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TOIMINTA-ALUE

Sopivasti uutta ja vanhaa, suurta ja pientä
www.myrtsi.ﬁ.

kenneta, vaan kokonaisuuden lasketaan olevan valmis vuoden 2016 aikana.
Paikallisten toimijoiden ja palveluntarjoajien tukeminen lähtee usein
myös hyvin pienistä valinnoista. Meillä Myyrmäessä tarjolla onkin lähes
kaikkia, aina ei tarvitse siis lähteä
merta edemmäksi kalaan. Ja yleensähän jonkun lähipalvelun merkityksen
huomaa vasta sen poistuttua. Ei odoVierivä kivi ei sammaloidu, sanotaan:

sä, minkä jälkeen laajennusosan työt

ta sitä hetkeä, vaan tuetaan paikalli-

Myyrmäessä uusi vuosi toi mukanaan

pääsevät alkuunsa. Palveluntarjonta

sia yrittäjiä!

uusia päätöksiä ja hankkeita, niistä

tulee kasvamaan Prisman ja erikois-

suurimpana mainittakoon kauppa-

liikkeiden myötä, mutta myös alueen

keskus Myyrmannin laajentaminen.

ilme tulee muuttumaan Prsiman vie-

P.S. Myyrmäki-seura ja Myyrmäki-liike

Kosteusongelmista kärsineen entisen

reen nousevien asuinkerrostalojen,

aukaisivat uudet, yhteiset kotisivunsa

terveysaseman purkutyöt saataneen

pihojen ja pysäköintialueiden osalta.

19.12.2012 osoitteessa www.myrtsi.ﬁ.

valmiiksi kesäkuun loppuun mennes-

Kerralla ei kuitenkaan maailmaa ra-

Kannattaa käydä klikkaamassa!

Pihlajistossa kesäkausi alkaa osittain

projekteja, mitkä odottavat lopullista

muun muassa Pihlajistontie 1:ssä si-

uuden henkilökunnan voimin: joulu-

hyväksyntää.

jaitsevan tontin asemakaavamuutos.

kuun loppupuolella kiinteistönhoitaja-

– Esimerkiksi talossa, missä myös mei-

Vapaalle tontille on 70-luvulta lähtien

na aloitti OSKU SYRMÄ. Yli 15 vuotta

dän toimistomme sijaitsee, harkinnas-

kaavailtu uimahallia ja sitä asukasyh-

Pihlajiston asukkaita palvellut huolto-

sa on julkisivusaneeraus ja parvek-

distys ajaa vahvasti kaupunkisuunnit-

mies ALPI KIVELÄ jää puolestaan ke-

keiden kunnostus, isännöitsijä AHTI

teluvirastolle lähettämässään lausun-

sän korvilla eläkkeelle ja hänen saap-

PIPPURI mainitsee.

nossaan.

paisiinsa astuu JUKKA TAPONEN 2.4.

– Isoin hanke on kuitenkin Satopihla-

Myös Myyrmäen Huollossa toivotaan

alkaen.

jassa syksyllä käynnistyvä putkisanee-

alueen kehittymistä entistä vetovoi-

raushanke.

maisemmaksi asuinalueeksi. Palvelu-

Pihlajistossa valmistaudutaan myös tu-

Alueen yleisestä kehityksestä keskus-

jen läheisyys ja yleinen viihtyvyys on

leviin hankkeisiin: asiakastaloyhtiöissä

teltiin 5.3. järjestetyssä asukasyhdis-

kaikkien etu.

on päätäntävaiheessa useita isompia

tyksen vuosikokouksessa. Esille nousi
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Muutoksia miehityksessä ja
uusia projekteja

Pääkirjoitus
SISÄLLYSLUETTELO
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TOIMINTA-ALUEET
Mika Lehtonen

Sopivasti uutta ja vanhaa,

toimitusjohtaja

suurta ja pientä
Muutoksia miehityksessä ja
uusia projekteja
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PÄÄKIRJOITUS
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TALOSSA TAPAHTUU
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KEVÄTTALKOOT

KEVÄT ON SAAPUNUT ja Myyrmäen Huolto Oy jatkaa kehitysural-

Kevät toi, kevät toi maalarin...

laan eteenpäin. Meillä on selkeät tavoitteet ja näkemys siitä, kuinka

OHJEITA OSAKKAILLE

saavutamme ne. Laatu ei ole meille ainoastaan sana paperilla, vaan

Asiakasiltojen antia

se ohjaa kaikkea toimintaamme. Asukasläheinen toimintamme ”kuin

6
8

MIELIPIDE
Maria Hellström
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YHTEISTYÖKUMPPANI

oma talonmies” näkyy huoltotyön laadussa. Olemme täyden palvelun
talo, josta saa kaikki asumisen palvelut samalta tiskiltä. Yhtiömme toiminnan kehittämiseen osallistuu asiakkaittemme lisäksi koko yhtiön
henkilökunta.

