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metriä suoraan perille
rantaan.
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lahden pohjukkaa kohden
(Vuosaaren sillan ali) kulku-
suunnassa vasemmalla
venekerhon rannassa.
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Tervetuloa nauttimaan makeita ja suolaisia leivonnaisia 
sekä hyvää kotiruokaa meren ja ulkoilureittien äärelle.
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katso tarkemmin nettisivuiltamme.
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Tilaukset ja tiedustelut numerosta 
050-3800990.

Katso sosiaalisen median kanavamme!
@kahvilameridian



4 5

P Ä Ä K I R J O I T U S

- Kaikki alueellamme asuvat omakotiyhdistyksen jäsenet, vanhusten ja huonokun-
toisten lisäksi, saavat käyttää omakotitalkkaripalveluita. Kannattaa ottaa yhteys 
ja kertoa huolensa.

- Omakotitalkkareista on monenlaista apua. He voivat käydä asioilla, kun flunssa 
yllättää, avustaa lääkärissäkäynnillä, auttaa erilaisissa kotitaloustöissä ja tehdä 
pieniä remontteja. 

- He pilkkovat polttopuita, hoitavat nurmikkoa, leikkaavat pensaita ja pensasai-
toja, luovat lunta, hiekoittavat, imuroivat,  siivoavat ja pesevät ikkunoita.

- Talkkareilla ei ole omia työvälineitä, joten asiakkaalla on oltava tarvittavat   
puhdistusaineet, siivousvälineet ja työkalut.

- Palvelun hinta on 12 euroa/tunti ja minimiveloitus on kaksi tuntia eli 24 euroa. 
Maksu kelpaa kotitalousvähennykseksi.

- Tarvittaessa on esitettävä voimassa oleva jäsenmaksutosite.

Peruutukset on tehtävä viimeistään edellisenä päivänä. 
Peruuttamattomasta varauksesta laskutetaan.

Tarvitsetko 
apua? 

Ota rohkeasti yhteys 
työnjohtajana toimivaan 

Ahti Varikseen 
varsinkin silloin, 

kun tilaat palveluja
ensimmäisen kerran.

Puhelin päivisin 
050 64293.

Katri Jauhiainen
P. 045-853 8531 

Vartio- ja Mellunkylän Omakotiyhdistyksen 

OMAKOTITALKKARI 

Talven selkä alkaa taittua ja odotettavissa 
on kaunis ja lämmin kevät. Päivien jatkues-
sa mielikin virkistyy ja valmistautuu tulevan 
kevään ja kesän koitoksiin. Viime lehdes-
sämme esitin kutsun ja siihen kutsuun on 
vastattu. Yhdistyksemme hallitukseen on 
liittynyt useita uusia jäseniä ja he ovat tarttu-
neet asioiden hoitoon tarmokkaasti. Odotet-
tavissa on mielenkiintoinen vuosi. Tänäkin 
vuonna on tarkoitus kasvattaa jäsenmää-
räämme ja tarjota jäsenillemme erilaisia etu-
ja jäsenmaksun vastikkeeksi. Jäsenmäärän 
kasvulla tulee olemaan myös muita etuja, 
jotka aikanaan näkyvät kattojärjestömme 
ajamissa asioissa kaikkien omakotiasujien 
eduksi ja avuksi. Jäsenhankintakampanjan 
aikana uusien jäsenten mukaan tuomises-
ta palkitaan.

Rakennusasioista otan esille pari asiaa. 
Ilmojen lämmetessä yli nollan on aika ava-
ta alapohjien tuuletusaukot. Tämä niissä ta-
loissa, joissa on lattian alla ilmatila.  Talven 
aikana rakenteisiin kertynyt kosteus pitää 
tuulettaa pois. 

Viime vuosina on useissa tiedotusväli-
neissä puhuttu puunpolton aiheuttamista 
pienhiukkasista ja niiden tuottamista ongel-
mista. On esitetty jopa puunpolton rajoitta-
mista. Vakava ja tarkasti seurattava asia 
suomen kaltaisessa puunkäyttäjä maassa. 
Noita mahdollisia pienhiukkasia voi ratkai-
sevasti vähentää omassa puunpoltossaan 
usealla tavalla. Polttopuut pitää kuivata hy-
vin. Ulkona tai liiterissä kuivattavat puut pi-
tää nostaa irti maasta min 20 cm ja suoja-

Raikkaasti 
kevättä kohti

ta sateelta ja lumituiskulta. Puupinon pitää 
olla ilmavassa tilassa. Useita puupinoja vie-
rekkäin asettaessa pitää ilman kierto pino-
jen väleissä turvata. Hyvä tapa olisi tuoda 
polttopuut reilusti ennen lämmitystä sisään. 
Puun poltto tarvitsee ilmaa ja sitä pitää olla 
tarpeeksi. Puun palamiseen tarvitaan pie-
ni määrä ilmaa ja hormissa syntyvä noste 
vetää lisää ilmaa mukanaan ja sitä menee 
paljon. Jos ilma ei riitä, niin palaminen jää 
vajaaksi lämpötilan jäädessä liian matalak-
si. Matalassa lämmössä palava puu tuottaa 
pienhiukkasia ja nokeaa helpommin hormit.  
Hormin sisäpintaan kertyvän noen poistaa 
nokikolari eli nuohooja. Nuohouksen tilaami-
nen on talon omistajan vastuulla. Lämmitys-
kattilan uunin sisäpintaan kertyvä nokikerros 
heikentää lämmönsiirtymistä ja lisää puun 
menekkiä. Jätteiden polttamista en suosit-
tele ollenkaan. Pidetään yhdessä ilmamme 
raikkaana niin vältymme myös puunpolton 
kieltoesityksiltä.

Suosikaa ilmoittajiamme ja käyttäkää 
etujanne, kiitos.

Aurinkoisen hauskaa ja raikasta kevät-
tä kaikille

Tuomo Hanhivaara
Puheenjohtaja
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-  H I LT U S E LTA - Vartio- ja Mellunkylän Omakotiyhdistys ry

KUTSU 
KEVÄTKOKOUKSEEN

Vartio- ja Mellunkylän Omakotiyhdistys ry:n sääntöjen mukainen kevätkokous 
pidetään sunnuntaina 24.3.2019 klo 15.00 Vartiokylän kirkolla, 

osoite: Kiviportintie 5, 00950 Helsinki.

1.  Kokouksen avaus, sääntöjen mukaiset 
asiat, esityslista:

2.  Kokouksen järjestäytyminen
 a. valitaan kokouksen puheenjohtaja
 b. valitaan kokouksen sihteeri
 c.  valitaan kaksi pöytäkirjan 
  tarkastajaa
 d. valitaan kaksi ääntenlaskijaa 
3.  kokouksen laillisuuden ja päätösval-

taisuuden toteaminen sekä äänivaltai-
set jäsenet sekä muut läsnäolijat, joille 
kokous voi myöntää puhe- ja läsnäolo-
oikeuden

4.  Työjärjestyksen hyväksyminen
5.  Käsitellään ja vahvistetaan hallituksen 

laatima kertomus yhdistyksen toimin-
nasta edelliseltä toimikaudelta

Tervetuloa kokoukseen osallistumaan, 
kysymään ja tapaamaan muita 
alueemme asukkaita! 
                                                                                

Hallitus

6.  Käsitellään ja vahvistetaan tilikertomus 
ja toiminnantarkastajien lausunto edel-
lisen tilikauden tileistä, taloudenhoi-
dosta ja hallinnosta

7.  Päätetään toimintakertomuksen hyväk-
symisestä, tilinpäätöksen vahvistami-
sesta ja vastuuvapauden myöntämi-
sestä hallitukselle ja muille tilivelvolli-
sille tai niistä toimenpiteistä, joihin ne 
antavat aihetta

8.  Käsitellään kokoukselle tehdyt aloitteet
9.  Valitaan tarvittaessa edustajat tai eh-

dokkaat Suomen Omakotiliitto ry:n pii-
rijärjestön sekä Suomen Omakotiliitto 
ry:n vuosikokouksiin ja eri toimielimiin 
seuraavaksi toimintakaudeksi

10. Annetaan evästyksiä edustus- ja luot-
tamustehtäviin valituille

11. Käsitellään muut kokouskutsussa esille 
tuleviksi ilmoitetut asiat

12. Kokouksen päättäminen

OHJELMA

Klo 15.00  Kahvit ja 
 yleistä keskustelua
 Uusi hallitus esittäytyy
n. Klo 16.00  Kevätkokous:

Pulaa on kahdenlaista, runsauden pulaa 
ja sitten sitä ihan oikeata pulaa ja puutetta. 
Joukossamme on vielä ihmisiä, jotka muista-
vat 1930-luvun todellisen pula-ajan. Onnek-
si ei tarvinnut kärsiä janosta, pientä lohtua 
pula-aikaan toi kieltolain kaatuminen vuonna 
1932. Monella on myös kokemuksia sota-
ajan ja sodanjälkeisen ajan tavarapulasta. 
Näiden aikojen jälkeenkin on ollut erinäisiä 
lamoja, taantumia, öljykriisejä ja talouden 
alamäkiä, mutta niillä ei ole ollut yhtä dra-
maattisia vaikutuksia kaikkien elämään. Se 
historiasta, tarkastellaan nyt runsaudenpu-
laa, se on kuitenkin pulista se, josta on mu-
kavampi pulista.

