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toiminta-alue

Kehitetään Myyrmäkeä yhdessä
tämiseksi. Tykkääjiä on kertynyt jo
useampi sata. Tarkoituksena on lisätä
myyrmäkeläisten omaa aktiivisuutta
osallistua ja osallistaa, lisätä alueen
yhteisöllisyyttä ja elämää, ”toimintaa,
joka yhdistäisi erilaiset, eri-ikäiset ja
erilaisista taustoista tulevat myyrmäkeläiset”.
Me Myyrmäen Huollossa haluamme
osaltamme tiivistää yhteistyötä toiVantaa sai uuden valtuuston kunta-

kossa. Myyrmäki-liikkeen tavoitteena

mialueellamme,

vaaleissa 28.10. Uusilla kunnanvaltuu-

on kerätä ideoita Myyrmäen aseman

demme, omien asukkaidemme kans-

tetuilla on monta pähkinää purtavana

– Asukkaiden aseman – kehittämisek-

sa: parantaa palvelua, mutta myös

ja lupauksia lunastettavina. Moni asia

si: lisätä turvallisuutta, viihtyvyyttä ja

niitä arjen pieniä asioita. Myyrmäen

lähtee kuitenkin liikkeelle lähidemo-

toimintaa.

Huolto peukuttaa yhdessä tekemisen

kratiasta: arjesta omalla asuinalu-

omien

taloyhtiöi-

puolesta.

eella. Myyrmäessä on syksyn aikana

Myös facebookissa on koottu ihmisiä

aktivoiduttu niin työpajoissa kuin ver-

ja ajatuksia kasaan Myyrmäen kehit-

Pihlajistossa huolto pelaa
Myyrmäen Huolto aloitti isännöin-

Isännöitsijä Ahti Pippurin lisäksi

tipalvelut

Pihlajistossa

Pihlajistossa palvelee kaksi huolto-

1.9.2011. Tämän vuoden syksyllä toi-

miestä, kiinteistöassistentti sekä ker-

minta kasvoi huoltopalveluilla. Isän-

ran viikossa tai tarvittaessa tekninen

nöintipalveluiden puolella asiakasta-

isännöitsijä ja huoltotyönohjaaja.

Helsingin

loyhtiöitä on 10 (638 huoneistoa) ja
huollossa yhdeksän (575 huoneistoa).

– Taloyhtiöiden puheenjohtajille järjes-

Toki kasvua haetaan sekä isännöinnis-

tetyssä keskustelutilaisuudessa ensim-

sä että huollossa. Yhtä rivitaloyhtiötä

mäisen vuoden palaute oli positiivista.

lukuun ottamatta kaikki kiinteistöt

Meidän tehtävänämme on nyt tulla ta-

ovat kerrostaloja. Asukkaita Pihlajis-

loyhtiöille ja asukkaille tutuksi. Onneksi

tossa on kaikkiaan kolmisentuhatta.

toimistomme sijaitsee keskeisellä paikalla, joten toimistollemme on helppo
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tulla käymään, Pippuri iloitsee.

Pääkirjoitus
sisällysluettelo
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Toiminta-alueet
Mika Lehtonen

	Kehitetään Myyrmäkeä yhdessä

toimitusjohtaja

Pihlajistossa huolto pelaa
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Pääkirjoitus

4

Talossa tapahtuu
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Uusia koneita

	Esittelyssä Wille 655
6

Ohjeita osakkaalle

Myyrmäen Huolto Oy on hyvää vauhtia menossa oikeaan suuntaan:

	Remontti käyntiin netissä

Yhtiömme asiakasmäärä on ollut hyvässä kasvussa ja taloudellisesti olem-

8

me terveellä pohjalla. Toiminnan laadukkuudesta kertoo se, että emme

Mielipide

	Kirsti Hiltunen
9

menettäneet yhtään asiakasta viime tilikaudella.

