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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%
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Vartio- ja Mellunkylän
Omakotiyhdistys ry.

Painos
3600 kpl, mustavalkoinen, etu- ja
takakannet värilliset, vihkosidonta.
Jaetaan kaikkiin alueen omakoti-,
pari-, rivi- ja pienkerrostaloihin.
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Vartio- ja Mellunkylän Omakotiyhdistyksen

PÄÄKIRJOITUS

OMAKOTITALKKARI
Tarvitsetko
apua?

Arttu Heinänen
P. 045-853 8530

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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Kiitos
yhteistyöstä
Suomessa vapaaehtoistoiminta, naapuriapu
ja lähimmäisestä huolehtiminen ovat perinteisesti olleet osa jokapäiväistä elämää.
Yhteistyötä ja kylähenkeä tarvitaan turvallisen ja viihtyisän asuinalueen luomiseksi
lapsille ja aikuisille, perheille ja yksineläjille
- meille kaikille.
Vapaaehtoistyöstä on kehittynyt kansalaisyhteiskuntamme merkittävä osa. Kansalaisyhteiskunta ja siinä toimiva omakotiyhdistyksemme antaa kaikille alueellamme asuville mahdollisuuden osallistua oman
asuinalueensa kehittämiseen ja erilaisen toiminnan järjestämiseen sekä tutustua uusiin
ihmisiin ja olla mukana itse toiminnassa. Nyt
olisi tärkeää, että Sinäkin lähdet rohkeasti
mukaan tähän toimintaan.
Vapaaehtoistyö omakotiyhdistyksessä on
tutustuttanut minutkin uusiin mahtaviin ihmisiin ja lisännyt alueella viihtymistä. Vapaaehtoistoiminnasta saa hyvän mielen itselleen
ja tyytyväisyyttä myös alueella asuville ihmisille. Tuetaan ja autetaan naapureita ja
huolehditaan toisistamme. Ollaan lähellä,
ihminen ihmiselle.
Vartio- ja Mellunkylän Omakotiyhdistys
tarvitsee nyt todella uusia vapaaehtoisia toimijoita. Tämän toimintakauden jälkeen useat pitkään yhdistyksen hallituksen toiminnassa mukana olleet ovat päätyneet siirtymään

syrjään aktiivitoimijan roolista. He haluavat
antaa tilaa uusille toimijoille, uusille ideoille ja uusille ajatuksille. Allekirjoittanutkin on
kesän aikana muuttanut pois alueelta, mistä syystä myös yhdistyksen puheenjohtajan
tehtävä ensi vuodelle on avoinna.
Tule rohkeasti mukaan toimintaan ja yhdistyksen syyskokoukseen, jossa uusia toimijoita valitaan. Syyskokous pidetään lauantaina 24.11.2018 klo 15. Kokouspaikka
ilmoitetaan seuraavassa Kotikylä-lehdessä.
Jos et vielä ole omakotiyhdistyksen jäsen,
nyt kannattaa liittyä. Uusien jäsenten osalta loppuvuoden jäsenmaksua ei veloiteta
lainkaan.
Näin viimeistä pääkirjoitusta kirjoittaessa
haluan kiittää teitä kaikkia tuestanne, jota
olette antaneet minulle tässä tehtävässä
ja koko yhdistykselle sekä sen toiminnalle.
Erityisesti lausun lämpimät kiitokseni teille,
jotka luotitte yhdistyksen hoiviini valitsemalla minut puheenjohtajaksi vielä uudelleen.
Olen tästä luottamuksesta kiitollinen ja toivotan teille kaikille jäsenille, alueen asukkaille ja hallituskumppaneille antoisaa loppuvuotta ja iloisia tapahtumia ja sinnikästä
alueen edunvalvontaa tulevinakin vuosina.
Lämpimät kiitokset!
Tiina Larsson
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Suomen Omakotiliiton
Helsingin Piiri esittäytyy

- H I LT U S E LTA -

Ensteks tärkein
Vanhana miehenä on mukava muistella kouluaikoja. Menin kouluun vähän sen jälkeen,
kun Uno Gygnaeus loi Suomen kansakoululaitoksen. Nuoremmille tiedoksi, koulujärjestelmä oli ennen peruskoulua sellainen, että
ensin mentiin kansakouluun ja sitten oppikouluun, jos päästiin. Kansakoulun jälkeen
saattoi mennä ammattikouluun.
Kansakoulussa yksi opettaja opetti kaikkia oppiaineita. Oppikoulussa joka aineelle
oli oma opettajansa. Koulun alkaessa jokainen opettaja esitteli itsensä ja oppiaineensa. Kaikkien opettajien mielestä juuri hänen
oppiaineensa oli tärkein. Nuorena poikana
ihmettelin tätä tilastotieteellisesti erikoista
tilannetta. Minusta vain yksi voi olla tärkein.
Äidinkieli on tärkeä, sen avulla ajattelemme ja ilmaisemme itseämme.
Myös vieraat kielet ovat tärkeitä, koska
kansainvälisyys tunkee joka alalle.
Monen mielestä matematiikassa riittäisi, että osaa yhteen- ja vähennyslaskun ja
vaativampia tilanteita varten kerto- ja jakolaskun, muu on turhaa. On totta, että arkielämässä selviää yleensä ilman integraalilaskentaa, mutta käytännön laskutaidon lisäksi matematiikka harjaannuttaa abstraktia ajattelua.
Ympäristöä uhkaavat monet asiat, siksi
on tärkeää osata luonnontieteitä, kemiaa,
fysiikkaa, biologiaa ja maantiedettä. Historia
ei ole pelkkää vuosilukujen, hallitsijoiden ja
sotien ulkoa oppimista. Kun tuntee historiaa,
niin ymmärtää paremmin myös tätä päivää.
Koulussa pitää olla liikuntaa, terve sielu terveessä ruumiissa, sano. Oman oppiaineen
tärkeyden korostaminen paljastaa opettajissa hellyttävän piirteen, hekin ovat ihmisiä. Sitä ei koulupoikana tullut ajatelleeksi.
Myöhemmin työelämässä oli sama tilanne. Aina sopivassa tilanteessa eri ammat6

tien edustajat antoivat ymmärtää, kuinka
tärkeä heidän roolinsa on, eivät yhtä suorasanaisesti kuin opettajat, mutta kuitenkin.
Nykymaailma on monimutkainen, ilman insinöörejä ja muita teknisen ja tietoteknisen
alan ihmisiä mikään ei toimi. Lääkärit ovat
välttämättömiä, ilman heitä monella leivän
syönti loppuisi ennenaikaisesti. Maanviljelijät ne vasta tärkeitä ovat, he tuovat meille
ruuan pöytään. Pahan päivän varalle maalla pitää olla omaa maanviljelystuotantoa.
Myös liikenteen ja kaupan parissa toimivat
ovat tärkeitä, mitenkäpä me muuten saisimme sapuskamme ja muut tarpeelliset tavarat. Jos kauppoja ei yks kaks olisi, monelta häviäisi elämän tarkoitus, kun ei pääsisi
shoppailemaan.
Maailma on levoton, siksi turvallisuudestamme vastaavat tahot, poliisi, armeija,
rajavartijat ja pelastushenkilöstö ovat mahdottoman tärkeitä. Juristit kuuluvat tavallaan
tähän samaan porukkaan, he huolehtivat,
että asiat hoidetaan lain mukaan. Lakimiehet ovat myös keksineet sellaisen asian, jota
on pidetty mahdottomana, ovat toteuttaneet
ikiliikkujan. Lakimieshän selvittää sotkuiset
asiat, mutta osaa myös sotkea selvät asiat.
Otetaan vielä yksi tärkeä ammatti, se on
oma ehdokkaani tälle listalle. Ei, en tarkoita omaa ammattiani. Annan toisen vihjeen,
ilman tässä ammatissa toimivien ihmisten
työn tuloksia emme voisi elää täällä Suomessa. Annan vielä kolmannen vihjeen, työn
tärkeys ei jostain syystä näy palkkauksessa.
Ettekö vieläkään arvanneet, tämä ammatti
on ompelija. Ilman ompelijoita tulisi talvella
vilu puseroon tai äh…ei tulisi, koska eihän
meillä olisi puseroita, no ymmärrätte mitä
tarkoitan. Oikeastaan mikään ammatti tai
koulun oppiaine ei ole tärkein, ne ovat kaikki tärkeitä, mutta vain osana kokonaisuutta.