Nykyään ei ole ruuasta pulaa, kauppo-
jen hyllyt notkuvat tavaraa, on mistä valita. 
Ennen maitokaupassa ei ollut muita maito-
tuotteita kuin maitoa, ja sitäkin yhtä laatua, 
ja piimää. Viilikin tehtiin kotona itse maidos-
ta viilinjuuren avulla hapattaen. Nyt maitoa 
on useata sorttia ja piimää vielä useampia, 
puhumattakaan viileistä, jugurteista ja muis-
ta hapanmaitotuotteista. Laskin kerran, että 
lähikaupassamme keskikokoisessa marke-
tissa on tarjolla yli 200 erilaista hapanmai-
totuotetta.

Takavuosina kaupasta sai vaaleaa ja 
tummaa leipää. Vaaleaa leipää olivat rans-
kanleipä ja polakka, jotka olivat käytännössä 
samaa tavaraa. Ehkä sen ajan Suomessa 
piti olla ulkopoliittisista syistä tarjolla sekä 
Naton että Varsovan liiton leipää. Tummaa 
leipää edustivat reikäleipä ja hapanlimppu.  
Herrasväen kaupoista saattoi lisäksi saa-
da makeata setsuuria. Nyt eri leipälaatuja 
on kymmenittäin. Leivän hankkiminen kir-
jaimellisessa merkityksessä ei ole nykyään 
vaikeata.

Ennen oli pulaa tilasta - nimittäin asun-
noissa. Vielä vuonna 1960 asumisväljyys oli 
keskimäärin 17 neliömetriä henkilöä kohti, 

Pulassa ollaan
kun se nyt on noin 40 neliötä. Asia ei ole kui-
tenkaan aivan yksiselitteinen. Asun vaimoni 
kanssa kahdestaan kohtuullisen kokoisessa 
omakotitalossa, silti olen välillä ahtaalla, kun 
joudun olemaan kaulimen ja hellan välissä. 
Tässä ominaisuudessa käyn kaupassa vai-
mon antama kauppalappu mukana.

Kaupan runsaasta valikoimasta huoli-
matta en ole aina löytänyt listassa mainit-
tua ruisleipää, tai jos ette kerro eteen päin, 
niin en ole aina viitsinyt käydä koko valtavaa 
leipäosastoa läpi, vaan olen ottanut jonkin 
vastaavan tuotteen. Samoin olen tehnyt, jos 
Navel-appelsiiniä ei ole, niin olen ottanut 
Valenciaa tai Jaffaa. Kotiin tultuani olen ol-
lut pulassa, parisuhteemme on ollut monta 
kertaa koetuksella, koska kaulimenhaltijan 
periaatteiden mukaan silloin ei tuoda mitään, 
jos haluttua tuotetta ei löydy. Nyt olen kan-
tapään kautta jo oppinut asian.

Nykyään ihmisillä on aina kiire, ajasta on 
pulaa. Tämä tuntuu ihmeelliseltä, koska va-
paa-aikaa on paljon enemmän kuin pari su-
kupolvea sitten. Päivittäinen ja viikoittainen 
työaika on lyhyempi ja lomat ovat pidempiä. 
Kaiken lisäksi meillä on tänä päivänä käy-
tössämme erilaisia vempaimia, jotka sääs-
tävät aikaa töissä ja kotona. Hallitus tosin 
sai aikaan sen, että se vei hieman meidän 
aikaamme kiky-sopimuksella, tai oikeastaan 
ei meidän eläkeläisten vaan teidän työssä 
käyvien aikaa.

Tuntuu ihmeelliseltä, että ihmisillä on va-
paa-aikanakin kiire. Mitä se sellainen vapaa-
aika on, kun monella on pakonomainen tar-
ve täyttää koko vapaa-aikansa kaikenlaisilla 
menoilla ja harrastuksilla. Stressiähän sel-
laisesta pukkaa. Kiire näkyy myös sosiaa-
listen suhteiden hoitamisessa. Naapurin tai 
tuttavien luo ei voi mennä spontaanisti kah-
vikupposelle silloin kun tulee mieleen, vaan 
vierailulle on varattava aika hyvissä ajoin.
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TOLKUN PERSU. 
 
Valtiotieteiden maisteri, Leena Meren 
eduskunta-avustaja, 30 vuotta julkisen 
sektorin kehittäjä. 
 
erkkisaarinen.fi 

  Erkki Saarinen, ps Eduskuntaan Vartiokylästä 

Ilmoituksen maksaja Erkki Saarinen 

Mia Kavasto (os. Salo) on kolmannen pol-
ven voimanainen Vartiokylästä. Mia syntyi 
Rusthollarintielle 1970-luvun loppupuolella. 
Perhe rakensi talon Vartiokylään ja muut-
ti sinne, kun Mia oli 5-vuotias. Mian isoisä 
on kunnioitettu rehtori Aatto Tanninen, joka 
toimi Vartiokylän ala-asteella opettajana ja 
perusti Vartiokylän yhteiskoulun, josta tuli 
myöhemmin yläaste ja lukio. Vuonna 2013 
Mia juonsi ja lauloi koulun 50-vuotisjuhlissa 
ja vastaanotti liikuttuneena pitkät seisovat 
aplodit isovanhempiensa kunniaksi. Vielä 
haastatteluviikolla Mia on ollut tekstiviesti-
kirjeenvaihdossa isovanhempiensa oppi-
laan kanssa tämän halutessa toimittaa en-
tisille opettajilleen kirjoittamansa teoksen. 
Isovanhemmat asuvat lähellä ja heihin pi-
detään paljon yhteyttä. Vahvojen opettaja-
persoonien vaikutus oppilaisiinsa on kanta-
nut tähän päivään asti, vaikka eläkkeelle on 
jääty vuonna 1987.

Kolmas korkeakoulututkinto 
työn alla
Mia innostui musiikista ja esittävistä taiteista 
jo pikkulapsena ja opiskeli klassista pianoa 
Itä-Helsingin musiikkiopistossa, silloin kun 
ei ollut tanssitunnilla. Oikeustiede kiinnosti 
luovaa ja vauhdikasta Miaa, mutta vielä ei ol-
lut sen aika. Lukiosta valmistumisen jälkeen 

Mia Kavasto

matka kulki Oriveden opiston sanataiteen 
opintojen kautta Kallion kaupunginosan, 
Myllypuron ja Marjaniemen kautta takaisin 
Vartiokylään. Mia teki keikkoja laulajana, 
toimi opettajan sijaisena ja päätyi lopulta 
Mustakiven ala-asteelle lähinnä musiikin ja 
draaman opettajaksi.

Vuonna 2002 Mia aloitti ammattikorkea-
koulussa opiskelut teatteri-ilmaisun ohjaa-
jaksi opettajantyönsä ohella. Kun hän neljän 
vuoden päästä oli valmistumassa, alkoi kiin-
nostus oikeustieteisiin ja toive varmemmas-
ta ammatista taas nostaa päätään. Niinpä 
Mia teki teatteri-ilmaisun ohjaajan lopputyötä 
ja töitä opettajana samaan aikaan, kun luki 
oikeustieteellisen pääsykokeisiin. Vuonna 
2010 Mia valmistui oikeustieteen maisteriksi.

Juristin työ on rankkaa ja kuluttavaa. 
Työ ei tekemällä lopu ja ihmisten tarinat ja 
kohtalot menevät helposti ihon alle. Eräällä 
lauluntekokurssilla tekemänsä laulun kautta, 
Mia heräsi ajatukseen siitä,  että hän ei voi 
lopun elämäänsä jatkaa näin. Hänestä olisi 

eniten hyötyä yhteiskunnalle, jos saisi teh-
dä draamakasvatusta ja tehdä töitä teatterin 
ja musiikin alalla.  Mia vähensi radikaalisti 
asianajajan töitään ja päätti keskittyä into-
himoonsa –draamakasvatukseen. Mia opis-
kelee nyt yliopistossa kolmatta korkeakou-
lututkintoaan, jonka jälkeen kasvatustieteen 
maisteri (musiikkikasvatus, draamakasva-
tus) aikoo panostaa elämään ilman opinto-
ja - ainakin hetken!

Itähelsinkiläinen identiteetti
Kahdeksan vuotta oikeustieteellisestä tie-
dekunnasta valmistumisen jälkeen Mia is-
tuu perustamansa Puotilan teatterikoulun 
toimistossa vain muutaman sadan metrin 
päässä isovanhempien perustamasta kou-
lusta. Ympyrä on sulkeutunut ja Mialla on 
vahva tunne siitä, että jatkaa verenperintö-
ään. Nyt Puotilassa on ihan oikea teatteri-
koulu, jolle on elokuussa 2018 myönnetty 
oikeus antaa teatteritaiteen perusopetusta. 
Opetusryhmiä on 4-vuotiaille ja siitä ylöspäin 
aikuisille asti. Tarjolla on viikottaisia tunte-
ja sekä yksittäisiä kursseja kaiken ikäisille. 
Koulu tekee vahvaa yhteistyötä esimerkiksi 
Puotilan kesäteatterin ja Suomen Roolitus-
palvelun, sekä muiden paikallisten toimijoi-
den kanssa. Koulu järjestää teatterileirejä ja 
toiveena olisi vahvistaa yhteistyötä alueen 
koulujen kanssa. Mia haluaa varmistaa, että 

kaikilla on mahdollisuus osallistua, mikäli ha-
lua on. Mian elämäntyö onkin draamakas-
vatuksen ilosanoman levittäminen: sen var-
mistaminen, että ihmisillä on mahdollisuuk-
sia kohdata toisiaan aidosti ja saada oma, 
luotettava ryhmä tukemaan elämän karikois-
sa. Draamakasvatuksen potentiaali ihmisen 
vahvuuksien paikantamisessa on valtava.

