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Myyrmäki
Myyrmäessä rakentaminen ja alueen
kehittäminen jatkuvat.
Myyrmäen keskustassa on alkanut Myyr York Downtown -niminen
suunnittelukilpailu. Kauppakeskus Isomyyri ja sen pysäköintitalo sekä liikekeskus Myyrinpuhos puretaan. Tilalle
rakennetaan asuntoja noin 62 000 kerrosneliön verran. Lisäksi alueelle tulee
liike- ja palvelutiloja. Myyrmäenraitin
ja radan väliin suunnittelijat saavat
piirtää jopa 24-kerroksisen tornitalon;
muut rakennukset joutuvat tyytymään
16 kerrokseen. Kilpailu päättyy helmikuun puolivälissä 2019 ja voittaja julistetaan huhtikuussa.
Myös Myyrinhalmeen (Myyrmäentie 2) toimisto- ja liiketalot puretaan
aikaisintaan ensi vuoden lopulla. Sen
paikalle rakennetaan asuinkerrostalo,
liiketiloja ja pysäköintilaitos. Samalla
päättyy legendaarisen Allun grillin ai-

kakausi tässä osoitteessa; toiminta tulee kuitenkin jatkumaan.
Rakentamisen vaikutukset näkyvät myös siinä, että lähivuosina Myyrmäen keskusta-alueelta poistuvat
kaikki maanpäälliset autopaikat.
Myyrmäen palvelurakenne kuitenkin paranee entisestään, kun hotellihanke Energia-Areenan naapuriin

etenee suunnitelmien mukaisesti. Juhlimisen aihetta on ollut myös Metropolia Ammattikorkeakoulun viettäessä
kymmenvuotisjuhlaansa 18.9. Samalla
juhlittiin myös kampuksen laajennusosan avajaisia.

Lähteet: Vantaan Sanomat, Myyr York TImes
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rusteella. Hänellä on vankka alan koulutus ja monipuolinen kokemus alalta.
Toivotamme hänet lämpimästi tervetuleeksi, Myyrmäen Huollon toimitusjohtaja Mika Lehtonen toteaa.

PÄÄTOIMITTAJA: Mika Lehtonen, puh. 0400 833 877
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TOIMITUSKUNTA: Mika Lehtonen, Antti Kämäräinen,
Elisa Komi, Arja Pihlakari, Kaupallinen toimisto Avittamo Oy
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ULKOASU JA TAITTO: Kaupallinen toimisto Avittamo Oy

INTERNET: www.myyrmaenhuolto.fi
PAINOS: 16 100 kpl PAINO: Hämeen Kirjapaino Oy
ILMESTYY Kaksi (2) kertaa vuodessa
LÄHETÄ TOIMITUKSELLE JUTTUVINKKEJÄ: avittamo@avittamo.fi

Kannen kuva: iStock

Pihlajistossa aloitti uusi isännöitsijä
5.11.2018. Rami Nukki siirtyi tehtävään Arenna Oy:stä.
– Nukki erottui usean hakijan joukosta kokemuksen, henkilökohtaisen
haastattelun sekä suosittelijoiden pe-

Pihlajiston keskustaan suunnitellaan täydennysrakentamista kaavamuutoksen seurauksena. Suunnitteilla
on kaksi asuinkerrostaloa osoitteeseen
Hattelmalantie 2, sekä uusi päivittäistavarakauppa tulevan Raide-Jokerin
pysäkin yhteyteen.
Pelican Viikki avattiin Lahdentien
varteen, Pihlajiston ja Viikin liittymään,
osoitteeseen Pihlajistonkuja 4 maaliskuussa. Pienvarastojen (1-30 m2) lisäksi
Pelican Viikissä on paljon autotallimaisia varastoja, joiden eteen pääsee ajamaan omalla autolla.
Pihlajistoon on myös avattu
maaliskuussa uusi kahvila osoitteessa
Salpausseläntie 13.
– Meillä on tarjolla aamupalaa,
makeaa ja suolaista sekä kakkuja myös
tilauksesta, yrittäjä Susan Kerim kertoo.