Suomen Omakotiliiton organisaatio on tyypillinen liitto/yhdistysrakenne. Perustana ovat paikalliset omakotiyhdistykset, joita
meillä Suomessa on yhteensä
243 kappaletta. Alueelliset yhdistykset muodostavat Piirin, ja
piirejä meillä on yhteensä 15
kappaletta jakautuen tasaisesti
ympäri maan. Seuraavalla tasolla ovat Liittovaltuusto sekä Liittohallitus. Piirit valitsevat näihin
toimielimiin edustajansa Omakotiyhdistysten asettamista ehdokkaista. Yhdistyksemme on hyvin
edustettuna niissä, Osmo Turunen Liittohallituksessa ja Tuomo
Hanhivaara Liittovaltuustossa.
Vartio- ja Mellunkylän Omakotiyhdistys (VMOKY) kuuluu Helsingin Piiriin ja allekirjoittanut on
toiminut yhdistyksemme edustajana piirihallituksessa viimeisten viiden
vuoden ajan. VMOKY on jäsenmäärältään
suurin Helsingin yhdistyksistä ja siksi Piirin
puheenjohtajana on useana vuonna toiminut edustajamme, viimeksi Osmo Turunen,
jota edelsivät Arto Lind ja Markku Pennanen.
Helsingin piiriin kuuluu 15 paikallisyhdistystä, joissa oli jäseniä vuoden 2017 aikana keskimäärin 4650 henkilöä. Kaikista
yhdistyksistä on edustus Piirihallituksessa.
Omakotiliiton Helsingin Piirin puheenjohtajana toimii vuonna 2018 Eero Pere, Marjaniemen Kiinteistönomistajat.
Piirin tehtävänä on tukea paikallisyhdistysten toimintaa erityisesti edunvalvontaan liittyvissä asioissa Helsingin kaupungin suuntaan.
Aiheina ovat olleet kaavoitus (yleiskaava), liikennesuunnittelu, kaupungin ja sen
laitosten maksujen oikeudenmukaisuuden

ja kohtuullisuuden seuraaminen sekä omakotitalkkaritoiminnan tukeminen.
Piirin palkkaama henkilö huolehtii keskitetysti omakotitalkkareiden palkkahallinnosta yhdistysten puolesta sekä tekee avustushakemukset yhdessä yhdistysten kanssa.
Omakotitalkkareina on tänä vuonna toiminut
keskimäärin 15 henkilöä.
Piirin kevätkokouksessa 2018 Markku
Pennanen teki aloitteen, että Piiri käynnistää
vuoropuhelun Helsingin kaupungin johdon
kanssa siitä, miten kaupunki ottaa kaavoituksessa ja päätöksenteossa omakotiasumisen huomioon.
Piirihallitus ottaa mielellään vastaan jäsenyhdistysten aloitteita, jotka koskevat
kaikkien Helsingin alueella asuvien omakotiasukkaiden edunvalvontaa.
		
Keijo Ekman
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KYLÄLÄINEN

Juuso ja
Christina,

Puotinkylän
Valtin voimakaksikko
Vartiokyläläiset Juuso Pesola ja Christina
Ekholm ovat asuneet omakotitalossaan
kolmen poikansa kanssa vuodesta 2011.
Christina on syntynyt Vartiokylään, Juuso on
Oulusta, mutta asunut lapsesta saakka ItäHelsingissä. Vartiokylään Pesola-Ekholmin
perhe muutti Vuosaaren Aurinkolahdesta
muun muassa Chrissen kotiseuturakkauden
ja Puotilan ala-asteen kielikylpymahdollisuuden vuoksi. Vanhimman pojan jalkapalloharrastus Vuosaaren Viikingeissä jatkui luontevasti Puotinkylän Valtin jalkapalloseurassa,
josta alkoi myös vanhempien ”ura” Valtin
aktiivivanhempina.
Chrissen ja Juuson esikoisen aloittaessa
Valtin 03-joukkueessa, oli joukkue jakautumassa kahtia harraste- ja kilparyhmiin. Aktiivisia vanhempia tarvittiin siis tuplasti ja näin
8

Juuso päätyi joukkueenjohtajaksi ja Chrisse
rahastonhoitajaksi. Jalkapallovanhemmuutta on jatkunut nyt 8 vuotta ja kaikki kolme
poikaa harrastavat Valtissa jalkapalloa. Parhaimmillaan Chrisse on ollut kolmen joukkueen rahastonhoitaja ja toimi kolme vuotta
Valtin hallituksessa. Juuso toimii 03- ja Bpoikien joukkueenjohtajana sekä 08-poikien joukkueenjohtajana ja apuvalmentajana.
Mikä saa pariskunnan jaksamaan jalkapalloseuran vapaaehtoistoiminnassa?
”Kyllä se on se, että saa olla mukana omien lasten harrastuksessa”, sanoo Juuso,
” Se on meidän koko perheen harrastus”.
Seuratoiminta on myös oiva tapa antaa yhteisölleen jotakin ja mahdollistaa kaikille
edullisesti mielekästä harrastustoimintaa”.
Urheiluseuran toiminta vastaa Juuson ja
Chrissen mielestä ehkäisevää nuorisotyötä
ja se yhdistää alueen asukkaita.
Juusolla ja Chrissellä ei ole itsellään

joukkueurheilutaustaa, eivätkä he vielä 12
vuotta sitten olisi voineet kuvitellakaan toimivansa jonain päivänä urheiluseuran aktiivivanhempina.
Näissä seuroissa, joissa pelaajamaksut
pyritään pitämään kohtuullisina, tarvitaan
paljon vapaaehtoisia pyörittämään toimintaa. Se saattaa tulla monelle vanhemmalle yllätyksenä. Ketään ei pakoteta mukaan,
mutta jotta ponnistelut joukkueen eteen eivät
olisi kohtuuttomia pienelle määrälle vanhempia, vähäinenkin apu ja osallistuminen auttaa paljon. ”Jo se, että vanhemmat tulevat
seuraamaan pelejä ja osallistuvat vanhempainiltoihin, on osallistumista. Vanhempainilloissa ei jaeta tehtäviä väkisin, vaan siellä
suunnitellaan tulevaa ja käydään läpi ajankohtaisia tapahtumia. Vanhempainiltoihin
osallistuminen on myös toisten panoksen
arvostamista”, Chrisse ja Juuso tähdentävät.
Juuson mielestä hienoimpia hetkiä vapaaehtoisena valmentajana ovat sellaiset,
kun lapsilta tulee spontaaneja reaktioita ja
valmennuksen jälki näkyy peleissä. Tiukka,
spontaani halaus pieneltä pelaajalta pelin
jälkeen ja yhteishengen herääminen ovat
Juuson tähtihetkiä, jotka auttavat jaksamaan
joskus raskaaltakin tuntuvaa tehtävää. Erityisesti mieleen on jäänyt pienen vaihtopenkkiläisen tsemppaus joukkuekavereilleen pelitilanteessa 3-5: ”Hyvä jätkät! Enää
kolme maalia ja sitten ollaan johdossa!”
”Jos omat pojat lopettavat pelaamisen,
voisin hyvin kuvitella jatkavani vaikka apuvalmentajana”, Juuso pohdiskelee. Chrisse sanoo, että on joutunut pakottamaan it-

KYLÄLÄINEN
sensä olemaan menemättä kentänlaidalle
kaikkien Valtin joukkueiden peleihin, koska
aika ei vain riitä.
Haastattelun loputtua Juuso kiiruhtaa parin sadan metrin päässä olevalle Valtin kentälle joukkueenjohtajan hommiin, 03-poikien
piirisarjapeliin.
Puotinkylän Valtti on vuonna 1946 perustettu voimistelu- ja urheiluseura, jonka kotikenttä on Puotila-Vartiokylän sydämessä.
Suurin harrastajamäärä on jalkapallossa, lisenssipelaajia on yli 1000 (2018). Määrä on
kaksinkertaistunut kahdeksassa vuodessa.
Toisena lajina on salibandy, jossa harrastajia on noin 100. Aiemmin lajeja on ollut
useampia, yleisurheilusta hiihtoon ja suunnistuksesta voimannostoon. Tällä hetkellä
tyttöjen jalkapalloharrastus on kovassa nosteessa ja Valtin tytöt ovatkin menestyneet
mainiosti Palloliiton sarjoissa ja monissa
turnauksissa.
Jos kyläläisenä haluat tukea Valtin toimintaa, pelejä voi tulla katsomaan ja kannustaa
oman alueen joukkuetta, jonka tunnistaa
keltavihreästä peliasusta. Pelejä on kentällä lähes joka viikonloppu ja omia turnauksia
huhtikuun alusta toukokuun loppuun. Turnauksissa on aina buffetti, josta saa kahvia
ja herkkuja ja buffetin tuotto menee kaikki
suoraan joukkuetoimintaan.
Prisca Leclerc