Mialle Vartiokylä on ainoa oikea koti. Hä-
nellä on itähelsinkiläinen identiteetti ja hän, 
kuten ystävänsä Jonna Geagea ja Erin Ant-
tila, levittävät ylpeinä Itä-Helsingin ilosano-
maa. Mian pseudonyymi, pitkäsoittoa val-
misteleva Maire Marenki onkin nimennyt 
yhtyeensä Itävallaksi, eikä lauluissaankaan 
piilottele alkuperäänsä. 

Vaikka Vartiokylä on Mian mielestä lin-
tukoto, hän arvostaa koko itäisen Helsin-
gin moninaisuutta. Mia kertookin esittele-
vänsä itsensä aina ”Moi, mä olen Mia Itä-
Helsingistä”.

Prisca Leclerc

Puotilan teatterikoulun kotisivut

Kolmannen polven vartiokyläläinen Mia Kavasto 
seurasi verenperintöään ja perusti Puotilaan teatterikoulun. 

Kuva: Teemu Kavasto

www.puotilanteatterikoulu.com
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1. päivä perjantai 7.6. 
Klo 8.00 lähtö Vartiokylän kirkolta (Kivipor-
tintie 5) Pohjolan Matkan bussilla kohti Tur-
kua. Ajoaika n. 2,5 tuntia. Klo 11-11.30 vie-
railu Lootus-Puutarhalla Littoisissa. 
Klo 12-13 lounas noutopöydästä Raisiossa 
Krookilan Juhlamummolassa.
Klo 14-15 vierailu Pionien Koti -puutarhal-
le Taivassalossa. Paikan edustaja ottaa 
ryhmän vastaan ja kierretään katsomassa 
kukkivia näyteistutuksia ja eustaja vastailee 
ryhmäläisten kysymyksiin. Lisäksi vapaata 
tutustumista kasvihuoneisiin ja mahdollisuus 
tehdä ostoksia.
Noin klo 16-18 tutustuminen Turun kasvitie-

Puutarhamatka 
Turkuun ja Ahvenanmaalle 7.-9.6.

teelliseen puutarhaan, jossa kasvihuoneet 
ovat auki klo 17.00 asti, ulkopuutarha kau-
emmin. Tämän jälkeen siirtyminen hotelliin 
(Radisson Blu Marina Palace Hotel), ma-
joittuminen ja omaehtoinen illallinen. Hotelli 
sijaitsee Aurajoen varrella aivan Turun kes-
kustassa. Kaikki Turun kulttuurinähtävyydet 
ja palvelut ovat kävelyetäisyydellä. 

2. päivä lauantai 8.6. 
Klo 6:50 huoneiden luovutus.
Klo 7.00 lähtö bussilla satamaan, josta Sil-
ja Linen Galaxy-laiva lähtee kohti Maarian-
haminaa klo 8.20. Lisämaksusta mahdolli-
suus lounaaseen laivan buffetravintolassa 
matkan aikana.

Klo 13.35 saapuminen Maarianhaminaan, 
jossa opas odottaa ja lähtö kierrokselle klo 
13.40. Ensimmäisenä kohteena Stråh Han-
delsträdgård kauppapuutarhalle (ent. San-
dåsen) klo 14.00.
Klo 16.00 vierailu Anna-Lisa Anderssonin 
puutarhalle Hammarlandissa, jossa nauti-
taan kahvit ja Ahvenanmaan pannukakkua.
Klo 17.30 tutustutaan Ramsholmenin leh-
toalueeseen. Niittyalue on Ahvenanmaan 
lajirikkaimpia luontotyyppejä. Kevään ja al-
kukesän kukkaloisto on mykistävän kaunis: 
valkovuokkomeriä, kevätesikoita, lehdes-
tettyjä saarnipuita, hasselpähkinälehtoja ja 
rantaniittyjen orkideoita ja kirjopikarililjoja.

Alue on luultavasti saanut nimensä voi-
makkaasti valkosipulille tuoksuvasta karhun-
laukasta; ramslök. Alue on myös yksi Ahve-
nanmaan rikkaimmista lintualueista.
Klo 19:00 paluu maarianhaminaan ja ma-
joittuminen hotelli Cikadaniin. Ilta vapaa ja 
yöpyminen hotellissa.

3. päivä sunnuntai 9.6. 
Klo 07.30 alkaen aamiainen hotellissa, jon-
ka jälkeen huoneiden luovutus.
Klo 09.30 lähtö bussilla kohti yksityistä, pin-
ta-alaltaan noin 6000 neliömetrin Sensens 
puutarhaa, jossa vieraillaan klo 10-11.
Klo 11:15 vierailu Västerön tilalla; jossa 
omistajat kertovat tilan filosofiasta tilakier-
roksen yhteydessä. Tarjolla lisäksi juomia 
ja maistiaisia.
Klo 13:30 lähtöselvitys satamassa.
Klo 14:25 Viking Linen Grace-laiva lähtee 
kohti Turkua. Mahdollisuus lisämaksusta 
ruokailuun laivan buffetissa matkan aika-
na. Klo 19:50 saapuminen Turkuun ja pa-
luu bussilla Helsinkiin Vartiokylän kirkolle 
(matka-aika n. 2,5 h + tauko).
Matka toteutuu, jos lähtijöitä on vähintään 
30. Matkalle mukaan mahtuu enintään 40 
henkilöä. Matkalla liikutaan paljon, joten ei 
sovellu liikuntarajoitteisille.  
Matkan hinta: 
Jos ryhmässä on 40 henkilöä: jäsenille 315 
€/henkilö, ei-jäsenille 345 €. 

Jos ryhmässä on 35 henkilöä: jäsenille 
360 €/henkilö, ei jäsenille 390 €. Jos ryh-
mässä on 30 henkilöä: jäsenille 420 €/hen-
kilö, ei-jäsenille 450 €.
Hintaan sisältyy: 
-  Bussikuljetus Pohjolan Matkan bussilla 

matkaohjelman mukaan
-  yöpyminen Turussa 7.-8.6., 2-hengen 

standard-luokan huoneissa
-  yöpyminen Maarianhaminassa 8.-9.6., 

2-hengen standard-luokan huoneissa
-  aamiaiset hotelleissa
-  sisäänpääsymaksut Turun kasvitieteelli-

sen puutarhan kasvihuoneisiin sekä Ah-
venanmaan vierailukohteisiin

-  matkaohjelman mukaiset ruokailut: 1 x 
lounas sekä kahvi ja Ahvenanmaan pan-
nukakku, 

-  matkaohjelman mukaiset opastukset
-  laivamatkat kansipaikoin; meno Silja Linen 

laivalla Turku-Maarianhamina ja paluu Vi-
king Linen laivalla Maarianhamina-Turku

-  bussin lauttaukset ja kuljettajan lippu lai-
voille meno-paluu sekä kuljettajan majoitus

Lisämaksusta: 
-  1-hengen huone: 90 €/2 yötä
-  Laivaruokailut: 26 €/aikuinen/buffet-lou-

nas/menomatkalla, 33 €/aikuinen/buffet-
lounas/paluumatkalla (Buffet-aterian hin-
toihin sisältyy ruokajuomat; vesi, virvok-
keet, olut, viini, kahvi ja tee)

M AT K A O H J E L M A

Ilmoittautuminen: 
Matkanjohtajana toimii Laura Tirronen. 
Ilmoittautumiset 25.3. mennessä 
sähköpostilla osoitteeseen 
hallitus@vmoky.fi tai puhelimitse 
mielellään iltaisin klo 17- 21: 
puh. 040 778 4355. 
Ilmoitathan ilmoittautumisen yhteydessä 
syntymäaikasi laivalippuja varten, eri-
tyisruokavalion/ ruoka-aineallergiat sekä 
sähköpostiosoitteesi. Matkalasku lähe-
tetään ilmoittautuneille sähköpostitse.
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Valokuitu on oma kaista nettiin

Elisa rakentaa kuluvan vuoden aikana 
Vartiokylän alueelle valokuituverkon. Maan 
sisään kaivettu huippunopea nettiyhteys 
peittoaa nykyiset ja tulevat langattomat yh-
teydet ennen kaikkea luotettavuudellaan ja 
tasalaatuisuudellaan.

Langalliset nettiyhteydet kuulostavat monien 
mielestä antiikkiselta tekniikalta, onhan net-
tiin päässyt miltei mistä tahansa jo parin vuo-
sikymmenen ajan. Jokaisen mobiiliyhteyk-
sien sukupolven kuten 3G:n, nykyisin käy-
tettävän 4G:n ja myös tulevan 5G:n myötä 
verkoista on tullut nopeampia. Operaattorit 
ovatkin houkutelleet monet kotitaloudet luo-
pumaan langallisista yhteyksistä kokonaan.

Esimerkiksi vanhoissa, kuparisissa puhe-
linkaapeissa kulkeviin adsl-yhteyksiin ver-
rattuna 4G-mobiiliyhteys onkin merkittävä 
parannus lähes kaikin tavoin. Valokuituverk-
koa ei kuitenkaan voi verrata puhelinverk-
kojen päälle rakennettuihin yhteystapoihin, 
sillä se on täysin uusi, alusta alkaen yksin-
omaan nopeita datayhteyksiä varten raken-
nettu kokonaisuus.

Kuitu kaivetaan kotiin saakka
Valokuituyhteydessä operaattori huolehtii 
sopimuksesta riippuen kuidun kaivamises-
ta joko tontin rajalle tai kiinteistölle saakka. 
Vartiokylän tapauksessa tarjoushintaan ovat 
kuuluneet myös kaivuutyöt tontilla. Omako-
titalon tapauksessa kuitu tuodaan sopivasta 
kohdasta ulkoseinän läpi sisälle, ja pääte-
pisteeseen asennetaan valokuitupäätelaite. 

