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Joustava rahoituspalvelu verkossa
Kortiton rahoitus
Ei vakuuksia eikä takaajia
Kiinteä korko sekä kuukausierä
Luottosummat 1 000 € – 20 000 €
Luottoaika jopa 84 kuukautta
Lainan voi halutessaan maksaa takaisin aikaisemmin

Hae kätevästi
verkosta!
Katso lisää
RTV-rahoituksesta:
www.rtv.fi/rahoitus

* RTV-rahoituksen todellinen vuosikorko
laskettuna 6000 euron käytössä olevalle
luotolle on 9,79 %. Luottoaika 60 kk,
luoton korko 6,95 %, perustamismaksu
50 €, käsittelykulu 6 €/kk, rahoitettava
summa 6 050 €, kuukausierä 125,66 €/kk,
luottokustannukset 1 539,60 €, luottohinta
7 539,60 €. Rahoitus edellyttää hyväksytyn
luottopäätöksen. Palvelun tarjoaa
Santander Consumer Finance Oy.

Helsinki Sahaajankatu 44, p. (09) 5465 5400

PÄÄKIRJOITUS

Kevään merkit
Opettajavuosina tuli tavaksi seurata kevään
merkkejä oppilaiden kanssa. Oppilaat olivat
innokkaita kevään etenemisen havainnoijia.
Auringonpaisteen lisääntyessä ensimmäisiä
kevään merkkejä on lumen sulaminen katoilta ja räystäiden tippuminen. Tässä vaiheessa lapsena alettiin odottaa lumen sulamista
myös kaduilta, jotta saataisiin lupa polkupyörien käyttöönottoon pitkän talven jälkeen.
Aurinko sulattaa lunta ja syntyy pälviä, joissa kasvitkin alkavat heräillä. Ensimmäiset
muuttolinnut suuntaavat takaisin Pohjolaan
pitkän talven jälkeen. Routa alkaa sulaa ja
routavaurioiden merkit tulevat esille erityisesti ajoväylillä.
Auringon valo on ihmeellinen lämmön ja
valon lähde. Joka vuosi aurinko jaksaa aloittaa tämän ihmeellisen luonnon kiertokulun
alusta. Väsymättä se lämmittää, sulattaa lumet ja saa luonnon heräämään ja puhkeamaan kukkaan. Ensimmäisinä kevääseen
heräävät pajut ja lepät. Niiden oksiin ilmestyvät kukinnot. Pajun kukinnot tunnetaan
paremmin ”pajunkissoina” ja lepän kukinnot
ovat pitkiä norkkoja. Valon määrän lisääntymisen kannalta merkittävä rajapyykki saavutetaan vuosittain kevätpäiväntasauksessa,
jolloin yö ja päivä ovat yhtä pitkiä.
Heti lumien sulettua ojien pientareille
puhkeavat leskenlehtien kukat. Ne loistavat kuin pienet auringot lumisesta tai sohjoisesta maasta. Valitettavasti leskenlehdet

eivät ole ainoita yllätyksiä, joita lumen alta
paljastuu. Kevään ihastuttavaa heräämistä
ovat himmentäneet lumen alta paljastuvat
koirien jätökset. Kahden koiran omistajana
minulta löytyy tyhjiä koirankakkapusseja
jokaisen takin taskusta. Koirankakkapussit
ovat luonnollinen osa koiraperheen elämää.
Olen jäänyt pohtimaan, miten kaikki koiran
omistajat saataisiin kantamaan vastuuta yhteisen puhtaan luonnon puolesta ja keräämään oman koiransa jätökset teiden varsilta. Ilolla olen pannut merkille, että meidän
lenkkipolkumme varrella on omakotiasujia,
joiden roskiksessa on tarra, että koirankakkapusseja saa laittaa heidän roskikseensa.
Mahtava kädenojennus meille koiranulkoiluttajille. Oman koiran jätösten korjaaminen
lenkkipolun varrelta ei luulisi olevan ylivoimainen tehtävä koiran omistajalle. Mukavampaahan se on koiran kanssa lenkkeillä
seuraavallakin kerralla, kun ei tarvitse jokaisella askeleella pelätä astuvansa koirankakkaan.
Me koiranomistajat voisimme tehdä yhteisen päätöksen ja aloittaa asuinalueemme
viihtyvyyden lisäämisen heti tänään päättämällä korjata oman koiran jätökset pois
yhteisiltä ulkoilualueilta. Kevät näyttäytyy
kauniimpana ja nautittavampana puhtaassa ympäristössä.
Tiina Larsson
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- H I LT U S E LTA -

Helposti ja nopeasti
Filosofit ja tavalliset ihmiset ovat kautta aikojen miettineet elämän tarkoitusta. Erään
näkemyksen mukaan elämän tarkoitus on
ikävän karkoitus. Nykyään on myös tärkeätä, että elämässä kaikki hoituu helposti ja nopeasti. Markkinatalous on tiedostanut tämän
ja tarjoaa meille erilaisia elämää helpottavia
ratkaisuja niin kuin esimerkiksi muovikorkkeja mehutölkkeihin.
Korkkeja on kahta tyyppiä, kierteellä varustettuja ja neliskanttisia läppämallisia.
Nämä tölkin avaamista helpottavat kierrekorkit ovat joskus niin tiukkoja, että entisenä painonnostajanakaan näppivoimani eivät
meinaa riittää korkin avaamiseen. Avaamista helpottava läppämallinen korkki on kolmiosainen. Siinä on päällimmäisenä nelikulmainen muovinen läppä, sen alla on pisaranmallinen muovinen läpyskä, jolla painetaan pahvinen läppä tölkin sisään. Pisaranmallinen osa poistetaan kiertämällä se irti.
Pahvinen läppä jää yleensä repsottamaan paikalleen ja usein hauskasti sulkee
kaatoaukon mehua kaadettaessa. Aina
joskus tämä pahviläppä irtoaa ja jää mehun sekaan, olen parikin kertaa saanut sen
huomaamattani mehulasiini ja meinannut
nielaista sen. Vanha systeemi, jossa tölkki
avataan taivuttelemalla yläosa liimauksesta
irti, on kaikkein toimivin. Se on helppo avata ja sulkea.
Digitekniikkaa ja keinoälyä on ympätty
kodinkoneisiin helpottamaan arkipäiväämme. Ostimme uuden astianpesukoneen,
siinä on tällainen hipaisuhivelykosketuspainonäppäinkatkaisin. En millään meinaa
päästä sinuiksi sen kanssa. Kone käynnistetään valitsemalla ensin ohjelma niin, että
painetaan pyöreässä näytössä olevaa haluttua symbolia. Paksuilla töppösormillani tulin valinneeksi väärän ohjelman. Ohjekirjan
mukaan ohjelman voi katkaista painamalla
varsinaista käynnistinkatkaisinta viisi sekuntia, ei onnistunut, ohjelma ei katkennut, minulta katkesi pinna.
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Vanhassa koneessamme ohjelma valittiin
pyörittämällä ohjelmakytkintä. Ohjelmat oli
numeroitu selkeästi ja joka ohjelman kohdalla katkaisija sanoi suomeksi naks. Jos valitsi
väärän ohjelman, niin ei muuta kuin pyöritti
katkaisijan uudelleen alkuun, eikä sitä tarvinnut tehdä sekuntikello kädessä.
Tyttäreni perhe on myös joutunut ostamaan uuden astianpesukoneen. Sillä on
hämmästyttävä ominaisuus, se vaihtaa ohjelmaa, jos huushollissa käytetään samanaikaisesti käsisirkkeliä, kuviosahaa tai sauvasekoitinta. En usko, että kysymyksessä on
sähköinen häiriö, vaan epäilen, että olemme vakavamman asian äärellä. Koneissa on
nykyään niin paljon keinoälyä, että pelkään
tieteiskirjallisuudessa kerrottujen tarinoiden
koneiden kapinasta käyneen toteen.
Viisihenkisessä lapsiperheessä tulee paljon tiskiä. Voin kuvitella miten astianpesukone voipuneena valittaa ystävälleen käsisirkkelille, että taas ne panivat päälle pitkän
pesuohjelman, joka päättyy vasta joskus
yöllä. Sirkkelin rohkaisemana kone vaihtaa
vaivihkaa lyhyemmälle ohjelmalle.
Tyttäreni perheen uudessa jääkaapissa
on erikoista tekniikkaa, jääkaappiin voi olla
yhteydessä kännykällä tai muulla vastaavalla vempaimella. Onhan se hauskaa soittaa
matkoilta jääkaapille ja kysyä mitä kotiin kuuluu ja samalla voi varoittaa jääkaappia, että
kotiväen poissa ollessa ei pidä avata ovea
tuntemattomille.
Suuren jääkaapin ovi on tiukka avattava.
Perheen entisessä jääkaapissa oli poljin,
jota painamalla perheen kuopuskin sai oven
avattua. Tyttäreni etsi käyttöoppaasta, onko
uudessa jääkaapissa myös joku vastaava
mekanismi. Käyttöoppaan laatija on ollut
niin haltioitunut kännykkäasiasta, että siitä
kyllä riitti runsaasti tekstiä. Jostain oppaan
alariviltä löytyi viimein maininta myös siitä,
miten oven avaamista voi helpottaa. Onhan
jääkaapille soittaminen tietysti tärkeämpää
kuin oven avaaminen.