Yhteistyökumppani
Eerola-Yhtiöt Oy

10 Myyrmäen Huolto Oy:n
hallitus
11 Oma työntekijä
Samu Piikkilä

Vaikka saamme lukea lehdistä jatkuvasti ikäviä uutisia talousrintamalta,
meidän taloudellinen tuloksemme oli hyvä. Myös työtilanne näyttää vakaalta eteenpäinkin katsottaessa. Onnistumiseemme ovat vaikuttaneet
vahvasti asiakkaamme, olemmehan virittäneet organisaatiotamme heidän odotustensa mukaisesti: Meillä on kaksi teknistä isännöitsijää, jotka
auttavat asiakasyhtiöitä ja yhtiöiden osakkaitta remonteissa; Olemme
nimenneet yhden pidetyimmistä huoltomiehistämme Samu Piikkilän

Hyvää Joulua!

työnohjajaksi. Hänen tehtävänsä on kehittää ja jalkauttaa laadukkaita
huoltotyömalleja kentälle; olemme lisänneet konekantaamme yhdellä Wille 655 kiinteistönhoitokoneella; isännöintiin on lisätty resursseja, minkä
tarkoituksena on vähentää isännöitsijöiden kohdemäärää ja parantaa näin
isännöinnin laatua. Kaikki nämä satsaukset on tehty asiakaspalautteen ja
hallituksen strategisten linjausten pohjalta.
Asiakasyhtiöiden osakkaiden remonttineuvontaa on kehitetty lisäämällä
selkeitä ohjeita erityyppisille remonteille yhtiömme nettisivuille. Otamme
vastaan remontti- ja vikailmoitukset nettisivuiltamme suoraan huoltokirjaamme. Järjestämme asiakaspalautekeskusteluja, jotta laatumme kehittyisi jatkuvasti. Tälläkin kaudella on tulossa asiakasiltoja, joissa käsitellään
asiakkaitamme kiinnostavia aiheita. Etsimme myös uusia alihankkijoita
kumppaneiksemme.
Olemme perustaneet Pihlajistoon toimiston, jossa on isännöitsijän ja kiinteistöassistentin lisäksi kaksi huoltomiestä huolehtimassa alueen isännöinti- ja kiinteistönhuoltotöistä. Ostimme Pihlajiston huollon irtaimistoa, sekä
Kramer kiinteistönhoitokoneen.
Meillä on vakaa usko ammattitaitoomme ja menestykseemme, kun toimimme arvojemme (vuorovaikutus, palveluhalukkuus, luotettavuus ja keskinäinen arvostus) ja asiakkaidemme odotusten mukaisesti.
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Talossa tapahtuu
Hyvää JOULUA
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Joulunaikana
muistettavaa:
 Muista yleinen siisteys:
lakaise kuusen havut mennen
tullen rappukäytävältä.
 Suosi sähkökynttilöitä
kuusen oksilla.
 Jäähdytetty kinkunrasva
kuuluu bioroskikseen.
 Joulukuusen oikea paikka
pyhien jälkeen on jätepisteen
läheisyydessä.
 Lahjapaperit eivät kuulu
paperinkeräykseen.
 Toimita suuret roskat
jätepisteeseen vasta
joulunpyhien jälkeen.

TALVEN MUIS
TILISTA
ASUKKAILLE
:





Kuuluuko asukkaille
parkkiruudun
puhdistus lumesta?
MUISTA

Pidä lämpö si
sällä ja ikkuna
t ja
parvekkeenov
et suljettuina
lämmityskaud
ella.
Lähtiessäsi au
tolla älä jätä
lämmitysjoht
oa tolppaan.
Se on vaarak
si lapsille.

