
 

 

nikinmäki.com etusivulta arkistoon siirretyt 12.2.2014  

 

Sääskitien eteläpään tieremontti  

Sääskitien eteläpään tieremontti lähestyy loppua. Vielä tänä syksynä kävelytie tasataan, mutta siihen tulee 

asfaltti vasta ensi keväänä. Samaten pinta-asfaltti ajotiehen ja kivetykset ja viimeistelyt tapahtuvat ensi 

keväänä. 

Omakotiliiton kansalaisaloiteasia etenee 
http://www.omakotiliitto.fi/node/2995 
Omakotiliiton julkilausuma kiinteistöjen verotusarvojen korotuksista 
http://www.omakotiliitto.fi/node/2999 

NIKO:n syyskokous 
NIKO:n syyskokous oli12.11.2013. Kokouksen alussa jaettiin Nikinmäen pihakilpailu 2013:n palkinnot. 
Kilpailuun osallistui 15 pihaa. Kilpailun voittivat Eija ja Pekka Väisänen, toisena Arja ja Arto Simola ja 
kolmantena Tuula ja Juhani Reiman-Geitel. Onnittelut voittajille! Puheenjohtajaksi vuosiksi 2014-2016 
valittiin Veijo Leimuvirta. Uusiksi hallituksen jäseniksi valittiin Juha Simonen ja Harry Piela. 

Uutta Vantaan kaupungin karttapalveluss 
Vantaan kaupunki on julkaissut 31.10.2013 karttapalvelun, jossa on erilaisia karttoja ja ilmakuvia eri vuosilta. 
Mukana on historiallisiakin karttoja lähtien vuoden 1872 kartasta. Käykääpä katsomassa Nikinmäkeä ja 
omaa asuinpaikkaanne ja kuinka se ja sen ympäristö ovat muuttuneet vuosien saatossa. Nikinmäki on 
Vantaan kartan koilliskulmassa. Kun vaihdatte karttoja niin karttapalvelu menee aina samaan kohtaan eli 
Nikinmäki pysyy "aktiivisena 
http://kartta.vantaa.fi/ 

Alennuksia nikolaisille 
nikinmäkeläisille sisustustaidetta kotiin edullisesti   DECOART 
Kauppakartanonkatu 20, 00930 Helsinki, www.decoart.fi,  
puh. 040 707 8008, heini.mannerberg@decoart.fi 
Satojen taulujen valikoima modernia sisustustaidetta 
Alennus nikolaisille 15 % 

LÄMMITYSÖLJYÄ EDULLISESTI 
Omakotiliiton Uudenmaan piirillä on yhteistoimintasopimus Teboilin kanssa. Katso  piirin sivut 
http://www.omakotiliitto.fi/uusimaa  Öljysopimus 
Kuulet edullisen tarjouksen soittaessasi maksutta numeroon 0800- 183 300  
(0800 - 183 20 på svenska) ja mainitset tilauskoodin 254047 tai kerrot olevasi Nikinmäen Omakotiyhdistys 
NIKO ry:n jäsen. 

NIKINMÄEN PIHAKILPAILU 
Nikinmäen pihakilpailun voittajat on valittu. Kisaan osallistui 15 pihaa. Parhaiksi pihoiksi valittiin1. 
Eija ja Pekka Väisäsen piha 

2. Arja ja Arto Simolan piha 

3. Tuula ja Juhani Reiman-Geitelin piha  

Nikinmäen Omakotiyhdistys onnittelee voittajia ja kiittää kaikkia kilpailuun osallistuneita. 
Katso tarkemmin  Kilpailusta on laaja artikkeli Helsingin Sanomissa 21.8.2013. 

LIIKUNTAA NIKINMÄEN KOULULLA 
syksy 2013 - kevät 2014 
Liikuntavuorot alkavat syyskuussa 

http://www.omakotiliitto.fi/node/2995
http://www.omakotiliitto.fi/node/2995
http://www.omakotiliitto.fi/node/2999
http://kartta.vantaa.fi/
http://www.omakotiliitto.fi/uusimaa
http://www.nikinmaki.com/pihakilpailu_2013b.pdf


