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TAPAHTUMAT

3) RETKI TALLINNAN JOULUMARKKINOILLE
30.11.–1.12.2013
La 30.11. klo 7:00 lähtö
ähtö Keravan aseman tilauspytilausp
säkiltä (Asema-aukio).
aukio). Eckeröline
Eckerö
Finlandia-laiva
lähtee Länsi-satamasta
satamasta klo 9.00.
9.00 Laivalla nautitaan meriaamiainen, Tallinnaan
Tallinna
saavutaan klo
11.30. Satamasta ajamme Joulutorille,
Joulutorille jossa on
vapaata aikaa katsella ja tehdä ostoksia. Majoitumme Nordic-hotelliin,
hotelliin, jossa on päivällinen. Sen
jälkeen ilta on vapaa.
Su 1.12. lähdemme aamiaisen jälkeen LennusaLennus
damiin (Lentosataman museo), jossa on parituntinen tutustuminen. Sen jälkeen nousemme Tallinnan TV-torniin
torniin ihailemaan maisemia. Lounaan
jälkeen ajamme Super--Alkoon ja Sadamarkettiin
ostoksille.
Laiva Suomeen lähtee klo 16:30,
16
joten satamassa oltava 15:30.
30. Helsinkiin
Helsin
saavumme klo 19 ja
Keravalle ennen klo 20.
Matkan hinta 190 €/hlö 2hh ja 225 € yhden
hengen huoneessa.. Hintaan sisältyvät laivaliput,
meriaamiainen laivalla,
laivalla päivällinen Tallinnassa,
lounas Tallinnassa, kuljetus omalla bussilla,
bussilla liput
Lennusadamiin ja TV-torni
torniin.
Sitovat ilmoittautumiset 8.11. klo 17 alkaen
puhelimitse Eeva Kostiainen,
Kostiainen p. 050 581 6000.
Ilmoittautumisia otetaan vastaan vain soittamalsoittama
la.
Huom. ohjelmaan voi tulla
t
muutoksia. Matkan
kuluton peruutus 14vrk ennen matkaa. Matka
toteutuu, jos osallistujia tulee riittävästi.
Matkapalvelut järjestää tuttuun tapaan PSBUSSI OY, Inton Matkat..

1) PUTKIREMONTTI SUUNNITTELUSTA TOTEUTUKSEEN
Tiistai 26.11.2013 klo 18–19:30 Keravan kaupunkaupu
gin kirjasto, Opintosali,
pintosali, Paasikivenkatu 12.
12 Kahvia
on tarjolla tilaisuuden aluksi.
Putkiremontti on yksi omakotitalon haastavimhaastavi
pia remonttikohteita. Joskus sekin on tehtävä.
Milloin on putkirempan aika, miten sen voi itse
arvioida, miten putket ovat korjattavissa, kauankaua
ko remontti kestää, ja mitä maksaa?
Myyntipäällikkö Miika Ahola,, Vesnom Oy,
kumppaneineen kertoo vastaukset näihin ja mom
niin muihinkin kysymyksiin.
Vesnom Oy on vuonna 2010
010 perustettu LVI-alan
LVI
yritys, joka palvelee ympäri Suomen. Liikevaihto
oli vuonna 2012 noin 6 milj. €.

2) OMAKOTIYHDISTYKSEN SYYSKOKOUS
KOKOUS
Tiistai 26.11.2013 klo 19:30–20:15 Keravan kauka
pungin kirjasto, Opintosali,
pintosali, Paasikivenkatu 12.
12
Syyskokouksessa käsitellään
lään sääntömääräisinä
sääntö
asioina yhdistyksen toimintasuunnitelma
suunnitelma ja
talousarvio vuodelle 2014,, päätetään jäsenmaksu
vuodelle 2014,, valitaan puheenjohtaja vuodelle
2014 sekä hallituksen jäsenet erovuoroisten
tilalle kaudeksi 2014–15.
Syyskokouksen osallistujien
istujien kesken arvotaan pari
yllätyspalkintoa.
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valtainen leikkipaikkaselvitys. Aloitteella yhdistys
halusi tukea paikallisia asukkaita, jotka olivat keränneet lähes 500 nimeä leikkipuiston säilyttämisen puolesta.