Vartio- ja Mellunkylän Omakotiyhdistyksen

OMAKOTITALKKARI
Tarvitsetko
apua?

Arttu Heinänen
P. 045-853 8530

Jouni Pehkonen
P. 045-853 8531

Ota rohkeasti yhteys
työnjohtajana toimivaan
Ahti Varikseen
varsinkin silloin,
kun tilaat palveluja
ensimmäisen kerran.
Puhelin päivisin
050 64293.

- Kaikki alueellamme asuvat omakotiyhdistyksen jäsenet, vanhusten ja huonokuntoisten 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 pensasaitoja, 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 10 euroa/tunti ja minimiveloitus on kaksi tuntia eli 20 euroa.
Maksu kelpaa kotitalousvähennykseksi.
- Tarvittaessa on esitettävä voimassa oleva jäsenmaksutosite.
Peruutukset on tehtävä viimeistään edellisenä päivänä.
Peruuttamattomasta varauksesta laskutetaan.
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KYLÄLÄINEN

Taiteilija
Katri Niemi
Toukokuun Kotikylän kansi on Katri Niemen
käsialaa. Herkkä öljyvärimaalaus on saanut
inspiraationsa Vartioharjun Linnavuorelta.
Katri on retkeillyt siellä lastensa kanssa ja
ihaillut keskiaikaisia rakennelmia, jotka ovat
jo kasvaneet umpeen kasvillisuutta. Taideteos on maalattu varta vasten Kotikylä-lehteä varten.
Katri on 35-vuotias taiteilija ja asuu Vartioharjussa miehensä ja neljän lapsensa
kanssa. Katrin ja Karin talo, Villa Kari, on
yksi alueemme erikoisimmista taloista, sillä
se on pyöreä. Talo valmistui vuonna 2009,
jolloin Katri perheineen muutti siihen asumaan. Sitä ennen Katri asui Vantaalla. Villa Kari on arkkitehti Olavi Koposen piirtämä
ja se on suunniteltu esteettömäksi. Sisällä
ei ole varsinaisia huoneita, vain avoseinin
eroteltuja tiloja. Talon ainoat ovet vievät kylpyhuoneeseen, saunaan ja ulos. Talon keskellä on pyöreä sisäpiha, jossa kasvaa pari
hedelmäpuuta.
Katri viihtyy Vartioharjussa hyvin. Erityisesti hän nauttii luonnon läheisyydestä ja
rauhasta lähellä Helsingin keskustaa. ”Lasten kanssa täällä on erityisen helppo asua,
kun kaverit ja koulut ovat lähellä ja lapset
voi hyvillä mielin päästää matkaan. Täällä
on niin turvallista”, kertoo Katri.
Katri opiskelee taidemaalariksi Taidekoulu Alfassa ja valmistuu kahden vuoden
kuluttua. Alfaa ennen Katri on ehtinyt opiskella päihde- ja mielenterveyslähihoitajaksi
ja maskeeraajaksi. Katri on koko elämänsä
piirtänyt ja maalannut. Maskeeraajan ammatti oli jo aika lähellä tulevaa ammattia,
mutta vasta viitisen vuotta sitten Katri ymmärsi, että taidettahan voisi tehdä myös
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työkseen. Ensin hän opiskeli vuoden Taidekoulu Maassa ja pääsi sitten Alfaan. Katri
haluaa taidettaan esille myös matalan kynnyksen gallerioihin ja tapahtumiin. Hän haluaa tehdä taidetta kaikille ja mahdollisimman
monipuolisesti. Vaikka opinnot ovat vielä
kesken, Katrilla on takanaan monta taidenäyttelyä. Ensi kesä on Katrilla kiireinen, sillä näyttelyitä nousee joka kuukausi ympäri
Suomen. ”Tuntuu niin hienolta, että saan nyt
toteuttaa unelmaani ja tehdä työkseni sitä,
mitä eniten haluan”, toteaa Katri hymyillen.
Toukokuun ajan Katrin töitä näkee Tuomarinkylän kartanolla näyttelyssä nimeltään Hevoset.
Haapajärven kirjastossa Katrin töitä on
esillä koko kesän. Elokuussa Tuomarinkylän kartanolla on Taidekoulu Alfan oppilaiden yhteisnäyttely. Syyskuussa Galleria Ars
Longassa (Linnanherrankuja 4) on taideyhdistys Palon yhteisnäyttely, jossa on esillä
myös Katrin töitä.
Teksti ja kuva:
Prisca Leclerc

KESÄTEATTERILEIRI 4-8.6.2018 PUOTILASSA
Kesäteatterileiri ala-asteikäisille lapsille järjestetään
4-8.6.2018 Puotilan kesäteatterilla ja sateen
sattuessa kollektiivin teatteritalolla
Rusthollarinkujalla maanantaista perjantaihin kello
9.30-15.30. Aikaisempaa kokemusta ei tarvita.
Ikäsuositus 7-14-vuotta.
Leirin ohjaajana toimivat teatterikoulun
toiminnanjohtaja, teatteri-ilmaisun ohjaaja Mia
Kavasto, sekä tanssija- ja draamakasvatuksen
opiskelija Pihla Sudenyö. Leiridemo esitetään
Puotilan kesäteatterilla perjantaina 8.6 kello 16.
Leirin hinta 175 € sisältää päivittäisen lounaan.
Ilmoittaudu osoitteessa

SYDÄMELLISESTI TERVETULOA!
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Ammattijärjestäjä
avuksi kodin tavarakaaokseen
Tervehdys Tarja Kapp, teet työksesi ammattijärjestäjän työtä, tämä voi olla joillekin lukijoillemme vieras käsite, mitä
työ pitää sisällään?
Ammattijärjestäjä auttaa hyvin konkreettisesti asiakastaan karsimaan ja järjestämään tavaroita, tilaa, vaatteita tai papereita. Ammattijärjestäjä voi raivata yhdessä
asiakkaan kanssa mitä tahansa kodin tilaa;
kellaria, ullakkoa, keittiötä, olohuonetta, vinttiä, tai vaikka sitä ”romuvarastoksi” ajautunutta huonetta.
Ammattijärjestäjä voi auttaa myös vaatteiden karsimisessa ja vaatesäilytyksen
kohentamisessa. Pyykkihuoltokin kuuluu
palvelun piiriin; pyykin viikkaus, silitys ja

Vinttikomero ennen siivousta.
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kaappiin laittaminen ovat ammattijärjestäjän perustyötä, selventää Kapp. Tarvittaessa Tarja kuljettaa myös oman mankelin asiakkaan luokse.
Tärkeä asiakasryhmä ovat myös muuttajat. Ammattijärjestäjänä olen joko pakannut
kodin tavarat muuttolaatikoihin vanhassa kodissa, tai purkanut muuttolaatikot uudessa
kodissa - tai sekä että, kertoo Kapp.
Jäämistön tavaroiden läpikäyminen yhdessä asiakkaan kanssa kuuluu myös ammattijärjestäjän työhön. Perityn asunnon
tyhjentäminen ammattijärjestäjän kanssa
säästää aikaa ja rahaa, kun asunto saadaan
nopeasti raivattua vaikkapa remontointia, tai
realisointia varten, Kapp vinkkaa.

