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P Ä Ä K I R J O I T U S

Olen saanut nauttia Vartiokylän rauhasta jo 
kaksikymmentä vuotta. Yhteisömme rauhal-
lisuus ja toimivuus on varmasti pääasiassa 
asukkaiden rauhallisuutta, mutta myös toi-
mivaa infraa. Hyvät liikenneyhteydet, luo-
tettava sähkönjakelu, valaistus ja jätehuol-
to ovat jo kaikille itsestään selviä asioita. 
Lisäksi meillä on toimivat kauppapalvelut, 
yrittäjien monipuoliset palvelut, toimivat ur-
heiluseurat ja kansalaisjärjestöt, kuten oma 
yhdistyksemmekin jo seitsemänkymmentä 
vuotta. Kaikki tämä yhdessä luo asuinyh-
teisömme hengen.  

Kävin tänä syksynä viettämässä Oma-
kotiliiton Super-viikonloppua muiden oma-
kotiyhdistysläisten kanssa. Edustettuna oli 
varsin laajasti noin 80 omakotiyhdistystä 
ympäri Suomen, mikä oli hyvä saavutus. 
Saimme lisää tietoa muiden tekemisistä ja 
saavutuksista ja kuulimme myös kertomuk-
sia toiminnan kompastuskohdista, jotka vai-
kuttivat samankaltaisilta ympäri Suomen. 
Näihin kipukohtiin kattojärjestömme pyrkii 
kaikin keinoin vaikuttamaan ja vipuvarte-
na se käyttää joukkoamme: meitä omako-
tiyhdistyksen jäseniä on Suomessa noin 70 
000. Pisimmälle viedyt aloitteet menevät 
valtakunnantasolle ja vaikutukset ulottuvat 
kaikkialle Suomeen. Toinen iso asia mikä 

Tehdään 
yhdessä

viikonloppuseminaarissa kiinnitti huomiota-
ni, oli jäsenistön edustajien korkea ikä. Sen 
soisin olevan alempi. Toivoisin myös meidän 
yhdistykseemme lisää nuoria toimijoita vai-
kuttamaan yhdessä meitä kaikkia koskeviin 
asioihin. Toiminnassamme on monenlaisia 
tehtäviä ja kaikkia käsipareja kaivataan. Uu-
sia ideoita kaivataan moniin osa-alueisiin ja 
jonkun ne täytyy laittaa käyntiin. 

Niinpä lukijani, jos tämä kirjoitus vähän-
kään koskettaa sinua, ota yhteyttä ja lähes-
ty hallituksemme jäseniä henkilökohtaises-
ti, soita tai laita viestiä. Tule myös rohkeasti 
25.11. syyskokoukseemme, jossa valitaan 
yhdistyksellemme uusi hallitus ensi vuodel-
le. Nykyisen hallituksen jäsenistä kaksi on 
muuttanut pois Mellunkylästä, joillakin työ- 
ja muut kiireet estävät jatkamisen ja muu-
tenkin on hyvä, että väki välillä vaihtuu. Se 
uudistaa ja piristää toimintaa. Uusia toimi-
joita kaivataan, joten tule mukaan. Yhdessä 
tekeminen on hauskaa ja antoisaa! 

Yhdistyksemme hallituksen puolesta toi-
votan kaikille lukijoillemme ja jäsenillemme 
mukavaa loppuvuotta ja hauskaa ja rau-
haisaa joulun aikaa.

Tuomo Hanhivaara

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

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

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

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

- Palvelun hinta on 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.

Arttu Heinänen
P. 045-853 8530 

Tarvitsetko 
apua? 

Ota rohkeasti yhteys 
työnjohtajana toimivaan 

Ahti Varikseen 
varsinkin silloin, 

kun tilaat palveluja
ensimmäisen kerran.

Puhelin päivisin 
050 64293.

Marko Priimägi
P. 045-853 8531 

Vartio- ja Mellunkylän Omakotiyhdistyksen 

OMAKOTITALKKARI 
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-  H I LT U S E LTA -

Nykyään kohkataan erilaisiin koneisiin ja 
laitteisiin ympättävästä keinoälystä. Keskus-
telussa pyritään antamaan kuva ikään kuin 
se olisi uusi asia. Tämä ei pidä paikkaan-
sa, ihmisen tekemillä laitteilla on jo kauan 
sitten ollut henkisiä ominaisuuksia niin kuin 
esimerkiksi vanhoilla englantilaisilla autoil-
la. Vanhoilla tarkoitan tässä 1960-lukuisia ja 
sitä ennen valmistettuja bilikoita. Nuorem-
mille tiedoksi, vielä 1970-luvulla Suomen 
autokannasta huomattava osa oli brittival-
misteista, kunnes itämaiden vehkeet valta-
sivat markkinat.

Toisin kuin nykyautot vanhat britti-
menopelit olivat persoonallisia, niillä oli sielu 
ja tunteet. Ihmisten tapaan vanhoilla Rove-
reilla, Morriksilla, Hillmanneilla ja Vauxhal-
leilla oli hyvät ja huonot päivänsä. Joskus 
näki selvästi, että ne olivat pahoittaneet mie-
lensä huonon kohtelun vuoksi.

Ihmisellä äly ja muut henkiset ominai-
suudet perustuvat aivosähkötoimintaan. 
Samaan tapaan brittiautojen mentaalipuoli 
oli yhteydessä auton sähköihin. Saarivalta-
kunnan autoissa oli lähes aina englantilai-
set Lucas-merkkiset sähkölaitteet. Irvileuat 
sanoivat, että Luukas oli kyllä hyvä aposto-
li, mutta ei kehuttava sähkömies. Minä kuit-
taan tämän kateellisten panetteluna, eivät 
englantilaiset autot muita huonompia olleet, 
kyllä niiden kanssa pärjäsi, kun osasi käsi-
tellä niitä oikein.

Vanhojen autojen kuljettajalta vaadittiin 
enemmän, piti ymmärtää auton toimintaa 
ja brittiauton tapauksessa myös sen sie-

Keinotunneäly

lunelämää. Uudet autot ovat persoonatto-
mia ja samannäköisiäkin. Omaa autoa on 
vaikea löytää parkkipaikalta, jos ei muista 
rekisterinumeroa. Nykyautoilla vain ajetaan 
edellyttäen, että mikään kojetaulun 35:stä 
merkkivalosta ei pala sen osoituksena, että 
jossain auton kahden kilometrin pituisessa 
johtosarjassa on vikaa tai jokin tarpeellinen, 
tarpeeton tai täysin turha sähköinen vempe-
le on rikki. Rikki menneistä osista puheen 
ollen, vanhoissa autoissa sai hyvinkin pie-
nen osan yksittäisenä varaosana. Jos nyky-
autoissa jokin laite menee epäkuntoon, va-
raosana pitää ostaa puoli autoa ja hintakin 
on sen mukainen.  

