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1. Tulevat tapahtumat

2. Siruetana uhkaa Keravaa

KATTOREMONTTI-ILTA
ILTA ke 19.9.
2012 klo 18–19.30 Sompion koulu,
ko
Tiilisali, Aleksis Kiven tie 18.
Onko katollasi kaikki kunnossa syksyn ja
talven säitä varten? Onko vaarana, että
lumi tuo tikkaat, lumiesteet tai rännit alas
ensi keväänä? Olisiko syytä tarkistuttaa ja
ehkä korjata koko katto sekä sadevesisadevesi ja
muut kattovarusteet?
Kattoasiantuntija Ossi Tuomi,
Tuomi Hämeen
Laaturemontti Oy, kertoo millainen on hyh
vä kattoremontti, onko kattoremontin teko
talvella hyvä vai huono juttu, ja mitä kattoremontti maksaa. Mitä katemateria
materiaali vaikuttaa hintaan?
Hämeen Laaturemontti Oy on uusi jäsenetuliikkeemme.

Espanjansiruetana on luokiteltu kansallikansall
sessa vieraslajistrategiassa erityisen haiha
talliseksi. Se on levinnyt Keravan länsiläns
osiin, paikoin hyvinkin runsaana. On tärtä
keää, että etanan leviäminen pysäytetään
heti alkuunsa.
Aloita torjunta mahdollisimman varhaivarha
sessa vaiheessa, jo ensimmäisen yksilön
ilmaannuttua. Yksi espanjansiruetanayksiespanjansiruetanayks
lö munii jopa 400 munaa, jotka kuoriutuvat
seuraavana keväänä. Muninta-aika
Muninta
jatkuu
lokakuulle.
Etanat liikkuvat iltaisin. Tutki pihapiiriäsi
ja lähiympäristöä illalla klo 20–22.
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Käynnistä torjunta välittömästi, jos löydät ese
panjansiruetanoita. Tehokkainta torjunta
on yhteistyössä naapureiden kanssa. EtaEt
nat kannattaa hävittää samaan aikaan.
Vastuu hävittämisestä on kiinteistön omisomi
tajalla.
Älä koske etanaan
paljain käsin, sillä sen
lima saattaa
aiheuttaa
allergisia
reaktioita.

VIERASLAJIEN TORJUNTA KOTIKOTI
PUUTARHASSA ti 25.9.2012 klo 18-19.30
18

Kirjasto,
irjasto, Opintosali, Paasikivenkatu 12.
Espanjansiruetana, jättiputki ja lupiini ovat
vieraslajeja, jotka valtaavat kotipihoja
Keravalla. Kaniinikin lähestyy Keravaa.
Vieraslajit syrjäyttävät kotoperäisiä
lajeja ja tekevät vahinkoja. Suomessa
arvioidaan olevan noin 1 000 vieraslajia,
joista haitallisiksi
tallisiksi on arvioitu 157. Tähän
joukkoon kuuluu niin kasvikasvi
kuin
eläinkunnankin edustajia.
Erityisen
haitallisiksi
vieraslajeiksi
Suomessa on nimetty mm. jättiputket,
kurtturuusu ja espanjansiruetana. Näiden
lajien kohdalla tulee ryhtyä viipymättä tet
hokkaisiin
aisiin toimenpiteisiin niiden poistamipoistam
seksi tai ainakin leviämisen estämiseksi ja
haittojen vähentämiseksi.
Suomen Ympäristökeskuksen tutkijat
Terhi Ryttäri ja Ulla-Maija
Maija Liukko kertovat vierasperäisistä kasvi- ja eläinlajeista
sekä niiden torjunnasta kotipuutarhassa
puutarhassa.
Tilaisuudessa on myynnissä espanjansiruetanan ja kotiloiden torjuntaa varten
Ferramolia 1-2
2 kilon pusseissa hintaan 12
€/kilo. Ota tasaraha mukaan.

