Marjaniemen Kiinteistönomistajat ry (MKO)

jäsentiedote

Kutsu tutustumaan Iiris-keskukseen ja kuulemaan ja keskustelemaan
Marjaniemen historiasta
Aika: 18.5. klo 17.30 – 19.30
Paikka: Iiris-keskus (Marjaniementie 74)
Ohjelma:
-

Iiris-keskuksen ja sen toiminnan esittely (aula ja muut tilat)

-

Leena Haklin johdattelema keskustelu Outa-salissa, 6. krs lähes satavuotiaan
Marjaniemen ja 70-vuotiaan MKO:n aiemmista vaiheista. Katselemme vanhoja
valokuvia Marjaniemestä. Marjaniemi-Seuran toimittamia kirjoja Marjaniemen
historiasta on myytävänä.

Tilaisuus on avoin kaikille marjaniemeläisille
Toivomme runsasta osanottoa tilaisuuteen!
MKO:n hallitus

Kutsu MKO:n vuosikokoukseen
Aika: 18.5. klo 19.30
Paikka: Iiris-keskus (Marjaniementie 74), Outa-Sali, 6. krs
-

Kokouksessa käsitellään vuoden 2016 toimintakertomus ja tilinpäätös sekä muut
sääntömääräiset asiat.

Kokouksessa voit liittyä MKO:n jäseneksi.
Tervetuloa vuosikokoukseen!

Omakotitalkkaripalvelut
Omakotitalkkaripalvelut on MKO:n jäsenetu, jonka tarkoituksena on tarjota asumisapua
ikääntyneille ja muille apua tarvitseville jäsenille. Palvelusta perittävä maksu on 8 euroa/tunti.
Talkkarien työsopimukset ovat määräaikaisia (normaalisti 1 vuosi). Pyrimme rekrytoimaan uuden
talkkarin aina työsuhteen päättyessä niin, että palveluksessamme on 2-3 talkkaria.
Kevään aikana joudumme luopumaan kahdesta erinomaisesta talkkaristamme Jukka-Pekka
Heinosen ja Jani Salakan palkkatuen ja työsuhteen päättyessä. Olemme hakeneet TE-keskuksesta
palkkatukea kahdelle uudelle talkkarille. Valitettavasti emme ole tätä kirjoitettaessa vielä saaneet
tukipäätöstä. Mikäli saamme myönteisen päätöksen, tulemme palkkaamaan heidät välittömästi.

Omakotitalkkareiden yhteystiedot:
•
•
•
•

Sakari Aarnio p. 045 111 1620
(avoinna) p. 0400 519 918
Jani Salakka (-22.5.saakka) p. 045 882 7885
(avoinna) p. 045 882 7885

Työtilaukset suoraan talkkareilta. Lisätietoja palvelusta Eero Paanaselta p. 040-5011912.

Kesäseteli
Helsingin kaupunki antaa kaikille peruskoulun 9-luokkalaisille nk.
kesäsetelin, joka lisää heidän mahdollisuuksiaan saada osa-aikaista
kesätyötä (katso kesaseteli.munstadi.fi ). MKO:n hallitus on päättänyt
palkata 1-2 kesäsetelin haltijaa -mikäli kiinnostuneita
marjaniemeläisiä löytyy.
Tehtävät liittyvät mm. Omakotiliiton Suomen juhlavuoden Talot ja
pihat kuntoon -tempaukseen. Osallistumme Marjaniemen puistojen
ja muiden yleisten tilojen kunnostamiseen ja roskaisuuden
vähentämiseen. Osa tehtävistä on asumisaputehtäviä yhdessä
omakotitalkkareiden kanssa.
Ota rohkeasti yhteyttä puh. 040-5011912 tai 050-4134047.

Postilaatikot
Saimme (ainakin osassa Marjaniemeä) 8.5. postia postilta! Hanke postilaatikoiden uudelleen
sijoittamiseksi on saavuttamassa Marjaniemen. Yhdistysten ja asukkaiden tulee olla mukana
valvomassa etujaan. Jos hanke toteutuu, voinemme MKO:ssa mm. talkkarien voimin olla
auttamassa laatikoiden ryhmittelyn toteutusta. Lisätietoa hankkeesta saadaan aivan lähiaikoina.

Jäsenyys
Marjaniemen Kiinteistönomistajat ry on Suomen Omakotiliiton jäsenyhdistys. Näin ollen kaikki
MKO:n jäsenet ovat samalla myös valtakunnallisen pientaloasukkaiden edunvalvonnasta
huolehtivan Omakotiliiton jäseniä.
Edunvalvonnan lisäksi Omakotiliitto tarjoaa jäsenetuna Suomen Omakotilehden ja muita
tiedotteita sekä mm. laki- ja rakennusneuvontaa. Liitolla on lisäksi yli 20 yhteistyökumppania, jotka
tarjoavat jäsenetuja. Puutarhamyymälä Muhevainen ja Konetalo Vainikka antavat alennusta
MKO:n jäsenille. Omakotitalkkaripalvelut ovat asumisapua tarvitsevien jäsenten käytettävissä.
MKO:n jäseninä on n. 200 taloutta. Jos et vielä kuulu joukkoon, liity jäseneksi.
Liittyminen käy helposti esim. Omakotiliiton tai MKO:n verkkosivujen kautta
www.omakotiliitto.fi , www.marjaniemi.fi/mko tai ilmoittamalla yhteystietosi tekstiviestillä tai
puhelimitse MKO:n sihteerille numeroon 040-5011912.