Keinoälyn tapaisia ominaisuuksia on si-
sällytetty myös hyvin yksinkertaisiin esinei-
siin niin kuin pakasterasioihin. Tarkoitan näi-
tä kovasta valkoisesta muovista valmistettu-
ja uudelleen käytettäviä rasioita. Kun rasiat 
tyhjenevät, ne pestään ja pannaan kaap-
piin odottamaan seuraavaa käyttöä. Jostain 
syystä uutta satoa säilöttäessä rasioihin ei 
millään meinaa löytyä sopivaa kantta, vaik-
ka aivan varmasti rasiat ja niiden kannet on 
keväällä laitettu samaan kaappiin. Markki-
natalouden lakien mukaan eri valmistajien 
rasioiden kannet eivät sovi muihin rasioihin, 
vaikka ne näyttävät lähes identtisiltä. Olen 
tullut siihen tulokseen, että tässä on taustal-
la kaupan ja valmistajien ovela juoni. Rasi-
oiden tai kansien materiaaliin on ohjelmoitu 
jokin tekijä, joka aikaa myöten muuttaa nii-
den muotoa niin, että ihmiset joutuvat osta-
maan uusia rasioita.

Vartio- ja Mellunkylän Omakotiyhdistys ry

KUTSU SYYSKOKOUKSEEN
Vartio- ja Mellunkylän Omakotiyhdistys ry:n sääntöjen mukainen syyskokous 

pidetään sunnuntaina 25.11.2018 klo 16.00 
Vartiokylän kirkolla, osoite Kiviportintie 5, Helsinki. 

Klo 16.00 Kahvitarjoilu ja alustus
        Kiinteistöverouudistuksen tilanne.
        Alustajana Suomen Omakotiliiton 
        Talous- ja kehityspäällikkö 
        Katja Keränen

Klo 17.00 Sääntömääräinen   
    syyskokous 
1.  Kokouksen avaus 
2.  Kokouksen järjestäytyminen 
 - valitaan kokouksen puheenjohtaja 
 - valitaan kokouksen sihteeri 
 - valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa 
 - valitaan kaksi ääntenlaskijaa 
3.  Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden to-

teaminen, äänivaltaiset jäsenet sekä 
muut läsnäolijat, joille kokous voi 
myöntää puhe- ja läsnäolo-oikeuden

4.  Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5.  Vahvistetaan toimintasuunnitelma 

vuodelle 2019
6.  Vahvistetaan hallituksen, työvaliokun-

nan ja toimikuntien jäsenten sekä toi-
minnantarkastajien palkkiot ja muiden 
kustannusten korvausperusteet seu-
raavaksi toimikaudeksi

7.  Vahvistetaan yhdistyksen jäsenmaksu 
seuraavaksi toimikaudeksi

8.  Vahvistetaan tulo- ja menoarvio seu-
raavaksi toimikaudeksi

Tervetuloa kokoukseen osallistumaan, 
kysymään ja tapaamaan muita 
alueemme asukkaita!          

Hallitus

9.  Valitaan hallituksen puheenjohtaja seu-
raavaksi toimikaudeksi

10.  Valitaan hallituksen muut jäsenet erovuo-
roisten hallituksen jäsenten tilalle

11.  Valitaan kaksi tilintarkastajaa varamiehi-
neen tarkastamaan seuraavan 

 toimintavuoden tilejä
12.  Käsitellään kokoukselle tehdyt aloitteet
13.  Valitaan tarvittaessa edustajat tai ehdok-

kaat Suomen Omakotiliitto ry:n piirijärjes-
tön sekä Suomen Omakotiliitto ry:n vuosi-
kokouksiin ja eri toimielimiin seuraavaksi 

 toimintakaudeksi
14.  Annetaan evästyksiä edustus- ja luotta-

mustehtäviin valituille

15.  Vahvistetaan mitä näissä säännöissä 
määrättyä kokouskutsujen tiedoksi saat-
tamistapaa seuraavana vuonna käyte-
tään ja miten muut tiedonannot jäsenille 
toimitetaan

16.  Käsitellään muut kokouskutsussa esille 
tuleviksi ilmoitetut asiat

17.  Kokouksen päättäminen

OHJELMA
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Myllypuron Metropoliassa tullaan opiskele-
maan sosiaali- ja terveysalaa sekä kiinteistö- 
ja rakennusalaa. Kuten Kampuksen omilla 
nettisivuilla kuvaillaan: ”Kampus kokoaa ih-
miskeskeisen osaamisen, jossa hyvinvoin-
tia, terveellistä tulevaisuutta ja rakennettua 
ympäristöä kehitetään yhdessä”. Kampuk-
selle muuttaa 6000 opiskelijaa ja 500 työn-
tekijää. Myllypuroon muuttaa opiskelijoi-

Uusi uljas Metropolia
Myllypuroon nousevan 
huikean kampuskokonai-
suuden avoimia ovia vie-
tettiin 18. syyskuuta 2018. 
Ensimmäisen rakennuk-
sen aula ja luokat ovat 
valmistuneet ja sen kunni-
aksi paikalle kutsuttiin 
tulevat opiskelijat ja 
alueen asukkaat. 

den lisäksi Metropolian johto. Ensimmäiset 
opiskelijat aloittavat opintonsa Myllypurossa 
tammikuussa 2019. 

Kampus jakaantuu kolmeen eri rakennuk-
seen. Pääaula on valoisa ja tilava, ikkunat 
antavat Kehä I:lle, Vartiokylän ja Itäkeskuk-
sen suuntaan. Aulasta pääsee muun mu-
assa isoon ruokalaan ja auditorioon. Yksi 
aulasta avautuva tila on pyöreä ja hieman 
eristetty, sinne voisi kuvitella tulevan hiljen-
tymistila hiljaiseen itsenäiseen opiskeluun 
– sellaiselta vielä tyhjä tila ainakin näytti. 
Monet luokkahuoneet ovat yhtä isoa tilaa, 
jotka on jaettavissa erilaisiin pienempiin ti-
loihin liukuseinin. Jopa auloissa on pisteet 
opiskelulle sähkönjakopisteineen ja kiinteine 
nettikaapeliyhteyksineen. Tiloja on selvästi 
tarkoitus käyttää luovasti ja monipuolisesti. 
Metropolian kampus tähtää vahvasti tulevai-
suuden opiskeluun.