SISÄLLYSLUETTELO
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TOIMINTA-ALUEET
Myyrmäki

Kuvituskuvat: iStock

Kuva: Mathilda Holmberg

Pääkirjoitus

Pihlajisto
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UUSI SUUNTA JA UUDET ARVOT
Myyrmäen Huolto on uudistanut visionsa, strategiansa ja arvonsa.
Yhtiömme on olemassa, jotta voimme mahdollistaa asiakkaillemme
huolettoman ja kohtuuhintaisen asumisen. Haluamme olla läheinen
ja pitkäaikainen luottotoimija asumisen arjessa. Myyrmäen Huolto on
reilu ja tuttu, paikallinen toimija, joka on nostanut työn ilon yhdeksi
perusarvokseen. Panostamme yhdessä tekemiseen.
Isännöintiala on eräänlaisessa murroksessa. Suuria toimijoita myydään
ja suuret yhtiöt ostavat pienempiä yrityksiä. Näissä myllerryksissä usein
hukataan pienen yhtiön joustavuus ja hyvät toimintatavat. Alalle tuodaan
uusia toimintatapoja myös muilta aloilta. Itseäni harmittaa eniten alalle
tullut lisälaskutusvimma. Perussopimukseen ei enää sisälly juuri mitään
ja joka suoritteesta tulee lisälasku. Tämä hämärtää kilpailua ja vaikeuttaa
asiakkaiden toimintaa. Meillä on toinen toimintalinja. Sopimuksemme
on avoin ja erittäin kattava; sinne ei ole kirjoitettu mitään pientä
pränttiä. Yritämme pärjätä kovassa kilpailussa aidolla välittämisellä ja
avoimuudella. Olemme oman kylän poikia ja tyttöjä.
Panostamme myös vähäpäästöisempään tulevaisuuteen ja yhtiön
pienempään hiilijalanjälkeen edistämällä aktiivisesti sähköautojen
latausta pysäköintialueillamme. Tutkimme omilta pysäköintialueiltamme
nykyisten sähkönjakokeskusten ja kaapelointien riittävyydet. Älykäs
latauspiste, jota voi käyttää auton lämmitykseen tai lataukseen, on yksi
näistä toimista. Älykkäälle lämmitystolpalle voi kertoa, koska on lähdössä
autoilemaan ja se asettaa lämmityksen päälle ulkolämpötilan mukaisesti
oikeaan aikaan. Nollakelillä lämmitysajaksi riittää vartti – ja sähköä
säästyy. Käyttömukavuutta lisää mobiilikäyttömahdollisuus.
Yhtiömme tutkii tällä hetkellä konehallinsa siirtoa; nykyinen tontti jää
osittain Luhtitien alle. Näillä näkymin siirrymme lähemmäs Myyrmäen
keskustaa urheilukentän pohjoisreunaan. Tämä lyhentää koneidemme
ajomatkoja ja uusi energiatehokas halli pienentää ympäristölle
aiheuttamaamme kuormitusta. Vaikutamme siis monilla tavoin alueemme
puhtauteen ja viihtyvyyteen.

Mika Lehtonen
toimitusjohtaja
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Hymy on ikkuna, josta näkee,
että sydän on kotona.

Kuvituskuvat: iStock ja Thinkstock
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NIMITYKSIÄ

TOIMISTOMME

Sonja Juola on aloittanut isännöitsijänä 1.9.2018.

MYYRMÄEN HUOLLON
POIKKEUSAUKIOLOAJAT:

Myyrmäen Huollossa

palvelee:

Satu Lempiäinen on nimitetty
kiinteistöassistentiksi 1.10.2018 alkaen.