Suomen Talokeskus Oy
10 MYYRMÄEN HUOLTO OY
PALKKAA KESÄTYÖNTEKIJÖITÄ
11 HENKILÖHAASTATTELUSSA
Arja Puustinen
Myyrmäen Huolto onnittelee kaikkia
ylioppilaita, ammattiin valmistuvia
sekä koulunsa päättäviä!

Meillä on nyt näkyvissä yhtiömme huoltotoimessa sukupolvenvaihdos. Huollon iäkkäiden työntekijöiden mukana meiltä lähtee tänä
vuonna paljon työkokemusta (yli 140 vuotta), kun useita pitkään palvelleita työntekijöitämme jää ansaitulle eläkkeelle. Uusien henkilöiden rekrytoinnit on jo aloitettu. Uutta osaavaa henkilökuntaa tiedämme saavamme hyvällä työnantajamaineellamme ja yhteistyöllä alan
oppilaitosten kanssa.
Se, että henkilökunta viihtyy yrityksessämme pitkään, on suunnitelmallisen henkilöstöpolitiikkamme ansiota. Huolehdimme henkilöstön
työturvallisuudesta, työhyvinvoinnista, työtapojen oikeellisuudesta, työkalujen toimivuudesta sekä kannustamme heitä kuntoilussa.
Henkilökuntamme koulutussuunnittelu perustuu asiakasodotuksiin.
Näin toimimalla saamme asiakastyytyväisyyden säilymään korkeana
ja tämä mahdollistaa henkilökunnalle onnistumisia omassa työssään.
Asiakasyhtiöittemme talouden hallinta ja heidän etujensa ajaminen
on yksi tulevan kauden fokuksista. Toivomme asiakkaittemme keskinäistä verkostoitumista, jotta tuleviin suuriin korjaushankkeisiin saataisiin etuja ryhmäkilpailuttamisella.
TOIMINTAMME PIHLAJISTOSSA on saanut käyttöönsä aputoiminimen
mh-kiinteistöpalvelut. Tällä pyrimme vahvistamaan käsitystä, että
olemme myös Pihlajistossa alueellinen toimija. Yhtiöllämme on oma
paikallinen organisaatio ja meillä on myös hyvät kasvunäkymät Pihlajistossa, sillä asukkaat arvostavat palvelun paikallisuutta. Myös Pihlajistossa jää toinen alueen huoltomiehistä eläkkeelle. Hänen tilalleen
meillä on jo valmiina uusi innokas ja kokenut ammattilainen.
Oikein hyvää kevättä ja kesän alkua!
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Risuja ja ruusuja,
kommentteja tai kiitoksia.
Tehdään yhdessä
toiminnastamme entistä
parempaa!

ILOA JA VALOA!

MY YRMÄEN
HUOLTO OY:N
VÄKI TOIVOTTAA

KAIKILLE
AURINKOISTA
KESÄ Ä!

***
KIITÄMME saamistamme
kehuista lumitöiden osalta.
Keväällä hoidamme muun
muassa hiekat pois pihoilta
ja lannoitamme nurmikot.