Toiveissa on, että Metropolia toisi opis-
kelijoiden ja koulun työntekijöiden mukana 
eloisuutta, kasvavaa tarvetta erilaisille pal-
veluille ja lisää asukkaita. 

Teksti ja kuvat 
Prisca Leclerc
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Vartiokylässä toimii kaksi aktiivista 
partiolippukuntaa Vartiovuoren Tytöt 
ja Vartiovuoren Pojat, joiden toimin-
taan on osallistunut moni vartsika-
lainen lapsi ja nuori jo kohta 60 vuo-
den ajan. Kotikylä-lehti tapasi Vartio-
vuoren Tyttöjen lippukunnanjohtajan 
Erika Hyvärisen ja sai kuulla, mikä 
partiossa on parasta.

Kun Erika oli 7-vuotias, hän halusi aloittaa 
partioharrastuksen yhdessä siskonsa kans-
sa. Luokkakaveri oli jo partiossa ja innosti 
sisarukset mukaan. Partiosta löytyi harras-
tus, jonka parissa on viihtynyt. Erika on nyt 

Partiotoimintaa Vartiokylässä 
jo 60 vuoden ajan

26-vuotias ja partiouraa on takana 19 vuot-
ta. Tällä hetkellä Erika toimii lippukuntansa 
johtajana eli on kulkenut matkan pienestä 
sudenpennusta organisaation huipulle. 

Erika kertoo, että lippukunnanjohtajan 
vastuulla on toiminnan pyörittäminen, ta-
lousasiat ja monenmoista muuta paperi-
hommaa, mutta parasta partiossa on kui-
tenkin yhteinen tekeminen. Erikalla on oma 
kolmasluokkalaisten tyttöjen ryhmä ”Sila-
kat”, jota hän vetää nyt kolmatta vuotta ja 
se perustoiminta retkineen ja leireineen on 
hänestä kaikkein mukavinta. Lasten kasvua 
ja kehitystä, taitojen karttumista ja iloa on 
antoisaa seurata. Erä- ja luontopainotteisen 
tekemisen lisäksi Erika korostaa, että paras-
ta, mitä hän on partiosta lähes 20 vuoden 
aikana saanut, ovat ystävät. Niitä on kerty-

Kierrätyksen merkitys kasvaa ilmastonmuu-
toksen myötä ja siksi jokainen kierrätetty 
asia on ympäristöteko. Hyvän mielen lisäksi 
kierrättämällä säästää selvää rahaa: seka-
jätteen määrän pienentyessä myös jätelas-
kut pienenevät.

Lähialueemme lasi- ja kartonkipakkaus-
ten, metallin, paperin ja vaatteiden kierrä-
tyspisteitä löytyy Riskutieltä ja Rustholla-
rintieltä. Pisteet, joihin voi kierrättää edellä 
mainittujen lisäksi myös muovin, löytyvät 
Itäkeskuksen ulkoparkkipaikalta (Itäkatu 1) 
ja K-Citymarket Eastonista (Kauppakarta-
nonkatu 3). 

HSY:n kierrätyspisteiden lasi-, metalli-, 
muovi- ja kartonkipakkausten tyhjennykset 
suorittaa Suomen Pakkauskierrätys RINKI 
Oy ja HSY vastaa pisteiden siivoamises-
ta, kunnossapidosta ja asiakaspalvelusta. 
Vuoden 2019 alussa kaikki kierrätyspisteet 
muuttuvat Rinki-ekopisteiksi ja Rinki tulee 
vastaamaan sen jälkeen ekopisteiden toi-
minnasta kokonaisuudessaan. Maksuton 
Rinki-asiakaspalvelu kotitalouksille vastaa 
arkisin klo 7-21 ja lauantaisin klo 9-18 nu-
merossa 0800 133 888. Asiakaspalveluun 
voi olla yhteydessä myös sähköpostitse: 
asiakaspalvelu@rinkiin.fi.

Alueellamme on lisäksi pelkkiä paperin-
keräyspisteitä lukuisia. Niiden ja kierrätys-
pisteiden keräyspaperisäiliöiden tyhjennyk-
sestä vastaa Paperinkeräys Oy (asiakaspal-
velu@paperinkerays.fi tai 09-85627750).

Kivikon Sortti-asemalle (Kivikonlaita 5) 
voi maksutta viedä sähkölaitteet, kodin 
vaarallisen jätteen ja painekyllästetyn puun 

Lajittele, 
kierrätä 
ja säästä

(max. 1 kuutio). Maksua vastaan asemalle 
voi toimittaa kipsiä, sekajätettä, puuta, puu-
tarhajätettä, risuja, omenoita ja lajiteltua ra-
kennus- ja remonttijätettä. Sortti-asema vas-
taanottaa myös käyttökelpoista pientavaraa 
(esim. pienhuonekalut, matot, kirjat, astiat, 
harrastusvälineet ja polkupyörät) toimitetta-
vaksi Kierrätyskeskuksiin. Sortti-asema on 
avoinna arkisin klo 7-21. 

Käytöstä poistuvia, hyväkuntoisia huo-
nekaluja ja muita esineitä voi tarjota Kierrä-
tyskeskuksen lisäksi esimerkiksi Punaisen 
Ristin Kontti-tavarataloon tai lähetystoreille. 
Näillä on monesti myös mahdollisuus nou-
taa esineet.

Lääkkeet, neulat ja ruiskut voi toimittaa 
maksutta mihin tahansa apteekkiin. Paristot 
ja pienakut voi palauttaa niin ikään maksutta 
kaikkiin paristoja ja akkuja myyviin kauppoi-
hin ja kioskeihin.