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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Teatteriopintoja eri ikäisille
Alueellamme aloittaa ihka ensimmäisen lukuvuotensa taiteen perusopetusta tarjoava
teatterikoulu. Osuuskunta Kulttuurikollektiivi
on järjestänyt teatterikerhoa alueella vuoden
2015 alusta alkaen -aluksi Puotilan Kartanolla ja ravintoloitsijan vaihdoksen myötä
omassa tilassaan, Rusthollarinkujan Teatteritalolla. Koulu on nyt järjestäytynyt ja hakeutunut taiteen perusopetusta antavaksi oppilaitokseksi. Lukuvuosi on alkanut 3.9.2018.
Allekirjoittanut toimii teatterikoulun rehtorina ja vastuuopettajana. Seuraan näin osaltani myös isoisäni, Vartiokylän koulun pitkäaikaisen rehtorin Aatto Tannisen jalanjälkiä
ja vapautan maailmaan opettajaesikuvani,
isoäitini Astrid Tannisen kaikuja - opetan
suurella sydämellä. Opetus ja kaikki tekeminen pohjautuu hyväksyvään vuorovaikutukseen, paineettoman tekemisen kulttuuriin,
kuuntelemisen opettelemiseen ja iloisen mokaamisen filosofiaan. Rima alas ja leikkiin!
Kulttuurikollektiivi on teatteritaiteen ammattilaisten perustama ja ylläpitämä taiteellinen yhteisö. Kulttuurikollektiivi tuottaa
lapsille taidekasvatusta, kesäteatteria sekä
kiertäviä esityksiä. Toiminnan arvoja ovat
lapsi- ja perhelähtöisyys, ammattimaisuus,
luotettavuus, luovuus, avoimuus, yhteistyö
ja perinteet. Toiminnassamme on mukana
eri-ikäisiä taiteenalojen ammattilaisia, opiskelijoita ja innokkaita harrastajia. Luomme
myös taiteenalan harjoittelijoille mahdollisuuden suorittaa työharjoittelua koulussamme ja saada näin arvokasta kokemusta kentältä.
Kulttuurikollektiivin teatterikoulu on ainoa
Itä-Helsingissä sijaitseva, teatteritaiteen perusopetusta tarjoava koulu. Teatteritaiteen
perusopetus on tavoitteellista, tasolta toiselle etenevää opetusta. Perusopetukseen
kuuluvat yleiset opinnot (300 ot) ja teemaopinnot (200 ot). Oppilaitos järjestää opetusta kaikille ikäluokille 4-vuotiaasta ylöspäin
niin lukuvuosiopetuksina kuin kurssimuo10

toisestikin. Kun perusopinnot on suoritettu,
saa opiskelija mukaansa päättötodistuksen. Seuraava taso opinnoille on ammattiopintotaso.
Kulttuurikollektiivilla on vakiintunut asema Itä-Helsingissä. Kollektiivin kesäteatteri
kerää vuosittain 2000-4000 katsojaa ja kollektiivi tarjoaa koulutusta taidekasvatuksen
alalla läpi vuoden. Kesällä 2018 esitimme
kesäteatterissa ryhmien lukuvuoden päätösesitykset, niiden jälkeen kesäteatterilla
harjoitteli kesäteatterileiri, jonka jälkeen lavan valtasi supersuosittu Kollektiivin Anna
Rannan ja Ingemar Raukolan tähdittämä
Viiru ja Pesonen. Ensi kesäksi kesäteatterille suunnitellaan teatterikoulun oppilaiden
esitettäväksi suurempaa esitystä normaalien esitysten lisäksi.
Opetuksen tehtävänä on myös kehittää
ja säilyttää kansallista kulttuuria sekä paikallisen historian ja perinteiden tuntemusta. Tehtävänämme on herättää oppijoiden
kiinnostus ja kehittää ajattelemisen taitoja
ja luovuutta elämän eri alueilla. Olemme
iloisia ja ylpeitä, että saamme jatkaa alueen arvokkaan historian jakamista uudelle
sukupolvelle ja vahvistaa upeaa yhteisöämme entuudestaan.
Kollektiivilla on ollut oma tila viime syksystä alkaen Puotilan Rusthollarinkujalla.
Kutsumme yhdistyksen jäseniä teatteritalolle
kahville syksyn mittaan. Tulkaa siis piipahtamaan! Ryhmiinkin saa tulla mukaan, vaikka
ihan vain kokeilemaankin. Teatteri on kivaa;
se on leikkiä, peliä ja vuorovaikutusta. Ja voi
sieltä vahingossa löytää ystävänkin. Rohkea rokan syö ja muut kootut sananlaskut!
Loistavaa, innostavaa syksyä toivottaen
Mia Kavasto
Kulttuurikollektiivin teatterikoulun rehtori
www.kulttuurikollektiivi.fi
teatterikoulu@kulttuurikollektiivi.fi

Svenkan kahvila
hurmasi alueen asukkaat

Puotilan Kartanon vanhassa Pehtoorin Pytingissä on kuluneena kesänä päästy nautiskelemaan ensimmäistä kertaa kahden Svenkan antimista. Pub Svenkka on virvoittanut
tuttuun tapaan janoisia ja sen lisäksi rakennuksen sivuhuoneessa aloitti toukokuussa
toimintansa tuoreita leivonnaisia tarjoileva
Patisserie Teemu & Markus goes Svenkka
-kahvila. Kartanokahvilan kesä sujui mainiosti ja asiakkaita riitti.
”Kesä on mennyt oikein hyvin, sillä säät
olivat puolellamme ja ihmisiä oli paljon liikenteessä. Saimme paljon kiitosta kahvilan
ihanasta tunnelmasta, viihtyisästä terassistamme ja tuoreista leivistämme. Monilla on
muistoja Svenkasta vuosien takaa ja he kiittelivät myös onnistuneesta remontista”, toiminnasta vastaavan Share Companyn ravintolapäällikkö Iitu Möttönen kertoo.
Leivonnaisten lisäksi kahvilasta voi ostaa
muun muassa suomalaista Jymy-luomujäätelöä sekä Kaffa Roasteryn kahveja. Ravintolapäällikkö Möttösen mukaan yhdeksi asiakkaiden suosikkituotteeksi on tuoreen lei-

vän lisäksi muodostunut rahka-kardemummapulla. Sitä kysellään jatkuvasti.
”Pulla on iso, mutta se on niin hyvä, että
pakko se on itse syödä kokonaan”, Möttönen nauraa.
Svenkan kahvila jatkaa toimintaansa
myös syyskaudella ja on auki lauantaisin ja
sunnuntaisin kello 11-18 aina jouluun saakka. Jos asiakkaita riittää, kahvilan toiminta
jatkuu läpi vuoden
”Ensi kesäkaudella kahvila on avoinna
jälleen päivittäin, jos ei mitään radikaalia
tapahdu”, Möttönen lupaa.
Patisserie Teemu & Markus on vuonna
2011 perustettu helsinkiläinen konditorialeipomo, joka tunnetaan leivoksistaan, kakuistaan ja juureen leivotuista tuoreista leivistään. Konditoria-leipomo on pikku hiljaa
laajentanut toimintaansa ja Svenkan kahvilan lisäksi on avautumassa myös uusi myymälä syksyllä valmistuvaan Kauppakeskus
Rediin Kalasatamaan.
Petra Tuominen
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vattanut itse siemenestä. Puutarhan yhtä
reunaa komisti upea kivimuuri, joka sekin on
itse tehty. Kaikesta näki, että puutarhaa on
tehty vuosien ajan rakkaudella ja työtä kaihtamatta. Kahvit nautittiin terassilla kuulumisia vaihtaen. Suurkiitos puutarhan avaamisesta ja kävijöille elämyksen tuottamisesta.
Toiveena on, että Avoin puutarha -tapahtuma saa jatkoa alueellamme. Tapahtuman
tarkoituksena on, että puutarhanhoidosta innostuneet ja kaikki muutkin alueen asukkaat
voivat tavata toisiaan ja vaihtaa kuulumisia.
Tilaisuuksissa on helppo tutustua naapureihin ja muihin alueen asukkaisiin. Samalla
voi saada hyviä vinkkejä ja ideoita omaan
puutarhaan. Tilaisuudet ovat maksuttomia ja
omakotiyhdistys tarjoaa tilaisuuksissa kahvit. Jotta tämä perinne jatkuisi, niin voisiko
sinun puutarhasi olla mukana ensi kesänä?
Etsimme 2-3 kohdetta, joissa voisimme ensi
kesänä jälleen tavata ja luoda kylähenkeä.
Jos kiinnostuit, ota yhteyttä Inkeri Lundgreniin, inkeri.lundgren@gmail.com tai puh.
050 4670760.
Inkeri Lundgren