Elisan tapauksessa kuitupääte on ”tyh-
mä”, eli se sisältää vain yhden verkkoportin. 
Toisin sanoen päätteeseen voi ilman lisälait-
teita kytkeä vain yhden tietokoneen verk-
kokaapelilla. Käytännössä kaikki asiakkaat 
käyttänevät kuitenkin erillistä wlan-reititintä, 
joka jakaa yhteyden kaikille kodin laitteille 

sekä langattoman wlan-verkon välityksellä 
että verkkokaapelien avulla. Mikäli sopivaa 
reititintä ei vielä ole, saa pätevän mallin alle 
sadalla eurolla. Käyttöönotto sujuu yleensä 
maallikoltakin ohjeistusta seuraamalla.

Elisa on tarjonnut valokuituyhteyteen liit-
tymistä Vartiokylässä 2000 euron tarjoushin-
taan. Sen on halutessaan voinut maksaa 
jopa viiden vuoden maksuajalla kuukausie-
rissä ilman korkoja tai kuluja. Lisäksi mak-
setaan kuukausimaksu, joka vaihtelee 50 
megabitin perusliittymän 40 eurosta 1000 
megabitin huippuliittymän 57 euroon kuus-
sa. Lisämaksusta tarjolla on muun muas-
sa tv-kanavat internetin välityksellä siirtävä 
Elisa Viihde -palvelu. Normaali liittymishinta 
on miltei kaksinkertainen, joten tarjous kan-
nattaa ilman muuta hyödyntää, jos kuituliit-
tymä kiinnostaa.

Valokuidun kuukausimaksu on selvästi 
kovempi kuin mobiililiittymissä, mutta ym-
märrettävästi operaattorien on kuoletettava 
kaapeliverkkojen rakentamisesta koituvat 
kustannukset. Asennus ei myöskään ole 
tarjoushinnallakaan halpa, mutta siihen voi 
hyvin suhtautua investointina samalla tavoin 
kuin talon liittämiseen sähkö-, vesi-, viemä-
ri- tai kaukolämpöverkkoon. 

Kiinteistön arvoon kuidun olemassaolo 
vaikuttaa lähes varmasti positiivisesti. Fyy-
sisesti valokuitu riittää ajanmukaisten netti-
yhteyksien toteuttamiseen vuosikymmeniksi 
eteenpäin, sillä siihen liitettyjä laitteita voi-
daan päivittää uusien, entistä nopeampien 
yhteystekniikoiden tullessa saataville.

5G ei korvaa kuitua
Puhelinoperaattorit rakentavat parhaillaan 
myös seuraavan sukupolven 5G-verkkoja. 
Niille lupaillaan tyypillisesti maksiminope-
uksia, jotka ovat samalla tasolla kuin valo-
kuituliittymien nopeudet. Verkkojen valmis-
tuminen kattamaan edes koko Helsinki vie 
kuitenkin vielä vuosia, ja vasta niiden valmis-

tuttua selviää, mitkä ovat todelliset, käyttäji-
en saavuttamat nopeudet.

Toisin kuin valokuidussa, jossa asiak-
kaalle voidaan taata sama nopeus käy-
tännössä ympäri vuoden ja vuorokauden, 
mobiiliverkoissa saavutettavat nopeudet 
riippuvat kunkin hetken käyttäjämäärästä, 
etäisyydestä tukiasemaan, maastoesteistä 
ja jopa säästä. 

5G-verkot tarjoavat enemmän siirtokapa-
siteettia tukiasemaa kohden kuin 4G-verkot, 
mutta tästä huolimatta ne tulevat todennä-
köisesti aikanaan kokemaan samanlaisia 
ruuhkautumisongelmia kuin mobiiliverkot 
tälläkin hetkellä. Suosituimpina käyttöaikoi-
na 4G-verkossa saavutetut nopeudet ovat 
usein murto-osa esimerkiksi yöllä saavu-
tetuista maksiminopeuksista. Esimerkiksi 

Valokuidulla tarkoitetaan valokaapeleihin 
perustuvaa tietoliikenneverkkoa, jossa 
tiedonsiirto tapahtuu heijastavissa kaa-
peleissa kulkevina, äärimmäisen nope-
asti vaihtuvina valopulsseina. Valokuitu-
tekniikka pystyy siirtämään tietoa luotet-
tavasti jopa useiden tuhansien megabit-
tien nopeuksilla, kun tavanomainen ko-
din nettiyhteys toimii tyypillisesti muuta-
mien kymmenien megabittien vauhdilla. 

Täydellä nopeudella toimivassa kui-
tuyhteydessä esimerkiksi kokonainen 
teräväpiirtotarkkuuden elokuva siirtyy 
internetistä koti-pc:lle muutamassa kym-
menessä sekunnissa. Myös yhteyden 
viiveet ovat erittäin pieniä, mikä miellyt-
tää etenkin nopeatempoisten verkkope-
lien pelaajia.

Ilmainen, älypuhelimeen asennettava 
Speedtest-sovellus on mainio tapa testata 
oman nettiyhteyden nopeutta. 4G-verkkokin 
pystyy Vartiokylässä todella hyviin nopeuksiin, 
etenkin päiväsaikaan kun käyttö asuinalueella 
on vähäistä.

suosittujen urheilutapahtumien yhteydes-
sä lukuisten käyttäjien katsoessa netti-tv-
palveluja samaan aikaan verkko voi ruuh-
kautua niin, ettei esimerkiksi videon sulava 
toisto netistä onnistu lainkaan tai sen laatu 
heikkenee.

Oikein toteutettua valokuituyhteyttä ruuh-
kat eivät käytännössä kosketa, vaan käyt-
täjälle on aina taattu juuri se tiedonsiirtoka-
pasiteetti, josta on maksettu. Myös erilai-
set häiriöt ja käyttökatkot ovat maanalaisiin 
kaapeleihin perustuvissa verkoissa paljon 
harvinaisempia kuin radioaaltoihin perustu-
vissa yhteyksissä.

Viime kädessä se, onko valokuidusta 
hintaansa vastaavaa hyötyä, riippuu täysin 
nettiyhteyden käyttötarkoituksista. Yrittäjäl-
le ja paljon etätöitä kotonaan tekevälle yh-
teyden luotettavuus on ilman muuta rahan 
arvoinen etu. Perheessä, jossa useampi jä-
sen katsoo videosisältöä internetin kautta, 
valokuitu tarjoaa todennäköisesti parempia 
katselukokemuksia kuin hitaaseen perus-
laajakaistaan tai epätasalaatuiseen mobii-
liyhteyteen luottaminen. 

Aleksi Vähimaa

Huimia nopeuksia 
valon avulla



14 15

”Onko tänään lihapullia ja muu-
sia?” kysyy kohta 3-vuotias Kaar-
lo-poika innostuneena astuessaan 
äitinsä kanssa sisään Vartiokylän 
kirkon saliin. Tilan täyttää iloinen 
puheensorina ja paikalla on tä-
näänkin kymmeniä ihmisiä, kirjai-
mellisesti vauvasta vaariin. On ai-
van tavallinen maanantai-iltapäivä 
ja kaikki ovat saapuneet syömään 
vapaaehtoisten valmistamaa koti-
ruokaa. Tänään ei ole tarjolla liha-
pullia, mutta se ei 3-vuotiaan intoa 
laimenna. Päinvastoin, iso vuoalli-
nen kinkkukiusausta ja jälkkäriksi 
tarjolla oleva pulla kaakaon kera 
saa taaperon, ja vähän äidinkin, 
innostumaan entisestään. Päivän 
ruoka leipineen ja jälkiruokineen 
maksaa vain euron, kuten joka 
maanantaina.

Kyläläisten 
kohtaamispaikka
Maanantai-iltapäivisin Vartsikan 
kirkon sali toimii kyläläisten koh-
taamispaikkana. Kaikki ovat ter-
vetulleita syömään saman pöydän 
ääreen, eikä ovella tarkisteta esi-
merkiksi seurakuntaan kuulumista. 
Paikalla on lapsiperheitä, eläkeläisiä, paris-
kuntia, yksin eläviä, nuoria ja vanhoja. 

Tänne on aina mukava tulla. On seuraa 
ja herkullista ruokaa, joka on kaiken lisäk-
si lähes ilmaista. Ihan parasta, että yhtenä 
iltana viikossa pääsee valmiiseen pöytään, 
eikä tarvitse valmistaa itse kotona ruokaa, 
kertoo ruokailussa säännöllisesti poikansa 
Akselin kanssa käyvä Minttu.  

Silloin tällöin pöydän ääressä saattaa 
bongata myös partioasuun sonnustautu-
neita lapsia, Vartiovuoren Tyttöjä tai Poikia, 
jotka käyvät syömässä ennen partioseuran 

kokoontumista kirkon kellarissa. Osa syö-
mään tulleista lapsiperheistä suuntaa ate-
rialta sujuvasti perhekerhoon lastentiloihin 
ja jumppasaliin, jossa iltaa voi jatkaa leik-
kien, askarrellen, kahvitellen ja rupatellen. 
Monet ruokailussa ja perhekerhossa käyvät 
vanhemmat lapsineen ovat aikoinaan tu-
tustuneet toisiinsa jo kirkon vauvakerhos-
sa. Vartsikan sydämessä sijaitseva kirkko 
ja sen yhteisöllinen toiminta on tarjonnut 
korvaamatonta vertaistukea ruuhkavuosien 
keskellä äideille ja isille.