Entä kuinka kauan olet toiminut ammattijärjestäjän tehtävässä?
Perustin yrityksen ja aloitin ammattijärjestäjänä työskentelyn vuonna 2014. Yritykseni Kodin Kevennys toimii nyt siis neljättä vuotta.
Millainen on ”tyypillinen” asiakas / järjestystoimeksianto? Kuinka monta tuntia on
yleisin järjestysaika?
Asiakkaista suurin osa on ainakin vielä ollut naisia ja ikähaitari on yli 30-vuotiaista
aina 90-vuotiaisiin. Asiakkaina on niin lapsiperheitä, kuin pariskuntia, sinkkuja kuin
leskiäkin. Tyypillisesti nainen on kuitenkin
vielä toistaiseksi useimmiten se, joka ottaa
minuun yhteyttä. Haasteena onkin saada
tietoisuus tästä palvelusta leviämään miestenkin keskuuteen.
Työ tehdään aina yhdessä asiakkaan
kanssa, sillä asiakas itse päättää, mistä tavaroistaan luopuu ja mitä säästää. Sanonkin
usein asiakkailleni, että asiakas voi vaikka
istua - minä teen kyllä kaiken fyysisen kantamisen, nostelun ja roudaamisen - mutta

asiakkaan läsnäolo on välttämätöntä päätöksentekotyön takia, summaa Kapp.
Tyypillisesti teemme työtä yhdessä asiakkaan kanssa kerrallaan 3-6 tuntia. Enempää
ei yhdessä päivässä juuri jaksa, sillä työ on
intensiivistä ja raskastakin sikäli, että asiakkaan on koko ajan tehtävä päätöksiä; se vie
energiaa, kertoo Kapp.

Urakka valmis 			
– tehty työ palkitsee

Useat asiakkaani ovat kertoneet, että olo on
huojentunut ja helpottunut ja että he ovat
iloisia ja tyytyväisiä, kun pitkään tekemättä
ollut projekti saadaan valmiiksi. Toiset kertovat saaneensa valtavasti lisää energiaa ja
saattavat itse jatkaa ja laajentaa raivaustyötä kotona yhä uusiin tavararyhmiin, kaappeihin ja komeroihin. Tämä ilahduttaa ja motivoi
myös ammattijärjestäjää!
Ammattijärjestäjän työssä olennaista on
se, että työ on täysin luottamuksellista. On
hyvä tietää, että ammattijärjestäjä on vaitiolovelvollinen asiakkaistaan ja heidän ko-

Tyytyväisenä järjestysprojektin jälkeen – johan tuli tilaa.
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deistaan. Asiakkaan ei siksikään tarvitse
valmistautua millään tavalla ammattijärjestäjän tuloon; koti saa olla aivan luomutilassa
- ammattijärjestäjä ei sitä kavahda.
Käydessämme tavaroita läpi asiakkaan
kanssa lajittelen poistoon menevät tavarat
oikeaoppisesti kierrätettäviksi, esimerkiksi
paperi-, kartonki-, lasi-, metalli- ja vaaralliseksi jätteeksi. Yritykseni palveluun kuuluu myös tavaroiden poiskuljetus. Kuljetan
ilman eri korvausta yhden henkilöautolastillisen verran tavaroita/työpäivä asiakkaan
valitsemaan kierrätyskohteeseen, tai vaikka
Sortti-asemalle, kertoo Kapp.
Entä millaisia ovat järjestysongelmat
pientaloissa, erityisesti vanhoissa omakotitaloissa?
Vanhoissa omakotitaloissa haasteena on
selkeästi se, että säilytystilaa on paljon. Ammattijärjestäjänä ajattelen nimenomaan, että
laajat säilytystilat ovat riski, eivät mahdollisuus. Vuosien saatossa voi nimittäin huomaamatta hiipiä tilanne, että tavarat ovat vallanneet suurimman osan ihmisten elintilasta.
Vanhoissa omakotitaloissa on monesti sokkeloisen kellaritilan ja siellä erilaisten
pienten varastokoppien lisäksi laaja ullakko,
tai viileää vinttitilaa, autotalli ja vielä erilaisia piharakennuksia. Vuosien varrella kaikki
käytöstä poistetutkin tavarat on ehkä tullut
varastoitua omaan taloon ja pihapiirin, eikä
juuri mitään ole heitetty pois. Kotoa pois
muuttaneet lapset ovat voineet jättää merkittäviä määriä omista lapsuudenaikaisista
tavaroistaan vanhempien luokse ikuisuussäilytykseen. Muutkin sukulaiset ovat saattaneet tuoda autonrenkaitaan ja muutoissa
ylijääneitä huonekalujaan omakotitaloasujalle varastoitavaksi, ”kun teillä on sitä tilaa”.
Kuulostaako tämä tutulta?
Kun tilaa tavaroiden säilömiseen on runsaasti, välttyvät ihmiset sen harkitsemiselta, mitkä tavaroista ovat oikeasti säilömisen
arvoisia. Kriittinen suhtautuminen säilyttämisentarpeeseen suojelisi meitä tavaroiden ylivallalta kodeissamme, Kapp kertoo.
Kriittinen suhtautuminen tavaroihin ei
kuitenkaan ole sitä, mitä meille on opetettu. Meidät suomalaiset sodanjälkeiset
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Tarja Kapp järjestämässä mellunkyläläisessä
omakotitalossa.

sukupolvethan on perinteisesti kasvatettu tavaroiden suhteen uskomukseen ”mitä
enemmän, sitä parempi”. Monet meistä ovat
kotoa saaneet mallin, että tavaroissa olisi
jonkinlainen turva, joilla varautua elämän
eri haasteisiin, tai että lähes kaikki olisi säilyttämisen arvoista, koska ”joskus saattaa
vielä tätäkin tarvita”.
Ammattijärjestäjänä yritän herätellä ihmisiä uudenlaiseen, kriittiseen ajattelutapaan;
”Less is more - vähemmän on enemmän.”
Havahdutan asiakkaitani huomaamaan, että
sodan ja pulavuosien jälkeen elämä Suomessa on muuttunut 70 vuoden aikana miltei toiseen äärilaitaan niin, että nykyisin monilla ihmisillä on kodeissaan tavaroita aivan
liikaa. Tavaramääristä on monissa kodeissa
tullut ongelma: tavaroista on jo enemmän
haittaa kuin iloa ja hyötyä.
Tavaroiden säilömisentarpeen kyseenalaistamiselle ja kriittiselle ajattelulle on tar-