Katso ohjelma 

 
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

NUPE - NUORTEN KAHVILA AVAUTUU TAAS SYKSYLLÄ 
NUPE – NUORTEN KAHVILA AVAA TAAS SYKSYLLÄ OVENSA 
Nupe -  nuorten kahvila avaa taas ovensa 5- 7 – luokkalaisille nuorille perjantaina 23.8. Nikinmäen 
seurakuntakodissa. Ovelta ei käännytetä pois vanhempiakaan nuoria. Nupen aukioloaikaa on viime keväästä 
muutettu, ja Nupe onkin nyt avoinna klo 17.30-20.30. Nupessa ohjaajina toimivat Korson seurakunnan ja 
Vantaan nuorisopalveluiden työntekijät sekä vapaaehtoiset. Nupessa nuorilla on mahdollisuus pelailla, 
katsoa tv:tä ja oleilla kavereiden kanssa turvallisessa ympäristössä sekä jutella aikuisten kanssa. Nupe on 
avattu viime syyskuussa ja kävijöitä on enimmillään ollut reilu 30:tä. Mukana nupea käynnistämässä ovat 
olleet Vantaan nuorisopalvelut, Korson seurakunta, Mannerheimin Lastensuojeluliiton Korson 
paikallisyhdistys, Nikinmäen omakotiyhdistys NIKO ry, alueen koulun ja päiväkodin edustajat.Nupeen 
etsitään myös turvallisia ohjaajia vapaaehtoistyöhön. Mikäli olet kiinnostunut toimimaan vapaaehtoisena 
nupessa, ota yhteyttä Tero Fleminch p. 050 4610 568. Vapaaehtoisten tulee olla 16-vuotta täyttäneitä. 
Teksti: Katja Günther 

 
Nikimäen Omakotiyhdistyksen  

perinteinen juhannusjuhla Uimarannalla 

Aattoillan sää suosi juhlijoita. Aurinko paistoi kirkkaalta taivaalta ja lämpötila oli +23 C. 
Paikalla oli runsaat 350 juhlijaa. Arpoja myytiin 300 kpl ja voittoja oli runsaasti. 

Grillimakkarat maistuivat juhlijoille. Kanoottikilpailu veti 
innokkaita kilpailijoita. Osanottajia oli yli 20 kanoottikuntaa. Voimamieskisassa  

oli kymmeniä osanottajia. Kokko oli komea ja paloi pitkälle iltaan.  
Katso kuvakooste  

 
Nikinmäkeen lasten päivähoitopaikkoja 

Niko on saanut tiedoksi ilmoituksen lasten päivähoitopaikoista. 
Katso ilmoitus 

 
NIKO:n kirppistapahtuma 

sunnuntaina 16.6.2013 klo 9 alkaen Nikinmäen koulun parkkipaikalla (sisäänajo Paarmatien puolelta). Ei 
osallistumismaksuja, tuo oma pöytä tai alusta! 

Katso ilmoitus 
 

Sählyturnaus Korson kirkolla 
Kultaa NIKO:lle ja Nikinmäen sählyporukalle 

Sunnuntaina 26.5. pelattiin sählyturnaus Korson kirkolla. Nikinmäestä pelaamassa oli kaksi joukkuetta, 
NIKO:N joukkue ja Pohjois-Nikinmäen joukkue. 

Katso kisaseloste 

Vihervimma – Nikinmäen uusi puutarhamyymälä 
Vihervimma (aikaisemmin Rekolassa toiminut Rentun Ruusu) avaa 

toukokuussa 2013 uuden 2000 m²:n puutarhamyymälän Kimalaisentielle. 
Katso esite 

Nikolainen! Ole aktiivinen! Allekirjoita! 
Suomen Omakotiliitto on käynnistänyt 11.4.2013 

KANSALAISALOITTEEN ENERGIATODISTUSLAIN MUUTTAMISEKSI.  

Lataa tästä Energiatodistuslaki -diasarja ja tiivistelmäesite. Lue lisää >  

Allekirjoita aloite sähköisesti osoitteessa https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/297 

 
Hyviä blogikirjoituksia NIKO:n  
laskiaistapahtumasta ja Palmenin kaupasta 

http://www.nikinmaki.com/liikuntatiedote_2013_14_b.pdf
http://www.nikinmaki.com/juhannus_2013_kooste_c.pdf
http://www.nikinmaki.com/paivahoito_esite.pdf
http://www.nikinmaki.com/_kirppisilm.pdf
http://www.nikinmaki.com/Sahlyturnaus.pdf
http://www.nikinmaki.com/Vihervimma_esite.pdf
http://www.omakotiliitto.fi/sites/default/files/Kansalaisaloite%20kansalaiskalvot%2018.4.2013.pdf
http://www.omakotiliitto.fi/sites/default/files/Aloite-tiivistelm%C3%A4esite_0.pdf
http://www.omakotiliitto.fi/kansalaisaloite
https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/297


http://onnistunuttapaus.wordpress.com/tag/nikinmaki/ 

 

Nurmikon ilmaaja  

NIKO on tehnyt yhteistyösopimuksen Tuusulan Pienkoneen kanssa 
nurmikon ilmaajan vuokrauspalvelusta jäsenille. Edulliset vuokrat ja  
edullinen kuljetus-/noutopalvelu. 
Katso tarkemmin 