 Keskiviikkona 5.12. suljemme klo 14.00
 Itsenäisyyspäivänä 6.12. olemme suljettu
 Jouluaattona 24.12., Joulupäivänä 25.12. ja
Tapaninpäivänä 26.12. olemme suljettu
 Uudenvuodenaattona 31.12. suljemme klo 14.00
 Uudenvuodenpäivänä 1.1.2019 olemme suljettu
 Toimistomme ollessa suljettuna,
tavoitat päivystävän huoltomiehen
numerosta 040 731 1436

Timo Naukkarinen (ITS, ITS-TEK, Fma) on
aloittanut teknisenä isännöitsijänä 29.10.2018.
Rami Nukki (IAT) on aloittanut isännöitsijänä 5.11.2018.
Pekka Rantanen (ITS, AIT) aloittaa isännöitsijänä
9.11.2018.
Pertti Uotinen jää eläkkeelle isännöitsijän
tehtävästä 30.1.2019
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Uudet kotisivut palvelevat paremmin
Myyrmäen Huollon
kotisivut uudistettiin
kesän aikana. Uusi, selkeä
ja käyttäjäystävällinen
sivusto palvelee nyt kaikkia
sivustolla asioivia entistä
tehokkaammin. Päivittämisen
jälkeen palveluiden
tilaaminen ja ajankohtaisten
asioiden seuraaminen käy
aikaisempaa helpommin.
Myyrmäen Huollon kotisivujen päivittämisen suunnittelussa lähtökohtana oli
käyttäjäystävällisyys ja selkeys.
– Kotisivumme uudistettiin, koska
halusimme, että asiat löytyvät sivustoltamme entistä helpommin ja nopeammin, Myyrmäen Huollon toimitusjohtaja
Mika Lehtonen toteaa.
Nyt uudelta sivustolta löytyy kaikki
palvelut keskitetysti yhdestä paikasta,
samoin yhteystiedot kootusti toisesta.
Oikeiden tietojen ja kontaktihenkilöiden
löytyminen vaivattomasti nopeuttaa asiointia sekä parantaa tyytyväisyyttä niin
yhteydenottajan kuin vastaanottajankin
päässä.
– Kaikkien arkea helpottaa, kun yhteydenotot ohjautuvat oikeisiin paikkoihin, oikeaa reittiä ja oikeille vastuuhenkilöille, Lehtonen tietää.
Yhtiö toivoi sivustolleen raikasta ilmettä, jossa paikallisuus ja yhtiön arvot
korostuisivat. Toive myös toteutui.
– Sivujen ilme ja raikkaus ovat onnistuneet hyvin. Nyt kotisivummekin
näyttävät omiltamme; helposti lähestyttäviltä ja konkreettisesti strategiaamme
kuvaavilta, Lehtonen kertoo. – Kotisivu-

ta. Uusista kotisivuista tullut palaute on
ollut positiivista. Erityisesti kiitosta on
tullut juuri selkeydestä ja helposti löydettävistä tiedoista.
Myyrmäen Huollon sivustoilla on
myös englannin- ja ruotsinkieliset osiot.
Tällä tavoin yhtiö haluaa ottaa huomioon myös asukkaat ja asiakkaat, joilla
suomen kieli ei ole äidinkieli.

ASUMISINFO VIESTII

uudistuksen jälkeen voi sanoa, että nettisivumme, asiakaslehtemme sekä muu
markkinointiviestintämme ovat nyt hyvin
linjassa. Alan termejä käyttäen, teimme
kotisivuillamme linjasaneerauksen, Lehtonen naurahtaa tyytyväisenä.
PALAUTE PUHUU PUOLESTAAN
Myyrmäen Huolto tilasi verkkosivujensa
uudistuksen Kaupallinen toimisto Avittamo Oy:ltä. Verkkosivu-uudistus toteutettiin yhteistyössä Myyrmäen Huollon,
Avittamon sekä teknisen kumppanin,
Kokku Oy:n kanssa. Avittamo vastasi sisältörakenteesta, visuaalisesta ilmeestä
ja sivujen käytettävyydestä, Kokku puolestaan sivujen toimivuudesta. Sisällön
tuotanto eli tekstit ja kuvat tuotettiin yhteistyössä Avittamon ja Myyrmäen Huollon kanssa.
Kotisivujen päivitystyö alkoi huhtitoukokuun taitteessa 2018 ja uudet sivut
julkaistiin kesälomien jälkeen 7. syyskuu-
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Myyrmäen Huolto viestii aktiivisesti
myös Asumisinfon kautta. Reilu vuosi
sitten käyttöön otettu Asumisinfo on
isännöinnin ja taloyhtiöiden tarpeisiin
kehitetty sähköinen palvelu, joka
helpottaa yhteistyötä, viestintää ja
asiointia. Tiedot ovat Asumisinfossa
aina ajantasaisia sekä saatavilla ajasta
ja paikasta riippumatta. Palvelu sisältää
taloyhtiökohtaiset sivut, jonne on
pääsy kaikilla asukkailla. Taloyhtiön
hallituksille on sivustolla oma, yhtiön
hallintoon liittyvä osuus.

