jo v. 2004 aloitettu jäsenpalvelu, jonka tarkoituksena on
tarjota ikääntyneille ja muuten apua tarvitseville jäsenille erilaista asumisapua. MKO toimii
omakotitalkkareiden työnantajana ja huolehtii työnjohdosta. Omakotiliitto ja sen Helsingin piiri
antavat tarvittavia tukipalveluja. Palvelujen rahoitus perustuu valtion TE-toimistolta ja Helsingin
kaupungilta saataviin tukiin ja avustuksiin ja asiakkailta perittäviin palvelumaksuihin.
Palvelumaksut ovat 8 euroa/tunti.
MKO:n omakotitalkkarit:
•
•
•

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

Työtilaukset suoraan talkkareilta.
Työnjohdosta vastaavan Raili Tanskasen sairausloman ajan tehtävä hoitaa
Eero Paananen p. 040-5011912 (ajalla 8-20.3 Hannu Huhtalo p. 050 4134047).

