Keravan Omakotiyhdistys ry
Jäsenkirje 2/2013
2
2..4.2013
PL 140, 04201 Kerava, www.keravanomakoti.fi
pääte
hallituksen tili- ja
delta 2012 sekä päätetään
vastuuvapaudesta.
Kevätkokouksen osallistujien kesken arvotaan
pari yllätyspalkintoa.

TAPAHTUMAT
1) KEITTIÖREMONTTI SUUNNITTELUSTA TOTEUTUKSEEN
Keskiviikko 10.4.2013 klo 18–20, HyvinvointityönHyvinvointityön
keskus, Sininen Sali, Aleksis Kiven tiee 19, Kerava.
Tilaisuus alkaa kahvitarjoilulla.
Puustelli-yrittäjä Esa Hannuksela,, Puustelli Järvenpää, joukkoineen esittelevät keittiöremontin
keittiöremon
vaiheet suunnittelusta toteutukseen: kalusteratkalustera
kaisut, kodinkoneet, valaisimet, altaat, hanat,
laatat, jne.
Paikalle tulee myös tehtaalta esittelijä kertokert
maan täysin uusista,, innovatiivisista komposiittirakenteisista (puun ja muovin sekoitus) kalusteiskalustei
ta, jotka ovat paitsi rakenteeltaan kevyitä myös
aiempaa lujempia ja täysin veden kestäviä.
kestäviä Tämä
Puustelli Miinus-keittiö
keittiö tulee markkinoille kesään
mennessä.

4) KESÄRETKI HIIDENMAALLE JA SAARENMAALLE
Kesäretki tehdään 25.–28.7.
28.7.2013 Hiidenmaalle ja
Saarenmaalle teemalla vihreät niityt.
Torstaina 25.7. lähdemme bussilla klo 7:00 rautatieaseman tilausajopysäkiltä,
tilausajo
Asema-aukio.
Matkaamme Eckerö-linen
linen Finlandia-laivalla
Finlandia
Tallinnaan,
innaan, jonne saavuttuamme otamme tutun oppaamme Inge Kiintokin kyytiin ja ajelemme ravintola Salzburgiin lounaalle.
lounaalle Sen jälkeen matkamme
jatkuu Haapsaluun ja siellä Rohukylän satamaan.
Lautalla siirrymme Hiidenmaalle Heltermaan sas
tamaan, josta jatkamme tutustumaan
tu
Kõpun majakkaan sekä vanhaan Vaemlan villatehtaaseen.
Villakehräämössä voi seurata,
seurata miten reilun vuosisadan vanhoilla koneilla on valmistettu villalankaa. Illalla majoitumme
tumme hotelli Sõnajalaan ja nautimme yhdessä päivällisen,
päivällisen jonka jälkeen vapaata.
Perjantaina 26.7. lähdemme aamiaisen jälkeen
Sörun satamaan, josta siirrymme lautalla Triigin
satamaan Saarenmaalle. Ajamme näköalapaikka
Pangalle, jossa teemme kävelykierroksen ihaillen
Pangan korkeita rantakallioita. Pangalla on mahdollisuus ostaa kahvia
hvia ja pikkusuolaista. Sieltä
jatkamme matkaa Kuressaareen
Kuressaa
ja majoitumme
Spa Hotelli Saarenmaa Valss’iin.
Vals
Hotellissa on
kaksi vapaavalintaista matkaan sisältyvää terveyshoitoa iltapäivällä, sen jälkeen on päivällinen ja
ilta on vapaa. Osa hoidoista edellyttää
edelly
etukäteen
varattua lääkärin tarkistusta.
Lauantaina 27.7. on aamiaisen jälkeen kaksi
terveyspaketin hoitoa. Sen jälkeen teemme Saaren kierroksen, jolla näemme
äemme keskiaikaiset kirkot,
käymme Anglan
lan tuulimyllyillä,
tuulimyllyillä jotka ovat Saarenmaan kuuluisimmat, ja teemme tuliaisostoksia.
Jatkamme Kaalin meteoriittikraaterille,
meteoriittikraate
jonka jälkeen lounas ja paluu kaupunkiin
kaupun
sekä vapaata
aikaa. Yhteinen illallinen
llallinen on hotellin ravintolassa.