HSY aloittaa toukokuussa 2019 kokei-
lun jätteiden lajittelusta monilokeroastiaan. 
Kokeilussa sekajäteastia korvataan uuden-
laisella jäteastialla, jossa on sekajätteelle, 
muovipakkauksille, biojätteelle ja pienmetal-
lille omat lokerot. Kokeiluun osallistuu tuhat 
kiinteistöä ja kokeilu jatkuu kevääseen 2021 
saakka. Kokeilun tulosten perusteella HSY 
päättää palvelun mahdollisesta jatkamisesta 
ja laajentumisesta. Tulevaisuus saattaa siis 
tuoda monilokeroiset astiat meidän kaikki-
en ulottuville.

Kiitos kun lajittelet!

Mia Sahlberg

VarTyn ja VarPon johtajia 
Kliffa-leirillä kesällä 2018
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nyt jo ekaluokasta alkaen ja partion kautta 
on muodostunut nykyinenkin läheinen ystä-
väpiiri. Myös aviomies löytyi partion kautta.

Juhlavuosi tulossa
Vartiovuoren Tytöt on lippukunta, joka viet-
tää ensi vuonna 60-vuotisjuhliaan yhdessä 
Vartiovuoren Poikien lippukunnan kanssa. 
Partioharrastus on siten ollut olennainen osa 
vartiokyläläisten lasten ja nuorten elämää jo 
vuosikymmeniä. Sekä Vartiovuoren Tytöillä 
(VarTy) että Vartiovuoren Pojilla (VarPo) on 
oma tila, nimeltään ”Kolo” Vartiokylän kirkon 
kellarissa. Kirkko antaa tilat ilmaiseksi par-
tiolaisten käyttöön, mistä partiolaiset ovat 
kovin kiitollisia. Tilasta löytyy VarTyn oma 
huone, VarPon huone ja johtajien yhteisti-
la. Kaikkien eri ikäryhmien partiokokoukset 
pidetään Kololla. Toiminnassa keskeistä on 
ulkona oleminen, ulkona tekeminen ja luon-
nossa liikkuminen, joten monesti kokoukset 
tai ainakin osa niistä pidetään ulkona.

Vartiovuoren Tyttöjen ja Poikien on ollut 
kautta aikain helppo saada uusia jäseniä. 
Molemmat lippukunnat kuuluvatkin Pää-
kaupunkiseudun Partiolaisten suurimpiin: 
VarTyssä jäseniä on 174 ja VarPossa pari-
senkymmentä vähemmän. Aktiivisia toimin-
taa pyörittäviä nuoria on molemmissa lippu-
kunnissa noin parikymmentä. 

Joka syksy Kololla aloittaa uusi ryhmä tyt-
tö- ja poikasudenpentuja, välillä kaikki eivät 
mahdu edes yhteen ryhmään, vaan haluk-
kaat jaetaan kahdeksi ryhmäksi Monissa lip-
pukunnissa tytöt ja pojat ovat sekaisin, mutta 
Vartiokylässä tytöillä ja pojilla on omat lip-
pukunnat. Toki yhteistyötä tehdään paljon jo 
yhteisten tilojen puitteissa, mutta muutenkin. 
On yhteisiä leirejä, ryhmänohjaajakoulutuk-
sia ja ensi vuonna molempien lippukuntien 
60-vuotista historiaa aiotaan juhlia yhdessä. 
Jos tarkkoja ollaan, niin Vartiovuoren Pojat 
on perustettu vuonna 1959 ja Vartiovuoren 
Tytöt 1960, mutta vuosi sinne tänne, juhlat 
on kuitenkin mukavampi ja järkevämpi jär-
jestää yhdessä. 

Retkeilyä Pornaisissa
Retket ja leirit ovat keskeinen osa partiotoi-
mintaa. Vartiokylästä retket suuntautuvat 
yleensä Pornaisten Korpitörmään, jossa 
Vartiovuoren Tyttöjen ja Poikien Vanhem-

painyhdistys omistaa ja ylläpitää eräkämp-
pää. Kämppä on siirtynyt vanhempainyhdis-
tyksen omistukseen lahjoituksena. Pornais-
ten Kämppä on kovassa käytössä: siellä on 
lähes joka viikonloppu joku ryhmä retkellä. 
Välillä ja varsinkin pienten sudenpentujen 
kanssa yövytään Kämpän sisätiloissa, usein 
myös luonnossa, laavuissa tai teltoissa. Por-
naisissa on kaksi kämppää, hyvät maastot 
retkeillä ja suunnistaa, on sauna, pysyvä 
laavu ja oma rauha keskellä luontoa.

Retkien lisäksi partiotoimintaan kuuluvat 
partiokisat, joita on pari kertaa vuodessa ja 
kesäleirit, joita on erilaisia. On oman lippu-
kunnan leirejä, Pääkaupungin partiolaisten 
leirejä, valtakunnallisia ja myös kansainvä-
lisiä leirejä. Erika on ollut kansainvälisellä 
Jamboree-leirillä Ruotsissa ja kertoo sen 
olleen hieno kokemus. Vaikka leirillä oli 
nuoria kaikkialta maailmasta, ei leiri silti hy-
vän organisaationsa ansiosta tuntunut liian 
suurelta. Leirillä sai helposti uusia ystäviä ja 
tunnelma oli avoin ja kotoisa.  

Partio opettaa johtajuutta
Partiossa oppii monenlaisia taitoja. Suden-
pennuista alkaen kaikille opetetaan ensi-

aputaitoja ja ne partiossa yleensä oppiikin 
hyvin. Retkillä oppii myös erätaitoja, kuten 
nuotiontekoa, kädentaitoja ja suunnistusta. 
Jos partioharrastusta jatkaa, niin vastaan 
tulee ryhmänohjaajakoulutus, jossa oppii, 
miten toimia johtajana pienemmille. Erika 
Hyvärinen kertoo, että lippukunnanjohta-
jana toimiminen antaa myös hyviä eväitä 
työelämään. Partio on opettanut toimimaan 
ihmisten kanssa ja johtotehtäviäkin on kerty-
nyt sen verran, että ne sujuvat työelämässä 
aivan luonnostaan.

Myyjäisillä rahaa toiminnan 
pyörittämiseen
Vartiovuoren Tyttöjen ja Poikien seuraava 
yhteinen ponnistus ovat Itsenäisyyspäivän 
myyjäiset, jotka pidetään Vartiokylän kirkolla 
6.12.2018. Myyjäisillä on jo pitkät perinteet 
ja VarTy tekee myyjäisiin perinteiden mu-
kaisesti piparkakkutaloja ja kuivakakkuja, 
VarPon bravuureihin kuuluvat kirkon pihalla 
myytävä hernekeitto ja sinappi, jota voi myy-
jäisistä ostaa mukaansa ja joka loppuu aina 
kesken. Molemmilla on myyjäisissä myös 
arpajaiset. Itsenäisyyspäivän myyjäisissä 
pääsee tutustumaan myös Koloon kirkon 
kellarissa. Siellä Vartiovuoren Tyttöjen ja 
Poikien Vanhempainyhdistys pitää kahvilaa 
ja myy leivonnaisia. 