vetta viimeistään silloin, kun siivoaminen
alkaa runsaiden tavaramäärien vuoksi olla
hankalaa. Paljous voi olla myös paloturvallisuusriski. Kodin kulkuväylille kasautuneet
tavarat ovat lisäksi turvallisuusriski etenkin
iäkkäille ihmisille; kompastumiset ja kaatumiset ovat tavallisia kotitapaturmia, joilla
voi olla vakavia ja pitkäaikaisia seurauksia
vanhuksille.
Me ammattijärjestäjät kannustamme ihmisiä myös siihen, että he itse ottaisivat
vastuun omista tavaroistaan elinaikanaan.
Perinnöksi ei kannata jättää taloa, jonka
varastotilat pursuilevat. Säilötyt tavarat kun
eivät katoa itsestään; jollekulle ne jäävät raivattaviksi, jonkun ne on käytävä läpi.
Kevät on kynnyksellä ja se on aina ollut järjestyksen ja siivouksen aikaa, kun
kaivetaan kaapeista talvivaatteiden tilalle kesävaatteita. Mitkä ovat kolme sinun
järjestysvinkkiä?
1. Samalla, kun siirrät talvivaatteita kesäsäilöön ja kaivat kevät- ja kesävaatteet vuorostaan käyttöön, niin mieti jokaiseen vaatekappaleeseen tarttuessasi, että tarvitsetko sitä
todella. Aiotko oikeasti käyttää vaatetta, vai
siirteletkö sitä vain tottumuksesta paikasta
toiseen? Oletko jo kyllästynyt siihen? Onko
koko oikea? Vai onko väri jo haalistunut tai
kankaassa reikä tai kulumia, jotka estävät
kerta toisensa jälkeen sinua pukemasta vaatetta päällesi?
Jos olet rehellinen itsellesi ja toteat, ettet
ole käyttänyt vaatetta todellisuudessa vuosiin, niin luovu siitä.
Ehjän ja myyntikuntoisen vaatteen voi
lahjoittaa jollekin hyväntekeväisyysjärjestölle (SPR, Kierrätyskeskus, Fida, UFF, Hope).
Rikkinäisen vaatteen voi joko korjauttaa, tai
laittaa tekstiilinkeräykseen, joita on monien
ketjuvaateliikkeiden myymälöissä kaikissa
ostoskeskuksissa.
2. Kun aurinko taas paistaa ja paljastaa
talven aikana kertyneet pölyt kodissa, niin
helpotat omaa elämääsi ja siivoustaakkaa,
kun karsit, vähennät ja rajaat esineiden ja
tavaroiden määrää kodissasi. Luovu rohkeasti turhasta. Älä vaali tarpeetonta. Älä

säästä sitä, mikä ei oikeasti ilahduta tai
mitä et käytä.
Ammattijärjestäjänä näen ihmisten kodeissa usein konkreettisesti sen, miten vain
ihmiset (ja eläimet) ovat tärkeitä; tavarat eivät tuo onnellisuutta. Kodin tavaravuoret
masentavat ihmisiä ja aiheuttavat parisuhteissa eripuraa. Tavarat voivat lisätä yksinäisyyttä eristämällä ihmisiä sosiaalisista
suhteista, kun kotiin ei haluta päästää ystäviä kylään.
Jos työn aloittaminen tuntuu mahdottomalta urakalta, älä epäröi kutsua apua kotiisi; sitä varten me ammattijärjestäjät olemme olemassa. Tavaroiden järjestäminen ja
karsiminen on panostus omaan hyvinvointiin
ja elämänlaatuun. Siisti koti, jossa on sopiva
määrä tavaraa, vähentää asukkaan stressiä
ja tuo mielenrauhaa.
3. Osta harkiten! Tavaroita on helppo hankkia kotiin, mutta niistä luopuminen ja eroon
hankkiutuminen on paljon vaikeampaan.
Mieti, tarvitsetko todellakin lisää tavaroita?
Onko sinulla jo ennestään jokin vastaava
vaate/tavara? Ostatko tavaroita palkitaksesi
itseäsi? Tai lohduttaaksesi itseäsi?
Shoppailu voi olla myös riippuvuus. Myös
kirpputoriostokset ja verkkokauppahankinnat ovat shoppailua. Kuluttamaan kutsuvia
houkutuksia ja samalla kodin tasoille kasautuvia paperipinoja voit välttää, kun liimaat
postilaatikkoon kyltin: ”Ei mainoksia!”
Ostolakko vaikka kuukauden ajaksi voi
olla hyvä keino pysähtyä oman kulutuksen
kriittiseen tarkasteluun. Paljonko säästät rahaa, kun päivittäistavaroita lukuunottamatta
jätät muun ostelun kuukaudeksi?
Mikä on kaikista parhainta työssäsi?
Parasta työssäni on ihmisten kohtaaminen
ja heidän kanssaan yhdessä työskentely.
Tärkeäää on myös, että voin auttaa heitä
konkreettisesti. Olen toiselta ammatiltani
sairaanhoitaja, joten auttaminen taitaa olla
minulle ominaista.
Teksti ja kuvat:
Heidi Tuomi-Nikula
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Kevätkokousterveisiä 2018
Vartio- ja Mellunkylän Omakotiyhdistyksen
sääntömääräinen kevätkokous pidettiin
sunnuntaina 25.3.2018 Vartiokylän kirkolla.
Paikalla oli 22 yhdistyksen jäsentä. Ennen
varsinaista kokousta kahviteltiin ja kuultiin
Ismo Airion kertovan meille puiden hoidosta, leikkauksesta ja muusta siihen liittyvästä. Ismo Airio on koulutukseltaan arboristi
ja tehnyt töitä omalla toiminimellä jo vuosia. Hän kertoi, että puunkaato omaltakin
tontilta on luvanvaraista. Lupa tulee hakea
Helsingin kaupungilta. Luvan voi hakea joko
nettilomakkeella tai soittamalla. Airio kertoi
hedelmäpuiden, kuten omenapuiden leikkauksesta, joka on ajankohtaista alkukeväällä
ja lopuksi päästiin aiheeseen, josta monella omakotiasujalla on kokemusta: naapurin
puut, jotka varjostavat tai ovat muuten haittana. Ongelmaan ei ole Airion mukaan helppoa ja yksiselitteistä vastausta, mutta aina
kannattaa pyrkiä sovintoratkaisuun. Asian
vieminen oikeuteen tuo harvoin hyötyä kenellekään ja tulee lisäksi kalliiksi. Airio neuvoi, että jos naapuri ei halua kaataa puuta,
joka varjostaa sinun pihaasi, on paras keino tarjoutua itse kaatamaan/kaadattamaan
puu omalla kustannuksellasi. Jos naapurin
pihalla on laho puu, joka on turvallisuusuhka, täytyy asiasta toimittaa naapurille kirjallinen huomautus, jos asiaa ei puhumalla
saada eteenpäin. Airion esitys oli oikein napakka tietopaketti puunhoidosta ja moneen
kysymykseenkin hän ehti tunnissa vastata.

Sääntömääräisen kevätkokouksen puheenjohtajana toimi Pekka Majuri. Kokouksen pääasioita olivat vuoden 2017 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen läpikäyminen
ja hyväksyminen. Yhdistyksen puheenjohtaja Tiina Larsson esitteli yhdistyksen toimintakertomuksen vuodelta 2017. Käytiin
keskustelua yhdistyksen toiminnasta. Jäsenistöltä tuli toive, että yhdistys paneutuisi
enemmän jäsenistön esiintuomiin ongelmiin,
kuten lumenaurauksen ongelmiin, naapureiden puukiistoihin ynnä muihin vastaaviin
asioihin. Tiina Larsson totesi, että hallitus
käsittelee kaikki jäseniltä tulleet yhteydenotot ja vie asioita eteenpäin mm. Helsingin
kaupungin suuntaan. Kellään ei ollut toimintakertomukseen huomautettavaa, joten se
vahvistettiin sellaisenaan.
Yhdistyksen rahastonhoitaja Mia Sahlberg esitteli tilikertomusta ja luki toiminnantarkastajien lausunnon, jossa he esittävät
tilikertomuksen vahvistamista ja vastuuvapauden myöntämistä hallitukselle. Yhdistyksen talouden pitämiseksi hyvällä tasolla tuli
ehdotus, että Kotikylä-lehden ilmoitushintoja voisi nostaa. Yhdistyksen hallitus lupasi
harkita asiaa ja mahdollisesti nostaa hintoja vuoden 2018 aikana. Keskustelun lopuksi hyväksyttiin vuoden 2017 toimintakertomus, vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin
vuoden 2017 hallitukselle vastuuvapaus.