Avotulet eivä
t kuulu parvek
keelle.
Sisätiloissa m
uista sammut
taa
kynttilät.

www.myyrm

aenhuolto.fi

Kyllä kuuluu.
Huoltoyhtiö auraa parkkialueen
ajoväylät, asukkaat vastaavat
kukin omasta parkkiruudustaan.

www.myyrmaenhuolto.fi

KYSELY

Myyrmäen
Huolto palvelee myös
joulunpyhinä:

Mitä pidit uudistuneesta
Meidän taloyhtiö -lehdestä?

Toimistomme on suljettuna
ajalla 24.12. - 26.12.2012
Uudenvuoden aattona 31.12.2012
suljemme klo 14.00
Toimistomme ollessa suljettuna,
tavoitat päivystävän huoltomiehen
numerosta 040 7311 436

Anna palautetta ja toivomuksia
juttuideoista.

www.myyrmaenhuolto.fi/
yritys/palaute

www.myyrmaenhuolto.fi
4

UUSIA KONEITA

WILLE 655

Edeltävät talvet ovat olleet niin run-

tehtävä on seuraavat kuukaudet ajaa

tuodaan kottikärryt ja muut tarvitta-

saslumisia, että Myyrmäen Huolto Oy

ja siirtää lunta sekä hiekoittaa piha-

vat työkalut ja töiden jälkeen viedään

on päättänyt lisätä konekantaansa

alueita ja parkkipaikkoja. Talvikauden

lehdet ja muut roskat pois. Joulun jäl-

hankkimalla uuden Wille 655 kiinteis-

ulkopuolella lujatekoisella koneella

keen Wille hoitaa kuuset pois niistä

töhoitokoneen. Vastaavia koneita huol-

onnistuvat muutkin raskaat kuor-

taloyhtiöistä, joissa joulukuuset jäte-

lolla on jo kuusi joista kaksi pienempiä

maustyöt, kuten mullanajo ja pihan

tään piha-alueelle.

ja yksi suurempi. Willen pääasiallinen

muokkaustyöt. Talkooaikaan koneella

www.jatke.ﬁ
5

ohjeita osakkaille

REMONTTI

käyntiin netissä
Asunto-osakeyhtiölain mukaan osakas on velvollinen ilmoittamaan taloyhtiölle
asunnossa tapahtuvista muutos- ja remonttitöistä. Paperisodan välttämiseksi
Myyrmäen Huollossa siirryttiin marraskuun alusta sähköiseen järjestelmään.

Vuoden 2010 heinäkuussa voimaan
tulleen asunto-osakeyhtiölain tarkoituksena on ollut selventää remonttiin
liittyviä vastuita ja velvoitteita. Käytännössä tämä on kuitenkin tarkoittanut paljon paperitöitä ja päänvaivaa.
– Muutostöistä ilmoittaminen tarkoitti aikaisemmin, että lähettelimme
osakkaan kanssa samoja papereita
edestakaisin. Me halusimme tehdä
remontin suunnittelun ja toteutuk-

: Vasemmalla isännöitsijä Matti Törrönen, tekninen isännöitsijä Harri Nolvi, isännöitsijä Arja Pihlakari.

sen asukkaille mahdollisimman helpoksi ja 1.11.2012 alkaen olemmekin
siirtyneet muutostöiden käsittelyssä

– Osakkaan tulee huomioida monta

Huollon kotisivuilta. Laitinen muis-

sähköiseen järjestelmään, isännöitsijä

yksityiskohtaa ja sitä varten olemme

tuttaa, että mahdollisimman hyvin

MATTI TÖRRÖNEN toteaa.

laatineet omat ohjeistukset niin keit-

täytetty ilmoitus asianmukaisine liit-

tiö- ja kylpyhuonesaneerauksiin kuin

teineen tulee käsitellyksi että hyväk-

Yhteinen työkalu

lattiakorjauksiin, Törrösen kanssa oh-

sytyksi nopeimmin ja ilman erillisku-

Käytännössä Myyrmäen Huollon pal-

jeistusten laadinnasta vastannut isän-

luja. Tarvittaessa isännöitsijätoimisto

velu pitää sisällään muutostyöilmoi-

nöitsijä TAPANI LAITINEN selventää ja

pyytääkin lisätietoja osakkaalta.

