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 70-vuotisjuhlavuosi 

YHDISTYKSEN TAPAHTUMAT
1) ENERGIAN HINNOITTELU JA MARKKINANÄKYMÄT
To 21.4.2016 klo 18–19
19 Keravan Energia, Tervahaudankatu 6, Kerava. Kahvitarjoilu.
Sähkön hinta on vaihdellut viime vuosina voimakkaasti.. On vaikea arvioida, onko hinta nouno
sussa vai laskussa. Uusiutuva energia, biosähkö,
tuulisähkö,
sähkö, aurinkopaneelit, biovoimalaitos. Mitä
ne vaikuttavat sähkön hintaan? Mitä on SPOTSPOT
sähkö? Entä kaukolämpö, millainen on sen hinhi
tanäkymä? Keravan Energian asiakkuusjohtaja
Johanna Haverinen antaa vastauksia
uksia näihin ja
moniin muihin mieltä askarruttaviin
n kysymyksiin.
Tilaisuus jatkuu yhdistyksen kevätkokouksella.

2) OMAKOTIYHDISTYKSEN KEVÄTKOKOUS
To 21.4.2016 klo 18–19
19 Keravan Energia, Tervahaudankatu 6, Kerava.
Yhdistyksen kevätkokouksessa
kouksessa käsitellään säänsää
tömääräisinä asioina toimintakertomus
kertomus 2015,
201
tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus
nantarkastuskertomus vuovu
delta 2015 sekä päätetään
tään hallituksen tilitili ja vastuuvapaudesta. Lisäksi valitaan yhdistyksen edusedu
tajat Omakotiliiton liittokokoukseen sekä päätepäät
tään yhdistyksen kunniajäsenvalinnoista.
Kevätkokouksen osallistujien kesken arvotaan
pari yllätyspalkintoa.

3) YHDISTYKSEN 70-VUOTISJUHLAKONSERTTI
VUOTISJUHLAKONSERTTI
Ke 21.9.2016 klo 19–21,
21, Kerava-sali,
Kerava
Paasikivenkatu 6, Kerava.
Omakotiyhdistyksen
hdistyksen 70-vuotisjuhlan
70
kunniaksi
yhdistys järjestää juhlakonsertin. Olemme hankkineet Pentti Hietasen runsaasti kiitosta saaneen
perhekonsertin nyt ensimmäistä kertaa Keravalle.
Ohjelmasta löytyy jotakin jokaiseen makuun:
monipuolinen kattaus tunnettuja, sekä kotikoti että
ulkomaisia viihde-,, elokuvaelokuva ja musikaalisävelmiä.
Sankaritenorinakin tunnettu Pentti Hietanen
on yksi Suomen valovoimaisimpia ja monipuolimonipuol
simpia mieslaulajia, ja Heini Hietasen musiikillinen lahjakkuus istuu niin klassiseen, viihdeviihde kuin
rockmusiikkiin. Pentti ja Heini tekevät nykyään
paljon konserttiyhteistyötä, The Voice of FinlanFinla
dista tutuksi tulleiden tyttäriensä, Iinan ja Roosan
kanssa.
Lipun hinta on Omakotiyhdistyksen jäsenille
25,00 €. Lippuja on rajoitetusti myynnissä jäseniljäseni
le (2 per jäsen). Narikka ja väliajalla
v
leivoskakkukahvit sisältyvät hintaan.
Muille kuin jäsenille
äsenille lipun hinta on toistakymmentä euroa korkeampi ja myynti on vain lippu.fi
kautta (hinta sis. leivoskahvit ja narikan).
Jäsenliput ovat myynnissä
myyn
2.5.2016 alkaen
Tyykipuodissa, Kauppakaari 1 (avoinna ma–pe
ma
10–17.30, la 10–13). – Varmista paikkasi, osta
liput heti toukokuussa.

4) KESÄRETKI GOTLANTI JA VISBY 24 – 28.7.2016
Kesäretkelle Ruotsin Gotlantiin ja Visbyyseen on
vielä neljä paikkaa vapaana!
Lähtö on Keravalta klo 17.00 Rautatieaseman
tilauspysäkiltä. Ajo Turkuun ja yölaivalla Tukholmaan. Sieltä seuraavana päivänä Nynäshamnin
lautalla kohti Gotlantia, majoittuminen Visbyyssä
ja tutustuminen kaupunkiin. Seuraavana päivänä
kokopäiväretki Fårön erikoisella saarella ja paluu
Visbyyseen. Aamulla lähtö Nynäshamniin, jossa
kaupunkikierros ja ostoksille Tukholmaan, sitten
laivalle, jossa yöpyminen. Aamulla 28.7. laiva
saapuu Turkuun ja bussi saapuu Keravalle noin
klo 10.30.
Tarkempi matkaohjelma löytyy edellisestä jäsenkirjeestä ja yhdistyksen verkkosivuilta.
Hinta on 790 €/hlö. Yhden hengen huone- ja
hyttilisä on 200 euroa. Hinta sisältää ohjelman,
oppaan, laivaliput ja aamiaiset ja ruokailut sekä
oman linja-auton koko matkan ajan.
Ilmoittautuminen Eeva Kostiaiselle vain puhelimitse 050 581 6000. Kuluton peruutus 1 kk ennen matkaa. Vastuullinen matkanjärjestäjä PSBussi oy, IntonMatkat.