MUISTA

LOMALLE

LÄHTIJÄN VINKIT
 Käännä tai keskeytä
postinjakelu
 Sovi naapurin tai tuttavan
kanssa kukkien kastelusta
 Laske sälekaihtimet alas,
jotta lämpö pysyy ulkona
 Sulje ikkunat ja laita ovi
takalukkoon

KEVÄÄN JA
KESÄN
LIPUTUSPÄIV
ÄT

27.4. Kansa
llinen
veteraanipäiv
ä
 1.5.
Vappu
 9.5.
Eurooppa-pä
ivä
 12.5.
J.V. Snellman
nin
päivä sekä
Äitienpäivä
 19.5.
Kaatuneiden
muistopäivä
 4.6.
Puolustusvoim
ain
lippujuhlan p
ä
iv
ä
 22.6.
Juhannus
 6.7.
Eino Leinon p
äivä


www.myyrmaenhuolto.ﬁ

MYYRMÄEN HUOLLON
KESÄAUKIOLOAJAT

VALOKUVAUSKILPAILU:
ELÄMÄÄ MYYRMÄESSÄ

Kesäkuussa toimisto palvelee
normaalisti.
Juhannusaattona, torstaina 20.6.,
toimisto on avoinna 08.00-14.00.

ZOOMAA JA OSALLISTU,
kolme parasta valokuvaa
palkitaan.
Ajankohta 1.5.–30.8.2013

Heinäkuussa toimisto on avoinna
ma-pe klo 08.00-16.00

Maksimi kolme kuvaa / henkilö. Kuvien taso
vähintään 10 Mpix. Kuvat voit lähettää jpg- tai
tif-muodossa osoitteeseen:
mika.lehtonen@myyrmaenhuolto.ﬁ

www.myyrmaenhuolto.ﬁ

Yhtiö saa kaikkien lähetettyjen kuvien käyttöoikeudet veloituksetta käyttöönsä.
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KEVÄTTALKOOT
KEVÄT TOI, KEVÄT TOI MAALARIN…

Talven jäljet paljastuvat lumien sulettua ja piha-alueet
kaipaavat kunnossapitoa, joskus yllättävääkin sellaista.
Osa huolto- ja korjaustöistä, kuten hiekanpoisto, kuuluu
Myyrmäen Huollon tehtäviin, mutta hyvä tapa laittaa
oma piha-alue kuntoon on myös taloyhtiön omat kevättalkoot.
Konetiimin huoltomestari MIKA YLI-

myös hyvä syy käydä omat nurkat läpi.

TALO kehottaa taloyhtiötä tekemään

– Taloyhtiölle on kannattavampaa

talkoita varten lava- ja tarviketilauk-

tilata sekatavaralava kuin että asuk-

set hyvissä ajoin.

kaat jättävät roskakatokseen pois hei-

– Mitä tarkemmin määrät ja tarpeet

tettäviä tavaroita, jolloin joudumme

on tilauksessa määritelty, sen parem-

velottamaan niiden pois viemisestä.

Muista myös

pi. Yleensähän kyse on kottikärryistä

Eikä unohtaa saa myöskään talkoiden

valtakunnallinen

ja haravoista, mutta usein tarvitaan

sosiaalista puolta. Yhteishenki kasvaa

siivouspäivä 25.5.

myös puutavaraa tai maalia vaikkapa

ja naapureita oppii tuntemaan, kun

Lisätietoja

leikkipaikkojen puunaamiseen.

asioita tehdään yhdessä.

www.siivouspaiva.com

Ylitalo muistuttaa, että talkoot ovat
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OHJEITA OSAKKAILLE

ASIAKASILTOJEN
ANTIA
Myyrmäen Huolto Oy järjesti maaliskuussa kaksi asiakasiltaa taloyhtiöiden hallitusten jäsenille. Asiantuntijoiden
alustamana keskustelua käytiin kattavasti niin ajankohtaisista teemoista kuin pitkän tähtäimen suunnitelmistakin.

Asiakasillat järjestettiin 5.3. ja 12.3.
Ensimmäisessä tapaamisessa Myyrmäen Huollon toimitusjohtaja MIKA
LEHTONEN teki yhteenvetoa ajankohtaisista asioista ja koko toimialaa
koskevista uutisista sekä tulevaisuuden visioista.
– Kuluvana vuonna kehittämiskohteitamme ovat kiinteistöhuoltosopimusten päivittäminen ja isännöinnin
laadun parantaminen, jota varten
olemme jo lisänneet isännöitsijöiden
määrää. Tuleviin suuriin korjaushankkeisiin suosittelemme taloyhtiöitä
hyödyntämään ryhmähankkeita: yhdessä suunnittelu, kilpailuttaminen ja
toteuttaminen alentavat kustannuksia, mutta myös vahvistaa asiakkaan
asemaa suhteessa toimijoihin.
Lehtonen viittasi esityksessään myös
Kiinteistöliiton arvioihin tulevan kauden kaukolämmön ja veden maltillisista hinnankorotuksista, jätehuollossa ja vakuutuksissa korotukset ovat
hieman suurempia.