Vartiokylän kirkko
Vartiokylän vuonna 1958 valmistunut 
kirkko on rakennettu Vartiokylän oma-
kotitaloalueen keskelle. Se on maam-
me vanhimpia monitoimikirkkoja, jossa 
saman katon alla ovat kirkkosalin lisäk-
si keittiö, seurakuntasali, voimistelusali 
sekä kerho- ja kokoustilat. Vartiokylän 
monitoimikirkko oli valmistuessaan 1958 
nähtävyys, jota tultiin katsomaan myös 
kauempaa. Kirkko peruskorjattiin vuosi-
tuhannen vaihteessa. Kirkon on suunni-
tellut Pekka Laurila.

Lähde: Helsingin kaupunki

Kotiruokaa eurolla, 
kahvittelua ja kohtaamisia kirkolla

Ruoanlaittoa suurella sydämellä
Maanantai-iltapäivän kotiruoan valmistaa 
Vartsikan kirkolla viikoittain noin kuuden 
vapaaehtoisen joukko. Yhteensä vapaaeh-
toistoiminnassa on mukana kymmenisen 
henkilöä, jotka vuorottelevat eri tehtävissä 
jonkin verran. Vapaaehtoistyöhön sisältyy 
esimerkiksi suunnittelua, ruokatarvikkeiden 
hankintaa, ruoanlaittoa, leipomista, annos-
telua, tiskaamista, siivoamista ja ihmisten 
kanssa rupattelua.

Ruokalistat suunnitellaan yhteistuumin 
ja lyödään alustavasti lukkoon muutamaksi 
kuukaudeksi eteenpäin. Viime hetken muu-
toksiakin saattaa toki tulla. Syksyllä maa-
nantain suunniteltu ruoka meni uusiksi, kun 
eräs vapaaehtoisista oli kerännyt viikonlop-
puna erityisen hyvän suppilovahverosadon. 
Niinpä aterialla oli tarjolla herkullista sieni-
keittoa – ja vaihtoehtona makaronilaatikkoa 
niille, jotka eivät sienistä välitä. Liharuoille 
on tarjolla kasvisvaihtoehto,

 – Teemme ihan perinteistä kotiruokaa. 
Joka maanantai menee noin 80-100 annos-
ta, kertoo vapaaehtoistoiminnassa mukana 
oleva Anne Salmia-Sarlin.

Vaikka kuhina on monesti erityisesti ruo-
kailun alkaessa kova ja syöjiä tuntuu riittä-
vän jonoksi asti, ei ruoka ole vielä kertaa-
kaan päässyt loppumaan. Ruokatarvikkeet 
kustantaa seurakunta ja ruokailun tuotto 
ohjataan hyvään tarkoitukseen, esimerkik-

si puiden istuttamiseen Afrikkaan. Maanan-
tain ruokailun lisäksi Vartsikan kirkolla voi 
poiketa arkisin esimerkiksi aulakahveilla ja 
lukaista samalla päivän lehdet. Tarjolla on 
pullaa ja kahvia, maksu on vapaaehtoinen. 

Iltaruokailu Vartiokylän kirkolla maanan-
taisin klo 16.30-18 ja iltaperhekerho klo 17-
18.30. Aulakahvila arkisin klo 9-15.

Petra Tuominen
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Suunnitteletko korjauksia tai remonttia talossasi? 

Pitäisikö talon kattoa puhdistaa, maalata tai kunnostaa? 

Kaipaako pihasi kunnostusta tai kulkuväylien ehostusta? 
 

 Pienen tai suuremman tehtävän toteuttaa edullisesti 
 

Tmi GEITELIN APU 
puh. 050 – 3373 921 
Viittapolku 8, Vartiokylä 

§Kiviportintie 6, 00950 Helsinki
Puh. 040 5520 818    kirsi@ukkonen.com

KIRSI UKKONEN
ASIANAJOTOIMISTO

www.ukkonen.com

 kotikalusteet

 tyyli-, tyyny- ja 
 nahkakalusteet

 307 712
Jäämäentie 20 • 00970 Helsinki

www.verhoiluliike-kanerva.fi

Verhoiluliike 
P. Kanerva Oy

Suoritamme kaikki huonekalujen verhoilu- ja entisöintityöt ensiluokkaisesti

  Mestariverhoilua 
            vuodesta 1920
  Mestariverhoilua 
            vuodesta 1920

Rottientorjuntafirmat tiesivät kertoa, että 
lintujen ja eläinten ruokinta on suurin syy 
siihen, että rotat viihtyvät alueellamme ja 
yleensäkin kaupunkialueella. Mainittakoon 
tässä myös, että Helsingin kaupunki kieltää 
lintujen ja eläinten ruokinnan sakon uhalla.

Rottiin pitää suhtautua 
vakavuudella:
Nyrkkisääntö on, että jos alueella on nähty 
yksi rotta, niin rottia on noin 10 kappaletta, 
jos on nähty 2 rottaa, niin niitä on noin 20 
kappaletta ja niin edelleen.

Rottien ruuanhakureviiri on noin 0,5-1 
km, eli tämä on yhteinen ongelmamme. 

Lintujen ja pieneläinten ruokinta on suurin 
syy rottien viihtymiseen alueella.

Rotat syövät esimerkiksi sähköjohtoja, 
jolloin voi aiheutua oikosulkuja ja jopa tu-
lipaloja.

Rotat saattavat mennä auton mootto-
ritilaan (lämmin paikka) tekemään tuho-
jaan.  Mikäli rotan pää mahtuu jostain rei-
ästä, niin se mahtuu kokonaan reiästä läpi.

Kun ruoka loppuu pihoilta, rotat hakeutu-
vat sisään huoneistoihin.

Auttakaa meitä pääsemään eroon rotista, 
eli pyydämme teitä mukaan talkoisiin, lopet-
tamalla lintujen ja eläinten ruokinta alueella! 
Kannattaa myös muistaa, että kompostiin ei 
saa heittää mitään talousjätteitä, kuten ome-
noita ja niin edelleen.  

Ystävällisin rottaterveisin.
As oy Karjatanhuanpolku 20 

hallituksen puolesta,
Bengt Smedjebacka

Älä ruoki rottaongelmaa!

Asunto Oy Karjatanhuanpolku 20:n hal-
litus haluaa muistuttaa alueen asukkaita 
toimintatavoista, joilla vältetään rottien li-
sääntyminen alueellamme. 

Rotat päässeet 
keittiöön

Rotta on päässyt sähkölaitteisiin
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Uusi hallitus esittäytyy

Olen Petra Tuominen, syntyperäinen porvoolainen, mutta jo 
12 vuotta sitten Vartsikaan kotiutunut onnellinen kyläläinen. 
Olemme aviomieheni kanssa ehtineet asua alueella jo pien-
kerros- sekä paritalossa ja nyt ostimme vuodenvaihteessa 
Vartioharjusta ihanan omakotitalon. Perheeseemme kuu-
luu myös kohta 3-vuotias, vauhdikas taapero. Ammatiltani 
olen ruokaan erikoistunut toimittaja – rakastan siis ruokaa, 
sen tekemistä ja siitä kirjoittamista. Kädenjälkeni löytää 
Kotikylä-lehdestä ainakin Reseptinurkasta, jota teemme 
yhdessä Priscan kanssa. Hoidan omakotiyhdistyksessä 
myös Kotikylän toimitussihteerin tehtäviä. 

Olen Heidi Hautala, ihastuin heti alueen maisemiin ja raken-
nuskannan monimuotoisuuteen, kun tulimme katsomaan 
myynnissä olevaa taloa. Vuonna 2002 Vartiokylä oli en-
simmäinen etappi Itä-Helsingissä, mutta nyt olemme asu-
neet jo monta vuotta Mellunkylän puolella ja olen viihtynyt 
erinomaisesti. Perheeseeni kuuluu kaksi teiniä. Työssäni 
osaamisen kehittäminen on pääroolissa. Harrastuksiini 
kuuluu mm. omalla pihalla puuhastelu, amatöörimäinen 
lintujen tiirailu ja melonta. Omakotiyhdistyksessä hoidan 
Kotikylä-lehden jakeluasioita ja tapahtumia

Olen Kirsti Kaskikari, käytännössä koko ikäni Itä-Helsingis-
sä asunut IT-ammattilainen. Asustamme tyttären ja koiran 
kanssa ”meren puolella” paritalossa Vartioharjussa. Täällä 
asuttu vasta puolisen vuotta, joten kesää odotellaan uudes-
sa osoitteessa. Tytär oli kolmatta polvea Vartiokylän alakou-
lun oppilaana, joten asuinalue on todettu mukavaksi jo pit-
kään. Arki menee digitöiden parissa, samoin yhdistyksessä 
hoidan nettisivuja. Yritetään saada ne pian ajan tasalle!

Olen Tuomas Kinnunen, kolmen lapsen isä ja paljasjal-
kainen vartsikalainen. Vapaa-aikaa vietän perheen kans-
sa harrastaen sekä talonrakennusprojektia viimeistellen. 
Harrastan maantiepyöräilyä, ja lenkille lähtisin useammin-
kin jos aikaa jäisi. Toimin tänä vuonna yhdistyksen rahas-
tonhoitajana. 