YHDISTYS TIEDOTTAA
HEDELMÄPUIDEN VALINTA JA HOITO
Omakotiyhdistys vieraili viime syksynä Muhevaisen taimimyymälässä, jossa puutarhaopettaja,
hortonomi Kirsi Tuominen kertoi, millaisia hedelmäpuita kannattaa valita kotipuutarhaan ja
miten niitä hoidetaan. Koska asia on ajankohtainen myös näin keväällä, oheen on poimittu muutamia keskeisiä asioita.
Kirsi Tuominen suositteli pieneen puutarhaan
talvenkestäviä, pienikasvuisia puita: omenaa,
luumua ja kirsikkaa. Päärynän hän varoitti kasva-

van helposti liian suureksi. Hän muistutti myös,
että osaa puista saa pensamaisina, kuten esimerkiksi kirsikkaa, ja omenapuita löytyy myös hyvin
kapeakasvuisina lajikkeina.
Jos ei osaa päättää, millaisia omenoita haluaa,
voi ostaa perheomenapuun, johon on vartettu
kolmea lajiketta.
Hedelmäpuut kannattaa istuttaa ison kummun
päälle reilunkokoiseen kuoppaan, koska seisova
vesi on puulle myrkkyä. Juurenniska voi peittyä,
mutta syvemmälle runkoa ei saa istuttaa. Usein
puun huonoon kasvuun on syynä liian syvä istutus
ja/tai seisova vesi.
Puun taimi tarvitsee juurtuakseen runsaasti vettä, mutta sitä ei kannata kaataa rungon viereen,
vaan latvuksen ulkokehälle. Näin juuret ryhtyvät
hakeutumaan laajemmalle. Hedelmäpuut eivät
tarvitse lannoitusta. Siitä on pikemminkin haittaa.
Puuta voi leikata pitkin vuotta, kunhan ei leikkaa
liian rajusti kerralla, sillä puu pyrkii säilyttämään
saman määrä lehtivihreää, ja ryhtyy tuottamaan
vesiversoja. Syksyllä, kun puu ryhtyy talveentumaan ja keräämään lehdistä sokereita juuristoon,
puuta ei kannata leikata ennen kuin lehdet ovat
varisseet. Muuten ravinto menee puulta hukkaan.
Leikkauksessa puu pyritään avaamaan sisältä
päin, jotta kehittyvät kukat ja omenat saavat riittävästi valoa. Umpeen kasvava latvus ei tuota
hedelmää. Oksiin voi myös ripustaa kiviä painoiksi, jotta oksat levittäytyisivät laajemmalle.

YHDISTYKSEN JÄSENEDUT
OMAKOTITALKKARI SAIRAUSLOMALLA
Omakotitalkkari on sairauslomalla 17.4.2016
saakka. Hän kuntoutunee toivon mukaan pihan
kevät- ja kesätöihin.
TILAA OMAKOTITALKKARI TÖIHIN
Yhdistyksen omakotitalkkari
on Aarre Vuorisalo. Hänellä
on työsopimus heinäkuun loppuun.
Omakotitalkkarin tavoittaa
numerosta 044 276 2996.
Omakotitalkkari tekee erilaisia kiinteistön- ja kodinhoitoon liittyviä töitä yhdistyksen jäsenille. Talkkari voi tehdä esimerkiksi
polttopuita, varaston tai autotallin järjestelyä tai
siivousta, piensiivousta, pestä ikkunat sekä tehdä
erilaisia pihatöitä ja lumenluontia. Hän tekee
myös pienimuotoisia kiinteistön kunnostustöitä.