Partioon on helppo liittyä
Erika kertoo, että partioon voi aina liittyä mu-
kaan, myös kesken vuoden. Myös kesälei-
reille voi osallistua, vaikka ei vielä partioon 
kuuluisikaan, jos haluaa kokeilla, millaista 
partiossa on. Erikan mukaan partiotoimin-

ta ei ole kovin paljon vuosien tai vuosikym-
menien saatossa muuttunut. Sosiaalinen 
media on toki tullut mukaan ja esimerkiksi 
viime kesän Kliffa-kesäleirillä sosiaalinen 
media oli isostikin mukana leirin kulussa. 
Joissakin aktiviteeteissa kännykkä oli Kliffal-
la keskeisessä roolissa, mutta esim. VarTyn 
ja VarPon retkillä on kännykät tapana jättää 
kotiin ja keskittyä luonnossa liikkumiseen ja 
yhdessä tekemiseen.

Teksti: Inkeri Lundgren
Kuvat: Erika Hyvärisen albumista

Erika partiomatkalla Italiassa.

Vartyja vuoden 2017 Kohtaamis-tapahtumassa.

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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Kiinteistöverolainsäädäntöä ollaan uudis-
tamassa. Omakotiliitto on ottanut kantaa 
kiinteistöveron muutosehdotukseen ja työ 
on tuottanut tulosta. Valtiovarainministeriö 
on lausuntopalautteen perusteella linjannut, 
että uudistus toteutetaan yhdessä osassa 
vuonna 2022. Alun perin verotuksen uudis-
tus oli tarkoitus tehdä kahdessa eri vaihees-
sa: tänä syksynä olisi annettu esitys vero-
tusarvojen uudistamisesta ja seuraava hal-
litus olisi sitten linjannut esityksen kiinteis-
töveroprosenttien alentamisesta. Tällöin uu-
distus olisi otettu käyttöön jo vuonna 2020. 
Uudistus toteutetaan kuitenkin lausuntojen 
johdosta yhdessä vaiheessa, jolloin uudis-
tuksen vaikutuksia kiinteistönomistajille voi-
daan arvioida tarkemmin.  

Uudistuksen tarvetta on linjattu Valtiova-
rainministeriön muistion mukaan (17.8.2018, 
päivitetty 26.10.2018) niin, että nykyinen 
kiinteistöjen arvostusjärjestelmä on peräi-
sin 1970-luvulta ja maapohjan arvostami-
nen vuodelta 1993. Arvostamisjärjestelmä 
on siten jäänyt jälkeen kiinteistöjen hinta-
kehityksestä. Nykyisessä järjestelmässä on 
valtiovarainministeriön muistion mukaan ta-
sapuolisuusongelmia. Samalla uudistuksel-
la halutaan automatisoida ja digitalisoida vi-
ranomaisten työtä.  

Valtiovarainministeriön muistion mukaan 
”Tavoitteena on selkeä, ymmärrettävä, yk-
sinkertainen ja läpinäkyvä arvostamisjär-
jestelmä rakennuksille ja maapohjalle. Uusi 
järjestelmä olisi oikeudenmukaisempi, koska 
verotusarvot päivittyisivät jatkuvasti uusimpi-
en tietojen perusteella. Järjestelmä perustui-
si massamenettelyyn, joten se olisi kiinteis-
tönomistajien näkökulmasta helppo ja viran-
omaisten näkökulmasta kustannustehokas.” 
Kiinteistöverotuksen uudistuksella haetaan 
siis parempaa vastaavuutta verotusarvojen 
ja alueiden hintatasojen ja rakennuskustan-
nusten välillä. Verorasitusten jakautuminen 
tulee muuttumaan uudistuksen myötä.  

Kiinteistöverotuksen 
muuttamisesta

Omakotiliitto otti voimakkaasti kantaa 
esitykseen.  Omakotiliiton lausunnon yh-
teenveto oli seuraavanlainen:  ”Esitys kiin-
teistöverotuksen uudistamiseksi on hyvin 
keskeneräinen ja puutteellinen eikä vaiku-
tustenarviointeja ole tehty riittävällä tavalla.

Omakotiliitto vaatii, että: 
- esitys kiinteistöverouudistukseksi palau-

tetaan välittömästi uudelleenvalmisteluun
- uudistuksen valmisteluun ja vaikutusten 

arviointiin varataan lisäaikaa ja että 
- kiinteistöverotus tulee päättää yhtenä ko-

konaisuutena yhden vaalikauden aikana. 

 Lisäksi lain voimaantulo tulee siirtää ai-
nakin vuoteen 2021.  

Omakotiliiton toiminnanjohtaja Kaija Sa-
volainen luonnehti uudistusta lisäksi seu-
raavanlaisesti: ”Kiinteistöverouudistuksen 
lakiluonnos on todella huolestuttava. Esi-
tyksessä on todettu, että uudistuksen myö-
tä verorasitus tulee siirtymään pientaloasu-
miseen. Kyseessä on perustavanlaatuinen 
muutos, jota emme hyväksy.”

Ja että  ”Esitetty muutos myös asettaa 
asumismuodot vastakkain. Kansalaiset tar-
vitsevat erilaisia asumismuotoja elämänsä 
eri vaiheissa, eikä valtiovallan tule asettaa 
asumismuotoja millään tavalla paremmuus-
järjestykseen”, toteaa Savolainen. 

On ilahduttavaa huomata, että Omakoti-
liiton vaikuttaminen on tuottanut liiton näke-
myksen kannalta positiivisen lopputuloksen 
kiinteistöveroprosessiin. Näin verouudistuk-
sen vaikuttavuuden arviointi otetaan tarkem-
paan harkintaan ennen lopullisia päätöksiä.  

Uudistusta valmistelevat Valtiovarainmi-
nisteriön kanssa Verohallinto, Maanmittaus-
laitos ja Tilastokeskus. Omakotiliitto toimitti 
alla olevan tiedotteen jäsenyhdistyksilleen, 
myös Vartio- ja Mellunkylän omakotiyhdis-
tykselle 26.10.2018. 