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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Inkeri Lundgren

Home Instead Seniorihoiva/ Helsinki Itä
Meiltä löydät välittävän ja luotettavan avustajan arjen eri askareisiin.
Tarjoamme yksilöllistä ja arvostavaa hoivapalvelua ikäihmisille ja
henkilöille joilla on todettu Alzheimerin tauti tai muu muistisairaus.

Varaa aika ilmaiseen hoivakonsultaatioon, tulemme
mielellämme kertomaan lisää palveluistamme ja tuomme
sinulle kahvipaketin lahjaksi.
Kotitalousvähennysmahdollisuus -50%
Puh: 050 466 4004, 050 466 4373, minna.levo@homeinstead.fi

H E L S I N G I N A K AT E M I A
Helsingin Akatemia tarjoaa korkealaatuista tieteellistä ja taiteellista opetusta
ja koulutusta Helsingin Puotilassa ja sovitusti muualla Helsingin seudulla.
Voit seurata ajankohtaisia kursseja osoitteessa www.helsinginakatemia.ﬁ
IMPROVISAATION
ALKEISKURSSI
15-16.6.2018
Perjantai klo 17-20.30
Lauantai klo 10-16
Hinta 125 €
ASIAKIRJAKURSSI
24-25.8.2018
Perjantai klo 17-20.30
Lauantai klo 10-16
Hinta 195 €
Rusthollarinkuja 2
00910 Helsinki
www.helsinginakatemia.ﬁ

IMPROVISAATION ALKEISKURSSI KESÄKUUSSA
Kurssilla opetellaan improvisaation alkeita hauskoilla ja helpoilla harjoitteilla.
Kurssi sopii ihan kaikille ikään, koulutustasoon taikka harrastuneisuuden tasoon
katsomatta. Impro muuttaa elämää. Impro rohkaisee, riemastuttaa, antaa
perspektiiviä ja mikä tärkeintä, tutustuttaa sinut upeisiin kanssakulkijoihin.
ASIAKIRJAKURSSI ELOKUUSSA
Kurssilla opetellaan siviilioikeuden perusteita ja laaditaan harjoitustöinä
testamentti, avioehto sekä edunvalvontavaltuutus. Kurssi on kaikille
tarkoitettu käytännön kurssi.
TILAA VUOKRATTAVAKSI!
Helsingin Akatemian tilaa Puotilassa saa myös vuokrata harjoitus- tai
neuvottelutilaksi, taikka vaikkapa juhliin. Tilassa on toimisto /
neuvotteluhuone, ja taide / teatteritila. Katso vuokraohjeet ja hinnat
nettisivuilta. Lisätietoa saat osoitteesta info@helsinginakatemia.ﬁ.
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Kasvienvaihtotapahtuma

tiistaina 29.5. klo 18-20 osoitteessa Uussillantie 22

Vartio- ja Mellunkylän Omakotiyhdistyksen
jo perinteinen kasvienvaihtotapahtuma järjestetään tänä vuonna tiistaina 29.5. klo 1820 Hannele ja Osmo Turusen puutarhassa osoitteessa Uussillantie 22. Tervetuloa
vaihtamaan kasveja ja samalla vierailemaan
Hannelen ja Osmon kauniissa puutarhassa.
Kasvienvaihtotapahtuma toimii siten,
että voit tuoda itsellesi ylimääräiset perennojen taimet jakoon ja ottaa tilalle
muita kasveja. Voit myös vain tuoda tai
ottaa, kunhan muistetaan kohtuus, että
kaikille halukkaille riittää taimia. Taimet
tulee nimikoida.
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Taimienvaihdon yhteydessä on mahdollisuus vierailla Hannele ja Osmo Turusen
puutarhassa, jota Turuset esittelevät näin:
”Kun muutimme joulukuussa 1985, piha oli
täysin luonnon tilassa. Nuoria koivuja oli
kymmenittäin ja yksi valtava paju. 30 vuoden
aikana piha on muuttunut täysin ja moneen
kertaan. Nyt sitä ehkä voi kutsua puutarhaksi. Kiinnostus kasveihin ja varsinkin kukkiviin sellaisiin on aiheuttanut keräilyvimman
ja siitä johtuen ongelmia, että mihin kaikki
kasvit saisi mahtumaan. Nyt yritämme saada puutarhasta helppohoitoisemman, että
ehtisimme myös nauttia siitä.”
Omakotiyhdistys tarjoaa
tilaisuudessa kahvit. Tervetuloa!

Avoin puutarha

to 7.6. klo 18-20 osoitteessa Rohdinkuja 8 A
Alueemme avoin puutarha
torstaina 7.6. klo 18-20

Selja Koskensalon ja Kepa Lehtisen puutarhassa osoitteessa Rohdinkuja 8 A.
Selja Koskensalo ja Kepa Lehtinen toivottavat tervetulleeksi puutarhaansa torstaina
7.6. klo 18-20. Selja kertoo, että kyseessä
on rinnepiha, joka on lohkaistu vanhasta
tontista. Puutarha on käytännössä kokonaan tehty vuodesta 2003 alkaen. Selja on
innokas puutarhuri ja kasvikeräilijä, jonka
kokoelmista löytyy Helleboruksia (jouluruusuja), esikoita, pioneja, kurjenpolvia ja Iriksiä. Sipulikasveja on runsaasti, joten kukkaloistoa riittää alkukesästä. Kukkien lisäksi
puutarhassa on myös hyötykasveja. Rhododendronit kuuluvat niin ikää Seljan suosikkeihin, joten niitäkin saattaa olla kukassa
kesäkuussa. Puutarha on itse suunniteltu
ja tehty ilman mitään yhtenäistä teemaa.
Perennoja on hyvin paljon ja osa niistä on
itse siemenestä kasvatettuja. Puutarhassa
on myös joukko harvinaisempia perennoja.
Tervetuloa tutustumaan!
Omakotiyhdistys tarjoaa
kävijöille kahvit.
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Itäisen Helsingin kesätapahtumia
Kaupunkitanssit Malmitalolla
Ke 6.6 klo 17.30
Aiheena valssi
Malmitalolla
Kesällä on mahdollisuus opetella paritansseja ulkona puistossa. Sateen sattuessa tanssit tanssitaan Malmitalon aulassa. Tansseja järjestetään pitkin kesää.
Kysy lisää paikan päältä.

Satu kuuluu kaikille 		
Kontulan kirjastossa
14.5 lähtien
Satu kuuluu kaikille -näyttely
Kontulan kirjastossa

Puutaidetta -näyttely Stoassa
Ti 22.5-9.6
Bilal Mumtaz Khaleel: Iraqi Spirit
Stoa, parvigalleria
Irakilaista taidetta puusta.

Malmitalolla tapahtuu
Helsinki-päivänä
12.6.2018
Hauska Helsinki-päivä Malmitalossa!
Tanssitaan, istutetaan kukkia, tehdään pinssejä ja tutkitaan Ala-Malmin puistoa 3D-polkupyörällä. Pyörivää menoa tarjoaa myös
Fillariteatterin Makkarapiruetti!
Katso ohjelma Malmitalon nettisivuilta.
Myös Stoassa tapahtuu Helsinki-päivänä.
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Stoassa: 		
Vanhus, ikäihminen vai
seniorikansalainen?
Ke 30.5-10.8
Valokuvia Helsingin kaupunginmuseon
kokoelmista
Stoan galleria

Luontoretki:
Kesäyön tunnelmia ja
tuoksuja Uutelassa
8.6.2018 klo 22.00
Kahvila Kampela

Lehtokurppa lentää kurnuttaen puidenlatvojen yllä. Luhtakerttunen taituroi pensaikossa, kun usva laskeutuu niittyjen ylle.
Saalistava pohjanlepakko partioi tielinjan
yllä. Vapaa pääsy.
Retken lähtöpaikka: Kahvila Kampelan
edusta (Uutelantie 1).
Lisätietoa: www.Hel.fi

Eastfest
musiikkifestivaali Kartanolla
14.-17.6
Puotilan Kartano

Festarit kestävät neljä päivää. Torstain, perjantain ja lauantain tapahtumat ovat maksullisia ja aikuisille, sunnuntaina on festivaalin
ilmainen perhepäivä. Lippuja voi ostaa etukäteen Tiketistä tai paikan päältä mikäli lippuja on jäljellä.