Työt tehdään asiakkaiden omilla työkaluilla. Yhdistyksen vuokravälineitä voi käyttää, mutta asiakas vuokraa välineet.
Ammattiosaamista vaativia töitä, kuten sähköja putkitöitä, hän ei tee. Moottorisahalla hän ei
sahaa, ei kiipeä katolle eikä yleensäkään tee tikkailta yli kahden metrin korkeudella olevia töitä.
Hän ei myöskään laita ruokaa.
Työaika on arkisin klo 9–15, ellei toisin sovita.
Iltaisin ja viikonloppuisin töitä ei tehdä.
Palvelu maksaa 10 €/tunti + matkakulut 4
€/kerta, joten vähimmäisveloitus on 10+4 = 14 €.
Tuntiveloitus kuuluu kotitalousvähennyksen piiriin.
Lisätietoja talkkaritoiminnasta antaa Heikki
Torkkeli, 040 5500 128, heikki.torkkeli
@wippies.fi. Hänelle voi antaa myös palautetta
toiminnasta.
YHDISTYKSEN VUOKRAVÄLINEET
Yhdistyksellä on vuokrattavana pihanhoidon työvälineitä, joita säilytetään ja vuokrataan Kanniston Teboil-huoltamolta, Kannistonkatu 1,
020 768 9313.
Pienin vuokrahinta on päivävuokra, jolloin palautus on saman päivän illalla tai seuraavana aamuna klo 9 mennessä.
Palauta laitteet puhdistettuina ja auta Teboilin
kiireistä henkilökuntaa laitteiden paikoilleen laittamisessa.
Oksasilppuri oli rikkoutunut mutta on nyt korjattu. Jos laite vikaantuu tai siinä on puutteita, ilmoita asiasta palautettaessa Teboilille ja välinevastaava Heikki Torkkelille, Sienikatu 4 C 12, puh.
040 5500 128, heikki.torkkeli@ wippies.fi.
Tarjolla on seuraavat välineet:
• Oksasilppuri Bosch + 10 m johto 10 €/pv
• Lyhytteräinen pensasaitasaha Royal 5 €/pv
• Pitkäteräinen pensasaitasaha Ryobi 5 €/pv
• Fiskars puutarhan voimasakset
4 €/pv
• Nurmikkojyrä, vesitäyttöinen
4 €/pv
• Fiskars oksaleikkuri, -saha ja rännin
puhdistussarja jatkovarrella (6 m)
4 €/pv
UUSIA JÄSENETULIIKKEITÄ
Yhdistykseen on saatu vihdoin jäsenetuliikkeeksi
sähköasennuksia tekevä yritys, joka on keravalainen Tähtiprojektit Oy. Yritys tarjoaa sähköasennusten yhteydessä 15 %:n tarvikealennuksen.
Yhteystiedot, kuten myös kaikki muut jäsenedut, löydät oheisesta luettelosta.

KERAVAN YHDISTYKSEN JÄSENETULIIKKEET
Näytä jäsenkortti kassalla tai mainitse jäsenetu
tilauksen yhteydessä.
Aliina, Kauppakaari 2 (Prisma), Kerava,
09 242 5001. Normaalihintaisista Marimekko pukineista, sisustus- ja lahjatavaroista omakotiyhdistyksen jäsenille -15 %.
Apuisäntä Oy, Metsätuvankuja 6, Kerava,
010 327 3630. Korjaus-, huolto- ja remonttityöt.
Kysy tarjous, jäsenille – 10 % loppusummasta.
Omakotiasukkaille myös säännöllinen kiinteistön
huolenpitosopimus.
Cramo Finland Oy, Minkkikatu 1-3, Järvenpää, p.
010 661 4700. Rakennuskoneiden vuokrahinnoista alennus 15 %.
DataSky Oy, Klondyketalo, Kumitehtaankatu 5,
Kerava, 010 820 9922. Tietokoneen vuosihuolto
jäsenetuhintaan 79,- (norm. 99,-).
Hämeen Laaturemontti Oy. Voita ilmainen katto!
Hämeen Laaturemontti arpoo kattoremontin
30.4.2016. Pyytämällä tarjouksen omakotitalon
peltikattoremontista 23.12.2015–30.4.2016 välisenä aikana, osallistut automaattisesti arvontaan.
Lue
lisää:
laaturemontti.fi/voita-ilmainenkattoremontti-pyytamalla-tarjous/. Kaikki kattoremontin tilanneet saavat Omakotiyhdistyksen
jäsenkorttia näyttämällä kaupan päälle näppärän
Kouru-Kaapon! Kouru-Kaapolla putsaat uuden
kattosi rännit turvallisesti ja helposti. Ota yhteyttä: Ossi Tuomi, 045 208 4477.
Kelloliike T. Soikkeli, Kauppakaari 8, Kerava,
09 242 6249. Normaalihintaisista tuotteista alennus 10–25 %.
Keravan Lukko Oy, Seunalantie 14, Kerava,
09 294 1919. Normaalihintaisista mekaanisista
lukitus- ja heloitustuotteista alennus 15 %. Hälytyslaitteet ja sähköiset tuotteet myymälähinnoin
tai tarjouksen mukaisesti.
Lumihilla Oy, Kerava, 040 5444 029 ja 0400 866
774. Yhdistyksen jäsenille 10 %:n alennus majoitushinnasta kelomökki Ylläshillassa Ylläksen Äkäslompolossa,
Nilivaarassa.
Lisätietoja
www.lumihilla.fi
LVI-Trio Oy, Laurintie 136, Vantaa, p. 09 838
6450, s-posti mikko.knuuttila[at]lvi-trio.fi. Laadukas ilmalämpöpumppu Mitsubishi SF-25 asennettuna tarvikkeineen 1 700 euroa. Suuremmissa
lämmitysjärjestelmän muutostöissä siirryttäessä
lämpöpumpputekniikkaan, on alennus työn osalta
10-15%. Laitteet talokohtaisen tarjouksen mukaan. Ilmanvaihtokanavien nuohous, sisältäen