 

OMAKOTILIITTO: VAHVA VAIKUTTAMISTYÖMME 
KIINTEISTÖVEROUUDISTUKSESSA TUOTTI TULOSTA 
Omakotiliitto on tehnyt viimeiset kaksi kuukautta väkevää työtä vaikuttaakseen lausun-
nolla olleeseen kiinteistöverouudistukseen. Valtiovarainministeriö on tänään päättänyt, 
että kiinteistöverouudistus lykätään seuraavalle vaalikaudelle.  
”Omakotiliitto, jäsenemme sekä kaikki kansalaiset ovat tähän lykkäyspäätökseen tyy-
tyväisiä”, Omakotiliiton puheenjohtaja Ari Rehnfors iloitsee. 
Omakotiliitto on vaatinut ja pitää erittäin hyvänä ratkaisuna, että kiinteistöverouudistus 
toteutetaan yhtenä kokonaisuutena ja yhdessä vaiheessa.  
”Tämä on erittäin hyvä uutinen. On tärkeää, että asia käsitellään nyt kokonaisuutena. 
Nyt päästään tekemään laskelmia siitä, miten tulevat muutokset vaikuttaisivat erilaisiin 
perheisiin erilaisissa asumismuodoissa ympäri Suomea”, kiittää Omakotiliiton toimin-
nanjohtaja Kaija Savolainen.
Omakotiliitto on myös tyytyväinen siitä, että lain voimaantuloa lykätään vuoteen 2022 
saakka. Tämä mahdollistaa muutoksen yksityiskohtien tarkemman tarkastelun. Oma-
kotiliitto jatkaa vaikuttamistyötään ja kerää kansalaisilta palautetta ja kokemuksia kiin-
teistöverotuksesta.  
Lähteet:  
Valtiovarainministeriön muistio 17.8.2018 / 26.10.2018 (linkki sivuilta om.fi) 
Omakotiliiton tiedote 26.10.2018

Mia Kavasto

Omakotiliiton tiedote 26.10.2018
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Niissä omakotitaloissa, joissa on kevytöljy-
lämmitteinen lämpökattila tai puulämmittei-
nen tulisija, nuohous on yksi säännöllisesti 
hoidettava tehtävä.

Tulisijojen nuohouksesta on säädetty 
Pelastuslaissa 379/2011 ja Sisäministeri-
ön asetuksessa nuohouksesta 539/2005. 
Niissä todetaan, että käytössä oleva, kiin-
teällä polttoaineella tai kevytöljyllä toimiva 
tulisija hormeineen on nuohottava vuoden 
välein. Mikäli tulisija on ollut käyttämät-
tä kolme vuotta, se on nuohottava ennen 
käyttöönottoa. 

Tähän vuoteen saakka Helsingissä on 
toiminut piirinuohousjärjestelmä. Siinä alu-
een kiinteistöjen nuohouksen on suorittanut 
pelastuslaitoksen kilpailuttama nuohouslii-
ke. Kyseinen yrittäjä on sopinut kiinteistön 
omistajan kanssa vuosittaisesta nuohous-
ajankohdasta. Nyt keskitetystä järjestelmäs-

Nuohousasiaa
tä on luovuttu ja kiinteistön omistajan itsensä 
vastuulla on huolehtia vuosittaisesta nuo-
houksen toteutumisesta. Työn suorittavat 
nuohousliikkeet, joilla on palveluksessaan 
nuohoojan ammattitutkinnon suorittaneita 
työntekijöitä.

Nuohouspalvelut voi siis jatkossa kilpai-
luttaa muiden palvelujen tapaan ja tietoa 
nuohoojista löytyy esimerkiksi Nuohousalan 
keskusliiton sivuilta (http://www.nuohoojat.
fi/). Tehdystä nuohoustoimenpiteestä nuo-
hoojan tulee antaa todistus, jolla tarvittaes-
sa voidaan todistaa toimenpide suoritetuksi.

Miksi nuohota?
Nuohouksen tarkoituksena on poistaa savu-
hormeihin ja tulisijoihin kertynyt palamisjä-
te, jotta se ei aiheuttaisi palovaaraa. Lisäksi 
nuohouksella edistetään energian taloudel-
lista käyttöä, vähennetään poltossa syntyviä 

• Hyvälaatuisella ja kuivalla polttoaineella, 
sekä oikealla sytyttämis-, ja puidenlisäys-
tavalla voidaan merkittävästi vähentää 
päästöjen muodostumista tulisijoissa.

• Poltettavan puun on oltava kuivaa
• Oikea puiden sytytystapa on päältäpäin 

pienellä määrällä puutikkuja ja sanoma-
lehteä, tai muuta hyvin palavaa ainetta

• Varmista sytytysvaiheessa, että huonetila 
ei ole alipaineinen. Esimerkiksi liesituule-
tin ei ole päällä.

• Kun tulipesän pinnat ovat kunnolla läm-
menneet, voidaan puuta lisätä reilummin, 
tulipesää ei saa laittaa liian täyteen.

• Kun veto on hyvä, piipun päästä tupruaa 
vaaleanharmaata savua. Musta noki ker-
too liian vähäisestä vedosta tai märistä 
puista.

• Tulisijan pellit on syytä pitää auki niin kau-
an kuin hiillos hehkuu. Kun hiillos alkaa 
hiipua – siinä ei näy sinisiä liekkejä – voi 
pellin laittaa pienemmälle. Vasta kun hiil-
loksessa ei hämmentämisen jälkeenkään 
näy liekkejä eikä hehkuvia kekäleitä, pellin 
saa sulkea kokonaan. Liian aikainen pel-
lin sulkeminen voi olla hengenvaarallista. 
Häkä on hajutonta ja mautonta, mutta tap-
pavaa.

• Älä polta roskia, jätteitä tai muovia tulisi-
jassa.

Ohjeita puun polttamiseen ja 
nokeentumisen vähentämiseen

ilman epäpuhtauksia ja pienhiukkaspäästöjä 
sekä edistetään ympäristönsuojelua ja asu-
misviihtyvyyttä. 