– Meidän tehtävämme on löytää säästöpotentiaalia asiakkaillemme esimerkiksi lämmityksen ja ennakoivien
toimenpiteiden kautta.
PUHETTA PERUSASIOISTA
Finib Oy:n vakuutusmeklari EEVA
LIUKKONEN selvitti kiinteistövakuuttamisen perussääntöjä, sekä vastuualueita: kotivakuutus on asukkaan
henkilökohtaisesti ottama, taloyhtiöiden osalta kiinteistövakuutus on aina
asunto-osakeyhtiön vastuulla.
– Karkeasti voisi sanoa, että kiinteistövakuutukseen kuuluvat talon rakenteet sekä ne kiinteät kalusteet ja
laitteet, mitkä ovat alkuperäisiä tai
kaikkiin huoneistoihin asennettuja.
Kotivakuutus taas kattaa asukkaan
irtaimiston sekä itse asennetut laitteet, mutta vain jos se sisältää myös
vastuuvakuutuksen. Kiinteistövakuutus kattaa omaisuusvahingot niissä
tapauksissa, kun kyseessä on LVIS
- tekniikan rikkoontuminen, luonnonilmiö tai asuintaloon kohdistuva tulipalo tai rikos.
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Paljon keskustelua herätti myös Isännöinti M. Ryyppö ky:n VESA RYYPÖN
esitys maalämmöstä.
– Investointina maalämpöön siirtyminen on toki mittava kustannuserä,
mutta pitkällä tähtäimellä se maksaa
itsensä takaisin moninkertaisesti ja
varsin nopeasti. Varsinkin öljylämmitystaloissa ovat lämmityskustannukset nousseet voimakkaasti ja ne
voivat olla jopa 50 prosenttia talon
kaikista kuluista. Yksi hyötynäkökulma lisää on maalämmön ympäristöystävällisyys.
Ryypön esimerkkikohteessa lämmitysmenot olivat hankkeen aloitusvaiheessa edellä mainitulla tasolla
talon kokonaiskustannuksista. Maalämpöön siirtymisen jälkeen sama
summa siirretään talousarviossa
edelleen energiasarakkeeseen, mutta
erotus käytetään lainan lyhennykseen
ja korkoihin.
– Maalämpölaitteiden hyötysuhde on
ollut ¼ eli kun laitetaan prosessiin

Asiakasillat pidettiin Kilterin koulun auditoriossa. Paikalla oli pääosin
taloyhtiöiden hallitusten puheenjohtajia ja hallituksien jäseniä.

1 kW sähköä, on saatu lämpöä 4 kW.
Näillä arvoilla hankkeen takaisinmaksuaika on alle 10 vuotta. Uusimmilla
laiteilla saadaan hyötysuhteeksi jo
1/7 eli, kun laitetaan prosessiin 1 kW
sähköä, saadaan 7 kW lämpöä. Tällöin
myös takaisinmaksuaika puoliintuu.

maan päätoteuttaja tulee ilmoittamaan joka kuukausi Verohallintoon
työntekijöidensä tiedot. Tämä koskisi myös taloyhtiöiden rakennus- ja
saneeraustöitä, kuten julkisivutöitä,
putkiremontteja ja vesikaton korjauksia.

NÄKÖKULMIA TÖIDEN
TILAAMISEEN
Asianajaja ANTTI MERILÄINEN asianajotoimisto Elosta muistutti läsnäolijoita harmaan talouden torjuntatyöstä paitsi valtion tasolla myös
yksittäisen tilaajan näkökulmasta.

– Tilaajan vastuulla on selvittää yhteistyökumppanin taustat ja esimerkiksi verotiedot. Urakoitsijalta tulisi
pyytää tilaajavastuulain edellyttämät
paperit, ulkomaalaisten työntekijöiden työluvat sekä vaatia kuvallisten
ja veronumerollisten henkilötunnisteiden käyttöä työmaalla, Meriläinen
luettelee. – Aliurakoitsijaa ei kannata
valita pelkästään taloudellisen edun
perusteella vaan ensisijaisesti ammattitaito ja luotettavuus kärkenä.