2) SAADAANKO KERAVALLE LISÄÄ ASUNTOJA?
ASUNTOJA
Keskiviikko 17.4.2013 klo 18–19:30,
:30, Hyvinvointityönkeskus, Sininen Sali,, Aleksis Kiven tie 19, KeK
rava. Tilaisuus alkaa kahvitarjoilulla.
Kaupunkikehitysjaoston
kehitysjaoston puheenjohtaja Samuli
Isola tulee kertomaan kaupungin kaavoitustilankaavoitustila
teesta. Millaisia
illaisia asuntoja Keravalle tarvittaisiin ja
millaisia ollaan rakentamassa? Onko
nko kaavoitus
asuntotuotannon jarruna, vai eikö rakentajia kiinkii
nosta? Entä minne on tulossa uusia pientaloalueipientaloalue
taa ja millä aikataululla? Katoavatko vanhojen
asuntoalueiden pienet viheralueet asuntoteiksi?
asun
Entä milloin keskusta
eskusta saadaan elpymään?
elpymään Tilaisuudessa
dessa voi esittää lisää kysymyksiä.
Tilaisuus jatkuu yhdistyksen kevätkokouksella.
3) OMAKOTIYHDISTYKSEN KEVÄTKOKOUS
Keskiviikko 17.4.2013 klo 19:30–20,
20, Hyvinvointityönkeskus, Sininen Sali,, Aleksis Kiven tie 19, KeK
rava.
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään
käsit
sääntömääräisinä asioina toimintakertomus
kertomus 2012,
tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus
tuskertomus vuovuo
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Tehoaineena on luonnon rautafosfaatti. Se on
sateenkestävä, kostuneet rakeet houkuttavat
etanoita ja kotiloita. Ne syövät rakeen, vetäytyvät
koloonsa ja kuolevat sinne. Ferramol on haitaton
ihmisille, kotieläimille ja hyötylajeille.
Ferramolin annostusohje on 5 g/neliö. Heti ei
kuitenkaan kannata koko pihalle levittää, vaan
niille alueille, joissa etanoita on havaittu.
Tehokkainta torjunta on yhteistyössä naapureiden kanssa. Etanat kannattaa hävittää samanaikaisesti. Suosittelemme siksi, että hankit säkin
Ferramolia yhdessä naapureidensa kanssa.
Ferramolia saa esimerkiksi Agrimarketin verkkokaupasta postilähetyksenä ja noutamalla Tuusulan Kodin Terrasta 10 kilon säkin noin 100 euron
hintaan. Pienerissä aine on varsin kallista, 1 kilo
maksaa noin 30 €.

Sunnuntaina 28.7. aamiaisen jälkeen lähdemme
kotimatkalle. Matkalla poikkeamme Koguvan kylämuseossa, jonka jälkeen jatkamme Sikke Sumarin tilalle Namasteen Muhun saarella. Sikke kertoo tilan historiasta ja hankinnasta, kun nautimme pullakahvit. Kahvien jälkeen jatkamme Kuivastun satamaan, mistä lautta vie meidät Virtsuun ja
jatkamme matkaa Tallinnaan. Matkalla nautimme
lounaan. Tallinnassa teemme ostokset ja ajamme
satamaan, Eckerön Finlandialla Helsinkiin ja ajo
Keravalle, jossa olemme noin klo 21.
Matkan hinta on 380 euroa kahden hengen
huoneessa ja 450 euroa yhden hengen huoneessa. Hinta sisältää ohjelman majoituksineen ja
ruokailuineen, neljä kylpylähoitoa sekä laiva- ja
lauttamatkat ja kuljetukset omalla linja-autolla
koko matkan ajan. Ohjelmaan voi tulla vielä muutoksia.
Sitovat ilmoittautumiset matkavastaava Eeva
Kostiaiselle puhelimitse 050 581 6000, ei sähköpostilla. Mukaan mahtuu 38 ensinnä ilmoittautunutta. Matkalle on otettava mukaan passi tai
henkilötodistus. Matkavakuutusta peruutusturvalla suositellaan.
Matkan järjestäjänä tuttuun tapaan PS-Bussi Oy
ja Intonmatkat kuljettajana toimitusjohtaja Into
Saarinen.