Olen Piia Kontio, alun perin vuosaarelainen ja aina ylpeä 
itähelsinkiläinen. Muutimme mieheni ja poikani kanssa Vart-
sikaan 8 vuotta sitten paritaloon. Taloyhtiössämme arvos-
tan yhteisöllisyyttä ja naapuruutta. Olen toiminut 20 vuotta 
pappina Vartsikan seurakunnassa, joten alue ja sen per-
heet ovat tulleet mukavasti tutuiksi. Viherpeukaloksi minua 
ei voi sanoa, mutta onnekseni anoppini auttoi ikivihreän pi-
han suunnittelussa, jota saan ihailla päivittäin. Vapaa-aika-
ni kuluu koriskentän katsomossa 12-vuotiasta poikaani ja 
paikallisjoukkue WB-Panttereita kannustaen. Perheemme 
rakastaa myös matkustamista ja lähdemme reissuun aina 
kuin se on mahdollista. Omakotiyhdistyksessä olen muka-
na muun muassa tapahtumien järjestämisessä.

Olen Laura Tirronen ja olen asunut valtaosan elämästäni 
Vartiokylässä. Perheeni muodostavat aviomieheni ja 5- ja 
3-vuotiaat lapsemme sekä Armi-koira. Mielestämme Vart-
sika on sen verran mahtava alue, että halusimme perustaa 
myös oman perheemme tänne meidän molempien lapsuu-
den ja nuoruuden maisemiin. Olen ilolla pistänyt merkille, 
että samaan ratkaisuun on päätynyt moni muukin lapsuu-
tensa alueella viettänyt. Toiveenani onkin, että alue pysyy 
jatkossakin yhtä mukavan kylämäisenä ja yhteisöllisenä 
kuin mitä se on tähän asti ollut, ja tämän päämäärän eteen 
haluan myös yhdistyksen hallituksessa tehdä töitä. Ajalla, 
joka virkatöiltä, perheeltä ja yhdistyshommilta ihan itselle 
jää, soitan mielelläni viulua, harrastan vaihtelevaa liikun-
taa ja uppoudun intohimoisesti pihahommiin. Yhdistyksen 
hallituksen sihteerintehtävien lisäksi yritänkin pitää huolta 
yhdistyksen kunniakkaan puutarhatapahtumien perinteen 
jatkumisesta. Pohdinnassa ovat myös muut kuin alueen 
viherpeukaloille suunnatut tapahtumat, joten hallituksen 
tapahtumatiimi kuulisi mielellään kyläläisten toiveita ja ide-
oita näihin liittyen!

Heidi Hautala

Piia Kontio

Petra Tuominen

Laura Tirronen

Kirsti Kaskikari

Tuomas Kinnunen
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Tule mukaan Omakotiyhdistyksen yhtei-
söllisiin tapahtumiin tapaamaan muita ky-
läläisiä ja nauttimaan keväästä ja kesästä 
muun muassa kasvinvaihdon, Siivouspäi-
vän ja alueemme kauniiden puutarhojen 
merkeissä.

Virikettä viherpeukaloille ja 
Siivouspäivän sutinaa
Perinteinen kevään kasvin- ja taimienvaih-
topäivä pidetään Vartiokylän ala-asteen pi-
halla lauantaina 25.5. noin klo 13-15 (aika 
tarkentuu myöhemmin, kerromme lisää tou-
kokuun lehdessä) kansallisen Siivouspäivä-

ja markkinoiksi. Laittakaahan siis kaikki in-
nokkaat koti-konmarittajat ja kierrätyksestä 
kiinnostuneet ajankohta 25.5. korvantaak-
se. Silloin on mahdollista tuoda kiertoon 
lähdössä olevat kimpsut ja kampsut kirp-
pishengessä muiden asiasta innostuneiden 
ulottuville. Omakotiyhdistys on suunnitte-
lemassa tapahtuman yhteyteen muutakin 
aktiviteettia yhteistyössä Vartiokylän päivä-
kodin vanhempainyhdistyksen kanssa. Tie-
dotamme tapahtumasta tarkemmin Kotiky-
län seuraavassa numerossa, joka ilmestyy 
toukokuun alussa.

Alueen avoimet puutarhat 
kesällä 2019
Kesän aikana on mahdollisuus tutustua kol-
meen upeaan puutarhaan alueella. Portit 
ovat auki seuraavasti:

Sisko Chasen Cottage Garden -tyyliseen 
puutarhaan pääsee vierailemaan torstaina 
30.5. klo 18-20. Muun muassa runsas ja mo-
nimuotoinen perennakeidas, vanhoista ikku-
noista rakennettu kesähuone ja varjotarha 
löytyvät osoitteesta Keltanotie 14.

Sirpa Rouhiaisen puutarha Humikka-
lantiellä on ihastelijoille avoinna torstaina 
25.7. klo 18-20. Sirpan puutarhalle ominaisia 
teemoja ovat kierrätys, kivet, vihreät pinnat, 
luonnonmukaisuus ja jatkuva muutos. Hiek-
kamaalle, karuihinkin kasvuolosuhteisiin on 
luotu vehreyttä hakemalla vaikutteita sekä 
englantilaisista että itämaisista puutarhoista. 
Tarkka osoite on Humikkalantie 76.

Alix Antellin ja Samu Sauraman moni-
tasoinen nuori puutarha on kesän viimeinen 
avointen puutarhojen kohde. Puutarhaan 
pääsee vierailulle lauantaina 10.8. klo 13-
15, osoitteessa Uussillantie 19B. Alixin ja 
Samun tavoitteena on muuttaa puutarha 
vähitellen kokonaan nurmettomaksi. Tule 
kurkistamaan mihin asti Alix ja Samu ovat 
tavoitteessaan päässeet ja samalla ihaste-
lemaan erilaisia perennoita ja taidolla itse 
luotuja rakennelmia. Paikalla on samalla 

P.S. 
Mikäli olet innostunut avaamaan puu-
tarhasi kanssatarhurien ihasteltavaksi, 
voit laittaa viestiä omakotiyhdistyksen 
sähköpostiosoitteeseen: 
hallitus@vmoky.fi.

Kevään ja kesän tapahtumia 2019

tapahtuman yhteydessä. Siivouspäivän hen-
gessä paikalle voi tuoda ylimääräisten kas-
vien ja taimien ohella myös kiertoon kelpaa-
via puutarhalehtiä tai -välineitä. Muistathan 
ystävällisesti nimikoida kasvit!  Ja ei haittaa, 
vaikka omasta pihasta ei löytyisikään vielä 
kasveja jaettavaksi asti, aiemmissa tapah-
tumissa kotiin viemisiä on riittänyt kaikille 
innokkaille. Rohkeasti siis mukaan vaan!

Omakotiyhdistys järjestää paikalle myös 
jätesäkkejä ja roskapihtejä innokkaille ros-
kapartioille!
Kansallinen Siivouspäivä on kierrätyksen, 
vanhojen tavaroiden ystävien ja kaupunki-
kulttuurin uusi juhlapäivä, jonka ajatuksena 
on muuttaa kaupungit isoiksi kirpputoreiksi 

mahdollisuus kasvienvaihtoon, joten tuo ih-
meessä ylimääräiset jakotaimet mukanasi! 
Huom! Liikuntarajoitteisten kannattaa ottaa 
huomioon, että pihalla on tasoeroja ja epä-
tasaisia polkuja.
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Uusi jäsen, 
tutustu sinäkin 
yhteiseen 
kylähistoriaan ja hanki 
itsellesi tai anna 
lahjaksi Pertti Lammen 
toimittama teos Toteutunut Unelma.
TOTEUTUNUT UNELMA -teoksessa 
Vartiokylän ja Mellunkylän asukkaat 
kertovat elämisestä ja asumisestaan. 
Kirja maksaa 15 euroa.
Yhteydenotot:
tuomo.hanhivaara@kolumbus.fi tai 0400 391 838

TARJOUS:

Toteutunut unelma 

nyt 15 euroa.

Enää muutama 

kappale jäljellä!Toteutunut unelma

Mitä mieltä olet Kotikylä-lehdestä? 
Mitä lehdessä on hyvää ja puuttuuko lehdestä jotain?

Mitä odotat omakotiyhdistyksen toiminnalta? 
Miten Vartio- ja Mellunkylän alueen yhteisöllisyyttä voisi mielestäsi lisätä?

Sana on vapaa! 
 

Lähetä vastauksesi 15.4.2019 mennessä osoitteeseen: 
hallitus@vmoky.fi

Kiitos, kun vaikutat! 
Tehdään alueestamme yhdessä 
vielä viihtyisämpi paikka asua! 

Kotikylä-lehden toimitus

Kaikkien vastanneiden 

kesken arvotaan 

2 kpl Finnkinon 

leffalippupakettia.

Hyvä Kotikylä-lehden lukija! Jaa paras raparperireseptisi

Otamme vastaan ihan omia tai ajan mittaan omaksi 
muokkaantuneita bravuureita. Jos resepti 
kuitenkin on suoraan jostain lehdestä, blogista 
tai julkaisusta, mainitsethan sen reseptisi 
yhteydessä. Mikäli sinulla sattuu olemaan 
valmiista herkusta itse otettu kuva, sekin on 
tervetullut. Reseptin luojan ja kuvan ottajan 
nimi mainitaan JULKAISTUN reseptin 
yhteydessä.

Lähetä resepti viimeistään  7.4.
Prisca Leclerc
prisca@elisanet.fi

Raparperikausi on jo ovella ja toivon mukaan sato on runsas. 
Hyvät rapsu-reseptit ovat aina tervetulleita, joten laita reseptisi tulemaan ja 
saatat löytää sen toukokuun Kotikylä-lehdestä!

Etsimme kyläläisten omia reseptejä toukokuun lehteen.