Luontoretki: Vartiokylän niitty

Luontoretki: Vuosaaren huippu

19.6 klo 18
Lähtöpaikka: Rekitie 11,
Varjakantaipaleen risteysalue

22.7 klo 13
Lähtöpaikka:
ABC-aseman pysäköintialue, Rahtarinkatu 2

Vain kivenheiton matkan päässä Itäväylästä on Vartiokylän niityn monipuolinen
kasvimaailma. Katso, haista ja ihastu.
Vapaa pääsy.

Kertut ja lepinkäiset tankkaavat muuttoenergiaa rikkaruohoston hyönteisillä. Kalasääski
saalistaa Porvarinlahden yllä. Löydämmekö
vaeltajaperhosia?
Paikoin vaikeakulkuisia ja jyrkkiä paikkoja.

Show and dinner

Teatteriretki
Tampereelle
Cats-musikaaliin

lauantaina 22.9.2018
Andrew Lloyd Webberin
fantastinen suurmusikaali

”Cats on valtava musikaali-ilmiö. Vuoden
1981 ensi-illan jälkeen se on rikkonut kaikki
ennätykset, ja sen on nähnyt lähes 80 miljoonaa katsojaa ympäri maailman. Esityskieli suomi. Tekstitys englanniksi ja suomeksi.
Esitys sisältää voimakkaita valoefektejä.”

Lauantai 22.9.2018
Lähtö Vartiokylän kirkolta tilausbussilla
klo 13.00.
Matkalla pysähdytään Hämeenlinnassa
Iittalan tehtaanmyymälässä.
Tampereella nautitaan kolmen ruokalajin ateria ennen teatteri-iltaa klo 16-18.
Cats–musikaali klo 19.00-21.10.
Paluu tilausbussilla, perillä n. klo 23.30
Hinta 120 e/jäsen ja 130 e/ei-jäsen
Paikkoja 40 hengelle.
Pidätämme oikeuden +15 e muutokseen
hinnassa riippuen osallistujamäärästä.
Seuraa yhdistyksen Facebook-sivuja ja
kotisivuja ajantasaisten tietojen saamiseksi.
Tiedustelut ja sitovat varaukset:
Prisca Leclerc | prisca@elisanet.fi
puh. 050 467 0760 (Inkeri Lundgren)
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Tapahtumakalenteri
Toukokuu:

29.5. klo 18-20 Kasvienvaihtotapahtuma ja Avoin puutarha,
Uussillantie 22

Kesäkuu:

7.6. klo 18-20 Avoin puutarha -tapahtuma
osoitteessa Rohdinkuja 8 A

Syyskuu:

Kotikylä 3/2018 ilmestyy
22.9. Teatterimatka Cats-musikaaliin Tampereelle

Lokakuu:

Kukkasipulitalkoot

Marraskuu:

Kotikylä 4/2018 ilmestyy
Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous, jossa valitaan vuoden
2019 hallitus. Hallitukseen kaivataan uusia jäseniä, tule mukaan!
Tarkempi ajankohta seuraavassa lehdessä.

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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Vartio- ja Mellunkylän alueen keväiset siivoustalkoot
Vartio- ja Mellunkylän Omakotiyhdistys
järjesti alueen siivoustalkoot lauantaina
14.4.2018. Päivä oli kaikeksi onneksi kaunis,
lämmin ja aurinkoinen. Talkooväki kerääntyi
Vartiokylän ala-asteen pihalle, josta jokainen saa mukaansa roskapihdit ja jätesäkkejä. Siivousta sai suorittaa haluamallaan
alueella ja moni suunnisti kohti omia kotikortteleita. Monta katua ja korttelia saatiin
siivottua roskista niin Vartiokylän, Mellunkylän kuin vähän Puotilankin puolella. Kiitos
kaikille ahkerille siivoojille, joita oli mukana
12. Ei kovin hyvä osallistumisprosentti lähes 900 yhdistyksen jäsenen joukosta! Talkoiden päätteeksi nautittiin pullaa ja mehua
kokoontumispaikalla koulun pihalla ihanasta auringonpaisteesta nauttien. Muutamia
luontohavaintojakin talkoiden lomassa tuli
tehtyä. Talkoilla istutettuja kukkasipuleiden
alkuja oli jo näkyvissä Häklinkujalla, vaikka
mikään laji ei vielä ollut ehtinyt kukkaan asti.
Yksi pieni sisiliskokin osui matkan varrelle
Runokylänkadulla.

Kiitos yhteistyöstä Helsingin kaupungin
rakennusvirastolle, joka toimitti roskapihdit ja jätesäkit talkoisiin ja haki täydet jätesäkit pois.
Inkeri Lundgren

Talkoissa
Mellunkylän
puolella.

Talkooväki sai
ansaittua
talkooevästä
Vartiokylän
koulun pihalla.
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Kysy juristilta
Kaksi vartiokyläläistä asianajajaa, Ukkonen ja Kavasto vastaavat yhdistyksen jäsenten mieltä
askaruttaviin juridisiin kysymyksiin. Kysymyksiä asianajajille voi lähettää yhdistyksen nettisivujen kautta. Asianajajat valitsevat kysymyksistä polttavimman ja ruotivat siihen yhdessä sivistyneehkön vastauksen.

AA Kavasto

Kavasto on koulutukseltaan oikeustieteen
maisteri ja ammatiltaan asianajaja. Kavasto on
Vartsikassa suhteellisen paljaisjalkaista alkuperäiskansaa. Juristina Kavasto on kiihkeä ja
nopeatempoinen.

Tällä kertaa, kun kysymyksiä ei ole tullut,
juristi ottaa asiakseen puhua asiantuntijuudesta. Asianajaja, ammatillinen opettaja Kavasto opiskelee myös kasvatustieteitä
yliopistossa ja on vastuuhenkilö toiminimen
Helsingin Akatemia takana.
Uudet opiskelijat puurtavat juuri tällä hetkellä oikeustieteellisen tiedekunnan pääsykokeiden viimeisten lukupäivien kimpussa ja
itse osallistun valmennuskursseille Velvoiteoikeuden kirjan opettajana. Tämä ja tänään
vietetyt ammatillisen opettajan valmistujaisjuhlat ovat kirvoittaneet kieleni ajattelemaan
asiantuntijuutta ja opettajuutta.
Edellä mainitut ovat juuri nyt käsitteinä
muutoksen kourissa. Muuttuvat opetusalan
lainalaisuudet ja muuttuvat asenteet vaikuttavat opetuksen kenttään; opettaminen
vaihtuu ohjaamisen suuntaan, uusi opetussuunnitelma viittaa suuntaan, jossa oppilasta tuetaan oman suuntansa löytämistä kohden ylhäältä tulevasta tiedon kaatamisesta
poiketen, ja opettaminen on enemmänkin
ohjaamista itsenäiseen tiedon löytämiseen.
Näin oli myös osaltani päättyneessä ammatillisen opettajan koulutuksessa, oikein korostuneestikin. Aiheesta onkin poikinut jo
meheviä kiistoja opettajan vastuuaseman
muuttumisen hyvistä ja huonoista puolista.
Valmennuskurssiopetukseen trendi ei ole
22

AA Ukkonen

AA Ukkonen on koulutukseltaan oikeustieteen
kandidaatti ja varatuomari ja ammatiltaan asianajaja. Ukkonen on asunut Vartsikassa vuodesta 1994. Juristina Ukkonen on sovitteleva
ja tasapainoinen.