Kesäisiä kohtaamisia alueemme
avoimissa puutarhoissa

Vilskettä kasvienvaihdossa

Selja esittelee puutarhansa
harvinaisia puita

Sisäänkäynti Selja Koskensalon ja
Kepa Lehtisen puutarhaan

Avoin puutarha -tapahtumaa on järjestetty Vartio- ja Mellunkylän alueella jo usean
vuoden ajan. Tänä kesänä saimme vierailla
kahdessa puutarhassa. Ensimmäisenä vuorossa 29.5. oli Hannele ja Osmo Turusen
puutarha Vartiokylässä. Puutarhaan tutustumisen ohessa ohjelmassa oli myös jo perinteinen kasvienvaihtotapahtuma. Tapahtuma oli viime vuosien tapaan hyvin suosittu:
paikalla kävi noin 60 henkilöä parin tunnin
aikana. Kasveja oli tarjolla runsain mitoin
ja kaikille löytyi uusi omistaja. Sää suosi ja
Turusten kaunista ja monipuolisen runsasta
puutarhaa ihailtiin lämpimässä ja aurinkoisessa kesäillassa. Kahvia ja mehua nautittiin vanhojen tuttujen ja vielä tuntemattomien
kyläläisten kanssa jutustellen. Tapahtuma oli
kaiken kaikkiaan todella onnistunut. Suuri
kiitos Hannele ja Osmo Turuselle puutar-

hansa avaamisesta ja kasvienvaihtopäivälle
tilan antamisesta!
Kesän toinen Avoin puutarha -tapahtuma
pidettiin 7.6. Vartiokylässä Selja Koskensalon ja Kepa Lehtisen puutarhassa. Selja
Koskensalo ja Kepa Lehtinen avasivat puutarhansa vierailijoille, joita kävi muutaman
tunnin aikana noin kolmekymmentä. Seljan
ja Kepan suojaisa puutarha on talon takana kallioisessa rinteessä, eikä näy lainkaan
kadulle. Puutarhaan noustaan portaita, joita
reunustavat mm. upeasti kukkiva kultasade
ja huumaavasti tuoksuvat harvinaiset alppiruusupensaat.
Muodoiltaan vaihtelevalla rinnepihalla
ihailtiin runsaita perennapenkkejä, joista
löytyi suuri lajikirjo tavallisia ja monia harvinaisiakin perennoja sekä useita harvinaisia
ja kauniita puita. Monet niistä Selja on kas-
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Turusten puutarhassa on useita kauniita kohtia, joita on tehty vuosien ajan hyvällä maulla.
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Puutarhamatka Siguldan kukkamarkkinoille ja
Riikaan Latviaan 4.-6.5.2018
Vartio- ja Mellunkylän Omakotiyhdistyksen
jo vuosia järjestämät puutarhamatkat ovat
niin yhdistyksen jäsenien kuin muiden alueella, ja jopa alueen ulkopuolella, asuvien
suosiossa. Kolean alkukevään vuoksi Latvian sääennusteiden lupaamat yli +20 astetta
lämmittivät jo valmiiksi perjantaina 4.5.2018
Vartiokylän kirkolle kokoontuneita. Matkaan
lähdettiin Pohjolan Matkan bussilla ja monille entuudestaan tutun Eppu-kuskin turvallisessa kyydissä.
Lahti ylitettiin Tallinkin Megastarilla ja
Tallinnasta matka jatkui heti kohti etelää.
Ensimmäinen pysähdys oli sovittu Pärnuun, jossa nautittiin lounasta Edelweissravintolassa. Tätä ravintolaa voi suositella
lämpimästi. Paikka on viihtyisä, ruoka hyvää, henkilökunta ystävällistä ja 42 hengen
ryhmän palvelu sujui todella nopeasti. Lounaan jälkeen suuntasimme kohti, niin ikään
Pärnussa sijaitsevaa, Maie Aedin yksityispuutarhaa. Siellä meidät otti lämpimästi
vastaan itse Maie ja hänen tyttärensä, joka
toimi tulkkina Maien esitellessä meille puutarhaansa ylpeänä. Vaikka kevät oli vielä
aikainen, pystyi puutarhan kauneuden jo
näkemään ja kuvittelemaan sen täydessä
loistossaan kesäkuukausina. Esittelykierroksen jälkeen oli mahdollista ostaa taimia
Maien oman puutarhan lukuisista kasveista,
eikä tätä mahdollisuutta tainnut monikaan
jättää käyttämättä.
Puutarhavierailun jälkeen matka jatkui
kohti Riikaa. Latvian rajanylityksen jälkeen
ryhmän toivomuksesta tehtiin pieni pysähdys ja halukkaat saivat tankata juomia kesän juhlia varten. Riikaan saavuttiin vasta
iltamyöhään, bussi jäi parkkiin oopperan
eteen ja sieltä pienen kävelymatkan päässä
oli jo hotellimme. Takana oli pitkä päivä, eikä
mitään yhteistä ohjelmaa illaksi ollut sovittu,
joten moni lienee hipsinyt huoneisiinsa aika
pian hotellille saapumisen jälkeen.
Lauantaiaamuna oli sovittu lähtö kukkamarkkinoille heti aamiaisen jälkeen kello
9.00. Matkaa Siguldan kaupunkiin oli noin
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kavasti bussin kyydissä istuen. Ohjelmaamme oli seuraavaksi sovittu vierailu Art Nouveau -museoon. Päivä oli tähän mennessä
ollut jo pitkä, joten osa ryhmästä päätti matkata museokäynnin sijasta takaisin hotelliin
lepäämään sillä aikaa, kun sitkeimmät nauttivat jugend-museon tarjonnasta. Illan huipennukseksi oli vielä etukäteen paikan varanneille tarjolla Latvian National Operassa
Tšaikovskin Jevgeni Onegin -teos.
Sunnuntaiaamuna huoneet luovutettiin
aamiaisen jälkeen ja klo 9.30 matka jatkui
kohti Latvian yliopiston kasvitieteellistä puutarhaa. Innokas ja energinen ryhmämme oli

Siguldan kukkamarkkinoilla Latviassa

tunti. Markkinoiden suosio on kasvanut siitä, kun yhdistys on edellisen kerran matkan
Siguldaan järjestänyt ja kävi ilmi bussien
parkkipaikkojen siirtyneen aiempaa pidemmälle. Pysäköintipaikka kuitenkin löytyi ja
kukkamarkkinoille saatettiin lähteä kävellen tarpeelliset kassit ja muut tykötarpeet
mukana. Markkinoiden koko ja kasvien kirjo
oli valtava, myös käsitöinä tehtyjä esineitä
ja koruja yms. oli markkinoilla tarjolla. Matkaan tarttui jos jonkinlaista kesäkukkaa, perennaa, yrttiä ja puuta, jotka saatiin hienosti
jälleen sovitettua bussin ”ruumaan”, kiitos
Epun, joka on innokas puutarhuri itsekin.
Ehkä enemmänkin olisi ostoksia tehty, mikäli bussi olisi saatu parkkiin hieman lähemmäksi. Kaiken kaikkiaan markkinoilla vietetyt
kolmisen tuntia hujahtivat nopeasti ja matka
takaisin kohti Riikaa tuntui tulevan monille liian nopeasti. Aikataulu oli kuitenkin tiukka ja
klo 14.30 oli jo sovittu tapaaminen suomenkielisen oppaamme, Valentina Zaharovan
kanssa Riflemen´s patsaalla. Tapaamispaikalla jalkauduimme opastetulle kierrokselle
Riian vanhaankaupunkiin. Vauhti oli sähäkän oppaamme toimesta melkoinen ja ehdimme nähdä kävelykierroksemme aikana
vanhankaupungin tärkeimmät nähtävyydet.
Vanhankaupungin laitamilta hyppäsimme
opas mukanamme jälleen Epun kyytiin ja
saimme nähdä vielä muuta kaupunkia mu-

Magnoliat hurmasivat Riian yliopiston kasvitieteellisessä puutarhassa

Opastetulla kaupunkikierroksella
Riian vanhassa kaupungissa

hyvissä ajoin odottamassa puutarhan avautumista ennen kello kymmentä. Puutarhassa nähtävänä oli muun muassa trooppinen
perhostalo ja alppiruusupuisto, mutta käyntimme aikaan upeasti eri väreissä kukkineet
magnoliat olivat puutarhan kauneinta katseltavaa. Niitä ei turhaan kutsuta kukkivien puiden kuningattariksi tai keväisiksi kaunottariksi. Puutarhakäynnin jälkeen suuntana oli
jälleen Pärnu, jossa oli suunnitteilla lounastaa Kentuki-ravintolassa. Paikalle saavuttuamme selvisi pian, ettei ravintolalla ollut mi-

tään tietoa tulostamme ja pitkän selvittelyn
jälkeen myös, ettei heillä ollut mahdollisuutta järjestää näin suurelle ryhmälle lyhyessä
ajassa lounasta. Onneksi ryhmämme bussikuski Eppu keksi Halinga-ravintolan, joka lupasi Epun sinne soitettua järjestää lounaan
koko ryhmällemme. Hurautimme siis lähes
sudennälkäisinä noin puolen tunnin päässä
sijaitsevaan ravintolaan. Ravintola teki varmasti parhaansa lyhyellä varoitusajalla saapuneen suuren ryhmän vuoksi ja loppujen
lopuksi kaikki saivat syödäkseen. Lounaan
jälkeen bussin nokka osoitti kohti Tallinnaa,
jossa shoppailuaikaa oli hetken verran, kunnes jo saimme nousta laivaan. Laivamatkan
ajan muisteltiin vielä matkan kohokohtia ja
puutarhoihin löytyneitä uusia kasviaarteita.
Allekirjoittanut, joka ei ole mikään puutarhaihminen, tuli houkutelluksi mukaan matkanjohtajaksi ja ensimmäistä kertaa puutarhamatkalle. Ensikertalaisena täytyy todeta, että hyvässä seurassa viihtyy ja uudet
kokemukset rikastuttavat. Vielä kerran iso
kiitos kokeneelle ykkösmatkanjohtajallemme Inkeri Lundgrenille. Ehkä ensi vuonna
uudelleen?
Mia Sahlberg
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Retki Vartiokylän niitylle 19.6.2018