Jos nuohousta ei suoriteta säännöllisesti, 
tulisija ja piippu karstoittuvat, pinnoille ker-
tyy nokea ja tervaa ja seurauksena voi olla 
nokipalo. Siinä pinnoille kertyneet epäpuh-
taudet syttyvät palamaan. Kuumuus voi pa-
lossa nousta jopa 1200 asteeseen ja piippu 
on vaarassa haljeta. Ammattitaitoinen nuo-
hooja havaitsee mahdolliset tulisijan ja pii-
pun vauriot ja näin ehkäisee tulipalovaaraa. 
Tulisijavaurioista nuohooja on velvollinen il-
moittamaan pelastuslaitokselle, joka voi tulla 

tarkistamaan, että vaurio on korjattu ennen 
kuin käyttöä jatketaan.

Mikäli on syytä epäillä tulisijan tai piipun 
kuntoa nuohooja pystyy tutkimaan ja kartoit-
tamaan tilanteen ja tarvittaessa auttamaan 
vaurion korjaamisessa.

Säännöllisellä hormiston nuohouksella 
varmistetaan lämmittämisen turvallisuus, 
säästetään energiaa ja ympäristöä ja pide-
tään lähialueelle lämmityksestä koituvat hai-
tat mahdollisimman pieninä.

Lämpöisiä hetkiä kaikille
Ahti Varis

Nuohouspalveluita Vartio- ja 
Mellunkylän alueella suorittaa  
Cervi Talotekniikka Oy 

Palveluksessanne nuohoojamestari  
Petri Valve kisälleineen.

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

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

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

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

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

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

Sivuilta löytyvät myös yhdistyksen säännöt.

Vartio- ja Mellunkylän Omakotiyhdistys ry 

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

Internet:    www.vartiomellunkylä.fi

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

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

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

Entä jos tulevaisuudessa puhelimesi 

ilmoittaisi vastaan tulevista tietöistä, 

vapaista lääkäriajoista tai juuri sinua 

kiinnostavista tapahtumista?

Helsinki-sovellus

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

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

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

EI ENÄÄ PURSUAVIA ROSKA-ASTIOITA

Tällä uutuustyökalulla painelet roskapussit tiiviim-
min, 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

PROFO
Since 1990

Vitriinejä ja myymäläkalusteita

Tiedustelut ja tilaukset Profo Oy
03 7352 960  ja profo@profo.fi(hinnat sis. ALV  Lasku toimituksen mukana)
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R E S E P T I N U R K K A

Reseptit ja kuvat: 
Prisca Leclerc

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

Täyden palvelun pesula

Tehdas:
Linnanherrankuja 9, 00950 Helsinki

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

JÄSENETU

Noutoasiakkaille –15%

Loppusyksystä maistuvat täyteläiset maut 
ja sesonki tuo väriä lautaselle. Maukkaita 
tahnoja voi valmistaa jääkaappiin välipa-
laksi leivän päälle tai tarjota aterialla alku-
palaksi. Tahnoja dippaillaan pitaleivän kera. 
Uunilohi saa uusia ulottuvuuksia itse paah-
detusta Dukkah-mausteseoksesta. Dukka-
hia voi käyttää myös broilerin ja kasvisten 
mausteena.

Hummus (kikhernetahna)
1 prk (310 g) kikherneitä valutettuna
1 rkl tahinia
2 valkosipulinkynttä
0,5 dl oliiviöljyä
½ sitruunan mehu
iso hyppysellinen suolaa
mustapippuria
viimeistelyyn oliiviöljyä ja 
savupaprikajauhetta

Soseuta kaikki ainekset sauvasekoittimella 
tai blenderillä tasaiseksi tahnaksi ja viimeis-
tele laadukkaalla oliiviöljyllä ja savupaprika-
jauheella.

Punajuurihummus
2 punajuurta etikkaliemessä
2 rkl punajuurilientä
1 prk (310 g) kikherneitä valutettuna
1 valkosipulinkynsi
1 tl juustokuminaa
0,5 tl savupaprikajauhetta
reilu hyppysellinen suolaa

Paloittele punajuuret ja soseuta kaikki ai-
nekset sauvasekoittimella tai blenderillä ta-
saiseksi tahnaksi.

Baba Ganoush (munakoisotahna)
1 iso munakoiso
1 valkosipulinkynsi 
2 rkl tahinia
0,5 dl oliiviöljyä
½ sitruunan mehu
0,25 tl suolaa
mustapippuria
lehtipersiljaa

Pese munakoiso, puolita ja laita 200 astei-
seen uuniin 60 minuutiksi. Käännä muna-
koisot paistoajan puolessa välissä. Anna 
hetki jäähtyä, kaavi lusikalla munakoison 
sisus lävikköön ja anna valua hetki ja pai-
nele nestettä pois. Soseuta kaikki ainekset 
sauvasekoittimella tai blenderillä tasaiseksi 
tahnaksi. Viimeistele lehtipersiljalla. 

Dukkah-lohi
Neljälle

Dukkah-mausteseos
1 rkl kuminansiemeniä
1 rkl fenkolin siemeniä
1 rkl korianterin siemeniä
2 rkl seesaminsiemeniä
50g hasselpähkinärouhetta

800 g  lohifileetä nahkoineen
voita paistamiseen
1 tl suolaa
2 rkl dukkahia

Pohjois-Afrikkalaisin 
maustein

Valmista dukkah. Mittaa mausteet kuivalle 
paistinpannulle. Paahda, kunnes mausteista 
nousee paahteinen tuoksu ja värikin hieman 
tummuu. Ne palavat helposti, joten ole tark-
kana. Kun seos on jäähtynyt, hienonna sitä 
hieman silppurissa, morttelissa tai sauvase-
koittimella, mutta jätä koostumus karkeaksi. 