tuksen vastaanoton, käsittelyn ja ar-

lisää, että Myyrmäen Huolto on omal-

kistoinnin. Uusi käytäntö palvelee eri

la sektorillaan sähköisten palveluiden

– Ilmoitusta ja liitteitä osakas voi täy-

vaiheissa eri toimijoita: osakasta it-

toteuttamisessa kärkikastia.

dentää lisätietopyyntöviestin mukana
tulevan ilmoituslinkin kautta.

seään, urakoitsijaa, taloyhtiötä ja esimerkiksi jälleenmyynnin osalta uutta

Muutostyöilmoituksen

asukasta.

remonttiohjeet löytyvät Myyrmäen
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pohja

sekä

ScanstockPhoto

Mahdollisimman hyvin
täytetty ilmoitus asianmukaisine liitteineen
tulee käsitellyksi että
hyväksytyksi nopeimmin
ja ilman erilliskuluja.

– Remontti aiheuttaa aina ylimääräis-

Tutki ja tiedota
Osana remontin suunnittelua on tär-

Osakkaan tulee huomioida

keä löytää sopiva ja luotettava ura-

monta yksityiskohtaa ja sitä

koitsija.

varten olemme laatineet
omat ohjeistukset niin keittiö-

– Vaikka kaikki olisikin tehty oikein,

ja kylpyhuonesaneerauksiin

vahinkoja sattuu aina. Urakoitsijan

kuin lattiakorjauksiin.

tä ääntä ja lisää edestakaisin kulkua
rappukäytävissä tai hississä. Naapureiden huomioiminen tarkoittaa myös
sitä, että remontista aiheutuvat jätteet tulee toimittaa pois kiinteistöltä,
yhtiön jäteastioita ei kuitenkaan saa

vastuuvakuutus tulee aina tarkistaa,

käyttää remonttijätteille. Tarvittaes-

ihan oman edunkin kannalta. Ja vaik-

sa myös rappukäytävää ja hissiä tulee

ka tekijöitä saisikin halvalla, näissä

suojalta. Tärkeätä on myös selvittää

asioissa on turha tinkiä vaan aina hoi-

työmiehille talon säännöt eli mihin ai-

taa maksut virallista tietä, Laitinen

varten. Työn toteuttamisesta tulee

kaan mitäkin työtä voi tehdä. Tässäkin

muistuttaa.

muistaa informoida muita asukkaita.

pätee pitkälti se terve maalaisjärki,

Tähän riittää ilmoitus rappukäytä-

Törrönen tietää.

– Kotitalousvähennys on ensi vuon-

vään, mistä käy ilmi remontin ajan-

nakin 2 000 euroa per henkilö, joten

kohta, kesto, tekijät ja asukkaan yhte-

kuitit kannattaa säilyttää verotusta

ystiedot.
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Mielipide

että olen Myyrmäen Huollon henkilö-

hankkeita: ei olisi yhtään pahitteeksi

kunnalle harmaita hiuksia aiheuttanut

kuulla jo ennakkoon, millaisia vastoin-

kyselemällä sitä sun tätä tasaiseen tah-

käymisiä on odottavissa ja voisiko eri

tiin. Ja voi nämä aina niin hyväntuuliset

hankkeita tehdä yhdessä.

ja palvelualttiit korjausmiesressukat,
joiden perässä olen ravannut kysele-

Oma roolini ei aina ole ollut helppo,

mässä ”miksi teet noin ja näin” ja ”kes-

kun vastuutakin on vuosi vuodelta tul-

tääkö tuo korjaus varmasti kauemmin

lut enemmän, kuten korjaushankkeiden

kuin sen, että auton perävalot vilahtaa

eteenpäin vieminen talon eri osissa.