MYYMME FERRAMOLIA 1 KILON PUSSEISSA
Omakotiyhdistys on hankkinut Ferramolia pienen
erän. Myymme hankintaerän loppuun.
Myymme Ferramolia 1 kilon pusseissa hintaan
12 €/kilo (enintään 2 kg/hlö) huhtikuun tilaisuuksissa 10.4. ja 17.4. klo 17:30 alkaen (ks. tilaisuudet ja paikat etusivulta).
Lisätietoja Leila Lehtinen, puh. 050 533 7702 ja
http://www.keravanomakoti.net/ajankohta.html.
MUISTA TILATA NUOHOUS!
Nuohous tulee vakituisessa asunnossa tehdä kerran vuodessa, loma-asunnossa joka kolmas vuosi.
Nuohous tulee tilata itse.
Kerava kuuluu piirinuohousjärjestelmään. Keravan piirinuohoojana on nuohousliike Vesa Puumalainen Oy, puh. 0400 461 929.

YHDISTYKSEN JÄSENEDUT
OMAKOTITALKKARI PALVELUKSESSANNE
Omakotitalkkari Pekka Iho on tehnyt nyt talven
aikana pääosin lumiöitä. Pekan tavoittaa puhelinnumerosta 044 276 2996.
Omakotitalkkarin työaika on arkisin klo 9-15,
ellei toisin sovita, ei kuitenkaan iltaisin ja viikonloppuisin. Palvelu maksaa 8,0 €/tunti ja matkakulut 4,0 €/kerta. Vähimmäisveloitus on 8,0 + 4,0
eli 12,0 €. Tuntiveloitus kuuluu kotitalousvähennyksen piiriin.
Pekan työsuhde päättyy juhannuksen maissa.
Olemme käynnistäneet uuden omakotitalkkarin
haun. Hänet voi tilata samasta numerosta kuin
Pekan. Lisätietoja Heikki Torkkeli, 040 55 00 128.

YHDISTYS TIEDOTTAA
SIRUETANAN TORJUNTA JATKUU
Viime syksynä aloitimme kampanjan Espanjansiruetanan leviämisen torjumiseksi. Kampanjaa
päätettiin jatkaa tänä keväänä ja kesänä.
Etanat liikkuvat iltaisin. Tutki pihapiiriäsi ja lähiympäristöä illalla klo 20–22. Käynnistä torjunta
välittömästi, jos löydät espanjansiruetanoita.
Etanoiden torjunnassa kasvimailla ja kukkapenkeissä tehokkaaksi todettu aine on Ferramol etanasyötti (lisätietoja www.esbau.fi/etana.html).
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laitteissa on vikaa tai puutteita, ilmoita asiasta
välinevastaava Heikki Torkkelille, Sienikatu 4 C
12, puh. 040 55 00 128, heikki.torkkeli (at) wippies.fi.
Tarjolla on seuraavat välineet:
• Oksaleikkuri ja saha 3,8 m varrella
3 €/pv
• Puutarhan voimasakset Fiskars
3 €/pv
• Pensasaitasaha Bosch (2 kpl)
5 €/pv
• Oksasilppuri Bosch + 10 m johto
8 €/pv
• Nurmikkojyrä, vesitäyttöinen
3 €/pv
• Jatkojohtokela, 20 m
2 €/pv
KIINTEISTÖMAAILMAN TARRA JA ILMAINEN AUTON PESU
Keravan Kiinteistömaailman tarrakampanja jatkuu nyt entistä ajankohtaisempana, kun kevään
kurakelit ovat pian käsillä.
Omakotiyhdistyksen jäsenenä saat ilmaisen autonpesun, kun pidät autosi takalasissa vähintään
21 vuorokautta Kiinteistömaailman tarraa. Sopimus tuo myös yhdistykselle hieman lisätuloja.
Jos olet kiinnostunut, hae tarra ”Suosittelen
Kiinteistömaailma Kerava” (koko 50x15 cm) ja
etukuponki Kiinteistömaailman Keravan toimistosta, Puuvalonaukio 2, Prisma-talo. Aja Kanniston Teboilille, anna etuseteli kassalla ja valitse
harjaton tai harjallinen pesu. Pesu sisältää vahauksen. Pesun jälkeen kuivaat lasin ja liimaat tarran. Kolmen viikon päästä voit poistaa tarran. Se
lähtee helposti kokonaisena repäisemällä.
KERAVAN YHDISTYKSEN JÄSENETULIIKKEET
Yhdistys on neuvotellut jäsenedun kaikkiaan 22
yrityksestä. Edun saat näyttämällä omakotiyhdistyksen jäsenkortin kassalla tai mainitsemalla jäsenedun tilauksen yhteydessä.
Aliina, Kauppakaari 2 (Prisma), 09 242 5001. Normaalihintaisista Marimekko pukineista, sisustus- ja lahjatavaroista omakotiyhdistyksen jäsenille -15 %.
Cramo Finland Oy, Minkkikatu 1-3, Järvenpää, p. 010
661 4700. Rakennuskoneiden vuokrahinnoista alennus 15 %.
DataSky Oy, Mannilantie 51, Järvenpää, puh. 010 820
9928. Jäsenalennus kaikista Atk-tarvikkeista -10 % (ei
tarjoustuotteet).
Kelloliike T. Soikkeli, Kauppakaari 8, p. 09 242 6249.
Normaalihintaisista tuotteista alennus 10–25 %.
Hämeen laaturemontti Oy, jäsenetuna kattoremontin
tilanneille savupiipun pellitys peltisepäntyönä kaupanpäälle ja talon ulkoverhousremontin tilanneille 5 %
alennus loppuhinnasta, kun tilaukset on tehty vuoden
2013 aikana. Ota yhteyttä kattoasiantuntija Ossi Tuomeen, puh. 045 208 4477, ossi.tuomi (at) laaturemontti.fi.