Toukokuun Kotikylässä oli ilmoitus Helsingin
kaupungin Liikuntaviraston järjestämästä
retkestä Vartiokylän niitylle. Kapea ja luonnonkaunis alue sijaitsee poikittain Itäväylän
ja Rekitien välissä. Retki kiinnosti meitä, koska ulkoilemme usein tuolla alueella. Näkymä
pyörätietä kulkien on kaupunkialueella harvinainen: pitkänomainen niittyalue rajautuu
kauniiseen koivikkoon sekä vaihtelevaan havumetsään. Metsän reunassa on ikivanhoja
epäsymmetrisesti kasvaneita, näyttäviä havupuita sekä mäen rinteessä puitten lomassa siirtolohkareita. Toisella puolella niittyä on
Linnanherrantien pientaloja.
Kiinnostuneita oli saapunut lähtöpaikalle
viljelypalstojen nurkalle (Rekitie 11) mukavasti, noin parikymmentä eri-ikäistä osanottajaa. Sää oli lämmin ja pilvipoutainen.
Oppainamme olivat Eero Haapanen, jonka
erityisasiantuntemuksena ovat linnut ja Sep16

saunakukka; nämä olivatkin monen retken
osanottajan mielessä kouluajoilta. Jotkut
osallistujat muistivat ajan, jolloin niityn viereisellä alueella oli hevoshaka ja siellä näkyi
ratsastajia säännöllisesti.
Näimme pikkuisia heinäsirkkoja sekä
useita perhoslajeja. Hauska juttu jäi mieleen,
kun Seppo Parkkiselta kysyttiin erään perhosen nimeä. Latinalainen nimi löytyi heti,
mutta suomenkielisestä nimestä tulikin pitkä tarina: laji on 40 vuoden aikana nimetty
uudestaan moneen kertaan – uusi nimi noin
vuosikymmenen välein. Nykyinen suomenkielinenkin nimi löytyi lopulta pienen pohtimisen jälkeen. Muistaminen ei ole helppoa,
sillä pelkästään Suomesta löytyy yli 20000
eri hyönteislajia!
Sitä mukaa, kun teimme havaintoja,
saimme lisätietoa oppailtamme. Niityn kas-

villisuus vaihteli maaperän mukaan, hiekkaisemmalla eli kuivemmalla pohjalla niittyruoho oli matalampaa. Meitä jäi kiinnostamaan
miten kaupunki hoitaa aluetta. Näytti siltä,
että se niitetään vähintään kerran kesässä.
Retken loppupuolella sadepilvet tummuivat uhkaavasti pohjoisesta. Lähtöpaikkaa
lähestyessä tuli voimakas tuulen puhuri,
joka sai meidät ottamaan esille sadevarusteet, ja kohta olikin käytännöllisintä päättää
retki, sen verran rankaksi tuo ukkoskuuro
näyttäytyi.
Kiitokset erinomaisille oppaillemme ja
kiitos lehden toimitukselle retkivinkistä! Toivomme uusia retkiä omalle Vartiokylän alueelle, sen verran antoisa retkemme oli.
Anna Brummer

po Parkkinen, joka puolestaan osasi kertoa
hyönteisistä kaiken tarvittavan.
Heti alkumetreillä Eero-oppaamme kiinnitti huomiomme aivan polun vieressä olevan puun linnunpesään. Saimme tietää,
että laulurastas ei ole täällä kaikkein tavallisin rastas ja siksi yllättävä pesänrakentaja
juuri tässä, polun vieressä. Lintu rakentaa
pesänsä yleensä suojaisempiin paikkoihin.
Tuohon aikaan kesäkuusta kuului joka puolella linnunpoikasten ääntelyä, mutta jonkin
verran myös pesivien lintujen reviirilaulua.
Pensaskertut olivat äänessä ja sepelkyyhkyt lentelivät. Tärkeä elämys oli kultarinnan
monipuolinen ja taiturillinen esitys. Retken
jälkeen huomasin havainnoivani lintujen
ääntelyä uudella tavalla.
Kertasimme niittykukkien nimiä: mm.
metsä- ja kangasmaitikka, niittyleinikki,
keltamatara, piharatamo, siankärsämö ja
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Pihan vedet
Syksyn lähestyessä on aika puhua myös
vedestä. Joskus siitä on pulaa ja joskus sitä
on liikaakin. Veden lukuisten hyvien puolien lisäksi vedellä on myös joitakin haitallisia puolia omakotiasukkaan kiusaksi. Vesi
tulee taivaalta, joten aloitan katosta. Katolla tulee tarkastaa katteen kunto yleisesti ja
läpivientien juuret ja mahdollisten taitteiden
pohjat erityisesti. Lumiesteiden kiinnitykset
kiristetään ja lumien poistamisen aiheuttamat mahdolliset vauriot korjataan. Yleensä
vuotokohdat ovat siellä missä vesi pysähtyy tai hidastaa valumistaan. Lumi aiheuttaa
veden patoutumista ja lisää vuotomahdollisuuksia. Yksi veden hyvistä puolista on se,
ettei se tee kukkurapääkasaa eli vesi valuu
painovoimaisesti alas. Vedelle tarvitsee vain
avata valumisväylä. Kun vesi tippuu katolta
räystäskouruun niin valumista ovat hidastamassa vanhat lehdet ja neulaset. Samalla kun nämä poistetaan, on hyvä tarkastaa
kourun kiinnitykset ja kallistukset. Kourua
puhdistettaessa tikkaiden varassa on ehdottomasti oltava toinen kaveri pitelemässä
tikkaita pystyssä. Kurkottelu tikkailla aiheuttaa tikkaiden kaatumisen. Kourun puhdistamiseen on tehty useita hienoja pitkävartisia
työkaluja, jotta tikkaita ei tarvittaisi.
Seuraavaksi on syöksytorvi ja siitä tarkastetaan sauma, joka vanhan mallin mukaisesti on seinän puolella esteettisistä syistä. Nykyisin se asennetaan näkyviin huollon
helpottamiseksi ja mahdollisen jäätymisvaurion nopean havainnoimisen vuoksi. Vuodot
syöksytorvessa kastelevat seinää ja siksi
vuodot on heti korjattava.
Ennen talven pakkasia vesi liikkuu myös
pihamaalla. Syöksytorvesta vesi tippuu pihalle. Suositus on, että torven pää olisi lähellä maanpintaa, noin 10 senttiä maasta.
Veden syövyttävän vaikutuksen johdosta
torven alle olisi hyvä laittaa kovaa materiaalia, esimerkiksi loiskekuppi. Loiskekupin
tehtävä on ohjata vettä poispäin talosta.
Myös maanpinta talon ympäriltä olisi hyvä
olla kallistettuna poispäin talosta. Mikäli talossa on varauduttu sadevesiin rännikaivoilla, pitää muistaa, ettei sadevettä saa ohjata
salaojiin. Sadevesien pitää saada käyttöön18

sä omat putket. Kaupunkimme ohjeistuksen
mukaisesti vedet pyritään imeyttämään tontilla maaperään kaivettuun kivipesään. Kivipesä pitää sijoittaa vähintään kolmen metrin
etäisyydelle talosta. Vanhat kivipesät ovat
yleensä täyttyneet vuosien aikana hienoaineksesta ja niiden imukykyä voi parantaa
vain uusimalla pesä. Kivet kaivetaan esille
ja kuopasta poistetaan sinne veden mukana valunut hienoaines. Uuteen kivipesään
laitetaan ensin suodatinkangas, jonka pitää
ympäröidä kaikki kivet ja peittää ne myös
päältä. Joillakin uusilla alueilla on jo käytössä erilliset sadevesiviemärit.
Ne vedet, jotka eivät tule suosiolla rännikaivoon ja jotka satavat taivaalta pihanurmikolle, voivat päätyä seinien vierustoilta
salaojiin. Joissakin vanhoissa taloissa niitä ei välttämättä ole ollenkaan vaan veden
poistuminen talosta on ajateltu tapahtuvan
vettä hyvin imevän maa-aineksen läpi. Niissä taloissa, missä on salaojat, niitä pitäisi huuhdella puhtaiksi noin viiden vuoden
välein. Hiekkapesät tyhjennetään ja poistoputki tarkastetaan avoimeksi. Ne vedet,
mitkä eivät ehdi imeytyä mihinkään edellä
mainituista valuvat luonnollisesti pihalle ja
suunta on alaspäin. Pihapoluille olisi hyvä
tehdä kallistuksia veden ohjaamiseksi haluttuun suuntaan. Kallistusten ei tarvitse
olla suuria eivätkä ne saisikaan olla, koska
suuri kaato vie myös pintamateriaaleja mukanaan. Runsaimpien virtausten kohdille
olisi hyvä asentaa kouru, joka on riittävän
painava pysyäkseen paikoillaan ja joka on
helppo puhdistaa. Kourulle tehdään myös
kallistukset. Tontin rajalla vesi on luvallista
ohjata kaupungin kaivamaan ojaan tai sadevesijärjestelmään. Naapurin tontille vettä
ei kuitenkaan saa ohjata. Näillä veden ohjailuilla pitäisi talon selvitä tulevasta syksystä
ja talvesta ilman vahinkoja.
Muutama asia myös muusta veteen liittyvästä. Rossipohjaisten talojen alapohjien
tuuletusluukut pitää sulkea ennen pakkasia.
Katon vesieristysten läpi hitaasti tihkuvaa
vettä ei välttämättä näe sisällä vuotona,
vaan pienet vuodot voivat olla piilossa katon
rakenteissa useita vuosia, joten katon tar-

kastuksen yhteydessä pitää tarkastaa myös
katteen alapuolta. Kellareiden seinien läpi
suodattuu myös vettä ja niiden rapauttava
vaikutus on mahdollista korjata vain rakenteita parantamalla. Joko kaivetaan seinien
vierustat auki ulkopuolelta ja eristetään tai
injektoidaan sisäpuolelta. Nämä rakentei-

den korjaukset on kuitenkin suunniteltava
tapauskohtaisesti. Tulevalle kesälle suunnitellut korjaukset on syytä suunnitella ja työt
kilpailuttaa jo syksyn ja alkutalven aikana.
Ongelmien kohdalla voitte kysyä neuvoa.
Tuomo Hanhivaara