– Tyypillisiä ilmenemismuotoja ovat
pimeiden palkkojen maksaminen,
kuittikauppa, pimeät yrittäjätulot ja
lyhyen elinkaaren yritysten käyttö verojen välttämiseksi.
Rakennustyömailla on suunnitteilla
ottaa vuoden 2014 alusta käyttöön
niin sanottu ilmoitusmenettely: työ-

Taloyhtiöiden ryhmähankkeiden puolesta puhui Suomen Talokeskus Oy:stä
ja useista Myyrmäen Huollon isoista
korjausprojekteista vastannut JUHA
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HARTIKKA. Hän korostaa, että ryhmähankkeisiin kannattaa varata riittävästi aikaa.
– Ensiksi tulisi selvittää mitä tehdään ja
miten sekä nimetä hankeen johto. Tiedottaminen ja dokumenttien tasapuolinen jakaminen ovat avainasemassa,
kun mukana on useampia osallistujia.
Myös suunnitelma mahdollisen epäonnistumisen kannalta olisi syytä tehdä
jo hankkeen esiselvitysvaiheessa.
Omien kokemustensa perusteella
Hartikka tietää, että ryhmähankkeita
voi tehdä niin suuriin kuin pienempiinkin tarpeisiin, putkiremonteista
kuntokartoituksiin.
– Ryhmähankkeessa tilaajan asema
on aina vahvempi ja kokonaiskustannuksissa päästään säästön puolelle.
Myös talokohtainen läpimenoaika on
lyhyempi, Hartikka nimeää etuja.

Mielipide

Sain isännöitsijä ARJA PIHLAKARILTA pyynnön kirjoittaa Meidän taloyhtiö -lehteen.
Ensin ajattelin, että mitäs minä, vasta vuoden Myyrintuomen hallituksen puheenjohtajana ja saman verran hallituksessa olleena
voin jakaa. Tarkemmin ajateltuani mahdollisuus tuntui kiinnostavalta.
Olen itse asunut Myyrintuomessa neljä
vuotta, mutta ”kohdannut” talot jo 70-luvulla tullessani Rajatorpasta peltojen poikki kouluun Myyrmäkeen ja nyt viimeiset 18
vuotta myyrmäkeläisenä. Myyrmäen Huoltoon, sen vaiheisiin ja henkilöstöön olen
tarkemmin tutustunut vasta viime vuosina.

HELSINKI • TAMPERE • LAHTI • JYVÄSKYLÄ • KUOPIO

Taloyhtiömme täyttää tänä vuonna 40 ja
meillä asuu vielä muutamia ”alkuperäisasukkaita”. Talkoohenkeä löytyy, samoin
kuin halua kehittää yhtiötä eteenpäin. Mei-

tä on hallituksessa viisi henkilöä Myyrintuomesta ja ilokseni voin todeta, että kaikki
jäsenet ovat innolla toimimassa mukana.
Isännöitsijä Arja tukee ja auttaa meitä, sekä
selvittää nopeasti ja ammattitaidolla vaikeampiakin kysymyksiä. Nyt olen yhdessä
hallituksen kanssa ”kiusannut” sekä isännöitsijää että Myyrmäen Huoltoa monilla
kysymyksillä sekä selvitys- ja palaveripyynnöillä. Meihin on suhtauduttu myönteisesti
ja erittäin palvelualttiisti. Isossa yhtiössä on
jatkuvasti jotain mihin pitää ottaa kantaa,
selvittää, korjata, huoltaa, informoida ja
tietenkin suunnitella tulevaa. Unohtamatta
vuosittaista yhtiökokousta ja siihen liittyviä
asioita.
Taloyhtiössämme on myös turvallisuuspäällikkö, joka huolehtii pelastussuunnitelman
päivityksestä ja on aina valmis auttamaan
turvallisuutta koskevissa kysymyksissä. Monet asukkaat ovat tyytyväisinä kääntyneet
TURVALLISUUS-MIKON puoleen. Onpa hän
joutunut itsekin tosi paikan eteen erään uhkaavan tulipalonalun vuoksi. Nyt remontin
aikana hän seuraa turvallisuusasioita erityisen tarkkaan ja tuo hallitukselle mahdollisia
riskejä, mikäli niihin törmää.
Meillä on alkanut vauhdilla molempien talojen sauna- ja uima-allasosastojen remontit.
Samassa yhteydessä tehdään salaojien korjaus erityisesti näiden tilojen kohdalta. Tätä
remonttia on ehditty mietiskellä ja suunnitella useampi vuosi ja onpa siinä suunnitte-