nurkan taa”. No eipä kukaan ole minul-

(Joskus tuntuu, että olisi hyvä olla itse-

le kiukutellut, herttaisesti ovat kohdel-

kin sähkömies, putkimies tai ilmastoin-

leet ja neuvoja antaneet. Kiitos siitä.

nin asiantuntija.) Meidän 50 asunnon ta-

Suurimmat kiitokset kuuluvat Mika

lossa henki on kuitenkin aina ollut hyvä

Vilahtipa sähköpostiini taannoin Myyr-

Ylitalolle, Sari Leppäselle, Hannu

ja yhteinen voimavaramme. Mukavien

mäen Huollon toimitusjohtaja Mika

Hämäläiselle sekä Vesijohtoliike

ihmisten kanssa on mielekästä kehittää

Lehtosen

Gromoffille. Enpä ole kuin vähän eh-

talon eteenpäin, onpa kyseessä sitten

tinyt inahtaa ja hommat on jo hoidettu.

oman talon väki tai huollon kaverit. Ja

mielipidekirjoituspyyntö

Meidän taloyhtiö -lehteen. Ymmärrän

kaipa nuo asukkaat ovat olleet suurin

kyllä hänen ajatuksenjuoksuaan: olen-

piirtein tyytyväisiä myös meikäläiseen..

han ollut taloyhtiömme, Myyrinkeitaan,

Olisipa muuten mielenkiintoista tietää,

hallituksessa 38 vuotta ja siitä ajasta

löytyykö muita, joilla on pitkä hallitusura

19 puheenjohtajana. Tuona aikana olen

Myyrmäen Huollossa, vaihtaa ajatuksia

nähnyt Myyrmäen Huollon eri vaiheet

ja ihmetellä ajan kulkua. Muutenkin toi-

Ystävällisin terveisin

nousuine ja laskuineen. Ilokseni voin to-

voisin, että me alueen puheenjohtajat

Kirsti Hiltunen

deta, että suunta on viime vuodet ollut

olisimme enemmän yhteyksissä. Mones-

Myyrinkeidas

jälleen noususuhteinen. Senkin arvaan,

sa talossa, kuten meillä, edessä on isoja
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RTV-Petikosta kaikki kotisi pintamateriaalit!

Tapetit
Laatat
Parketit
Laminaatit

Vantaa: Petikontie 5, 01720 Vantaa p. (09) 5465 1500 Palvelemme: ark 6.30–19, la 9–16

Yhteistyökumppani
EEROLA-YHTIÖT OY
Eerola-Yhtiöt ja Myyrmäen Huolto

jokainen voi myös itse tehdä enna-

ovat yhteistyökumppaneita kuuden

koivaa työtä vaikkapa pitämällä suih-

vuoden ajalta. Mutta pitäisikö asuk-

kutilan lattiakaivon sihdin puhtaana.

kaan olla huolissaan, kun norsu-logol-

Ja jos vesi jää lavuaariin seisomaan

la varustettu punainen loka-auto sit-

tai pönttö pulputtaa, huoltomieheen

ten ilmestyy oman taloyhtiön pihaan?

kannattaa olla ajoissa yhteydessä.

– No yleensä ei, kiinteistöyksikön joh-

Näin joulun alla Laine muistuttaa, että

taja Jarno Laine naurahtaa.

sitä kinkun paistorasvaa ei saa laittaa
viemäristä alas.