Muutama sana kierrätyksestä
Vartio- ja Mellunkylän Omakotiyhdistyksen
hallitus saa jonkin verran yhteydenottoja
aiheesta kierrätys. Yhteydenottoja on tullut
viesteinä tai keskustelujen ja kommenttien
muodossa yhdistyksen Facebook-ryhmässä. Usein aiheena on Riskutien kierrätyspiste Riskutien päässä. Monia ärsyttää kierrätyslaatikoiden ympäristön siivottomuus.
Yhdistyksen hallitus on ollut yhteydessä Helsingin seudun ympäristöpalveluihin
(HSY) ja Rinki-yhtiöön, joiden vastuulla kierrätyspiste ja sen hoito on. Ongelma on tiedostettu. Asiaan yritettiin saada parannus-

ta asentamalla kesäkuussa 2018 paikalle
kameravalvonta. Tavoitteena oli saada alueen sotkeminen kuriin, mutta valitettavasti kamera varastettiin jo alle vuorokauden
päästä sen asentamisesta. Uutta kameraa
on paikalle turha odottaa.
Tilanteissa, joissa huomaat kierrätyspisteen astioiden olevan täynnä, ympäristön
siivoton tai paikalle on tuotu tavaraa, joka
ei sinne kuulu, kannattaa ottaa yhteyttä Rinki-yhtiöön. Asiakaspalvelun puhelinnumero
on 0800 133 888 ja lisätietoja osoitteessa
www.rinki.fi.

Tervetuloa talkoisiin

7.10. klo 12.00 istutetaan kukkasipuleita
alueellemme kaikkien iloksi!
Vartio- ja Mellunkylän Omakotiyhdistys on tilannut Helsingin kaupungin puisto-osastolta
750 kukkasipulia istutettavaksi alueemme
puistoihin ja muihin julkisiin paikkoihin. Istutettavat sipulit ovat valkoisia ja keltaisia
narsisseja, erilaisia tulppaaneja, idänsinililjaa (scilla) ja helmihyasintteja.
Kukkasipulien istutustalkoot pidetään
lauantaina 7.10. klo 12.00 alkaen. Kokoontuminen Vartiokylän ala-asteen pihalla (Kiviportintie 10) klo 12.00. Koulun pihalla
jakaannutaan pienempiin ryhmiin ja istutetaan sipuleita isoina ryppäinä noin 5-10
kohteeseen Vartio- ja Mellunkylän alueelle.
Kaikki alueen viihtyisyydestä kiinnostuneet
mukaan! Omat istutuslapiot mukaan. Joita-

kin istutuslapioita on lainattavissa paikan
päällä. Ideoita sipulien istutuspaikoista otetaan vastaan jo etukäteen ja niistä voi olla
yhteyksissä Inkeri Lundgreniin, inkeri.lundgren@gmail.com. Ideoita voi laittaa myös
Vartio- ja Mellunkylän Omakotiyhdistyksen
Facebook-ryhmään. Osa sipuleista lahjoitetaan Vartiokylän ala-asteelle, jotta oppilaat
voivat istuttaa niitä koulun pihalle tai koulun
läheisyyteen.
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Mustapurossa on
taimenia ja solisevan
puhdasta vettä

Kaikki perintöasiat
ammattitaidolla ja
luottamuksellisesti.

rusthollarinkuja 2, puotila | www.kavasto.fi | puh. 019 688 1000

MiaKavasto_Kotikyla.indd 1
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Nuohouspalveluita Vartio- ja
Mellunkylän alueella suorittaa
Cervi Talotekniikka Oy

Mustapuro saa alkunsa Kontulasta ja laskee Myllypuron, Puotinharjun, Itäkeskuksen ja Marjaniemen kautta Roihuvuoren
Strömsinlahteen. Se kulkee asuinalueemme reunamilla ja solisee monen asukkaan
ulkoilulenkin varrella, välillä runsaammin välillä niukemmin. Elämä puron ympärillä on
vilkasta ja sitä seuraamalla voi havainnoida
vuodenaikoja ja luonnon tilaa.
Yöllä, heinäkuun 28. päivänä, alkoi Mustapuron siivousoperaatio siihen valuneen
tuntemattoman aineen vuoksi. Puroa puhdistettiin useamman päivän ajan. Ripeän
toiminnan vuoksi aineen leviäminen koko
puron pituudelta ja valuminen mereen saatiin estettyä ja puro puhdistettua. Saastumisen syystä tai laadusta ei olla vielä elokuun
loppuun mennessä saatu selvitystä. Puron
jo pitkään jatkunut elävöittäminen jatkuu,
vaikka tehtävä on haasteellinen kaupunkielämän arvaamattomuuden vuoksi. Onneksi
Mustapuroon viime vuonna istutetut taimenet eivät kuolleet kokonaan ja Mustapuro
päässee taas loistoonsa.

Palveluksessanne nuohoojamestari
Petri Valve kisälleineen.
Ilmanvaihdon huolto- ja nuohoustoimi
Jari Heroja
projektipäällikkö
0400 445 032
jari.heroja@cervi.fi
www.cervi.fi

Mustapuro saastumisen aikana
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Pyysimme alueemme purojen
elävöittämisessä mukana
olleita aktiiveja kertomaan
Mustapurosta, sen elämästä
ja vaiheista.
Henrik Kettunen on ollut istuttamassa
taimenia Mustapuroon
Vielä 1980-luvun alussa moniin kaupunkipuroihin päätyi säännöllisesti sinne kuulumattomia jätevesiä. 1990-luvulle tultaessa
jätevesiverkostot paranivat ja likaisimmat
vedet saatiin paremmin ohjattua puhdistamoille. Pari vuosikymmentä sitten alkoivat
ensimmäiset purot olla sen verran puhtaita, että niissä oli taimenen mahdollista pärjätä. Mustapuroon taimen kotiutettiin vajaa
10 vuotta sitten.   
Puroon ja sen kalastoon vaikuttaa periaatteessa kaikki yläpuolisen valuma-alueen
tapahtumat. Taimen on erittäin hyvä kaupunkipurojen indikaattori, joka reagoi vedenlaadun muutoksiin. Taimenia tavataan vain
kaikkein hapekkaimmissa ja viileimmissä
puroissa. Jätevesille taimenet reagoivat valitettavan nopeasti, etenkin jos päästö tapahtuu lämpöisen ja pienen virtaaman aikaan.
Keskimäärin Mustapurossa asiat ovat
oikein hyvin. Puron vesi on kylmää
ja hapekasta pohjavettä. Kaupunkialueilla purojen
valuma-alueet on
rakennettu ja yhtä
isoa sadevesiverkostoja. Se tarkoittaa, että kun sataa,
niin pihoilta huuhtoutuva sadevesi valuu sade- &
hulevesiverkostoa
pitkin puroon. Tätä
pihoilta ja asfalteilta huuhtoutuvaa
vettä kutsutaan hulevedeksi. Kaupunkipurojen isoin riski
on siinä mitä hule21

nen kutupaikka. Jos kutusoraikot ovat liian
leveitä ja matalia, taimen ei mahdu pienellä
virtaamalla siihen kutemaan ja joutuu kutemaan syvempään eli hidasvirtaisempaan
ja todennäköisesti hiekkaisempaan paikkaan. Vuosittain Mustapurolla järjestettävillä talkookunnostuksilla pyritään kiveämisellä sekä sorastuksin parantamaan taimenten
lisääntymistä ja poikastuotantoa.