lijakin vaihtunut pari kertaa. Ylimääräisessä
yhtiökokouksessa helmikuun alussa hyväksyttiin yksimielisesti suunnitelma ja annettiin lupa remonttiin: työmiehet olivatkin
paikalla jo viikon päästä.
Tätä kirjoittaessani on salaojia jo korjattu
ja saunaosastojen materiaalipurku alkanut.
Rakennusmiehiä, ystävällisiä ja ammattitaitoisia, pyörii nurkissa. Erityinen kiitos
pääsuunnittelija ALPOLLE Conditio Oy:stä
hyvästä työstä ja konsultoinnista projektin
alusta asti. Työmaakokouksia on pidetty
joka toinen viikko ja asukkaita pidetty ajan
tasalla työn etenemisestä, mistä kiitokset
Arjalle. Totta kai on myös ihanasti uteliaita
asukkaita, jotka mielellään keskustelevat
tapahtumista rakennusmiesten/naisten ja
myös hallituksen jäsenten kanssa. Onpa
joku ottanut yhteyttä Myyrmäen Huoltoonkin. Toivottavasti hyvä vauhti ja laatu jatkuvat ja pääsemme nauttimaan uudistuneista
kylpytiloista jo elokuussa.
Toiveeni on, että me alueen puheenjohtajat
voisimme olla enemmän yhteyksissä. Monessa yhtiössä on edessä isoja hankkeita ja
voisimme miettiä yhdessä mitä on odotettavissa ja voisimmeko yhdistää hankkeemme.
Ystävällisesti / Maria Hellström
Myyrintuomen hallituksen pj

Suomen TALOKESKUS Oy on vuonna 1923 perustettu kiinteistöjen korjausrakentamiseen,
ylläpitoon ja energianhallintaan erikoistunut yli sadan asiantuntijan insinööritoimisto.

TALO- JA RAKENNUSTEKNIIKKA
• kuntoarviot, PTS
• hankesuunnitelmat
• LVIS-suunnittelu
• rakennuttajapalvelut
• valvonnat, vastaanotot

KIINTEISTÖN YLLÄPITO
• energianhallintapalvelut
• tekniset tarkastuspalvelut
• huoltokirjat ja laadun varmistaminen
• kunnossapidon varmistaminen
• turvallisuus, pelastussuunnitelmat
• tampuuripalvelut

SUOMEN TALOKESKUS OY 09 7251 5500

Katso lisää: www.talokeskus.fi
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Näin löydät meille

Palvelemme ma-pe 7-21, la 9-18, su 12-18
Silvastintie 2, 01510 Vantaa P. 09 825 550

Olemme Jumbon vieressä

Yhteistyökumppani
Suomen Talokeskus Oy
– Kiinteistö tulee nähdä kokonaisuutena. Yhden rakenteen vaihtaminen tai
pelkkien pintojen ylläpito ei välttämättä riitä, Suomen Talokeskus Oy:n julkisivusaneerauspalvelut yksikön päällikkö
DI JUHA HARTIKKA tietää. – Päätöksenteossa taloyhtiöiden hallituksilla on
keskeinen rooli, isännöitsijätoimiston
tehtävänä on osaltaan opastaa ja neuvoa alan asiantuntijana.
Suomen Talokeskuksen ja Myyrmäen
Huollon yhteinen historia juontaa yli 30
vuoden taakse.
– Tuotettavien palvelujen määrä ja laatu ovat kasvaneet, samoin hankkeiden
suuruus, Hartikka selventää. – Esimerkiksi Myyrinkaarteessa teimme 90-luvulla parvekkeiden ja ikkunoiden kuntotutkimukset, siitä jatkoimme niiden
sekä vesikaton korjaussuunnitelmaan
päätyen lopulta julkisivusaneeraukseen. Pitkäaikaiset asiakassuhteet ovat
merkki luottamuksesta ja siitä, että asiat on tehty kuten ne pitääkin tehdä.
Hartikka on itse ollut Talokeskuksessa
pian 17 vuotta ja sinä aikana ollut mukana yli 40 Myyrmäen Huollon taloyhtiön
projekteissa. Yritystason yhteistyön
lisäksi hän on aktiivisesti tekemisissä
isännöitsijöiden ja taloyhtiöiden hallitusten kanssa.