Omakotitalkkaripalvelu NIKO:n jäsenten käytettävissä 

Nikinmäen Omakotiyhdistys NIKO on  sopinut Korson Omakotiyhdistyksen kanssa, että Korson 
Omakotiyhdistyksen omakotitalkkaripalvelut ovat NIKO:n jäsenten käytettävissä. Talkkaripalvelun 

voi tilata numerosta   045 111 6737. 
Katso lisätietoja 

Nikinmäen asukasmäärä  31.12.2012   (12.2.2013) 

      Katso Vantaan kaupungin väestötilaston ennakkotiedot                 Katso           

                                                                   (11.2.2013) 

NIKO:n laskiaistapahtuma 10.2.2013 

Katso kuvakooste 
 

Suomen Omakotiliiton Uudenmaan piirin syyskokous 
Uudenmaan piirin syyskokouksessa 21.11.2012 Hangossa valittiin piirihallituksen jäseneksi edelleen 
kaudeksi 2013-2014 mm. Eero Niemelä Nikinmäen Omakotiyhdistyksestä. 
Katso Piirihallituksen jäsenet  v. 2013  

 

Lämmitysöljytarjous Teboililta 
Nikinmäen Omakotiyhdistys NIKO ry:n jäsenenä sinulla on käytettävissä Teboilin lämmitysöljytarjous 
Katso Teboilin tiedote 

SähkösopimusinfoaNikinmäen Omakotiyhdistys NIKO ry:n jäsenenä sinulla on käytettävissä 
seuraavat omakotijärjestöjen tekemät sähkösopimukset 

VOK:n sopimus Vantaan Energian kanssa päättyi v. 2011 
(omakotisopimushinnat ovat jatkuneet mm. NIKO:n jäsenten kohdalla v:sta 2012 
eteenpäinkin; jatkossa sovelletaan Omakotiliiton Uudenmaan piirin sopimuksen mukaista 
hinnoittelua. Tämä on tulkittavissa Vantaan Energian kädenojennukseksi Suomen 
Omakotiliittoon kuuluvien yhdistysten jäsenille) 
VOK:n sähkösopimus Helsingin Energian kanssa v. 2012 – 
                      (Plussa-kortin omistaja saa sähkön osuudesta Plussapisteitä) 
Omakotiliiton Uudenmaan piirin sähkösopimus Vantaan Energian kanssa v. 2012 – 
                        (HOK-Elannon jäsen saa sähkön osuudesta S-bonusta) 
Suomen Omakotiliiton sähkösopimus Kymenlaakson Sähkön kanssa v. 2012 – 
Suomen Omakotiliiton sähkösopimus Turku Energian kanssa v. 2012 - 

 

Nikinmäen Omakotiyhdistys NIKO ry:n 

syyskokous, joka samalla oli yhdistyksen  

35 v. juhlakokous, oli 13.11.2012. 

Katso kuvakooste  
Tilaisuuden alussa vietettiin yhdistyksen 35-vuotisjuhlaa. Tervehdyssanat lausui pj. Veijo Leimuvirta, 
Nikinmäen Naislaulajien NINA-kuoro, esiintyi, Suomen Omakotiliiton tervehdyksen ja onnittelut toi 
liittohallituksen jäsen Kai Etelämäki, Suomen Omakotiliiton Uudenmaan piirin tervehdyksen ja onnittelut  toi 
liittovaltuuston 1. varapuheenjohtaja, Uudenmaan piirin puheenjohtaja Ari Rehnfors, joka toi myös 
Kauklahden Omakotiyhdistyksen tervehdyksen ja onnittelut  ja lahjoitti Kauklahden Omakotiyhdistyksen 
historiikkikirjan. Uudenmaan piirin puheenjohtaja Ari Rehnfors luovutti Suomen Omakotiliiton kultaisen 
ansiomerkin Ensio Laaksoselle ja hopeiset ansiomerkit Matti Hiitulle, Sakari Jaamalalle, Veijo Leimuvirralle, 

http://onnistunuttapaus.wordpress.com/tag/nikinmaki/
http://www.nikinmaki.com/____tuusulan_pienkone.pdf
http://www.nikinmaki.com/omakotitalkkaripalvelut.pdf
http://www.nikinmaki.com/vaestotilasto_2012.pdf
http://www.nikinmaki.com/laskiaiskooste_2013.pdf
http://www.nikinmaki.com/Piirihallitus_jasenet%202013.pdf
http://www.nikinmaki.com/Teboil%20tarjoukset_syksy_2012.pdf
http://www.nikinmaki.com/kuvakooste_35v_juhla_pd.pdf


Veikko Aholalle, Erkki Hintikaiselle, Markku Järviselle, Olavi Lehtiselle ja Peter Vollnerille. Korson 
Omakotiyhdistyksen tervehdyksen ja onnittelut  toi Korson Omakotiyhdistyksen varapuheenjohtaja Seppo 
Pere, joka toi lahjaksi Korson Omakotiyhdistyksen nimellä nimikoidun  linnunpöntön. Juhlaosuuden 
päätteeksi NINA-kuoro esiintyi vielä ja nautittiin juhlakahvit täytekakun kera. Juhlaosuuteen osallistui 55 
osanottajaa ja NINA-kuoron 30 jäsentä.  
 