Etanoiden torjunnassa kasvimailla ja
kukkapenkeissä tehokkaaksi todettu aine
on Ferramol etanasyötti (lisätietoja
http://www.esbau.fi/etana.html
http://www.esbau.fi/etana.html).
Tehoaineena on luonnon rautafosfaatti. Se on
sateenkestävä, kostuneet
uneet rakeet houkuthouku
tavat etanoita ja kotiloita. Ne syövät rar
keen, vetäytyvät koloonsa ja kuolevat sinsi
ne. Ferramol on haitaton ihmisille, kotikot
eläimille ja hyötylajeille,
Ferramolin annostusohje on 5 g/neliö.
Heti ei kuitenkaan kannata koko pihalle
levittää,, vaan niille alueille, joissa etanoita
on tavattu. Puutarhakasvien ympäristöt
kannattaa suojata levittämällä ympärille
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Ferramolia. Yhdelle pihalle riittänee 2-4 kg
(1 kg=200 m2).
Pienpakkauksissa Ferramol on kallista
(Agrimarketissa 1 kg on 28,90 €). Omakotiyhdistys on hankkinut suurpakkauksia
(10 kg a’ 87 € + toimituskulut), josta
myymme sitä pienemmissä erissä, 12 euroa/kg. Jos olet kiinnostunut, ota yhteys
Leila Lehtiseen, puh. 050-533 7702, Kantokatu 5, Kerava. Varaa noutaessa tasaraha.
Voit torjua etanoita/kotiloita myös näin:
• kerää etanat/kotilot ja pudota kiehuvaan
veteen tai etikkaan. Keräämistä voit tehostaa laittamalla maahan kosteutta kerääviä
lautoja, joiden alle etanat kerääntyvät.
• laita kuolleet etanat suljettuun jäteastiaan, jotta ne eivät jää ravinnoksi lajitovereilleen.
• leikkaa nurmikko sekä ojien ja teiden
pientareet mataliksi, jotta etanat eivät löydä suojaa kuivumista vastaan.
• hävitä lehti- ja risukasat, jolloin etanoille
ei jää talvehtimispaikkoja.
• ripottele kompostin päälle kalkkia, joka
imee etanoista veden.

3. Omakotitalkkari vaihtui – Pekka
Iho aloitti
Omakotiyhdistys palkkasi kesäkuun lopussa uuden omakotitalkkarin. Pekka Iho
on 56-vuotias keravalainen ja hän asuu
Ali-Keravalla.
Omakotitalkkari Pekka auttaa sinua arjen töissä, kuten erilaisissa pihatöissä
puutarhahoidosta (esim. ruohon leikkuu,
haravointi, pensaiden leikkaus) lumenluontiin sekä pienimuotoisissa remonteissa ja kiinteistön kunnostustöissä, puiden
pilkkomisessa, ikkunoiden pesussa ja asioinnissa, jne. Lomasi aikana hän voi pitää
tontin asutun näköisenä.
Ammattiosaamista vaativia töitä, kuten
sähkö- ja putkitöitä, talkkari ei tee. Hän ei
kiipeä katolle eikä tee tikkailta yli kahden
metrin korkeudella olevia töitä.
Omakotitalkkari tekee työnsä asiakkaan työvälinein. Hänellä ei ole omia työkaluja. Omakotiyhdistyksen vuokravälineitä voi käyttää, mutta asiakkaan on vuokrattava ne ja noudettava ne esimerkiksi
yhdessä talkkarin kanssa.

Talkkarin työaika on arkisin pääsääntöisesti klo 9-15, ellei erikseen muuta sovita. Iltaisin ja viikonloppuisin omakotitalkkari ei kuitenkaan työskentele.
Palvelu maksaa 8 €/tunti + matkakulut
4 €/kerta. Vähimmäisveloitus on 8 + 4 =
12 €. Tuntiveloitus (ei matkakulu) kuuluu
kotitalousvähennyksen piiriin.
Palvelua ensi kerran tilattaessa ota yhteyttä yhdistyksen talkkarivastaavaan
Heikki Torkkeli puh. 040 5500 128, heikki.torkkeli@wippies.fi.
Tämän jälkeen voit tilata omakotitalkkari Pekka Ihon numerosta 044 276 2996.

