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AS OY LEILANKUJA 4 asukasjulkaisu: 

Julkaisija: Taloyhtiön hallitus. 

Julkaisua valvoo hallitus 
Vastaava toimittaja Ari Malmberg C 27 P. 803 32 54. Julkaisua koskevat 
kysymykset ja huomautukset voi suoraan osoittaa vastaavalle  
toimittajalle. 
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MIKSI kerma on maitoa kal-
liimpaa?  
 
- Lehmien on osuttava pienem-
pään purkkiin kermaa lypsettä-
essä.  

Kuukauden sivalletut!! 

Lämpötolpat 

Lämpötolpat ovat toiminnassa päivit-  
täin seuraavina aikoina:                                                                         
Öisin:                klo        04.00-08.30        

Päivisin:          klo        12.00-14.00          

Iltaisin:            klo        17.00-19.00              

Tolppien  toimintaa koskevissa kysy-   
myksissä  pyydetään ottamaan yhteys  
Matinkylän Huoltoon. 

Laajakaista 
 
Taloyhtiössämme ja käytössä laajakaista- 
verkko. Palveluntarjoajana toimii 

Langat & langattomat Oy 
 
Lisätietoja liittymisestä saat isännöitsijäl-
tämme Kari Liljendal Matinkylän Huol-
to. 

Ulko-ovet 
Yhtiön ulko-ovet ovat suljettuna seuraa-
vasti: 
 
Joka päivä 06.00—21.00 
Ovet   aukeavat    koodinumerolla    tai 
avaimella.     Kello 21.00—06.00 ovet 
aukeavat ainoastaan  avaimella   Koo-
dinumerot on ilmoitettu asukkaille.          
 
Kyseisiin aikoihin on päädytty ilkivallan 
sekä turhan oleskelun välttämiseksi talo- 
yhtiön yleisissä tiloissa. 

Puheenjohtajan pals-
ta 
 
Puheenjohtajan palsta 
 
As oy Leilankuja 4 yhtiökokous pidettiin 
taloyhtiön kerhohuoneessa 27.02–2007. 
Hallituksen esityksen ja kokouksessa tehdyn 
päätöksen mukaisesti tänä vuonna ei tehdä 
mitään muuta suurempimittaista korjausta 
yhtiössämme kuin jatketaan kylpyhuoneiden 
kunnostamista aiemmin tehdyn aikataulun 
mukaisesti. 
Suomen Talokeskus suoritti putkiston kunto-
tutkimuksen v-2005 keväällä ja tutkimukses-
sa ei ilmennyt tarvetta minkäänlaiselle nor-
maaleihin huoltotöihin kuulumattomille toi-
menpiteille ainakaan seuraavan kymmenen 
vuoden aikana. 
Muistuttaisin asukkaita taloyhtiön järjestys-
säännöistä. Pitäisi muistaa että myös parvek-
keella oleva häiritsevä meteli öisin kuuluu ja 
kaikuu sisäpihalla muihin asuntoihin. 
Tänään 28.05 oli taloyhtiön kevättalkoot, 
joissa oli osallistujia 4 asukasta, heistäkin 
hallituksen jäseniä 3. Talkoillahan hoidamme 
nimenomaan meidän kaikkien yhteisiä asioita 
ja tämä ei mielestäni saisi eikä pitäisi olla 
näin pienen ”porukan” hommia, joten terve-
tuloa joukolla mukaan sitten kun taas syksyl-
lä talkoita pidämme. Talkoothan on myös 
sosiaalinen tapahtuma, missä on mitä mai-
nioin tilaisuus tutustua myös toisiin asukkai-
siin yhtiössämme. 
 
 
 
 

HALUAN HALLITUKSEN 
JA OMASTA PUOLESTA-
NI TOIVOTTAA KAIKIL-
LE ASUKKAILLE OIKEIN 
HYVÄÄ JA LÄMMINTÄ 
KESÄÄ! 

 
 
 
 

 
Hallituksen puh.joht.  
 
Pentti Frimodig 
 

 MIKSI KUTSUTAAN isoa 
töppäystä Pauligilla?  
 
Juhlamokaksi.  

Miten kuusi ihmistä mahtuu 
henkilöautoon? 
 
- Yhdellä on Matti kukkarossa, 
toisella Yrjö sylissä ja kolman-
nella Eriksson taskussa. 
 

MONTAKO bodaria tarvi-
taan vaihtamaan palanut  
lamppu?  
 
-10. Yksi vaihtaa lamppua ja 
loput 9 pitelee peilejä 

Roskaaminen 
 
Hallitus muistuttaa asukkaita siitä , että 
parvekkeelta ei saa heittää roskia eikä tu- 
pakantumppeja pihalle.  
 
Yhteistä pihaamme on mukavampi käyt- 
tää ja katsella, kun se on siisti. 

Roskakatos 
Roskakatokseen ei saa tuoda isokokoi-     
sia roskia kuten sohvia yms. 
Vie ne kaatopaikalle, sillä niiden kuljetus 
maksaa taloyhtiölle erillisveloituksen. 
terveisin hallitus. 



As Oy Leilankuja 4 
hallitus: 
Puheenjohtaja: 

-Pentti Frimodig C 19 P. 803 53 06 pent-
ti.frimodig@pp.inet.fi 

GSM:0400-801 528 

-Ari Malmberg C 27 P. 803 32 54  

ari.malmberg@taloverkot.fi       

GSM:0500 948 040 

-Peltonen Tero A 3 P. 050-306 7820 

tepelton@ulapland.fi 

-Wathen Hilkka Haukitie 3 A 6 P.09-
428729 hilkka.wathen@elisanet.fi 
GSM:050-572 0941 

-Metsi Anneli B 15  

anneli.metsi@varma.fi 

GSM:040-822 1900 

Voit soittaa hallituksen jäsenille sinua 
askarruttavissa asioissa. 

