Marjaniemen Kiinteistönomistajat ry
Kutsu syyskokoukseen 10.12.2018
Marjaniemen Kiinteistönomistajien SYYSKOKOUS pidetään maanantaina 10.12.2018 klo 18.00 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
Myös uudet jäsenet tervetulleita!
Liittyminen jäseneksi mahdollista kokouksen yhteydessä.
TERVETULOA KOKOUKSEEN!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kokouksen jälkeen virvoketarjoilu ja klo 19- keskustelemme pihojamme uhkaavasta kaniongelmasta
TERVETULOA KESKUSTELEMAAN!

Jäsenyys
MKO:n jäsenmäärä on tällä hetkellä 207. Hallitus toivottaa uudet jäsenet tervetulleiksi yhdistykseen ja toivoo
niin vanhojen kuin uusienkin jäsenten aktiivista panosta Marjaniemen ja omakotiasumisen kehittämiseksi.
Liittyminen on helppoa
Omakotiliiton internet-sivuilla https://www.omakotiliitto.fi/jasenelle/liity_jaseneksi
puhelimitse 040-5011912
Syyskokouksessa päätetään vuoden 2019 jäsenmaksusta. Omakotiliitto on päättänyt korottaa liiton
jäsenmaksun 17,5 eurosta 20 euroon ja Helsingin piiri 60 sentistä 75 senttiin. Hallitus esittää MKO:n
jäsenmaksuksi 30 € (sisältää em. liiton ja piirin jäsenmaksun). Joulukuussa liittyneiltä ei peritä v. 2018
jäsenmaksua.
Edunvalvonnan lisäksi jäsenyys tarjoaa mm. alennuksia lukuisten yritysten tuotteista ja palveluista.

Omakotitalkkaripalvelut
Omakotitalkkaripalvelut on MKO:n v. 2004 aloitettu jäsenetu, jonka tarkoituksena on tarjota asumisapua
ikääntyneille ja muille apua tarvitseville jäsenille.
Omakotitalkkareinamme toimivat:
•
•

Sakari Aarnio
p. 045 111 1620
Veli-Matti Korhonen p. 045 882 7885
(HUOM. tekstiviestit eo. numeroihin eivät
mene perille)

Lisätietoja palvelusta Eero Paanaselta p. 0405011912.
Talkkareillamme on kuvalla varustettu henkilökortti,
jolla heidät voi erottaa muista palvelujaan
tarjoavista.

Liikennejärjestelyt
MKO:n hallitus on käsitellyt kokouksissaan Marjaniemen liikennejärjestelyjä ja ollut yhteydessä kaupungin
liikennesuunnittelijaan. Olemme tehneet kaupungille kehittämisehdotuksen pysäköintikiellon saamiseksi
osalle Niittyrantaa.
HUOM. em. ehdotuksen teimme kaupungin palautejärjestelmän kautta.
Tätä järjestelmää (osoite:
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/osallistu-ja-vaikuta/palaute/anna-palautetta )

olisi syytä käyttää laajemminkin, jos joku kaupungille kuuluva asia kaipaa parantamista.
Vastaukset luvataan nopeasti!

Villikanien lisääntyminen
Tiedotusvälineissäkin on todettu, että kanit ovat taas kovasti lisääntyneet ja erityisesti Itä-Helsingissä. Sama on
todettu myös Marjaniemessä. Helsingin kaupunki on tarkastellut asiaa kahdessa kirjoituksessa
- Villikani Helsingissä
https://www.hel.fi/helsinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/luonto-ja-viheralueet/hoito/vieraslajit/villikani
- Kanit Helsingissä ja kanivahinkojen torjunta
https://www.hel.fi/hel2/hkr/julkaisut/2010/kaniraportti_web.pdf
Artikkeleissa todetaan mm. että kanien aiheuttamat tuhot (mm. maan kaivaminen ja pensaiden, puiden ja
muiden istutusten syönti) yksityisillä tonteilla kuuluvat tontin omistajan vastuulle. Julkisilla puisto- ja
viheralueilla kaupunki rajoittaa kantaa tarvittaessa. Kun vihreä kasvillisuus jää lumipeitteen alle, kanit siirtyvät
käyttämään puuvartista kasvillisuutta ravintonaan. Juuri lumen aikana syntyvät pahimmat kanien aiheuttamat
kasvivahingot. Kaupunki ohjeistaa ennaltaehkäisemään syöntituhot suojaamalla kasvit ja rakenteet esimerkiksi
metalliverkolla. Tämä on kyllä helpompi kirjoittaa kuin toteuttaa!!
Tuhot voivat olla huomattavia. Esim. talvella v. 2007 jouduttiin Sörnäisissä kaatamaan n. 70 kookasta jalavaa,
kun ne oli kaluttu kuorettomiksi jopa 60 cm korkeudelle (kuva em. Kanit Helsingissä julkaisussa). Kun
villikanien pyydystäminen luokitellaan metsästykseksi, ei niiden määrän vähentäminen ole jokamiehen
hommaa (tarvitaan metsästyskortti ja maanomistajan antama metsästyslupa).
MKO:ssa on selvitelty asiaa ja halutaan kuulla asukkaiden näkökohtia. Siksi kutsumme kaikki asiasta
kiinnostuneet keskustelemaan asiasta maanantaina 10.12.2018 klo 19.00- Helsingin Kehitysvammatuki 57
ry:n Oskarinpuiston toimintakeskukseen, Marjaniemenranta 48.

Valokuitu Marjaniemeen
Sekä TELIA että Elisa ovat tehneet päätöksen valokuituyhteyksien rakentamisesta Marjaniemen alueelle
ensi vuoden aikana. Elisan liittymistarjous ( https://elisa.fi/marjaniemi/ )on edelleen voimassa.