kuitenkaan vaikuttanut: aikaa yhteistoiminnalliselle, pehmeälle oppimiselle ei ole, tahti
on kiivas ja luku-urakka, vaikkakin vuosien
varrella keventynyt, yhä mittava.
Päästyään tiedekuntaan opiskelijaksi on
opiskelijalla vielä mittavampi urakka edessään. Asiantuntijaksi kehitytään ensin tiedollista pääomaa hankkimalla ja sen jälkeen
sitä käytännössä soveltamalla. Esimerkiksi
kasvattajan asiantuntemus on varsin puutteellista, mikäli se perustuu pelkästään kirjallisen materiaalin tuntemukseen. Eikä lakimies ole asiansa tunteva ennen, kuin on
ehtinyt tiedon haalimisen lisäksi käydä usein
vuosien mittaisia erilaisia prosesseja lävitse.
Kokemus syövyttää tiedon mieleen, elävöittää sen ja muuttaa tiedon käyttökelpoiseksi työkaluksi. Se, kuinka saatua asiantuntemusta esimerkiksi opettajana käytetään
riippuu ajasta ja instituutiosta. On varsin
erilaista opettaa vaikkapa samaa tiedettä,
oikeustiedettä, valmennuskursseilla, jossa
tahti on tiivis ja opiskelijoiden paine kova ja
joista on maksettu tilit tyhjiksi, kuin koulussa,
jossa tulosvastuuta ei samalla tavalla ole.
Tämän päivän muuttuvassa maailmassa
tarvitaan joustavaa ammatillista identiteettiä.
Monta tutkintoa suorittaneet ammattilaiset
yleistyvät. Työpaikat edellyttävät joustavaa
otetta työhön ja laajaa, aloja ylittävää ja

usein kansainvälistäkin osaamista ja epävarmuuden sietämistä. Laaja perspektiivi
elämään ja maailmaan on ajan kuvaa leimaava trendi. Toisaalta ajan työpaikkoja
leimaa määräaikaisuus ja pätkäluonteisuus.
Yhä useampi on pitkään pätkätöissä ennen
vakituisen työpaikan saamista ja osaaminen
kertyy useilta eri työnantajilta. Yhteen ajatukseen, yhteen identiteettiin kiinni jääminen
on yhä harvemmin mahdollista. Paitsi ehkä
juristeilla. Asianajajia tarvitaan aina ja lakimiehen työ -vaikkakin usein yrittäjäpainotteista - on harvemmin pätkätyötä.
Oppia ikä kaikki ja muut kootut sananlaskut! Tsemppiä kaikille oikiksen, taikka

muun opinahjon pääsykoekirjan parissa
puurtaville ja heidän vanhemmilleen ja muille läheisilleen. Työ on raskasta, välttämättä palkinto ei aukea ensimmäisellä - taikka
toisellakaan kerralla pyrkiessä, mutta sitkeä
tutkinnon syö!
Mia Kavasto
Kirjoittaja on oikeustieteen maisteri,
teatteri-ilmaisun ohjaaja, ammatillinen
opettaja ja kasvatustieteiden ylioppilas
(musiikki- ja draamakasvatus).

SUOSI ILMOITTAJIAMME!
Välitän sinun terveydestäsi
Varaa aika hammastarkastukseen hintaan 60€ (sisältää
suun perustutkimuksen ja hammasröntgen bitewing-kuvat,
ovh 121€). Ota mukaasi kelakortti, niin saat hinnasta vielä
KELA-korvauksen hyvitettynä.
HLK Emma Pylvänen
p. 09 349 7030
Kontulankaari 2 A 3
00940 Helsinki
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RESEPTINURKKA

Kasviskaalikääryleet
venäläisittäin

Maukkaat ja täyttävät kääryleet täytetään
tällä kertaa Härkiksellä. Kelpaa muuten lihansyöjällekin!
(Resepti on muunneltu Tiina Rantasen
Helppo olla vege –kirjasta)
1 keräkaali
Täyte
1,5 dl riisiä
2 sipulia
2 rkl öljyä
1 rkl sokeria
250 g Härkistä
1 dl savumaustettua grillauskastiketta
Kastike
3 dl smetanaa
3 rkl tomaattipyreetä
5 valkosipulinkynttä
1 dl silputtua lehtipersiljaa
½ tl suolaa
1 rkl sokeria
mustapippuria maun mukaan
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Poista kaalin kova kanta. Irrota kaalista
noin 10-12 isoa lehteä. Pane lehdet kiehuvaan veteen ja keitä noin 5-10 minuuttia,
kunnes lehdet ovat pehmenneet (riippuu
kaalista). Nosta valumaan.
Laita uuni lämpiämään 200 asteeseen.
Keitä riisi pakkauksen ohjeen mukaan.
Silppua sipuli ja kuullota öljyssä hetki. Lisää
joukkoon hieman sokeria. Lisää pannulle
Härkis. Pilko rakennetta hieman pienemmäksi pannulla. Lisää riisi ja grillikastike.
Leikkaa kaalin paksuimmat lehtiruodit
ohuemmaksi tyvestä tarvittaessa. Aseta jokaiselle lehdelle noin ruokalusikallinen täytettä ja kääri rullalle. Aseta kääryleet öljyttyyn vuokaan.
Tee kastike. Sekoita ainekset keskenään
ja murskaa joukkoon valkosipulinkynnet ja
lehtipersilja ja mausta suolalla, sokerilla ja
mustapippurilla. Levitä kastike kääryleiden
päälle ja nosta uuniin 45 minuutiksi. Tarjoa
salaatin kera.

RESEPTINURKKA

Raparperipavlova

Jos tämä ei vie kieltä mennessään,
niin ei sitten mikään. Kerää talteen
kevään ensimmäiset raparperit ja
herkuttele!
Raparperihilloke
4 keskikokoista raparperin vartta
0,5 dl vettä
1,5 dl sokeria
Marenki
4 munanvalkuaista
2 dl sokeria
Täyte
2 dl Vaahtoutuvaa
vaniljakastiketta tai
2 purkkia vaniljaista makurahkaa
1 l mansikoita
0,5 dl kookoshiutaleita
Valmista marenki. Laita uuni lämpiämään 175 asteeseen tai 150 asteeseen kiertoilmalla. Vatkaa munanvalkuaiset pehmeäksi vaahdoksi
ja lisää sokeri pikkuhiljaa, kokoajan
vatkaten. Levitä kaksi pyöreää marenkipohjaa omille pelleille leivinpaperille. Pohjat kannattaa tehdä noin
2-3 senttimetriä paksuiksi. Anna marengin paistua, eli kuivua uunissa noin
90 minuuttia. Marenkipohjat ovat valmiit, kun ne tuntuvat kevyiltä nostettaessa ja irtoavat helposti leivinpaperilta. Sammuta uuni, laita jotain uunin
oven väliin, jotta se pysyy rakosillaan
ja anna marenkien jäähtyä uunissa.
Tee sillä aikaa raparperihilloke.
Leikkaa raparperin varsista puiset
päät pois ja pese varret. Leikkaa noin
senttimetrin paksuisiksi viipaleiksi.
Mittaa kattilaan vesi, sokeri ja lisää
raparperit. Keitä seosta noin 10-15
minuuttia, kunnes kattilassa on paksuhkoa raparperihilloketta. Se jähmettyy vielä hiukan jäähtyessään.

Kun marengit ovat jäähtyneet, vatkaa vaniljavaahto, leikkaa mansikat viipaleiksi ja säästä muutama kokonainen koristeeksi. Levitä hilloketta toisen marenkipohjan päälle, ripottele päälle mansikoita ja levitä
vaniljavaahtoa. Aseta toinen marenki päälle, koristele vaniljavaahdolla, mansikoilla ja kookoshiutaleilla. Kookoshiutaleita voi halutessaan sekoittaa myös
vaahdon joukkoon.
Reseptit ja kuvat:
Prisca Leclerc
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Vartio- ja Mellunkylän Omakotiyhdistys ry
Facebook: https://www.facebook.com/groups/452029748293782/
Internet: www.vartiomellunkylä.fi
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.