Asumisinfon avulla osakkaita ja asukkaita
voidaan informoida taloyhtiöön ja
asumiseen liittyvistä asioista helposti
ja joustavasti. Tiedotteet löytyvät
taloyhtiön Asumisinfo -sivuilta ja/tai
ne voidaan lähettää sähköpostilla ja /
tai iPost-kirjeinä. Myös kohdennettu
tiedottaminen taloyhtiöittäin sen eri
kohderyhmille on mahdollista palvelun
avulla.
Asumisinfoon pääsee omilla tunnuksissa
Myyrmäen Huollon kotisivuilta kohdasta:
www.myyrmaenhuolto.fi/palvelut/

A

Ä
Ä
M
Ä
L
E
N

O
N
E
SUMIN

Myyrmäen Huollon noin 140 taloyhtiössä asuu
erilaisia perheitä ja asukkaita. Jokaisen asumista
koskee kuitenkin samat säännöt; eikä vähimpänä niistä
hyvät naapurisuhteet.

KAIKENKARVAISET
YSTÄVÄMME

ERILAISUUS ON
RIKKAUS

Myyrmäen Huollon taloyhtiössä asuu
tiettävästi ainakin kissoja, koiria, kaloja, matelijoita ja lintuja. Omasta lemmikistä ei tarvitse tehdä taloyhtiölle
tai isännöitsijälle ilmoitusta, mutta
ulko-ovessa olisi hyvä olla ”Huoneistossa on kotieläimiä” -tarra. Ilmoitus
kertoo niin naapureille, huoltomiehille kuin hätätilanteessa palokunnalle,
että huoneistossa on eläimiä – kyse on
paitsi toisten huomioimisesta, myös
lemmikin turvallisuudesta. Naapuristossasi saattaa myös olla innokkaita
koirankuljettajia, joten kysy rohkeasti
apua, jos kaipaat koirallesi lenkittäjää.

Myyrmäen Huollon isännöimissä
taloyhtiöissä asuu noin 11 000 asukasta. Heidän joukkoonsa mahtuu
opiskelijoita, sinkkuja, lapsiperheitä
ja ikäihmisiä. Myös ihmisten taustat
ovat erilaisia: on paljasjalkaisia myyrmäkeläisiä, eri maakunnista tai maista muuttaneita tai vain pikavisiitillä
käyviä. Yhdessä he ovat naapureita,
hissituttuja, viereisen parkkipaikan
haltijoita, koulukavereita, ehkä myös
ystäviä. Sanokaa huomenet, pitäkää
ovea auki, auttakaa kauppakassien
kantamisessa; joskus pienikin ele voi
tehdä toisen päivästä paremman!
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Kuvat: iStock

VINKKILISTA:
Heart Seuraa Asumisinfoa ja pysy ajan tasalla
Heart Huomioi naapurisi ja yleinen asumisviihtyvyys
Heart Ilmoita, mikäli taloyhtiössäsi on jotain korjattavaa
Heart Pelastustiet tulee aina pitää vapaana

PIKKUREMPPAA
OMASSA ASUNNOSSA
Taloyhtiössä tehdään paljon huoltoja kunnostustöitä, jotka kuuluvat taloyhtiön vastuulle; suurimpana näistä
mainittakoon linjasaneeraukset eli
putkiremontit. Mutta on myös töitä,
joita asukas voi itse tehdä. Taloyhtiölle ei tarvitse mainita pikkunikkaroinneista kuten taulun tai uuden tapetin
laittamisesta seinään. Astian- ja pyykinpesukoneen liittäminen kannattaa
teettää ammattilaisella – mahdollisia
vahinkoja ajatellen. Lattianvaihdosta pitää myös ilmoittaa taloyhtiölle.
Näitä ei yleensä tarvitse valvoa. Mutta kun remontti koskee märkätiloja,

ilmoitus taloyhtiölle on pakollinen.
Taloyhtiö myös valvoo tällaiset urakat. Ilmoitus on myös takuu tehdystä
työstä.