Kiitos sinulle, 
joka aurasit kävelytiet puhtaaksi

Valtavat lumimassat kaduilla haastoivat au-
toja talven aikana, mutta ainakin Vartiohar-
jun Attendon ympärillä käveleminen käve-
lyteillä sujui mukavasti. Kuuleman mukaan 
erään pientaloasukkaan koira vaatii puhtaat 
tiet, eikä suostu kävelemään lumihangessa. 
Niinpä perheen isäntä ajoi kävelytiet koko 
talven puhtaaksi mönkijällään. Tästä oli 
iloa monelle muullekin kävelijälle ja koiran 
ulkoiluttajalle. 

Kiitokset tuntemattomalle auttajalle!
Kirsti Kaskikari
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Kolme sisarta ”Kansallisteatterin upea kolme sisarta on 
tarina loputtomasta onnen tavoittelusta 
– Paavo Westerbergin tulkinta uudistaa 

ja ylistää Tšehovin klassikkoa” 
(ylen penkkitaiteilija) ”Westerbergs 

tre systrar är så bra som en 
teaterföreställning kan vara” 

(Hufvudstatsbladet)

Teatterille mennään yhdessä metrolla (jokainen maksaa itse metrolippunsa)
Lähtö klo 17.45 Puotilan metroaseman edestä Prisman (Vanhanlinnantien) puoli.
Mahdollisuus autokuljetukseen kirkolta metrolle, mikäli liikkuminen on vaikeaa.
Esitys kestää 3 tuntia väliaikoineen.  
Paikat ovat permannolla.
Hintaan kuuluu väliaikakahvi ja makea tai suolainen pala.
Paluu yhdessä metrolla esityksen jälkeen.

Teatteriretki Kansallisteatteriin

Ilmoittautumiset viimeistään Su 31.3
Prisca Leclerc
prisca@elisanet.fi, puh. 040 544 4432

Pe 3.5 
klo 19-22 (17.45-23)

Hinta: 
Jäsenille 50e, ei jäsenille 60e

Nuohouspalveluita Vartio- ja 
Mellunkylän alueella suorittaa  
Cervi Talotekniikka Oy 

Palveluksessanne nuohoojamestari  
Petri Valve kisälleineen.

Ilmanvaihdon huolto- ja nuohoustoimi
Jari Heroja
projektipäällikkö
0400 445 032
jari.heroja@cervi.fi
www.cervi.fi
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info@estacon.com
www.estacon.com

ESTACON Oy LKV 
Kiviportintie 37, 00950 Helsinki
puh. (09) 321 6464

Kotia kohti!
Pientalojen asuntokauppa jatkuu vilkkaana. 
Kutsu meidät kylään, niin saat alueen oikean 
ammattilaisen tekemän arvion kodistasi.        
Muistathan, että Suomen Omakotiliiton jäsenenä 
saat 25% alennuksen uusista toimeksiannoista.

Oma koti kullan kallis
Vaan kuinka kallis? Soita meille 09 321 6464 
Kerromme sen ilmaiseksi yli 3000 onnistuneen 
asuntokaupan kokemuksella

Osoitteesta www.vartiomellunkyla.fi 
löytyvät Kotikylä-lehdet, uudet ja vanhat VMOKY-asiat.

Sivuja kehitellään jatkuvasti; 
ehdotukset ja vinkit voi lähettää hallitus@vmoky.fi.

Sivuilta löytyvät myös yhdistyksen säännöt.

Vartio- ja Mellunkylän Omakotiyhdistys ry 

Facebook: https://www.facebook.com/groups/452029748293782/

Internet:    www.vartiomellunkylä.fi

Kaupunki kaipaa helpompaa keinoa olla yh-
teydessä kaupunkilaisiin, kun taas kaupun-
kilaiset haluavat vinkkejä kiinnostavista ta-
pahtumista ja tietoa itseä koskettavista kau-
pungin päätöksistä. Kaupungissa vierailevat 
saisivat omien kiinnostuksen kohteidensa 
mukaan räätälöityä ohjelmaa.

Helsinki-sovellus tuo helsinkiläisille uu-
denlaisia mahdollisuuksia lähettää kau-
pungille viestejä. Mobiiliapplikaatiolla teh-
dään palautteen antaminen tosi helpoksi. 
Voit ottaa kuvan kännykällä ja lähettää sen 
kaupungille. Sen jälkeen voit sovelluksen 
kautta seurata, miten ongelmaa korjataan.

Tulevaisuudessa Helsinki-sovellus on 
kaikkia palveleva mobiilialusta, jota kehi-
tetään jatkuvasti. Ensimmäinen versio so-

Entä jos tulevaisuudessa puhelimesi 

ilmoittaisi vastaan tulevista tietöistä, 

vapaista lääkäriajoista tai juuri sinua 

kiinnostavista tapahtumista?

Helsinki-sovellus

velluksesta tuli käyttäjien testattavaksi jou-
lukuussa. Testausvaiheessa toiminnot ovat 
rajattuja, mutta sovellus elää koko ajan: 
se hyödyntää avointa lähdekoodia, jolloin 
käyttäjät voivat myös kehittää ja ehdottaa 
parannuksia.

Lataa ja kokeile:
Helsinki-sovelluksen 
beta-versio 
Play-kaupassa. 
Android-laitteille.

Helsinki-sovelluksen 
beta-versio 
App Storessa. 
iOS-laitteille.

Valkealantie 3, 00950 Helsinki

 Vaihtolava ym. kuljetukset, 
Puhelin 0400-701 278,  0400-601 699

KULJETUS OY 
PEKKA PELTONEN

SUOSI ILMOITTAJIAMME!
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Reseptit ja kuva: 
Prisca Leclerc

Kasviksilla kevääseen

Uunifetapasta
neljälle

Resepti on muunneltu Jenni Häyrisen Lie-
messä-ruokablogin ohjeesta.

250 g laadukasta pastaa 
200 g fetajuustoa
1 dl oliiviöljyä
1/2 punainen chili
2 valkosipulinkynttä
500 g kirsikkatomaatteja
1/3 tl mustapippuria
½ tl suolaa

Laita fetapala kokonaisena uunivuokaan ja 
viipaloi sen päälle chili. Lorauta päälle reip-
paasti oliiviöljyä niin, että sitä valuu joka 
puolelle uunivuoan pohjalle. Lado tomaatit 
vuokaan fetan ympärille ja pyöräytä hieman 
oliiviöljyssä. Kuori ja hienonna valkosipu-
linkynnet laita tomaattien joukkoon. Rouhi 
päälle mustapippuria ja ripottele tomaateil-
le hieman suolaa. 

Paista fetavuokaa uunin keskiosassa 200 

Keväinen buddha bowl
neljälle

2 dl kvinoaa
200 g broccoliineja eli varsiparsakaaleja
200 g varsikukkakaalia
1 pieni oranssi tai punainen paprika
1 pieni keltainen paprika
1 salottisipuli
200 g lehtikaalia
Rypsiöljyä paistamiseen
2 dl turkkilaista jogurttia
1 tl tahini maustetahnaa
2 rkl sitruunamehua
0,5 tl suolaa
mustapippuria myllystä
2 pientä avokadoa
seesaminsiemeniä

Revi lehtikaalin lehdet ruodeista pieninä pa-
loina. Kaada kattilaan rypsiöljyä noin kol-
men-neljän senttimetrin verran. Kuumen-
na öljy (noin 160c) (pidä sammutuspeitto ja 
kansi lähettyvillä). Uppopaista lehdet use-

Kotikylän toimitus tarttui kevään trendeihin ja 
kokkasi ruokailmiöksi muodostunutta uuni-
fetapastaa, meheviä bataattipullia Sriracha-
dipillä ja keväisen buddha bowlin. 

Bataattipullat ja Sriracha-dippi
Noin 24 pullaa

1 bataatti
1 dl vihreitä linssejä
1 tl suolaa
1/3 tl mustapippuria
0,5 tl paprikajauhetta
2 valkosipulinkynttä
2 dl korppujauhoja
1 kananmuna
rypsiöljyä paistamiseen
Sriracha-dippi:
200 g kermaviiliä
2 rkl tomaattipyreetä
2 tl Sriracha-kastiketta (tai maun mukaan)

Keitä 1 desilitra linssejä suolatussa vedes-
sä 15 minuuttia.

Kuori bataatti ja leikkaa paloiksi. Kuori ja 
hienonna valkosipulinkynnet. Keitä bataatin-
palat suolatussa vedessä noin 20 minuuttia 
täysin kypsiksi. Nosta linssit ja bataatit kul-

R E S E P T I N U R K K A

hoon. Lisää mausteet ja valkosipulinkynnet. 
Soseuta karkeaksi seokseksi sauvasekoitti-
mella tai vastaavalla. Sekoita joukkoon korp-
pujauhot ja kananmuna ja anna tekeytyä 
hetki. Jos massa tuntuu liian löysältä muo-
toiltavaksi, lisää korppujauhoja. 

Valmista dippikastike. Sekoita kermaviili, 
tomaattipyree ja sriracha-kastike. 

Kaada paistinpannun pohjalle öljyä noin 
puolen senttimetrin verran. Muotoile mas-
sasta pullia 

Ja paista ne kovalla lämmöllä. Tarjoa dip-
pikastikkeen ja riisin kera. 

Resepti ja kuva: 
Prisca Leclerc

assa erässä, kunnes rätinä loppuu. Nosta 
talouspaperille ja mausta suolalla.

Keitä 2 dl huolella huuhdeltua kvinoaa 
reippaasti suolatussa vedessä noin 8 mi-

nuuttia ja valuta lävikössä.
Keitä broccoliinit ja kukkakaalit suolatus-

sa vedessä napakan kypsiksi, noin 6 minuut-
tia. Sekoita jogurtti, tahini, sitruunamehu, 
suola ja mustapippuri keskenään ja nosta 
jääkaappiin maustumaan. 