Juha Salonen tutkii taimenia

vesien myötä valuu puroihin. Olennaista on,
että mikä menee vessanpönttöön, menee
jätevedenpuhdistamolle. Sen sijaan pihoilta huuhtoutuva sadevesi menee sille tarkoitettuun sadevesiverkostoon eli mutkan
kautta puroihin.
Vesistöihin ei saa päästää mitään sinne
kuulumatonta. Happea kuluttavia tai myrkyllisiä aineita ei saisi joutua sadevesikaivoihin. Kaikki vierasaineet ja jopa hiekka
voivat olla ongelmallisia. Hiekka aiheuttaa
ongelmia, koska se tukkii putkistoja. Hiekka
on myös iso ongelma taimenelle. Jos puroon
joutuu hiekkaa, niin se tukkii kutusoraikoita
ja aiheuttaa mätivaiheen kuolleisuutta. Taimen laskee loka-marraskuussa mätijyvän
soran sisään, mistä sen pienpoikanen kuoriutuu vasta keväällä. Mitä enemmän hiekkaa soraikossa, sen suurempi mätivaiheen
kuolleisuus.
Ideaali taimenen kutupaikan virrannopeus on 20-45 senttiä sekunnissa. Isompi
emotaimen kutee syvempään veteen, siinä
missä pienempi emo voi kutea matalammassa. Yleensä isoilla kaloilla voi olla haasteellisinta löytää riittävän kapea ja kiivasvirtai22

Mustapuro värjäytyi siniseksi 		
- mitä siinä oikein tapahtui
Lehtikirjoitusten mukaan Mustapuroon oli
päässyt myrkkyvettä. Jotain vesistöön kuulumatonta ainetta (väriainetta) oli kiistatta päässyt sadevesikaivon kautta puroon.
Aine ei välttämättä ollut myrkyllistä, mutta
kuten monet muut aineet, niin se kuluttaa
vedestä hapen. Tämän takia latvaojissa
normaalisti sinnittelevät kolmipiikit alkoivat
pinnassa haukkomaan henkeä. Pelastuslaitos tukki tilapäisesti ojan josta päästö tuli ja
HSY pumppasi värjääntyneet vedet pois ja
toimitti ne jätevesipuhdistamolle. Ripeiden
pelastustoimien ansiosta puron alaosan taimenet selvisivät säikähdyksellä.
Puhdistamot on tarkoitettu lähinnä vessajätösten ravinteiden poistoon, ei myrkkyjen puhdistamiseen. Jos myrkkyjä joutuu puhdistusprosesseihin, niin systeemit
menevät sekaisin, ja puhdistusteho heikkenee. Puroon ei siis saa joutua myrkkyä,
hiekkaa eikä minkäänlaista sinistä, valkoista tai muunkaan väristä happea kuluttavaa
vierasainetta.
Henrik Kettunen,
iktyonomi, Vaelluskala ry
Mustapuro on tärkeä osa 		
Juha Salosen elämää
Vartiokylä ja erityisesti Linnanherrantie on
osa minun historiaani. Lapsena pyöräilimme
Malmilta Kivikon kautta mummolaan isäni
kanssa. Kiipesin saunan katolle ja nappasin
kaneliomenan suuhuni. Maukasta. Mummolan vierestä kulki pieni oja kuljettaen sadevesiä kohti Mellunkylän puroa. Tuolloin en
tiennyt, että joskus tuo pieni kaupunkipuro
voisi olla taimenten koti.
Nyt vuonna 2018 takana on kymmenien
vuosien työ kaupunkipurojen eteen ja ymmärrys näitä monipuolisia luontokohteita
kohtaan on kasvanut. Edelleen istun joka

Mustapuro

Juha Salonen ja tytär

syksy tuon samaisen saunan katolla, omena
suussa ja vierelläni nyt tyttäreni Olivia sekä
ymmärrys siitä, mitä kaupunkiluonto meille
kaikille merkitsee. Se on joka päivä läsnä,
sen pienen hetken, kun olemme ulkona.
Meillä kaikilla on siitä vastuu!
Koillis-Helsingissä virtaava Longinoja ja
Suomen urbaanein puro Haagan puro ovat
upeita esimerkkejä lähialueella asuvien ihmisten lähivirkistysalueista, joihin mennään
kuuntelemaan puron solinaa, syöttämään
sorsia ja taimenia sekä syksyisin sankoin
joukoin nauttimaan ainutlaatuisesta luontonäytelmästä. Tuon luontonäytelmän päätähdet ovat Suomenlahden uhanalaiset taimenet, jotka syksyn pimeinä iltoina aloittavat
kutupuuhat matalilla virtapaikoilla.
Vartio- ja Mellunkylän alueen puroja on
kunnostettu vuosien saatossa Virtavesien hoitoyhdistyksen toimesta ja niihin on saatu kotiutettua istutuksilla lisääntyvä taimenkanta.
Mellunkylän puro ja Mustapuro ovat molemmat myös kärsineet meidän ihmisten toimesta. Mellunkylän purolla sattui 2000-luvun
alussa päästö, joka tappoi purosta monen
ikäluokan taimenia ja teki suuren loven paikalliseen emokalastoon. Viimeisin päästö tapahtui Mustapuron latvaosilla, josta onneksi
päästiin säikähdyksellä.
Jos näet purossa jotain huolestuttavaa, ilmoita heti hätäkeskukseen numeroon 112 tai ympäristöviranomaiselle, mitä
näet ja missä. Hyvä vinkki on ladata puhe-

limeen 112-sovellus. Se näyttää suoraan
koordinaatit, joihin tuhontorjujat voi ohjata
hätäkeskuksesta.
Mitä sinä voit tehdä kotipurosi eteen?
Oletko koskaan miettinyt minne pihasi
sade- tai pesuvedet päätyvät? Koti katujen
alla risteilee viemäreitä, joista on pääosin
suora yhteys kaupunkiojiin- ja puroihin.
Meillä jokaisella on vastuu siitä mitä näihin
viemäreihin päästämme. Tarkkailkaa luontoa ja tehkää havainnoistanne ilmoituksia.
Teidän jokaisen avulla purot sekä niiden
asukit ovat paremmassa turvassa.
Oman kivensä soraikoile voit kantaa
myös osallistumalla puron ennallistamistalkoisiin, joista lisätietoa löydät www.virtavesi.
com -verkkosivuilta. Mellunkylän puron alue
kokee suuria muutoksia mm. Tankomäen
asuinalueen rakentamisen myötä. Puro kunnostetaankin yhdessä Virtavesien hoitoyhdistyksen ja Helsingin kaupunkiympäristön
kanssa uuteen loistoonsa.
Juha Salonen, Longinojan puroaktiivi
Kaupunkipuroista ja niiden hyväksi tehtävästä elvyttämisestä voi lukea lisää:
www.longinoja.fi, www.haaganpuro.fi tai
www.virtavesi.com.
Jutun kokosi: Prisca Leclerc
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Tapahtumakalenteri

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.

Syyskuu:

Kotikylä 3/2018 ilmestyy

Lokakuu:

7.10. klo 12.00 Kukkasipulien istutustalkoot,
kokoontuminen Vartiokylän ala-asteen pihalla (Kiviportintie 10)

Marraskuu:

Kotikylä 4/2018 ilmestyy
23.11. Teatteri-ilta Kansallisteatterin Tainaron-näytelmään
24.11. klo 15.00 Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous,
jossa valitaan vuoden 2019 hallitus

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 so24

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.

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
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RESEPTINURKKA

RESEPTINURKKA

Herkkuja ompuista

le ja reunoihin. Levitä vuokaan 4 filolehteä,
voidellen jokainen lehti huolellisesti reunoihin saakka. Eli jokaisen kerroksen väliin tulee runsaasti voita, jotta taikina pysyy mehevänä ja kosteana. Jätä filolehtien reunat
toistaiseksi roikkumaan reunojen yli. Lehtien ei tarvitse asettua tasaisesti, rypyt ja
ilmakuplat tuovat pohjaan ilmavuutta. Kun
kaikki kerrokset on asetettu vuokaan, kaada
jogurttitäyte vuokaan. Asettele omenaviipaleet päälle, ripottele suurin osa pähkinämurusta omenien päälle. Aseta piirakan päälle
neljä kerrosta filolehtiä voidellen ne samoin
kuin pohjan. Rytistä päällimmäiset lehdet
niin, että ne mahtuvat kokonaan vuokaan
Leikkaa pohjalehtien reunat vuoan reunojen
mukaan ja rytistä ne vuoan sisäpuolelle ja
voitele vielä, jotta piirakan reunat eivät pala
uunissa. Nosta vuoka uuniin 30 minuutiksi.
Viimeistele piirakka lopulla pistaasirouheella. Nauti jäähtyneenä.