TOIMIVAMMAN ARJEN
ASIALLA
Onko sinulla lastenvaunut vai kenties
rollaattori; ehkä isot ruokaostokset
tai jalka paketissa? Esteetön kulku
on iso asia arjessa. Yhteisissä tiloissa
tulee huolehtia, että hissiin ja rappukäytävään on aina helppo kulkea.
Polkupyörät, pulkat, lastenvaunut
tai muut omat tavarat tulee sijoittaa
niille tarkoitettuun paikkaan. Mikäli
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sinulla käy esimerkiksi kotisairaanhoitaja, sovi palveluntuottajan kanssa,
että voit luovuttaa heille ovikoodin
tai vara- avaimen. Talven tullen huoltomiesten vastuulla on huolehtia liukkaiden paikkojen hiekoituksesta ja niitä
reittejä on myös hyvä hyödyntää.

TOIMI NÄIN, JOS JOUDUT
HÄLYTTÄMÄÄN APUA:
 SOITA 112
 Mikäli soitat apua jonkun
toisen puolesta, mene
ulko-ovelle vastaan.
 Jos olet yksin, kerro
hätäkeskukseen
huoltoyhtiön nimi.
Hätäkeskus on yhteydessä
huoltoyhtiöön ja pyytää
aukaisemaan ulko-oven.

ASREK sähköistää
osakehuoneistorekisterin
Suomessa otetaan vuoden 2019 alusta käyttöön sähköinen osakehuoneistorekisteri,
jonne kerätään kattavat tiedot asunto-osakkeiden omistuksista ja panttauksista.
Tietojen kerääminen tapahtuu vaiheittain.
Asunto-osakkeiden sähköisten omistus- ja panttausmerkintöjen kirjaaminen alkaa, kun uusi lainsäädäntö
astuu voimaan 1.1.2019. Uudet asuntoyhtiöt perustetaan tämän jälkeen
vain digitaalisesti ja osakekirjoja ei
näiden yhtiöiden osalta enää tarvitse painaa. Taloyhtiöiden osakeluettelotietojen ylläpidon siirto osakehuoneistorekisteriin alkaa vuoden
2019 aikana. Vanhat yhtiöt voivat
siirtyä sähköiseen kantaan 1.5.2019–
31.12.2022 aikana. Siirtymäaika on
3,5 vuotta. Osakehuoneistorekisteriä
tuottaa ASREK-yhteistyöhanke ja siitä
vastaa maa- ja metsätalousministeriö.
Hankkeen käytännön toteutuksesta
vastaa Maanmittauslaitos.
– Tiedot huoneistojen omistuksista ja hallintaoikeuksista ovat jatkossa sähköisessä muodossa, mikä
parantaa asuinhuoneistoja koskevien
tietojen ja omistajamerkintöjen saatavuutta ja luotettavuutta. Rekisterin

avulla myös asunto-osakkeiden omistuksen siirrot ja panttaukset tehdään
sähköisesti. Sähköisten rekisterien
monipuolisia tietopalveluja käyttävät siten jatkossa myös isännöintiyritykset ja isännöitsijät, Myyrmäen Huollossa isännöitsijänä toimiva
Arja Pihlakari toteaa.
Pihlakari kertoo, että muutos
vaikuttaa jatkossa paljonkin isännöinnin työsisältöihin ja käytäntöihin.
– Tällä hetkellä isännöintitoimijat, kuten Myyrmäen Huolto, ylläpitävät taloyhtiöiden osakeluetteloita
osakkaiden sähköpostilla tai paperilla toimittamien dokumenttien perusteella. Jatkossa tämä työ siirtyy
Maanmittauslaitokselle ja osakeluetteloiden ylläpitotehtävä poistuu isännöinniltä.
Sähköinen osakehuoneistorekisteri (Asrek) yhdistää asunto-osakkeita
koskevat tiedot ja omistajamerkinnät
sähköiseksi tietokannaksi. Rekisteri-