Laita uuni lämpiämään 120 asteeseen.
Leikkaa lohi neljään osaan. Sulata pan-

nulla voita ja aseta fileepalat nahkapuoli 
alaspäin pannulle, anna paistua pari minuut-
tia, käännä ja paista hetki toiselta puolelta. 
Nosta fileepalat leivinpaperille uunipellille, 
mausta suolalla ja hiero pintaan dukkahia. 
Käännä nahkapuoli ylöspäin. Nosta palat 
uuniin noin 15 minuutiksi (12-18 min.) riip-
puen palojen paksuudesta. Tarjoa peruna-
muusin tai riisin kera. 
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Hallitus 2018

Tiina Larsson Puheenjohtaja, 040 318 2160  
  tiina@tiinalarsson.fi
Tuomo Hanhivaara Varapuheenjohtaja, 0400 391 838
 rakennusalan asiantuntija tuomo.hanhivaara@kolumbus.fi 
Keijo Kekkonen Edunvalvonta 050 355 2301
  k.kekkonen@elisanet.fi
Inkeri Lundgren Sihteeri, 050 467 0760  
 Kotikylän toimitussihteeri, inkeri.lundgren@gmail.com  
 puutarhamatkat
Mia Sahlberg Yhdistyksen rahastonhoitaja, 045 676 7347
 jäsenasiat mia.sahlberg@gmail.com
  
Ahti Varis Omakotitalkkarien työnjohtaja 050 64 293
  varisahti@gmail.com
Prisca Leclerc  Tapahtumat 040 544 4432
  prisca@elisanet.fi
Mia Kavasto Kotikylä-lehden ilmoitusmyynti, 040 674 2211
 kotisivujen ylläpito, tapahtumat mia.kavasto@gmail.com

Kuljetus

Pekka Idman & Co
0400-405 266

Pekka

Kuljetusliike

Teemu & Pekka Ky
040-744 9803

Teemu

KULJETUSPALVELUJA

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

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

Puhelin 0400-609 997  |  lvi-fenno@kolumbus.fi

- vesijohtojen ja viemäreiden asennukset
- viemäritukosten avaukset + 
  viemäreiden kuvaukset
- kosteusmittaukset
- lämpöjohto asennukset
- vesikalusteiden uusimiset, hanat wc-kalusteet ym

Putkiasennustyöt 
LVI-Fenno Asennus Oy

Palvelemme 

myös iltaisin ja 

viikonloppuisin

Valkealantie 3, 00950 Helsinki

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

KULJETUS OY 
PEKKA PELTONEN

Puunkaatoa Kuikka Oy
Ammattitaidolla ja luotettavasti

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

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

www.puunkaatoakuikka.fi
Vakuutukset 
kunnossa!
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 Yksi  ilmoitus Toisto Vuosi

Koko sivu (148 x 210) 162 146 520

Puoli sivua  116 105 382

1/3 sivu  81 74 266

1/4 sivu 69 64 231

Takakansi värillinen 300 272 1034

Värillinen koko sivu 231 208 785

Värillinen puoli sivua 162 146 554

Värillinen 1/3 sivua 116 105 393

Värillinen 1/4 sivua 99 88 336

Kotikylän ilmoitushinnat 2018

Maksuehto: 14 pv netto, yhdistys laskuttaa lehden ilmestyttyä.

Ilmoituksen koko

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

Juhlat i la  Bygdehemmet

ITÄ-HELSINGIN KODINTEKNIIKKA

ILMALÄMPÖPUMPUT • ILMA-VESI LÄMPÖPUMPUT
MYYNTI-ASENNUS-HUOLTO

Kysy jäsen-

alennusta!

remontit ja sähkötyöt, LVI-sähkö suunnittelu

ILMALÄMPÖPUMPUT
VESI-ILMALÄMPÖPUMPUT

www.ita-helsinginkodintekniikka.�

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

MYYNTI-ASENNUS-HUOLTOMYYNTI-ASENNUS-HUOLTO
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ITÄ-HELSINGIN KODINTEKNIIKKA

ILMALÄMPÖPUMPUT • ILMA-VESI LÄMPÖPUMPUT
MYYNTI-ASENNUS-HUOLTO

Kysy jäsen-

alennusta!

remontit ja sähkötyöt, LVI-sähkö suunnittelu

ILMALÄMPÖPUMPUT
VESI-ILMALÄMPÖPUMPUT
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ITÄ-HELSINGIN KODINTEKNIIKKA
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ILMALÄMPÖPUMPUT
VESI-ILMALÄMPÖPUMPUT

www.ita-helsinginkodintekniikka.�

ITÄ-HELSINGIN KODINTEKNIIKKA
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MYYNTI-ASENNUS-HUOLTOMYYNTI-ASENNUS-HUOLTO

ILMALÄMPÖPUMPUT
VESI-ILMALÄMPÖPUMPUT
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ITÄ-HELSINGIN KODINTEKNIIKKA
Puh.  050 2933 ja  045 121 8417

MYYNTI-ASENNUS-HUOLTOMYYNTI-ASENNUS-HUOLTO

Muista vuosihuolto!

Muista vuosihuolto!

Springway Oy
Tarjoaa sähkösaneerausta,

laiteasennusta ja vanhojen valaisimien

uudelleen sähköistystä. Risto Spring

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

KÄYNTIKORTIT

LOMAKKEET

ESITTEET

FLYERIT

LEHDET 

Offset- ja 

digipaino

KIRJAT

KIRJEKUORET

VUOSIKERTOMUKSET 

MUOVI- JA PAPERITARRAT
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Kiviportintie 17  |  00950 Helsinki
Puhelin 0400 400 407
timo@tpt-print.fi   |  www.tpt-print.fi

S O P I V A N  P I E N I  O L L A K S E E N  J O U S T A V A
-  R I I T T Ä V Ä N  S U U R I  O L L A K S E E N  T E H O K A S
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Etu- ja sukunimi

Lähiosoite

Sähköposti

Postinumero puhelin

Päiväys allekirjoitus

Vartio- ja Mellunkylän
Omakotiyhdistys ry

Tunnus 5005655
00003 VASTAUSLÄHETYS



YHDISTYS 
MAKSAA 
POSTI-

MAKSUN

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

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

Jäsenmaksu 2018 on 26 euroa.

Jäsenenä saat 26 eurolla vuodessa:
- mahdollisuuden edulliseen talkkaripalve-
luun ja rakennusneuvontaan

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

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

- alennuksia ja etuja useista Omakotiliiton 
yhteistyökumppaneina toimivista yrityksistä

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

Liity nyt jäseneksi
omakotiyhdistykseemme!

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

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

JÄSENETUJA
Näytä jäsenkorttisi ennen maksamista ja hyödynnä jäsenetusi yhteistyökumppaneilta!

Jäsenetuja saat Suomen Omakotiliitolta ja seuraavilta yrityksiltä:

Jäseneksi voit liittyä 
postittamalla liittymiskortin

2018

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

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

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

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

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

Suosi myös 
ilmoittajiamme!



 
  

 
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 

Kaikki perintöasiat  
ammattitaidolla ja  
luottamuksellisesti.

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