OMAKOTILIITTO TIEDOTTAA
KANSALAISALOITE YLITTI 50 000 RAJAN
Kansalaisaloite Energiatodistuslain muuttamiseksi
keräsi vaadittavat yli 50 000 kannatusilmoitusta,
ja laki menee uudelleenkäsittelyyn eduskuntaan.
Tarkalleen kannatusilmoituksia kertyi 61 361,
joista 48,5 % paperilomakkeilla ja loput sähköisellä tunnistautumisella. Tätä enemmän nimiä on
kerännyt vain kaksi kansalaisaloitetta ja vain neljä
on ylittänyt vaaditun kynnyksen.
KIITOKSET kaikille, jotka allekirjoittivat lomakkeen sekä erityiskiitokset niille, jotka kiersivät
keräämässä allekirjoituksia.
Kannatusilmoitukset on toimitettu Väestörekisterikeskukseen, joka tarkastaa ilmoitusten lopullisen lukumäärän. Tarkistuslaskennan valmistuttua
Suomen Omakotiliitolla on kuusi kuukautta aikaa
toimittaa aloite eduskuntaan.
Koska vaadittu 50 000 allekirjoitusta täyttyi, allekirjoittajien nimet tulevat julkisiksi. Omakotiliitto ei kuitenkaan saa julkistaa nimiä, vaan tietoja
saa ainoastaan Väestörekisterikeskuksesta.

MUISTA HOITAA HORMIEN NUOHOUS
Savupiippujen nuohous tulee vakituisessa asunnossa tehdä kerran vuodessa, loma-asunnossa
joka kolmas vuosi. Nuohous on tilattava itse.
Keravalla nuohoojan tavoittaminen tuntuu tällä
hetkellä olevan haastavaa ja vaatii kärsivällisyyttä. Yhteydenoton onnistuessa nuohouksen odotusaika saattaa olla pari kuukautta.
Kerava kuuluu piirinuohousjärjestelmään, ja Keravan piirinuohoojana on Nuohousliike Vesa
Puumalainen Oy, puh. 0400 461 929 ja sähköposti
puumalainen@elisanet.fi.
NUOHOOJALTA OPAS PUUNPOLTTOON
Nuohoojat neuvovat asukkaita tulisijan käytössä
ja jakavat Opas puunpolttoon -esitteen Keravan,
Järvenpään, Mäntsälän, Nurmijärven ja Tuusulan
nuohottaviin kiinteistöihin lämmityskaudella
2013–2014.
Oppaiden jako on osa Käytä tulisijaasi oikein kampanjaa. Kampanjassa neuvotaan, miten vanhaakin tulisijaa voi käyttää taloudellisesti ja taitavasti, jotta päästöt vähenisivät ja naapurisopu
säilyisi.
Taitamaton puun tai roskien poltto tuottaa haitallisia päästöjä lähiympäristöön oman perheen ja
naapurien hengitettäväksi. Kannattaa seurata,
minne savut kulkeutuvat piipusta. Puunpolttoa
tulisi välttää tyyninä pakkaspäivinä, jolloin savut
jäävät alueen asukkaiden kiusaksi.
Palamista pystyy parantamaan pienillä asioilla,
kuten huolehtimalla oikeasta vedosta ja täyttämällä tulipesä korkeintaan puolilleen kuivaa puuta ja sytyttämällä puut päältä.
Roskien poltto tuottaa terveydelle haitallista savua ja vahingoittaa tulisijaa. Maitotölkit, pahvi ja
paperi kannattaa polttamisen sijaan kierrättää.
Märkää, maalattua ja kyllästettyä puuta tai lastulevyä ei saa polttaa.
Tärkeimmät vinkit:
• Käytä kuivaa ja puhdasta puuta.
• Älä polta jätteitä tai kierrätyskelpoista materiaalia.
• Vältä kitupolttoa.
• Opettele sään vaikutus savun käyttäytymiseen.
• Älä savusta naapureitasi.

OMAKOTILIITTO UUSI LOGONSA
Suomen Omakotiliitto on uusinut tunnuksensa.
Logon muodostavat tekstiosuus sekä kaksivärinen
taloja kuvastava symboli. Taloista toisen katto on
vihreä, toisen punainen ja tekstin alla vihreä viiva.

YHDISTYS TIEDOTTAA
YHDISTYKSEN ALOITTEET
Keravan Omakotiyhdistys on tehnyt kaupungille
pari aloitetta, joista ohessa lyhyesti.
1) Yhdistys esitti Kaupunkiympäristölle 29.8.2013
päivätyllä aloitteella, että Sorsakorven Levonmäen virkistysalueelle tehtäisiin ulkoilureitit, jotta
virkistysalue olisi paremmin saavutettavissa. Virkistysalue sijaitsee Askelkujan, Levonmäentien ja
Ravikujan välissä.
2) Yhdistys esitti Kaupunkiympäristölle 10.10.
2013, että päätös Venlantien leikkipuiston purkamisesta on käsiteltävä uudelleen. Aloitteessa
asiaa perusteltiin useilla seikoilla. Lisäksi ehdotettiin, että kaupungin tulisi laatia asuntoalueiden
tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi kokonais2

KAUPUNGIN KYLÄILLAT
Keravan kaupunki jatkaa muutaman vuoden tauon jälkeen suosittujen Kyläiltojen sarjaa. Kyläilloissa keskustellaan keravalaisia koskevista ajankohtaisista asioista. Tilaisuudet ovat kaikille
avoimia.
Keskustan ja Virrenkulman alueilla Kyläillat pidettiin jo elokuun ja lokakuun aikana. Loppuvuoden aikana on vielä kaksi Kyläiltaa:
• Savio, Savion koulu 14.11. klo 17:30
• Kilta, Sompion koulun Tiilisali 12.12. klo 18.