mittaukset ja säädöt hintaan 640 euroa. Jäsentarjoukset ovat voimassa vuoden 2016.
Metsäpalvelu Rantanen Oy, Linnunlauluntie 5,
Pornainen, 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, Tuusula,
010 470 5500. Normaalihintaisista valaisimista ja
sähkölaitteista alennus 10–15 %. Laadukkaista
sähkölampuista alennus 15 %.
Nuohousliike M. Järvelä Oy, Pääskytie 3 a, Kerava, 0500 707 335. Nuohouksen vähimmäismaksu
on 60 yksikköä a’ 0,90 €, yhteensä 54,00 € (esim.
takka + kiuas + 2 hormia). Jäsenille 5 yksikön
alennus 4,50 € per nuohoustapahtuma. Matkakuluista ei veloitusta. Nuohous klo 8-16, tarvittaessa
klo 18 saakka. Puhelimitse tavoittaa parhaiten
ma–ti klo 8–12. Tarjous voimassa 2016 loppuun.
Jäsenyydestä on ilmoitettava tilattaessa.
OP Kiinteistökeskus LKV, Paasikivenkatu 3, Kerava, 010 254 2520. Välityspalkkiosta alennus 25 %
(ei minimipalkkiosta). Voimassa vuoden 2016.
Maksuton arviokäynti. Myös kauppakirjojen laadinta ja vakuutusarviot.
Optikko Lintukorpi Oy, Paasikivenkatu 13, Kerava, 09 294 6113. Silmälaseista alennus 15 %. Optikon näöntarkastus veloituksetta. Silmälääkäri
Aino Jaakkolan vastaanotto.
Pyöräliike Lundberg, Santaniitynkatu 2, Kerava,
09 294 8456. Normaalihintaisista pyöristä, tarvikkeista ja varaosista 5 %:n alennus.
Putkiset Oy, Terästie 24, Kerava, 0207 689 720.
Normaalihintaisista tarvikkeista vähintään –15 %.
Puumesta Oy, Lammaskallionkatu 5, Kerava, 044
357 1200. Perusalennus 10 %, suuremmista eristä
sopimuksen mukaan. Alennus normaalihintaisista
tuotteista.
Rakentamisen erikoiskauppa Väripirtti, Kelatie
17, Vantaa (Tuusula), 010 231 4955. Alennus
normaalihintaisista tuotteista 5-25 %.
Rautia Kerava, Alikeravantie 30, Kerava,
020 7705 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. Jäsenkortilla lisäalennus kampanja- ja
tarjoustuotteista –5%.
Suomen Ilmanvaihto Oy, Karjalankatu 26, Lahti,
040 750 6429. Jäsenetualennus on 20 % ilmanvaihtojärjestelmän puhdistuksesta ja säädöstä.
Jäsenetualennus lasketaan laskurin mukaisesta
kokonaishinnasta ja on voimassa vuoden 2016
loppuun asti. Laskuri löytyy osoitteesta
www.suomenilmanvaihto.fi.
Teboil-huoltamo, Kannistonkatu 1, Kerava,
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.
ThermoSunEco Oy, Annantie 19, Kerava,
010 2191 499. Sertifioitua kiinteistöjen lämpökuvausta, aurinkopaneelit ja asennukset. Aurinkopaneelijärjestelmien asennustyöstä ja lämpökuvauksista -15 %, voimassa vuoden 2016 loppuun.
Tyykipuoti, Kauppakaari 1, Kerava, 09 242 8300.
Yli 10 euron normaalihintaisista kangasostoksista
10 % alennus jäsenille.
Tähtiprojektit Oy, Jäspilänkatu 28 e 25, Kerava,
050 910 0699. Sähköasennusten yhteydessä tarvikealennus 15 %. Voimassa vuoden 2016 loppuun. www.tahtiprojektit.fi.

Tämän jäsenkirjeen postikulut maksoi

OP-Kiinteistökeskus Uusimaa Oy LKV
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