VÄLINEITÄ VUOKRATTAVANA
Yhdistyksellä on vuokrattavana muutamia välineitä, joita säilytetään ja vuokrataan Kanniston Teboil-huoltamolta, Kannistonkatu 1, p. 020 768
9313.
Pienin vuokrahinta on päivävuokra, jolloin palautus on saman päivän illalla tai seuraavana aamuna klo 9 mennessä.
Palauta laitteet siistinä ja auta Teboilin henkilökuntaa laitteiden paikoilleen laittamisessa. Jos
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Keravan Lukko Oy, Seunalantie 14, p. 09 294 1919.
Normaalihintaisista mekaanisista lukitus- ja heloitustuotteista alennus 15 %. Hälytyslaitteet ja sähköiset
tuotteet myymälähinnoin tai tarjouksen mukaisesti.
Kessele Oy, Santaniitynkatu 12 B, p. 020 712 1460.
Mitsubishi Electric ilmalämpöpumpun 2013 uutuusmallit asennettuna seuraavasti: MSZ-FH25VEHZ 1 800
€ ja MSZ-FH35VEHZ 1 955 € (sis. alv 24 %) max 4 metrin putkivedolla. Hinnasta työn osuus 650 € on kotitalousvähennyskelpoinen. Asiakas asennuttaa tarvittaessa sisä- tai ulkoyksikön läheisyyteen tarvittavan
sähköliitännän. Tilaa ilmalämpöpumpullesi myös huolto. Puhdistamme pumpun, tarkistamme paineet ja
kylmäaineet. Perustarkastuksen hinta 175 € + mahdolliset tarvikkeet ja kilometrikulut.
Lumihilla Oy, puh. 050 4600 323, sähköposti: info@lumihilla.fi. Omakotiyhdistyksen jäsenille 10 %:n
alennus majoitushinnasta kelomökki Ylläshillassa
Äkäslompolossa Ylläksellä. Lisää tietoa www.lumihilla.fi.
Maalikauppa Väripirtti, Palopellonkatu 1, Kerava,
puh. 010 231 4955. Alennus normaalihintaisista tuotteista vähintään 10 %.
Metsäpalvelu Rantanen Oy, Ansatie 14, 07170 Pornainen, p. 0400 816 462. Kiipeillen tapahtuva pihapuiden kaato, rakenneleikkaukset ja tuentojen teko.
Suurten pensasaitojen leikkuu, kantojen jyrsintä ja
puutarhasuunnittelu. Vuokrattavana polttomoottorikäyttöinen halkokone, paikalle kuljetus. Jäsenille
alennus 10 %.
MS-Valaistus, Mäyräkorvenkaari 19, p. 010 470 5500.
Normaalihintaisista valaisimista ja sähkölaitteista
alennus 10–15 %. Laadukkaista sähkölampuista alennus 15 %.
OP Kiinteistökeskus LKV, Paasikivenkatu 3, p. 010 254
2520. Välityspalkkiosta alennus 20 %. Maksuton arviokäynti. Myös kauppakirjojen laadinta ja vakuutusarviot.
Optikko Lintukorpi SYNSAM, Paasikivenkatu 13, p. 09
294 6113. Silmälaseista alennus 15 %. Optikon näöntarkastus veloituksetta. Silmälääkäri Aino Jaakkolan
vastaanotto.
Pyöräliike Lundberg, Santaniitynkatu 2, p. 09 294
8456. Normaalihintaisista tuotteista 5 % alennus.
Putkiset Oy, Terästie 24, p. 0207 689 720. Normaalihintaisista tarvikkeista alennus vähintään 15 %.
Puumesta Oy, Lammaskallionkatu 5, p. 044 357 1200,
Perusalennus 10 %, suuremmista eristä sopimuksen
mukaan. Alennukset normaalihintaisista tuotteista.