Helsinki-sovellus
Entä jos tulevaisuudessa puhelimesi
ilmoittaisi vastaan tulevista tietöistä,
vapaista lääkäriajoista tai juuri sinua
kiinnostavista tapahtumista?
Kaupunki kaipaa helpompaa keinoa olla yhteydessä kaupunkilaisiin, kun taas kaupunkilaiset haluavat vinkkejä kiinnostavista tapahtumista ja tietoa itseä koskettavista kaupungin päätöksistä. Kaupungissa vierailevat
saisivat omien kiinnostuksen kohteidensa
mukaan räätälöityä ohjelmaa.
Helsinki-sovellus tuo helsinkiläisille uudenlaisia mahdollisuuksia lähettää kaupungille viestejä. Mobiiliapplikaatiolla tehdään 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 kehitetään jatkuvasti. Ensimmäinen versio so26

velluksesta tuli käyttäjien testattavaksi joulukuussa. 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.

Täyden palvelun pesula

NETU

JÄSE aille –15%
siakk
a

Nouto

Tehdas:
Linnanherrankuja 9, 00950 Helsinki
Puh. 3434 800, fax 3434 8033
Avoinna arkisin klo 7-16

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

info@estacon.com
www.estacon.com

27

Hallitus 2018
Tiina Larsson

Puheenjohtaja,
Kotikylä-lehden päätoimittaja

040 318 2160		
tiina@tiinalarsson.fi

Tuomo Hanhivaara

Varapuheenjohtaja,
rakennusalan asiantuntija

0400 391 838
tuomo.hanhivaara@kolumbus.fi

Keijo Kekkonen
Edunvalvonta
		

050 355 2301
k.kekkonen@elisanet.fi

Inkeri Lundgren

Sihteeri,
puutarhamatkat

050 467 0760		
inkeri.lundgren@gmail.com		

Mia Sahlberg

Yhdistyksen rahastonhoitaja,
jäsenasiat

045 676 7347
mia.sahlberg@gmail.com

Heidi Tuomi-Nikula

Kotikylä-lehden
toimitussihteeri

040 670 7614		
heidi.tuominikula@gmail.com

Ahti Varis
Omakotitalkkarien työnjohtaja
		

050 64 293
varisahti@gmail.com

Prisca Leclerc
Tapahtumat
		

040 544 4432
prisca@elisanet.fi

Mia Kavasto

040 674 2211
mia.kavasto@gmail.com

Kotikylä-lehden ilmoitusmyynti,
kotisivujen ylläpito, tapahtumat

K U L J E T U S P A LV E L U J A

Kuljetusliike
u & Pekka K
m
e
Te 040-744 9803 y
Teemu

Kuljetus
Idman & C
a
k
k
Pe 0400-405 266 o
Pekka

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

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

US:

O
Uusi jäsen,
TARJ unelma
ut
tutustu sinäkin
teutun uroa.
o
T
e
yhteiseen
nyt 15
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

Olemme rinnallasi niin myötä- kuin vastoinkäymisissä. Avioerojen lisäksi avioehdot,
rikosasiat, huoltajuus- ja perintöasiat ammattitaidolla. www.kavasto.fi
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Springway Oy
Tarjoaa sähkösaneerausta,
laiteasennusta ja vanhojen valaisimien
uudelleen sähköistystä. Risto Spring
0400 469 164 ja 040 5071 622, springway@kolumbus.fi

Kotikylän ilmoitushinnat 2018
Ilmoituksen koko

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

Maksuehto: 14 pv netto, yhdistys laskuttaa lehden ilmestyttyä.
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HYVINVOINTIPALVELU

KOSKETUS

Hammaslääkärit

• Urheiluhierontaa
19 vuoden kokemuksella
• BEMER - Fysikaalinen verisuoniterapia
- Helli solujasi - Tuet hyvinvointiasi!
• Forever Living Products jälleenmyyjä
ALOE VERA - JUO SITÄ - HUOMAA ERO!
• Infrapunasauna

Vannastie 10 A , 00980 Helsinki
p. 044 316 1117

www.kosketus.fi

Puh. 09-349 8345

Sari Pylvänen
Puh. 09-349 7030

• Reiki-hoito (taso 1)

Outi Sallinen

Pia Repka

Kontulankaari 2 A 3
00940 Helsinki

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

Offset- ja digipaino
KÄYNTIKORTIT
LOMAKKEET
ESITTEET

FLYERIT
LEHDET
VUOSIKERTOMUKSET

KIRJAT
KIRJEKUORET
TARRAT

VARTIOKYLÄSSÄ
Kiviportintie 17 | Puhelin 0400 400 407 | timo@tpt-print.fi | www.tpt-print.fi | av. 8-16 tai sopimuksen mukaan
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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
Vakuutukset

www.puunkaatoakuikka.fi

kunnossa!

KULJETUS OY
PEKKA PELTONEN
 Vaihtolava ym. kuljetukset,
Puhelin 0400-701 278, 0400-601 699
Valkealantie 3, 00950 Helsinki

Putkiasennustyöt
LVI-Fenno Asennus Oy
- vesijohtojen ja viemäreiden asennukset
e
lemm
- viemäritukosten avaukset +
Palve aisin ja
ilt
viemäreiden kuvaukset
myös loppuisin
n
- kosteusmittaukset
viiko
- lämpöjohto asennukset
- vesikalusteiden uusimiset, hanat wc-kalusteet ym
Puhelin 0400-609 997 | lvi-fenno@kolumbus.fi
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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

KIRSI UKKONEN
ASIANAJOTOIMISTO

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

www.ukkonen.com

§

Verhoilua vuodesta 1920
Vuoden
mestari

4

 kotikalusteet
 tyyli-, tyyny- ja
nahkakalusteet

2016

Verhoiluliike
P. Kanerva Oy

 307 712

Jäämäentie 20 • 00970 Helsinki
www.verhoiluliike-kanerva.fi

Suoritamme kaikki huonekalujen verhoilu- ja entisöintityöt ensiluokkaisesti
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Liity nyt jäseneksi
omakotiyhdistykseemme!
Jäsenenä saat 26 eurolla vuodessa:
- mahdollisuuden edulliseen talkkaripalveluun 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 Omakotiliitolta. Neuvontanumero on 010 80 130,
neuvonta on maksutonta jäsenille.

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 syyskokousta edeltävä päivä. Etuja ei myöskään
voi käyttää, jos ei maksa jäsenmaksuaan.


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

YHDISTYS
MAKSAA
POSTIMAKSUN

Jäsenmaksu 2018 on 26 euroa.

Vartio- ja Mellunkylän
Omakotiyhdistys ry

Etu- ja sukunimi

Tunnus 5005655
00003 VASTAUSLÄHETYS

Lähiosoite
Sähköposti
Postinumero
Päiväys

puhelin
allekirjoitus

JÄSENETUJA
Näytä jäsenkorttisi ennen maksamista ja hyödynnä jäsenetusi yhteistyökumppaneilta!

Jäsenetuja saat Suomen Omakotiliitolta ja seuraavilta yrityksiltä:
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, vuokrakoneista 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

2018

Suosi myös
ilmoittajiamme!
Jäseneksi voit liittyä
postittamalla liittymiskortin

K-Rauta Malmi
K-Rauta Malmi
- sisustajan rautakauppa!
- sisustajan rautakauppa!
Tervetuloa.
Tervetuloa.

MALMI
Kankiraudantie 6,MALMI
00700 Helsinki • Puh. 0207 530 500

Kankiraudantie 6, 00700 Helsinki • puh. 0207 530 500