Pihlajistossa alkaa keväällä
julkisivusaneeraus. Isännöitsijä
Ahti Pippuri (vas.) tarkentaa
Juha Hartikalle, mitä
Talokeskuksen tarjouksessa
tulisi huomioida.

– Yhdessä tekeminen on helpompaa,
kun alue ja ihmiset ovat tuttuja. Myyrmäen etu näin suunnittelijan ja valvojan
näkökulmasta on, että talot ovat pitkälti toistensa kaltaisia. Käytännössä tämä
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tarkoittaa, että voimme hyödyntää aiempia kokemuksiamme uusiin hankkeisiin hyvinkin vaivattomasti.
Tällä hetkellä Myyrmäen Huollon asukastaloissa on käynnistymässä peltikattojen pinnoitusta, teräsovien vaihtoa,
ilmanvaihdon ja lämmitysjärjestelmän
muutoksia sekä vireillä kaksi julkisivusaneerausta. Hartikka painottaa, että
yhteistyöstä huolimatta kaikki suuremmat hankkeet toteutuvat aina kilpailutuksen kautta, pienempiä korjaustöitä
taloyhtiöt voivat tilata toimijoilta suoraan.
– Me puolestaan kilpailutamme urakoitsijat. Oma roolimme on toimia suunnittelijana ja valvojana sekä avustaa taloyhtiöiden hallituksia korjaushankkeiden
eteenpäin viemisessä.
Taloyhtiöitä Hartikka kehottaa yhteistyöhön ja yhteisiin hankkeisiin muun
muassa kustannussäästöihin vedoten.
– Korjaussuunnitelmat vaativat aina
suunnitelmallisuutta ja pitkäjänteisyyttä. Kokemuksella uskallan sanoa, että
isompien remonttien välillä taloyhtiössä tulisi olla vähintään kymmenen vuotta. Silloin asumisviihtyvyys ja rahoitusvastikkeen korotukset eivät joudu liian
suurelle koetukselle.

REPULLINEN REILUA
JA REIPASTA MIELTÄ
Myyrmäen Huolto Oy
palkkaa tänäkin kesänä
kuudesta kymmeneen
kesätyöntekijää noin
sadan hakijan joukosta.
Huoltoyhtiölle nuoret
ovat merkittävä
lisäresurssi.

HARJOITTELIJASTA
TOSITEKIJÄKSI
Maaliskuun lopussa kolmetoista vuotta sitten TERO
ULMA tuli Myyrmäen Huoltoon harjoittelijaksi Viherympäristöliiton kiinteistöjen piha-alueiden hoitajakurssilta.
– Jokaiselle kurssilaiselle oli

Huoltotoimen päällikkö ja kesätyön-

lisäksi meillä on kirjalliset ohjeet ke-

tekijöiden valinnoista vastaava ANTTI

sätyöntekijöille. Talo tarjoaa myös tar-

KÄMÄRÄINEN toteaa, että Myyrmäen

vittavat suojavaatteet, turvakengät ja

Huollon tehtävänä on hoitaa muun

suojalaitteet.

muassa taloyhtiöidensä pihat kesät ja

Kämäräinen toivoo, että kesätyönte-

talvet, myös vuosilomien pyöriessä.

kijällä on töihin tullessaan oikea asen-

Kesätyöntekijät ovat lomakuukausina

ne ja sovituista periaatteista pidetään

suuri apu.

puolin ja toisin kiinni. Yleisellä tasolla

– Työnkuvaan kuuluu pihatöitä, kuten

kesätyöpaikkojen tarjoaminen ja nuor-

ruohonleikkausta ja pihojen lakaisua.

ten työllistäminen on myös yhteiskun-

Mukana on aina oma työntekijämme

nallisesti merkittävä teko.

valvomassa ja opastamassa. Meillä on

– Töitä tekemällä nuori oppii ottamaan

myös jatkuvasti harjoittelijoita: tällä-

vastuuta ja kunnioittamaan työelämän

kin hetkellä on yksi Amiedusta ja toi-

pelisääntöjä. Meidän aikuisten tehtä-

nen Työtehoseurasta sekä aika ajoin

vänä on puolestaan kannustaa nuoria.

koululaisia TET-harjoittelussa.