Täällä Vartiokylä-Mellunkylä -alueella on
kypsynyt taas runsaasti omenoita. Hilloamisen ja mehustamisen lisäksi niistä on ihanaa valmistaa herkkuja ihan tuoreeltaan.
Tässä pari, toivottavasti vaihtelua tuovaa
omenapiirakkaohjetta inspiraatioksi kaikille
herkkusuille.
Omena-kinuskipalat
20 palaa
2 omenaa
275 g voita
5½ dl vehnäjauhoja
3 tl leivinjauhetta
2 tl kanelia
3 dl sokeria
4 munaa
Kinuski
2 dl kuohukermaa
1 dl kookossokeria tai sokeria
1 rkl tummaa siirappia
1 rkl voita
Laita uuni lämpenemään 175 asteeseen.
Pese omenat. Kuori ja raasta 1 omena
hienoksi raasteeksi ja leikkaa toinen pieniksi kuutioiksi. Sulata voi mikrossa. Sekoita jauhot, leivinjauhe ja kaneli valmiiksi
yhteen astiaan.
Sekoita sulanut voi ja sokeri puuhaarukalla kulhossa ja nosta joukkoon omenaraaste.
Sekoita kananmunat yksitellen joukkoon.
Kaada jauhoseos kulhoon kerralla ja vatkaa ne nopeasti taikinan joukkoon puuhaarukalla. Kaada taikina leivinpaperin päälle
syvälle uunipellille, ripottele pinnalle omenakuutiot ja laita uuniin 40–45 minuutiksi.
Aloita kinuskin keittäminen, kun olet ottanut pellin uunista, näin pohja ehtii sopivasti
jäähtyä. Mittaa kerma, sokeri, voi ja siirappi
paksupohjaiseen kattilaan ja anna keittyä
15 minuuttia välillä sekoittaen, aina kattilan
pohjia myöten. Paras mittari on kuitenkin
vesitesti: kun seos on paksuuntunut, tiputa
tippa kylmään veteen. Jos se kovettuu kiin26

Kuva: Viola Virtamo

Kuva: Prisca Leclerc

teäksi palloksi, on kinuski valmista. Kaada
kinuski heti haalean pohjan päälle.

si viipaleiksi. Leikkaa pistaasipähkinät veitsellä karkeaksi rouheeksi.
Sulata voi. Sivele voita uunivuoan pohjal-

Resepti: Mokkapala-keittokirja/
Cozy Publishing/Prisca Leclerc
Rapsakka omena-pistaasiipiirakka
12 palaa
2 dl turkkilaista jogurttia
2 munaa
1 tl kanelia
1 dl sokeria
4-6 omenaa riippuen koosta
100 g voita
8 filotaikinalehteä
100 g kuorittuja pistaasipähkinöitä
Laita uuni lämpiämään 200 asteeseen.
Sekoita jogurtti, munat, sokeri ja kaneli yhteen tasaiseksi seokseksi. Pese omenat
(kuori tahtoessasi) ja leikkaa neljään lohkoon kodan ympäriltä. Leikkaa lohkot ohuik-

Reseptit ja kuvat:
Prisca Leclerc

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
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Hallitus 2018

PROFO
Since 1990

Vitriinejä ja myymäläkalusteita

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,
Kotikylän toimitussihteeri,
puutarhamatkat

050 467 0760		
inkeri.lundgren@gmail.com		

Yhdistyksen rahastonhoitaja,
jäsenasiat

045 676 7347
mia.sahlberg@gmail.com

Mia Sahlberg

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

EI ENÄÄ PURSUAVIA ROSKA-ASTIOITA

Tällä uutuustyökalulla painelet roskapussit tiiviimmin, jolloin kannet menevät kiinni eivätkä linnut
levittele roskia pitkin pihaa.
Koska roskia mahtuu enemmän astiaan voit myös
säästää harventamalla tyhjennysvälejä.
Työkalu soveltuu myös hyvin puutarhaan mullan
levitykseen ja tiivistämiseen.
Materiaali merialumiini, eloksoitu alumiiniputki ja
koivu. Kokoaminen kuusiokoloavaimella (sis.)

HINTA 29,00

SmartPost 7,00

(hinnat sis. ALV Lasku toimituksen mukana)

Tiedustelut ja tilaukset Profo Oy
03 7352 960 ja profo@profo.fi

SUOSI ILMOITTAJIAMME!
Välitän sinun terveydestäsi

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

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

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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Offset- ja digipaino
A4 esitteet

500 kpl, 4/4 = 165:00
1000 kpl, 4/4 = 270:00

Springway Oy

Käyntikortit
100 kpl, 4/0 = 48:00
200 kpl, 4/0 = 53:00

Tarjoaa sähkösaneerausta,
laiteasennusta ja vanhojen valaisimien
uudelleen sähköistystä. Risto Spring
0400 469 164 ja 040 5071 622, springway@kolumbus.fi

Hintoihin lisätään alv 24%.

500 kpl, 4/0 = 123:00
1000 kpl, 4/0 = 170:00

Kiviportintie 17 • VARTIOKYLÄ
Puhelin 010 322 1140 • timo@tpt-print.fi

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

ILMALÄMPÖPUMPUT
ILMALÄMPÖPUMPUT
• ILMA-VESI LÄMPÖPUMPUT
ILMALÄMPÖPUMPUT
ILMALÄMPÖPUMPUT
VESI-ILMALÄMPÖPUMPUT
M Y Y N T I - A S E N N U S - H U O LT O
VESI-ILMALÄMPÖPUMPUT
VESI-ILMALÄMPÖPUMPUT
MYYNTI-ASENNUS-HUOLTO
remontit
ja sähkötyöt,
LVI-sähkö suunnittelu
Muista
vuosihuolto!
MYYNTI-ASENNUS-HUOLTO
MYYNTI-ASENNUS-HUOLTO

ITÄ-HELSINGIN
KODINTEKNIIKKA
ITÄ-HELSINGIN
KODINTEKNIIKKA
ITÄ-HELSINGIN
KODINTEKNIIKKA
ITÄ-HELSINGIN
KODINTEKNIIKKA
Puh.
Puh. 050
0502933
2933 ja
ja 045
045121
1218417
8417
Puh.
050
2933
ja
045
121
8417

www.ita-helsinginkodintekniikka.fi
www.ita-helsinginkodintekniikka.fi
www.ita-helsinginkodintekniikka.fi

senKysy jä a!
st
alennu
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Puunkaatoa Kuikka Oy
Ammattitaidolla ja luotettavasti

Pienen tai suuremman tehtävän toteuttaa edullisesti

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

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

kunnossa!

KULJETUS OY
PEKKA PELTONEN

Pitäisikö talon kattoa puhdistaa, maalata tai kunnostaa?
Kaipaako pihasi kunnostusta tai kulkuväylien ehostusta?

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

www.puunkaatoakuikka.fi

Suunnitteletko korjauksia tai remonttia talossasi?

Verhoilua vuodesta 1920

KIRSI UKKONEN

A S I A N A J O T O I M I S T OVuoden

VMOKY
Lehtiin nro 3-4

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

§

mestari

2016

Verhoiluliike
P. Kanerva Oy

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

 tyyli-, tyyny- ja
nahkakalusteet

www.ukkonen.com

 307 712

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

Suoritamme kaikki huonekalujen verhoilu- ja entisöintityöt ensiluokkaisesti

Putkiasennustyöt
LVI-Fenno Asennus Oy
VMOKY
- vesijohtojen ja viemäreiden asennukset
e
m
m
e
Lehtiin nro 1-2
l
- 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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Verhoilua vuodesta 1920
Vuoden
mestari

 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!

JÄSENETUJA

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.

Näytä jäsenkorttisi ennen maksamista ja hyödynnä jäsenetusi yhteistyökumppaneilta!

Jäsenetuja saat Suomen Omakotiliitolta ja seuraavilta yrityksiltä:
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

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

Omakotiliiton Helsingin Piirin ja Uudenmaan Piirin

ASUKASTURVALLISUUSTAPAHTUMA

17.11.2018 klo 10-14 Helsingin Pelastusliiton tiloissa,
Lääkärinkatu 3, Helsinki
Ilmoittaudu viimeistään 12.11.2018 https://ssl.eventilla.com/okl

klo 10.00-10.20 Tilaisuuden avaussanat
Omakotiliiton Helsingin Piirin ja Uudenmaan Piirin puheenjohtajat
Lasse Laaksonen ja Eero Pere
Helsingin Pelastusliiton toiminnanjohtaja Olli-Veikko Kurvinen
klo 10.20-10.40 Ajankohtaista Omakotiliitosta
Suomen Omakotiliiton talous- ja kehityspäällikkö Katja Keränen
klo 10.40-11.10 Piha- ja leikkivälineiden turvallisuus
Standardit, valvonta ja tarkastukset
Aluemyyntipäällikkö Sari Anttila, Lappset Oy
klo 11.10-11.40 Älykkäät lukitusratkaisut
Tapani Alanko, Abloy Oy
klo 11.40-12.10 Verkostoitumistauko
Kahvitarjoilu ja mahdollisuus verkostoitumiseen
klo 12.10-12.40 Asuinpiirin turvallisuus poliisin näkökulmasta
Pertti Haapiainen ja Kirsi Autio,
Helsingin Poliisilaitos, Ennalta ehkäisevä yksikkö
klo 12.40-13.45 Asumisen turvallisuus
Seniorien asuinturvallisuuden haasteet
72 h – oletko varautunut
Turvallisuuskouluttaja Kaci Bourdache, Helsingin Pelastusliitto
klo 13.45-14.00 Tilaisuuden päätös
Lasse Laaksonen, Eero Pere ja Olli-Veikko Kurvinen