VUOKRAVÄLINEITÄ ON UUSITTU
Yhdistyksellä on vuokrattavana muutamia välineitä, joita säilytetään ja vuokrataan Kanniston Teboil-huoltamolta, Kannistonkatu 1, p. 020 768
9313.
Oksasilppuri, jatkovarrellinen oksasaha varusteineen ja pensasaitasahat on uusittu.
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
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:
• Fiskars oksaleikkuri, -saha ja ränninpuhdistussarja jatkovarrella, max pituus 4 m
3 €/pv
• Oksasilppuri Bosch + 10 m johto
8 €/pv
• Fiskars puutarhan voimasakset
3 €/pv
• Lyhtyteräinen pensasaitasaha Royal 5 €/pv
• Pitkäteräinen pensasaitasaha Ryobi 5 €/pv
• Nurmikkojyrä, vesitäyttöinen
3 €/pv
• Jatkojohtokela, 20 m
2 €/pv

YHDISTYKSEN JÄSENEDUT
TALKKARI PEKKA IHO PALVELUKSESSANNE
Kuten edellisessä jäsenkirjeessä
kerroimme,
olemme tehneet omakotitalkkari Pekka Ihon
kanssa jatkosopimuksen
vuoden loppuun saakka.
Yhdistys maksaa puolet
hänen palkastaan.
Jos talkkarilla on töitä, eli hän tienaa palkkansa,
jatkamme sopimusta myös ensi vuonna. – Tilaa
siis talkkari töihin, niin voimme pitää hänet palveluksessanne. Pekan puhelin on 044 276 2996.
Ohessa listaa töistä, joita hän on tehnyt: erilaisia
pihatöitä, kuten nurmikon leikkuu, haravointi,
kompostin tyhjennys, pensasaidan ja marjapensaiden leikkuu, pensasaidan istutus ja risujen
silppuaminen. Lisäksi hän on pilkkonut polttopuita, siivonnut varastoja, maalannut ikkunoiden
karmeja, pessyt ikkunoita, ollut remontissa apumiehenä, siivonnut kirjahyllyn, hoitanut pihaa
asukkaan lomamatkan aikana, ja näin talven pian
koittaessa tehnyt lumitöitä.
Työnsä omakotitalkkari tekee asukkaan omin
välinein tai yhdistyksen vuokravälineillä, joista
vuokran maksaa työn tilaaja. Koska Pekka kulkee
polkupyörällä, isommat välineet asukkaan pitää
noutaa autolla.
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.
Lisätietoja talkkaritoiminnasta Heikki Torkkelilta, puh. 040 55 00 128.

KERAVAN YHDISTYKSEN JÄSENETULIIKKEET
Jäsenedun 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, ossi.tuomi@laaturemontti.fi, p. 045 208 4477.
Keravan Lukko Oy, Seunalantie 14, p. 09 294 1919.
Normaalihintaisista mekaanisista lukitus- ja heloitustuotteista alennus 15 %. Hälytyslaitteet ja sähköiset
tuotteet myymälähinnoin tai tarjouksen mukaisesti.
Lumihilla Oy, puh. 050 4600 323, sähköposti: info@lumihilla.fi. Omakotiyhdistyksen jäsenille 10 %:n
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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 Oy, 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.
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.

UUDENMAAN PIIRIN JÄSENETUJA
Suomen Omakotiliiton Uudenmaan Piiri on neuvotellut jäsenedut mm. seuraavista liikkeistt, jonka saat myös yhdistyksen jäsenkortilla.
Suomen Säiliöpuhdistus ja -Tarkastus Oy, Jäspilänkatu 28, Kerava. Öljysäilöhuolto ja neuvonta
numerosta 020 775 6777, työtilausten yhteyshenkilö Vesa Niskanen 0400 686 368, 09 294
5379, www.sailiopuhdistus.com.
Senera Oy, Martinkyläntie 43, Vantaa. Maalämpö- ja ilmalämpöpumppuratkaisut omakotitaloihin. Yhteyshenkilö Mika Manner, puh. 044 700
6772, mika.manner@senera.fi, www.senera.fi.
Sammutinhuolto E. Havantola Oy, Ennekuja 2,
Espoo (Suomenoja) p. 09 295 3021, 0400 218
372. Avoinna arkisin klo 10–17.
Lisää Uudenmaan piirin jäsenetuja verkkosivuilla: http://www.omakotiliitto.fi/uusimaa.

Hyvää Joulua ja
Uut
Uutta Vuotta 2014
Hallitus
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