Raha ei kasva puissa, sen eteen meistä

Valinnat suoritetaan pääsiäisen tie-

jokainen tekee osuutensa.

noilla, jonka jälkeen kaikille hakijoille

järjestetty harjoittelupaikka.
Minua hieman harmitti, että
ainoana jouduin Vantaalle,
kun muut sijoitettiin Helsinkiin, Ulma muistelee.
Harmitus muuttui pian vakituiseksi työsuhteeksi: puolen
vuoden harjoittelun jälkeen
Ulmaa pyydettiin jäämään taloon. Ja sillä tiellä Ulma edelleen on.
– Olen viihtynyt alusta alkaen
todella hyvin, kiinteistönhoitajan töitä Jönsaksen alueella
tekevä Ulma toteaa. – Ja on
tässä vuosien varrella tullut
opastettu yhtä jos toistakin
kesätyöntekijää itsekin talon
tavoille.

lähetetään ilmoitus, olipa tullut valituksi tai ei. Tulevan kesätyön pituus on
keskimäärin kuusi viikkoa, maanantaista perjantaihin klo 7.00 - 15.30, sisältäen tunnin palkattoman ruokatauon.
– Noudatamme Kiinteistöpalvelualan
määrittelemää

palkkasuositusta

ja
Carry -66

teemme jokaisen kanssa määräaikaisen työsopimuksen. Kesän alussa
pidämme pienen infotilaisuuden ja
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HENKILÖHAASTATTELUSSA

Arja Puustinen

TERVEISIÄ TÄÄLTÄ MYYRMÄEN

olla kuunnella asiakkaan iloja tai suruja

HUOLLON ASIAKASPALVELUSTA!

ja myös sille täytyy antaa aikaa. Itselleni
jää hyvä mieli, jos olen voinut auttaa tai

Meitä on tässä tiskin takana kaksi ”käyn-

antaa hetken sitä tarvitsevalle.

tikorttia”, minä ARJA PUUSTINEN sekä
lisäkseni LEPPÄSEN SARI, joka opetti

Meillä on myös työporukassa hyvä ilma-

minut tämän työn saloihin aloittaes-

piiri ja autamme toinen toisiamme. Itse

sani kolme vuotta sitten. Työnkuva on

olen kauden 2012 - 2013 työsuojeluval-

hyvin monipuolinen; yhteydenottoihin

tuutettu ja se on lisännyt omia valmiuk-

vastaaminen ja henkilökohtainen pal-

siani työturvallisuuden ja työssä viihty-

velu ovat vain näkyvin osa työtä. Meidän

misen puolesta.

kauttamme kulkevat postiliikenne, isännöintitodistukset, autopaikkojen vuok-

Kotini on ollut Myyrmäessä vuodes-

raaminen sekä saunavuorot. Ja paljon

ta 1996 lähtien: asun avomieheni ja

muuta. Kiireisintä aikaa on kuunvaihde,

11-vuotiaan tyttäreni kanssa ”meidän

silloin vuokrakohteissamme tapahtuu

kohteessa”. Poikani on jo muuttanut

asukkaiden muuttoihin liittyvää paperi-

kotoa pois, tosin vain toiselle puolelle

työtä. Pidän työssäni siitä, että jokainen

tietä. Pidän siitä, että kaikki on lähellä;

päivä on erilainen ja ennalta-arvaama-

työmatkakin on polkupyörällä vain neljä

ton.

minuuttia. Vapaa-ajalla harrastan kaikkea liikuntaa zumbasta maastohiihtoon.

Meillä jokaisellahan on hyviä ja huono-

Nyt harjoittelemme arkea uuden per-

ja päiviä, mutta omassa työssäni pidän

heenjäsenen, chihuahuan-pentu Tikrun

tärkeimpänä, että asiakkaan yhteyden-

kanssa.

otto päättyy hänelle positiiviseen lopputulokseen. Joskus oma rooli saattaa
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Myyrmäen Huolto
onnittelee kaikkia ylioppilaita, ammattiin valmistuvia
sekä koulunsa päättäviä.

Muistathan tilata
juhlaliputuksen
ajoissa!

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

VIKAILMOITUKSET:
Puh. (09) 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