Nikinmäkeläinen -lehden 35-v. juhlanumero 

Nikinmäen Omakotiyhdistys täyttää tänä syksynä 35 vuotta. 

Sen johdosta yhdistys on julkaissut juhlanumeron. Lehti sisältää  

mm. kutsun sääntömääräiseen syyskokoukseen 13.11.2012. 

Lehden on toimittanut ja taittanut NIKO:n hallituksen jäsen 

Eija Tuominen. 

Katso juhlalehti 
 

 

Nikinmäen joukkoliikenne Nikinmäestä on sujuvat joukkoliikenneyhteydet Helsinkiin, 
Tikkurilaan ja Korsoon. 
Markku Järvinen on tehnyt koosteen joukkoliikenneyhteyksistä. 
Katso kooste 
Koko pääkaupunkiseutua koskevat aikataulu- ja reittitiedot löytyvät HSL:n 
(Helsingin Seudun Liikenne) reittioppaasta 
http://www.reittiopas.fi/ 

Peräkärryn pikalainaus 

NIKO:n peräkärryä voi nyt vuokrata myös lyhyeksi ajaksi. 
Pikalainaus, max. 3 tuntia maksaa 10 €.  

Yhteyshenkilöt Ritva Huhta puh. 050-304 3061 ja  

Lauri Huhta puh. 0500-123 011 
 

Nurmikon ilmaaja  
NIKO on tehnyt yhteistyösopimuksen Tuusulan Pienkoneen kanssa 
nurmikon ilmaajan vuokrauspalvelusta jäsenille. Edulliset vuokrat ja  

edullinen kuljetus-/noutopalvelu. 
Katso tarkemmin 

 

Nikinmäen K-supermarketin harjannostajaiset 
Harjannostajaiset olivat 8.5.2012. Nikinmäen Omakotiyhdistyksen 
tervehdyksen esitti kunniapuheenjohtaja Ensio Laaksonen. 
Katso tervehdys 
 

Tietoisku 
MIKÄ ON SUOMEN OMAKOTILIITTO? 
Yhteenveto 
Omakotiliiton Uudenmaan Piirin jäsenedut  
 

 

 Historiikki osa 1(julkaistu  23.2.2012)  

Historiikki osa 2 (julkaistu 15.3.2012) 
Historiikki osa 3 (julkaistu 12.4.2012) 

Tiedosto on aika suurikokoinen pdf-muotoinen tiedosto. Sen latautuminen kestää jonkin aikaa. 
Verkkoversiosta voit antaa palautetta vasemmassa palkissa olevan Palaute-sivun kautta. 

Julkaisupäivänä täytti historiikin tärkeä tietolähde Ahti Honkanen 100 vuotta. NIKO haluaa näin kunnioittaa 
Nikinmäen vanhimman asukkaan syntymäpäivää. Alkuperäinen historiikki julkistettiin Nikinmäen 
Omakotiyhdistyksen 20-vuotisjuhlassa 14.9.1997 Jokivarren koululla. Historiikista otettiin 750 kappaleen 

http://www.nikinmaki.com/__nikinmakelainen_35v_lehti.pdf
http://www.nikinmaki.com/___joukkoliikenne_markku2.pdf
http://www.reittiopas.fi/
http://www.nikinmaki.com/____tuusulan_pienkone.pdf
http://www.nikinmaki.com/k_kauppa_8_5.pdf
http://www.nikinmaki.com/k_kauppa_8_5.pdf
http://www.nikinmaki.com/sokl_liiton_jarjestorakenne.pdf
http://www.nikinmaki.com/sokl_up_jasenedut.pdf
http://www.nikinmaki.com/xhistoriikki_osa1.pdf
http://www.nikinmaki.com/xhistoriikki_osa2.pdf
http://www.nikinmaki.com/xhistoriikki_osa3.pdf


painos, josta muutamia kappaleita lahjoitettiin ja valtaosa myytiin ovelta ovelle menetelmällä. Painos myytiin 
loppuun. Kirjaa voi käydä lukemassa esim. Tikkurilan kirjastossa. 

 