järjestelmään merkitään kaikkien suomalaisten osakkeenomistajien tiedot.
Asunto-osakkeita koskevilla tiedoilla
ja merkinnöillä on myös laaja yhteiskunnallinenkin merkitys, sillä asuntoosakkeet koskettavat huomattavaa
osaa suomalaisista. Suomalaisten
suurin omaisuus on nimenomaan kiinni juuri asunto-osakkeissa.
– Isännöintityössä hyödynnetään
Asrek-järjestelmää tietojenhallinnan,
viestinnän ja asiakaspalvelun osalta,
kun tarpeellinen data on löydettävissä yhdestä rekisteristä sähköisessä
muodossa. Osakehuoneistorekisterin
tietoja tarvitaan niin pankkiasioinnissa kuin asunnon vaihtotilanteissakin.
Sähköistä järjestelmää käyttävät useat toimijat ja viranomaiset, Pihlakari
listaa.

Kuva: iStock

Lähde: Osakehuoneistorekisteri. fi
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Myyrmäen Huollon uusi strategia tähtää entistä turvallisempaan,
viihtyisämpään, toimivampaan asuinympäristöön ja asumiseen sekä
pienempään hiilijalanjälkeen. Tiivistetysti yhtiö haluaa kantaa vastuunsa.

Uusi strategia ja arvot
näkyvät arjessa
Myyrmäen Huollon uusi strategiakausi on 2019–2022. Yhtiön uudet
arvot ja strategian on tehnyt hallitus
yhteistyössä operatiivisen johdon
kanssa.
– Maailma muuttuu ja meidän
täytyy olla kehityksessä mukana
sekä sen mahdollistajana, Myyrmäen
Huollon hallituksen puheenjohtaja
Timo Heinonen toteaa.
Strategiatyö
käynnistettiin
tammikuussa; toukokuussa työ oli

valmis. Ensimmäistä kertaa hallitus
itse jalkautti uuden strategian ja uudet arvot Myyrmäen Huollon työntekijöille 19.10. Heinonen kertoo, että
tällä tavoitellaan strategian tulemisesta osaksi arkea.
– On tärkeää, että jokainen
työntekijä kokee strategian omakseen. Näin varmistamme myös sen,
että strategia on jatkuvaa työtä ja
sitä voidaan myös päivittää tarpeen
niin vaatiessa. Otammekin mielel-

lämme vastaan työntekijöiltä hyviä
ideoita ja kustannussäästövinkkejä.
Uudessa strategiassa korostetaan Myyrmäen Huollon paikallisuutta, osaamista sekä palveluiden joustavuutta ja ympäristönäkökulmia.
– Yhtiömme arvot ovat asukas,
paikallisuus, avoimuus ja työn ilo.
Mielestämme arvoissamme tiivistyy
yhtiön koko toiminta-ajatus, Myyrmäen Huollon toimitusjohtaja Mika
Lehtonen tiivistää.

VRJ PUTKIREMONTTI
Kokemuksella
Ammattitaidolla
Yhteistyössä
Aina aikataulussa
Koteja kunnioittaen

Hei hallituksen jäsen!
Onko linjasaneeraus
ajankohtainen?
Ota yhteyttä ja tule
tutustumaan
putkiremonttityömaahan.