Matinkylän Huolto 
aukioloajat ja yhteys-
tiedot 
 

Matinkylän Huolto Oy 
Matinkatu 22 
02230 ESPOO 
Vaihde  (09) 804 631          
           (ma-pe klo 9.00-16.00) 
Faksi    (09) 804 63 200 

Sähköpostit 
etunimi.sukunimi@matinkylanhuolto.
fi 

 
Töiden vastaanotto 804 63 201 
ympäri vuorokauden/päivystys        

Isännöitsijämme nimi on 

Kari Liljendal 
Puhelin 804 63 231 
GSM 050 523 2521 
kari.liljendal@matinkylanhuolto.fi 

www.matinkylanhuolto.fi 
 
Matinkylän huollolla on toimipiste 
myös Isossa Omenassa. 
osoite: toimistotorni 4.krs.  
Piispansilta 11 
02230 ESPOO 
puh.09 80463281 
 
Toimipiste on avoinna Ti, Ke, To kello 
13.00-18.00 (tarkista) 
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Toimitukseen voi lähettää myös 
sähköpostia osoitteella: 

 
 

ari.malmberg@taloverkot.fi 

Hyvää Kesää !!!!!!! 
 
Hallitus toivottaa kaikille asukkaille 
oikein hyvää ja kaunista kesää 2007 

 
Autopaikat 
Jälleen   kerran  muistutamme  autoilevia 
asukkaita tärkeästä   asiasta. Kun talvella 
irrotat  johtoa   autosi  lämmityslaitteesta, 
muista  ottaa johto kokonaan irti tolpasta, 
sillä tolpassa kiinni oleva johto on erit-
täin vaarallinen   siinä  olevan     sähkö-
virran takia.        Näin toimimalla varmis-
tetaan, etteivät  esimerkiksi  lapset   va-
hingossa loukkaisi    itseään  koskiessaan  
johtoon. Ja vielä   kerran muistutamme 
siitä, että Sisätilanlämmittimiä   ei   saa  
käyttää taloyhtiömme lämpötolpissa. 

Ilmastointiajat….. 
 
Ilmastointilaitteiden täyden tehon käyn-
tiajat ovat seuraavat: 
 
arkisin 
klo 06.30-07.30 
klo 11.00-12.00 
klo 16.45-18.30 
klo 20.30-21.30 
viikonloppuina 
klo 08.00-09.00 
klo 11.00-12.00 
klo 15.00-17.00 
klo 20.30-21.30 

Kierrätyslehdet 
 
Roskakatoksessa olevat ja sinne tulevat 
kierrätyslehdet on tarkoitettu kierrätettä-
viksi. Palauta lehdet takaisin kiertoon 
kun olet lukenut ne. Lehdistä on varmasti 
iloa muillekin. 

Tässä lehden numerossa olevat talviaikaa 
käsittelevät kirjoitukset eivät ole lehdessä 
vahingossa, vaan päätin laittaa ne muis-
tutuksena vanhoille asukkaille sekä tie-
doksi uusille asukkaille. 
 
Terv. Ari Malmberg 

Tämä Palsta muuten kaipaisi myös teidän 
mielipiteitänne ja kirjoituksianne. 

Talosuojelu 
As Oy Leilankuja 4 suojelujohtajaksi 
on valittu Ari Malmberg C 27 
Suojanvalvojaksi on valittu Tero Pelto- 
nen A 3. Molempien yhteystiedot näet 
ilmoitustaululta (hallitus) 
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SUOMI SIIRTYY DIGIAIKAAN. 
OLETKO VALMIS ? 

Siis muista !!!!!!!! 
 
Digivastaanotin kaapelimalli 
ja  
Eurosportin katseluun Conax kortti ja kortinlukija 

31.08.2007 
Analogiset TV –lähetykset loppuvat Suomessa. Sen jälkeen voit 

katsella TV-kanavia ainoastaan digiboxin kautta 

Yhtiössämme on käytössä kaapeli TV, WELHO 
Tarvitset TV lähetysten katsomiseen kaapeliverk-
koon tarkoitetun digivastaanottimen, jonka tunnistat 
merkinnästä DVB-C 
 Lisätietoja asiasta saat WELHOLTA.  

Antenniverkkomme on tarkastettu ja kunnostettu digilähetyksiä varten. Eli antenniverkkom-
me on täysin digivalmis. Elokuun 2007 jälkeen näet TV-lähetykset vain, jos olet hankkinut 
digivastaanottimen (kaapelimalli). Televisiossasi olisi myös oltava scart-liitin boxin liit- 
tämistä varten. 
 
Muista, että Eurosport kanavan katseluun tarvitset conax TV kortin (asetetaan digiboxiin), 
jotta näkisit Eurosport lähetykset. Eli digivastaanottimessa on siis oltava Conax korttipaikka. 
Kortin saa esim. Welhosta (vuosimaksu noin 20,00 € V. 2007) Welhosta saat myös kaikki 
muut palvelut liitttyen television katseluun. 
 
Digiboxeja on markkinoilla useita merkkejä ja malleja. Vertaile ja valitse itsellesi sopiva mal-
li ja merkki. Myös Welho myy digivastaanottimia. 

MINKÄLAINEN DIGIVASTAANOTIN? 
As Oy Leilankuja 4 