4. Yhdistyksen logo –kilpailu jatkuu
Keväällä julkistimme yhdistyksen logokilpailun, johon ehdit hyvin vielä osallistua.
Omakotiyhdistyksen nykyinen logo on
vuosikymmeniä toiminut yhdistyksemme
tunnuksena. Se kaipaisi kuitenkin raikkaampaa otetta.
Logokilpailu on avoin kaikille. Tavoitteena on löytää tunnus, joka kuvaa aikaansa seuraavaa yhdistystä. Ohjeita uuden tunnuksen suunnitteluun:
▪ värillinen, mutta käyttökelpoinen myös
mustavalkoisena
▪ yksinkertainen ja nykyaikainen
▪ toimii ilman tekstiä mutta myös tekstin
kanssa
▪ tunnistettavissa oleva yhteys omakotiasumiseen.
Kilpailuehdotukset pyydetään lähettämään kirjeessä 31.9.2012 mennessä paperilla tai muistitikulla osoitteella Keravan
Omakotiyhdistys ry, PL 140, 04201 Kerava. Muistitikku palautetaan lähettäjälle.
Paras logoehdotus palkitaan yhdistyksen syyskokouksessa marraskuussa. Palkintona on 200 euron rahapalkinto. Lisäksi
osallistujien kesken arvotaan 50 euron
lahjakortti Suomalaiseen kirjakauppaan.
Kilpailusäännöt www.keravanomakoti.net.
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5. Uudet jäsenetuliikkeet
Omakotiyhdistyksen hallitus on hyväksynyt uusiksi jäsenetuliikkeiksi Hämeen Laaturemontin ja RTV Keravan.
Hämeen Laaturemontti Oy tekee kattoremontteja ja ulkoverhouksia. Jäsenetuna saat kattoremontin yhteydessä katon
vesivarusteet, kourut ja rännit ilmaiseksi.
Edun arvo on noin 1 000 euroa. Tilaukset
Ossi Tuomen kautta, puh. 045 208 4477,
ossi.tuomi(at)laaturemontti.fi. Tarjous on
voimassa vuoden 2012 loppuun.
RTV Kerava, Santaniitynkatu 1, on
maali- ja pintamateriaalituotteiden erikoisliike. Jäsenetuna 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.

6. Kiinteistömaailma + autopesu
Omakotiyhdistys on tehnyt Kiinteistömaailma Keravan/Asuntokeravan kanssa sopimuksen, jolla jäsen saa ilmaisen autonpesun, kun pitää auton takalasissa vähintään 21 vuorokautta Kiinteistömaailman
tarraa. Tarjous on voimassa 30.10.2012
saakka ja koskee 100 ensimmäistä. 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.
Kassalta saat suihkepullon ja lastan.
Pesun jälkeen kuivaat takalasin ja ruiskutat suihkepullosta siihen vähän vettä.
Avaa tarran suojanauha toisesta päästä ja
kiinnitä se lasiin, poista suojanauhaa ja
paina tarraa kiinni lasiin. Lastalla voit tasoittaa ilmakuplat pois. Jos tarra ei ole
suorassa, sitä voi varovasti liikuttaa. Aurinko kuivattaa tarran alla olevan kosteuden pois.

Muista lopuksi palauttaa suihkepullo ja
lasta kassalle. Tarran voit poistaa kolmen
viikon päästä.

7. Vuokravälineet
Yhdistyksellä on vuokrattavana välineitä,
joita säilytetään ja vuokrataan Kanniston
Teboil-huoltamolta, Kannistonkatu 1, p.
020 768 9313. Palauta laitteet siistinä ja
auta Teboilin henkilökuntaa laitteiden paikoilleen laittamisessa.
Tarjolla on seuraavat välineet:
• Oksaleikkuri ja saha 3,8m 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
Välineitä huoltaa Heikki Torkkeli, Sienikatu 4 C 12, jolle tulee ilmoittaa välineiden viat ja puutteet, puh. 040-55 00 128,
heikki.torkkeli @ wippies.fi.