Putkiremontin
yhteydessä

VRJ KEITTIÖT
Mallikalustetila
VRJ Rakennus | Mittatie 24, 01260 Vantaa | Puhelin 020 7425 550 | info@vrj.fi | www.vrj.fi
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VASKIVUOREN LUKIO
– MYYRMÄEN HELMI
Vaskivuoren lukio on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista lukioista. Meillä opiskelee 1 012 opiskelijaa, joista 45 %
tulee Vantaan ulkopuolelta. Yleislukion
lisäksi Vaskivuoressa on musiikki- ja tanssilukio, medialinja sekä urheiluvalmennusta
ja teatteriopetusta. Myös matemaattisluonnontieteellisten aineiden tarjonta on
laaja. Lisäksi meillä voi opiskella kymmentä
eri kieltä; harvinaisista kielistä mainitakseni
kiinaa, japania, italiaa, latinaa ja espanjaa.
Vaskivuoressa tehdään monipuolista kansainvälistä yhteistyötä niin Itä-Aasiaan kuin
Eurooppaankin. Meillä on siis jokaiselle jotakin – ja kaikista pidetään huolta. Minulta
onkin joskus kysytty, mitä kursseja lukiostanne puuttuu: tähän kysymykseen en keksi
vastausta.
Me vaskivuorelaiset – nykyiset ja entiset – olemme perhe. Ilokseni saamme paljon kiitosta hyvästä yhteishengestä, opiskelijalähtöisestä toiminnasta sekä monien
mahdollisuuksien tarjoamisesta opiskelijoillemme. Tästä suuri kiitos kuuluu edeltäjäl-

leni rehtori Eira Kasperille, jonka johdolla
on vaskivuorelainen suvaitsevainen, yhteisöllinen ja kehittämismyönteinen toimintakulttuuri rakennettu. Hyvän maineemme
ja tasokkaan sekä ammattitaitoisen opetuksemme ansiosta rikoimme viime kesänä
uuden haamurajan: meille pyrki yli 400 ensisijaista hakijaa, kun aloituspaikkoja on vuosittain 318. Lisäksi viime keväänä ylioppilastulokset olivat erinomaiset ja korkeiden
arvosanojen määrä oli paras koskaan. Meillä
tehdään laadukasta työtä opiskelijoidemme tulevaisuuden eteen.
Musiikki- ja tanssilukion sekä medialinjan ansiosta olemme näkyviä ja kuuluvia,
ja tapahtumiahan Vaskivuoressa riittää.
Tänä lukuvuonna musikaalimme on Cershwinin ”Crazy for you” ja näytelmä Minna
Canthin ”Työmiehen vaimo”. Joulutunnelmaan pääsee sukeltamaan kanssamme
Myyrmäen kirkossa tiistaina 18.12. klo 19
pidettävässä joulukonsertissa. Kannattaa
seurata tarjontaamme vaskivuorenesitykset.fi -sivuilta sekä Vaskivuoren lukion fbsivuilta.
Vaskivuoren henki on ainutlaatuinen.
Opiskelijat ovat todenneet, että vaikka he
lähtevät Vaskivuoresta, Vaskivuori ei lähde
koskaan heistä. Monet palaavat Vaskivuoreen monien vuosienkin jälkeen. Vaskivuori

on ollut monille nuorille ponnahduslauta
menestykseen. Viimeisimpänä vaskivuorelaisena tähtenä loistaa tällä hetkellä Lauri
Mikkola Kinky Bootsin pääroolissa. Myyrmäki voi olla ylpeä suurlukiostaan.
Olette kaikki lämpimästi tervetulleita
esityksiimme ja tapahtumiimme!
Iloisin terveisin
Elina Arokannas,
Vaskivuoren lukion rehtori
Kuva: Toni Hämäläinen

Paikallinen
toimija

Tarjous*

-50 %
2 kk

Tavarat suojaan
putkiremontilta
Vuokraa varasto tästä läheltä Pelican Konalasta tai Viikistä. Meiltä löytyy niin isoja
kuin pieniä varastotiloja hyvien yhteyksien varrelta.
* Tarjous koskee kahden ensimmäisen kuukauden varastonvuokraa. Tarjous on voimassa toistaiseksi.