– Pääosin työmme on etupainotteista
siis ennakoivaa työtä: putkien huuhte-

– Pääsääntönä tulisi pitää, että niin

lua ja sadevesikaivojen tyhjentämistä.

putket kuin pöntöt ovat vain veden

Näillä töillä pyrimme huolehtimaan,

tuloa ja menoa varten. Topsipuikot ei-

että viemäreihin ei kerry tukoksia tai

vät kuulu vessanpönttöön, vaikka me-

sadevedet pääse valumaan kellarei-

nisivätkin sujuvasti alas. Viemäriput-

hin ja piha-alueille. Lisäksi talviaikaan

kisto on kiinteistön verisuonisto: jos

ajamme lumet pois ja talkooaikaan

Vinkiksi sitä ylijäävää kinkun

johonkin kohtaan tulee tukos, hätä on

tuomme vaihtolavat kierrätystä var-

rasvaa varten, Laine suosittelee

lähellä - ihan konkreettisestikin.

ten.

ensin jäähdyttää ja kovettaa
rasvan, minkä jälkeen se on

Laineen vetämässä kiinteistöyksikös-

Laine laskee, että viemäriputkien

helppo siirtää luonnontuotteena

sä työntekijöitä on runsaat 30. Palve-

huuhtelu tulisi taloyhtiöissä tehdä 5-7

biojätteisiin.

lu pelaa ympäri vuorokauden ja apu

vuoden välein.

on paikalla parin tunnin sisällä.

– Taloudellinen panostus maksaa kyl-

– Ja meidän puhelimeen vastaa aina

lä itsensä takaisin. Jos vaihtoehtona

työt, euromäärät ovat moninkertaiset

on tukoksesta aiheutuvat vesivahin-

– puhumattakaan asukkaille koituvas-

got ja niiden korjaus- ja puhdistus-

ta harmista. On tärkeää muistaa, että
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ihminen, Laine lupaa.

Myyrmäen Huolto Oy:n
hallitus

Kuvassa hallitus (vas) Timo Suurnäkki, Markku Lemmilä, Timo Heinonen, Ari Katz, Asko Haimi,
Pirkko Innamaa ja Jouko Stenroos.

 Myyrmäen Huolto Oy

Myyrmäen Huolto Oy sai uuden hallituksen yhtiökokouksessa 23.10.2012.

on toiminut yli

Tulevan kauden pääasioita ovat muun muassa yhtiön uudet toimitilat, sekä

40 vuotta.

yhtiön toiminta-alueiden selkeyttäminen (mitä palveluita ja missä).

 Yhtiössämme

Henkilökunnan osalta tärkeitä teemoja ovat kannustavan palkkausjärjestelmän

työskentelee yli 50

sisäänajo ja jatkuvan osaamisen ylläpitäminen.

alan ammattilaista.

Asiakasnäkökulmasta kehitettäviä asioita ovat asiakasyhtiöiden

 Yhtiön omistaa 73

kustannustehokkuuden parantaminen, sähköisen huoltokirjan kehittyminen,

Myyrmäen alueen

asiakaspalautteen kerääminen sekä lisäarvon tuottaminen asiakkaille.

taloyhtiötä.
 Isännöimme yli sataa

Menestyksellistä toimikautta!

taloyhtiötä, joissa on
yli 5 500 asuntoa.

Hallitus järjestäytyi seuraavalla tavalla:
Puheenjohtaja

 Kiinteistönhuoltomme

Ari Katz (As Oy Myyrinterttu)

Varapuheenjohtaja Timo Heinonen (As Oy Myyränniitty)

hoidossa on yli 130

Jäsenet

taloyhtiötä.

Pirkko Innamaa (As Oy Myyrinpaju)

 Myyrmäen Huolto Oy

Markku Lemmilä (As Oy Myyränpesä)
	Jouko Stenroos (As Oy Myyrinjuuri)

omistaa Myyrmäessä

Timo Suurnäkki (As Oy Myyrinranta)

autopaikoitusalueita,

Asko Haimi (As Oy Myyrinkoivu)

joissa on yli 2 500

Varajäsen

autopaikkaa.
Hallituksessa on yksi uusi jäsen ja muut jatkavat edelliseltä kaudelta.
Hallitus istuu vuoden kerrallaan.
10