Hienonna sipuli ja leikkaa paprikat kuu-
tioiksi ja sekoita kvinoan joukkoon. Leikkaa 
avokadot puoliksi, viipaloi kuoren sisällä ja 
kaavi viipaleet lusikalla. Pirskota päälle sit-
ruunamehua. 

Lusikoi kvinoaseosta kulhon pohjalle. 
Asettele avokadoviipaleet, asettele broc-
coliinit ja varsikukkakaalit, lisää lusikallinen 
tahinijogurttia. Viimeistele lehtikaalisipseillä 
ja koristele seesaminsiemenillä.

asteessa 15 minuuttia. Nosta sitten lämpö 
225 asteeseen ja käännä uuni grillivastuk-
selle. Nosta vuoka uunin ylätasolle ja pais-
ta vielä noin 10 minuuttia, kunnes feta ja 
tomaatit saavat hieman väriä. Keitä pasta 
ohjeen mukaan. Riko uunifetaa hieman ja 
sekoita koko uunivuoallinen pastan jouk-
koon. Viimeistele annos basilikalla ja nauti!  

Resepti ja kuva: 
Petra Tuominen
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Hallitus 2019
Tuomo Hanhivaara Puheenjohtaja, rakennusalan  
 asiantuntija, Omakotiliiton 0400 391 838 
 liittovaltuuston jäsen tuomo.hanhivaara@kolumbus.fi
Keijo Kekkonen Varapuheenjohtaja, 050 355 2301
  edunvalvonta k.kekkonen@elisanet.fi
Laura Tirronen Sihteeri, tapahtumat laura.tirronen@gmail.com  
Tuomas Kinnunen Rahastonhoitaja, 
 jäsenkirjanpito tkinnunen@icloud.com
Ahti Varis Omakotitalkkarien työnjohtaja 050 64 293
  varisahti@gmail.com
Heidi Hautala Kotikylä-lehden jakelu,
 tapahtumat heduhh@gmail.com
Prisca Leclerc  Kotikylä-lehden toimitussihteeri 040 544 4432
  prisca@elisanet.fi
Petra Tuominen Kotikylä-lehden päätoimittaja petra.tuominen@icloud.com
Kirsti Kaskikari Kotikylä-lehden ilmoitusasiat, 
 kotisivujen ylläpito kirsti.kaskikari@gmail.com
Piia Kontio Tapahtumat piia.kontio@kolumbus.fi

Kuljetus

Pekka Idman & Co
0400-405 266

Pekka

Kuljetusliike

Teemu & Pekka Ky
040-744 9803

Teemu

KULJETUSPALVELUJA

Vaihto- ja talkoolavat  •  Hiab-kuljetukset
Maa-ainestoimitukset; multa, hiekka ja murske

Viittapolku 11, 00950 Helsinki  •  kuljetuspekkaidman@live.fi  •  Fax (09) 325 6948

Puunkaatoa Kuikka Oy
Ammattitaidolla ja luotettavasti

• Pihapuiden kaatoa, kiipeillen tai nostolava-autolla
• Oksien ja puiden poiskuljetusta • Haketusta • Kantojyrsintää

Melakuja 1, 00960 Helsinki
Puhelin 041 464 3794, 0400 433 167, puh./fax (09) 341 3154
Sähköposti: info@puunkaatoakuikka.fi

www.puunkaatoakuikka.fi
Vakuutukset 
kunnossa!

Täyden palvelun pesula

Tehdas:
Linnanherrankuja 9, 00950 Helsinki

Puh. 3434 800, fax 3434 8033
Avoinna arkisin klo 7-16

JÄSENETU

Noutoasiakkaille –15%

Lataa ilmainen 112 Suomi -sovellus täältä: 
http://digia.fi/112suomi/ 

Hätätilanteessa avunsaanti nopeutuu, kun soitat hätäpuhelun
112 Suomi -sovelluksen kautta. Silloin hätäkeskuslaitos saa 
automaattisesti sijaintitietosi. Sovellus on kehitetty 
yhteistyössä Hätäkeskuslaitoksen kanssa. 

Lähde: Digia.fi
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 Yksi  ilmoitus Toisto Vuosi

Koko sivu (148 x 210) 162 146 520

Puoli sivua  116 105 382

1/3 sivu  81 74 266

1/4 sivu 69 64 231

Takakansi värillinen 300 272 1034

Värillinen koko sivu 231 208 785

Värillinen puoli sivua 162 146 554

Värillinen 1/3 sivua 116 105 393

Värillinen 1/4 sivua 99 88 336

Kotikylän ilmoitushinnat 2019

Maksuehto: 14 pv netto, yhdistys laskuttaa lehden ilmestyttyä.

Ilmoituksen koko

Varaukset - beställningar: bygdehemmet@nsu.fi, puh: 045 852 0002 
Linnanneidonkuja 1, Vartioharju - www.juhlatila.nsu.fi

Juhlat i la  Bygdehemmet

ITÄ-HELSINGIN KODINTEKNIIKKA

ILMALÄMPÖPUMPUT • ILMA-VESI LÄMPÖPUMPUT
MYYNTI-ASENNUS-HUOLTO

Kysy jäsen-

alennusta!

remontit ja sähkötyöt, LVI-sähkö suunnittelu

ILMALÄMPÖPUMPUT
VESI-ILMALÄMPÖPUMPUT
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ITÄ-HELSINGIN KODINTEKNIIKKA
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Muista vuosihuolto!

Muista vuosihuolto!

Springway Oy
Tarjoaa sähkösaneerausta,

laiteasennusta ja vanhojen valaisimien

uudelleen sähköistystä. Risto Spring

0400 469 164 ja 040 5071 622, springway@kolumbus.fi
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Etu- ja sukunimi

Lähiosoite

Sähköposti

Postinumero puhelin

Päiväys allekirjoitus

Vartio- ja Mellunkylän
Omakotiyhdistys ry

Tunnus 5005655
00003 VASTAUSLÄHETYS



YHDISTYS 
MAKSAA 
POSTI-

MAKSUN

L I I T T Y M I S K O R T T I

Haluan liittyä Vartio- ja Mellunkylän Omakotiyhdistyksen
jäseneksi ja saada kaikki jäsenedut.
Huom! Kirjoita vain yhden henkilön nimi.

Jäsenmaksu 2019 on 30 euroa.

Jäsenenä saat 30 eurolla vuodessa:
- mahdollisuuden edulliseen talkkaripalve-
luun ja rakennusneuvontaan

- osallistumismahdollisuuden yhdistyksen 
tapahtumiin (esim. kasvinvaihtopäivään, 
retkiin ja muihin tapahtumiin)

- Kotikylä-lehden neljä kertaa vuodessa
- Omakotilehden vuosikerran
- alennuksia useista Vartio- ja Mellunkylän 
alueen yrityksistä

- alennuksia ja etuja useista Omakotiliiton 
yhteistyökumppaneina toimivista yrityksistä

- lakimies- ja rakennusneuvontaa Omako-
tiliitolta. Neuvontanumero on 010 80 130, 
neuvonta on maksutonta jäsenille. 

Liity nyt jäseneksi
omakotiyhdistykseemme!

Jäseneksi voit liittyä:
- oheisella liittymiskortilla
- Omakotiliiton verkkosivuilla:
 www.omakotiliitto.fi
- tekstiviestillä, kirjoita viestiin:
 liityn etunimi sukunimi, osoite
 ja lähetä numeroon 050 400 6440

Jos jäsenmaksu jää maksamatta jäsenyys 
päätetään. Päättymispäiväksi merkitään syys-
kokousta edeltävä päivä. Etuja ei myöskään 
voi käyttää, jos ei maksa jäsenmaksuaan.

JÄSENETUJA
Näytä jäsenkorttisi ennen maksamista ja hyödynnä jäsenetusi yhteistyökumppaneilta!

Jäsenetuja saat Suomen Omakotiliitolta ja seuraavilta yrityksiltä:

Jäseneksi voit liittyä 
postittamalla liittymiskortin

2019

Omakotiliiton monipuoliset palvelut ja yhteistyökumppanit, www.omakotiliitto.fi/jasenetu
- Rakennus- ja korjausneuvonta
- Lakineuvonta
- Energianeuvonta
- Pihasuunnittelu- ja puutarhaneuvonta
- Omakotilehden vuosikerta
- Oman kodin huoltokirja
- jäsenetuja yhteistyökumppaneilta mm. rakennustarvikkeista, remonteista, vuokra-
  koneista ja –laitteista, hälytysjärjestelmistä, sähkösopimuksista ja vakuutuksista.

Omakotiyhdistyksemme yhteistyökumppanit
- Puutarhamyymälä Muhevainen, 10 %:n alennus osasta puiden ja pensaiden taimia, 

perennoista ja siemenistä, www.muhevainen.fi
- Konetalo Vainikka, 10 % alennus uusista koneista ja laitteista, www.vainikkaoy.com
- Rautia Malmi, www.rautiamalmi.com
- Kiinteistönvälitystoimisto Estacon Oy LKV,      

25 % alennus uusista toimeksiannoista, www.estacon.com
- Itä-Helsingin Kodintekniikka, kysy jäsenalennusta,     

www.ita-helsinginkodintekniikka.fi
- Pesu Oy, 15 % alennus noutoasiakkaille, www.pesuoy.fi
- Jabell Oy, 10 % alennus remontoijille, www.jabell.fi
- Decoart, 15 % alennus kaikista tauluista, www.decoart.fi
- Puotilan Kartano, 10 % alennus à la carte hinnoista, www.puotilankartano.fi

Suosi myös 
ilmoittajiamme!