0207 007 700

info@pelican.fi
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pelican.fi

Kuva: Lauri Karjalainen

Henkilöhaastattelussa

PALUUMUUTTAJA

JUHA HÄIKIÖ
Toimin Myyrmäen Huollossa hallinnollisena isännöitsijänä. Ensimmäisen kerran tulin taloon keväällä 2013; toisen
kerran maaliskuussa 2018. Välillä kävin
vajaan vuoden verran töissä Helsingin
keskustassa. Minua kysyttiin sopivasti
takaisin, kun olin jo itse väsynyt työmatkoihin, joihin saattoi päivässä kulua aikaa jopa kolme tuntia. Myyrmäen
Huollossa on mielestäni hyvä henki. Se
on myös yksi syy, miksi paluu tänne oli
helppoa. Pidän siitä, että emme huku
massaan vaan olemme juuri sopivan kokoinen yhtiö lähellä ihmisiä.
Minulla on 14 taloyhtiötä hoidettavanani. Parasta työssäni on, että
vauhtia ja vaihtelevuutta riittää joka
päivään. Itse työnkuvaani kuuluu kaikki
asumiseen liittyvä a:sta ö:hön, lukuun
ottamatta teknistä isännöintiä. Haastavinta on ajankäyttö, sillä tehtävää
riittää ja vaikka oman päivän olisi suunnitellut etukäteen, yllätyksiä tulee aina.
Kollegat ovatkin tässä työssä todella
tärkeitä. Yhdessä on helppo jakaa, vastaanottaa ja vaihtaa tietoa.

Teen työtäni pääasiassa taloyhtiöiden hallitusten kanssa. Minulla itselläni
on kokemusta hallitustyöstä noin kymmenen vuoden ajalta. Tästä kokemuksesta on minulle hyötyä, sillä ymmärrän,
mitä pöydän toisella puolella tapahtuu.
Itse asiassa kiinnostuin isännöitsijän
työstä juuri tässä roolissa. Sittemmin
olen käynyt Isännöitsijän ammattitutkinnon ja parasta aikaa suoritan työn
ohella Johtavan ammatti-isännöitsijän
koulutusta ja tutkintoa (AIT).
Asuin Myyrmäessä vuodesta 1995
viime kevääseen asti. Tunnen talot ja
tienoot hyvin myös siksi, että olen aikaisemmin työskennellyt sekä rakennusalalla että kiinteistövälittäjänä. Nykyisin
asun Järvenpäässä. Pyrin vapaa-aikanani harrastamaan liikuntaa, mutta en
koskaan väkipakolla; myös lepo on tärkeää. Siihen tähtään myös lomillani:
uskon, että työt sujuvat paremmin, kun
niihin saa välillä etäisyyttä.
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Kuva: iStock

Rauhallista Joulun aikaa
ja Hyvää Uutta Vuotta!
Myyrmäen Huolto toivottaa kaikille

VALOA PIMEYTEEN!
Myyrmäen Huolto Oy haluaa
omalta osaltaan vaikuttaa siihen,
että jokainen tiellä liikkuja näkyy.
Heijastimien jako alkaa marraskuun puolivälissä. Jaamme heijastimia
asiakaspalvelussamme; lisäksi henkilökuntamme jakaa niitä alueella
liikkuessaan.

TOIMISTO MYYRMÄKI:
Ojahaanrinne 4, 01600 Vantaa
Puh. (09) 530 6140

TOIMISTO PIHLAJISTO:
Tiirismaantie 6, 00710 Helsinki
Puh. (09) 530 6140

VIKAILMOITUKSET
VIRKA-AIKANA:
Puh. 040 354 9319

Puhelimitse
ma-pe

Puhelimitse
ma-pe

PÄIVYSTYS
VIRKA-AJAN ULKOPUOLELLA:
Puh. 040 731 1436

klo 08.00 - 16.00

Asiakaspalvelu on avoinna
kävijöille
maanantaisin klo 08.00 - 17.00
sekä ti-pe
klo 08.00 - 16.00

klo 08.00 - 16.00

Pihlajiston asiakaspalvelu on
avoinna kävijöille
ma, ti, to, pe klo 09.00 - 11.00
klo 12.00 - 14.00
ke
klo 13.00 - 17.00

Olemme jäsenenä:
 Isännöinnin auktorisointi ISA ry
 Isännöintiliitto
 Kiinteistöpalvelut ry

asiakaspalvelu@myyrmaenhuolto.fi | www.myyrmaenhuolto.fi