Samu
Piikkilä
Terve, olen Samu Piikkilä. Saatan olla
teistä monelle tuttu tyyppi, onhan
Myyrmäen Huollossa eri tehtävissä
kertynyt pian jo yhdeksän vuotta.
Aloitin työt aikoinaan konepuolella eli
tein ihan kaikkea lumenaurauksesta
maanrakennushommiin. Sieltä siirryin
kiinteistönhoitajaksi ja tiiminvetäjäksi. Nyt olen syyskuun alusta asti toiminut työnohjaajana. Seutu on tullut tutuksi ja kokemusta kertynyt; nyt onkin
hienoa päästä palvelemaan asiakkaita
hieman eri näkökulmasta.
ta järkevin kustannuksin. Tällä alalla

tenkin tässä hommassa on tärkeää,

Vastuullani on parinkymmenen kiin-

haasteita riittää niin työn tekemisen

että osaa kohdata ihmiset aidosti. Po-

teistönhoitajan työnopastus, - ohjaus

merkeissä kuin uusien työkalujen,

sitiivinen asenne kantaa pitkälle.

ja - suunnittelu. Koen edelleen ole-

mm. sähköisen työnohjausjärjestel-

vani yksi heistä, sillä olen käytännön

män käytössä. Olemme viime vuosina

Ikää minulla on 36 vuotta. Perheesee-

töissä mukana: tuuraan ja tuunaan.

kehittäneet toimintojamme, mutta

ni kuuluu vaimo, 13-vuotias poika ja

Asemani puolesta olen linkki sekä

koen, että mahdollisuudet ovat vielä-

koira. Kesäisin kierrämme maata mat-

työnjohdon että kenttähenkilöstön

kin suuremmat.

kailuautolla ja talvella meidät löytää
usein laskettelurinteestä. Työpäivän

välillä, mutta myös asiakkaiden eli taloyhtiöiden suuntaan. Parasta aikaa

Nuorempana tein töitä vähän liian-

jälkeen parasta vastapainoa on kui-

pohdimme yhdessä isännöitsijöiden

kin kanssa. Sen ”oppikoulun” jälkeen

tenkin, kun painun koiran kanssa pa-

kanssa, kuinka voisimme jatkossa

tiedän nyt omat rajani. Etuna koke-

riksi tunniksi metsään.

tarjota asukkaille entistä monipuo-

muksesta on, että huomaan herkästi,

lisempia ja laadukkaampia palvelui-

mitkä fiilikset työkavereilla on. Muu-
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Myyrmäen Huolto Oy järjesti piirustuskilpailun Myyrmäen alueen päiväkodeissa,
jotka ovat isännöimissämme taloissa. Julkaistun piirustuksen tekijän päiväkoti
sai 200 € lahjoituksen yhtiöltämme piirustusvälineiden ostamiseen.
Voittajaksi raatimme valitsi Kaisan 6v., joka on Koskikujan päiväkodista.

Rauhallista Joulua ja
Onnekasta Uutta Vuotta!

Toimisto myyrmäki:
Patotie 2, 01600 Vantaa
Puh. (09) 530 6140

Toimisto pihlajisto:
Tiirismaantie 6, 00710 Helsinki
Puh. (09) 530 6140

Puhelimitse
ma-pe

Puhelimitse
ma-pe

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 aasiakaspalvelu on
avoinna kävijöille
ma, ti, to, pe klo 10.00 - 14.00
ke
klo 13.00 - 17.00

Vikailmoitukset:
Puh. 530 61430
Arkisin
klo 07.00 - 15.30
(pyhäpoikkeukset)
Päivystys:
Puh. 040 7311 436
Arkisin klo 15.30 - 07.00
viikonloppuisin ja pyhinä 24 h
Olemme jäsenenä:
 Isännöinnin auktorisointi ISA ry
 Isännöintiliitto
 Kiinteistöpalvelut ry

asiakaspalvelu@myyrmaenhuolto.fi | www.myyrmaenhuolto.fi