Puustelli, Sibeliuksenkatu 1, Järvenpää, p. 010 277
7311. Kodinkoneet (keraaminen liesitaso, kalusteuuni
ja astianpesukone) yhteishintaan 490 euroa keittiökalusteiden hankinnan yhteydessä. Tarjous on voimassa
heinäkuun loppuun 2013.
Rautia Kerava, Alikeravantie 30, p. 0207 705 750.
Normaalihintaisista tuotteista alennus 9 %.
RTV-Kerava, Santaniitynkatu 1, Kerava, 09-5465 1800.
Jäsenalennus normaalihintaisista tuotteista vaihtelee
tuoteryhmittäin. Esimerkiksi Tikkurila, Teknos ja Eskaro maalit -30%, Osmocolor vahat -15%, Solmaster
pesuaineet -18%, RTV tapetit -20%, Kiilto, Casco liimat
-22%, Lindgren siveltimet/työkalut -25%, kuluttajamatot RTV -12% ja listat ja tarvikkeet -15%. Lisäksi parketit, laminaatit, korkit ja keraamiset RTV laatat erikoiseduin. Jäsenedun saat jäsenkortilla.
Seuraneiti Oy, Leppäkuja 10, p. 045 868 5756 keravalainen seniorin seura- ja hoivapalvelua tarjoava yritys.
Jäsenille alennus 10 % tuntihinnasta. Tarjous on voimassa vuoden 2013 loppuun. Kotona tehdyn työn
osuus on kotitalousvähennyskelpoinen. Kysy myös alv
0 % yksityisistä sosiaalipalveluista. Lisätietoja palveluista www.seuraneiti.fi.
Teboil-Huoltamo, Kannistonkatu 1 p. 020 768 9313.
Normaalihintaiset autotarvikkeet, peräkärryn vuokraus ja autokemikaalit –10 % sekä autopesut, voiteluaineet ja nestekaasu –15 %. Auton huollon ja korjausten
yhteydessä voiteluaineet ja tarvikkeet –15 %. Kevyen
polttoöljyn tilaus Keravan Teboililta tai numerosta
0800 183300 tilauskoodilla 254047 jäsenetuhintaan.
Polttoaineet jäsenhintaan Teboilin käteis- ja luottokortilla kaikilta TB-huoltamoilta.
ThermoSunEco Oy, Annantie 19, p. 010 2191 499.
Sertifioitua kiinteistöjen lämpökuvausta, kosteusmittarit, aurinkopaneelit- ja asennustarvikkeet. Aurinkopaneelijärjestelmistä -5 %, voimassa vuoden 2013
loppuun.
Vuokra-Vesku T:mi, Haavikkotie 21, Kerava, p. 040
7062796. Kaikki kiinteistön ja pihan huoltoon ja hoitoon liittyvät työt, nurmikon ja pensaiden leikkaukset,
kodinkoneiden asennukset ja huonekalujen kokoamiset, auton renkaiden vaihdot, muutot pakettiautolla ja
pienremontit sopimuksen mukaan. Liikuntaesteisten
apuvälineiden suunnittelu ja asennus. Jäsenille alennus 10 % tuntihinnasta.

Tämän jäsenkirjeen postituksen maksoi

Puustelli Järvenpää
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