8. Jäsenetuliikkeet 2012
Yhdistys on neuvotellut jäsenedun kaikkiaan
23 yrityksestä. Edun saat näyttämällä omakotiyhdistyksen jäsenkortin kassalla.
Aliina, Kauppakaari 2 (Prisma), 09-242
5001. Normaalihintaisista Marimekko pukineista, sisustus- ja lahjatavaroista omakotiyhdistyksen jäsenille -15 %.
Cramo Finland Oy, Jäspilänkatu 19, p.
010 661 1550. Rakennuskoneiden vuokrahinnoista alennus 15 %. Myös puutarhajyrsinten vuokrausta.
DataSky Oy, Mannilantie 51, Järvenpää,
puh. 010 820 9928. Jäsenalennus kaikista
Atk-tarvikkeista -10 % (ei tarjoustuotteet).
Huom. liike muuttanut Järvenpäähän.
Hämeen laaturemontti Oy. Jäsenetuna
kattoremontin yhteydessä vesikourut ja rännit
ilmaiseksi. Edun arvo noin 1 000 euroa. Ota
yhteyttä kattoasiantuntija Ossi Tuomeen, puh.
045 208 4477, ossi.tuomi(at)laaturemontti.fi.
Tarjous on voimassa vuoden 2012 loppuun.
Kelloliike T. Soikkeli. Kauppakaari 8, p.
09-242 6249. Normaalihintaisista tuotteista
alennus 10–25 %.
Keravan Lukko Oy. Seunalantie 14, p.
09-294 1919. Normaalihintaisista mekaanista
lukitus- ja heloitustuotteista alennus 15 %.
Hälytyslaitteet ja sähköiset tuotteet myymälähinnoin tai tarjouksen mukaisesti.
Kessele Oy, Kykintie 7 A 1, p. 020 712
1460. Jäsenille Hitachi Summit 35 asennettuna 1 650 €, IVT Nordic Inverter 12FR-N 1 850
€ ja IVT 12KHR-N 2 190 € max 4 metrin put-
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kivedolla. Asiakas asennuttaa tarvittaessa
sisä- tai ulkoyksikön läheisyyteen 10A maadoitetun pistorasian.
Lumihilla Oy, Hiidenkiventie 23 B, Kerava, puh. 050 4600 323, sähköposti: Yhdistyksen jäsenille 10%:n alennus majoitushinnasta
kelomökki Ylläshillassa Äkäslompolon Nilivaarassa Ylläksellä. Lisätietoja facebookista ja
twitteristä, www.lumihilla.fi.
Maalikauppa Väripirtti, Palopellonkatu 1,
Kerava, puh. 09-274 7500. 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. Alennus -10 %.
MS-Valaistus, Mäyräkorvenkaari 19, p.
010 470 5500. Normaalihintaisista valaisimista
ja sähkölaitteista alennus 10–15 %. Laadukkaista sähkölampuista alennus 15 %.
Muhevainen Oy, Kankurinkatu 7, p. 09242 4056. Alennus 10 % siemenistä, perennoista ja osasta puita ja pensaita.
OP Kiinteistökeskus LKV, Paasikivenkatu 3, p. 010 2542520. 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
alennus 5 %.
Putkiset Oy, Terästie 24, p. 0207 689
720. Normaalihintaisista tarvikkeista alennus
vähintään 15 %.
Puumesta Oy, Sarviniitynkatu 8, p. 044
357 1200, Perusalennus 10 %, suuremmista
eristä sopimuksen mukaan. Alennukset normaalihintaisista tuotteista.
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, 04260 Kerava, p. 045-8685756 seniorin seura- ja hoivapalvelut, www.seuraneiti.fi. Alennus 15 %
tuntihinnasta, voimassa vuoden 2012 loppuun. Kotona tehdystä työstä kotitalousvähennys.
Teboil-huoltamo, Kannistonkatu 1 p. 020
768 9313. Normaalihintaiset autotarvikkeet,
peräkärryn vuokraus ja autokemikaalit sekä
klapisäkit –10 % ja autopesut, voiteluaineet
sekä 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, Kerava,
puh. 010 2191 499 / 0500 514 299. Sertifioitua
kiinteistöjen lämpökuvausta 65 €/h (sis. alv).
Esimerkiksi 150 m2 ok-talon lämpökuvauksen
ja raportoinnin hinnaksi tulee noin 325,00 390,00 €. Voimassa vuoden 2012 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

Hämeen Laaturemontti Oy

Keravan Omakotiyhdistys ry, PL 140, 04201 Kerava
Internet-sivut: http://www.keravanomakoti.net
Puheenjohtaja Harri Hänninen, p. 040-52 33 907, harritapani.hanninen @ elisanet.fi
Varapuheenjohtaja Petri Leino, p. 040-587 7799, petri.leino @ elisanet.fi
Sihteeri Tuija Nyberg, p. 040-318 2278, tuija.nyberg @ kerava.fi
Jäsensihteeri Petri Makkonen, p. 050-585 7772, petri.makkonen @ jibsystems.f
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