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YHDISTYKSEN TAPAHTUMAT
AURINKOSÄHKÖÄ OMAKOTITALOON – JÄRKEE VAI EI?
Ke 26.4.2017 klo 18–19:30,
19:30, Satusiipi, Keravan
kirjasto, Paasikivenkatu 12, Kerava. Kahvitarjoilu
tilaisuuden alussa.
Aurinkoenergia on nyt
pop. Tilaisuuden tarkoituksena on antaa perustiedot aurinkosähköjärjestelmän hyödyntämisestä pientalossa.
Millaisia aurinkopaneeleja ja järjestelmiä
järjestelm on,
paljonko ne ja asennustyö maksavat,, kannattaako
investointi. Mitkä ovat aurinkoenergian kehitysnäkymät, ja kuinka kauan paneelit kestävät. MiM
ten energialaitos
ergialaitos suhtautuu yli oman tarpeen
tuotettuun sähköön, kuka asennustyön hyväksyy,
jne. – Tule kysymään, asiantuntijat vastaavat.
Tilaisuudessa ovat aiheesta kertomassa Marja
Jallinoja PlayGreen Finland Oy, ja verkkoliiketoiv
minnan johtaja Osmo Auvinen, Keravan Energia.
PlayGreen on toimittanut Autosalpa Oy:n aurinauri
koenergiajärjestelmän Keravalle ja Kouvolaan.

lounas. Matka jatkuu Värtsilän kautta SortavaSortav
laan, jossa majoittuminen hotelli Sortavalaan ja
yhteinen Illallinen.
25.7. Aamiaisen jälkeen matka jatkuu PetrosPetro
koihin (tunnettiin jatkosodan aikana ÄänislinnaÄänislinn
na), jossa majoittuminen
ttuminen Park inn (4,5 tähteä)
hotelliin. Petroskoissa oli Neuvostoliiton aikana
suomalaisen kulttuurin keskus, ja kaduilla näkee
vielä paikoin suomenkielistä tekstiä.
26.7. Aamiaisen jälkeen lähtö Kižin saarelle
paikallisen oppaan johdolla. Kiertoajelu ja konko
sertti Kanteletalolla. Hotellilla
Hotellill on yhteinen illallinen, ilta vapaa.
27.7. Aamiaisen jälkeen ajo Sortavalan kautta
Pietariin, jossa majoittuminen hotelli Moskovaan
Moskovaa
ja yhteinen Illallinen. Pysähdyksiä matkalla.
28.7. Aamiaisen jälkeen ajo Viipuriin, ruokailu
Pyöreässä tornissa, rajan ylitys Vaalimaalla
Vaali
ja ostostauko Rajahovissa,, paluu Keravalle.
Keravalle

YHDISTYKSEN KEVÄTKOKOUS
Ke 26.4.2017 klo 19:30–20,
20, Satusiipi, Keravan
kirjasto, Paasikivenkatu 12, Kerava.
Yhdistyksen kevätkokouksessa
kouksessa käsitellään
käsitellää
sääntömääräisinä asioina toimintakertomus
toiminta
2016, tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus
nantarkastuskertomus
vuodelta 2016 sekä päätetään
tään hallituksen tilitili ja
vastuuvapaudesta.
Kevätkokouksen osallistujien kesken arvotaan
muutama yllätyspalkinto.

KESÄRETKI PETROSKOIHIN 24.–28.7.2017
28.7.2017
Kesäretki suuntautuu Venäjälle aina Äänisjärvelle
saakka, jossa itäisin kohteemme on puukirkoispuukirkoi
taan tunnettu Kižin saari, Unescon maailmaperinmaailmaperi
tökohde.
24.7. klo 7:00 lähtö Keravalta (Rautatieaseman
tilausajopysäkki). Ajetaan Savonlinnaan, jossa

Yksi Kižin lukuisista kirkoista. Kuva: BussiMatkatoimisto.fi

Matkan hinta on 590,- /hlö (1hh on 670,-). Hintaan sisältyy majoitukset (1 yö Sortavalassa, 2
yötä Petroskoissa ja 1 yö Pietarissa), 4 illallista, 2
lounasta, Kizin laivaliput ja opastus, Kanteletalon
konsertti, kiertoajelu, bussikuljetus ja viisumi. Jos
on jo oma viisumi, alennus matkan hinnasta 65 €.
Viisumia varten tarvitaan kopio passin kuvasivusta, virallinen passikuva ja täytetty viisumilomake. Matkavakuutus on pakollinen ja siitä tulee hankkia vakuutusyhtiöltä virallinen todistus.
Vakuutuksen tulee kattaa kaikki sairauden hoitokulut ja sen on oltava voimassa Venäjällä. Passin
tulee olla voimassa 6 kuukautta matkan jälkeen
eli 29.1.2018 saakka.
Viisumilomakkeita ja täyttöohjeet saa Eeva
Kostiaiselta. Omakotiyhdistyksen verkkosivulta
www.keravanomakoti.net/ajankohta.html löytyy
myös esitäytetty viisumilomake ja täyttöohjeet.
Toimita kuva, viisumianomus, vakuutustodistus ja kopio passin kuvasivusta Eevalle 10.6. mennessä. Muista allekirjoittaa viisumianomus.
Ilmoittautuminen vain puhelimitse 15.4. alkaen Eeva Kostiaiselle, p. 050-581 6000. Matkalle
mahtuu ilmoittautumisjärjestyksessä 45 henkilöä.
Ota matkalle mukaan passi ja huolehdi myös
matkavakuutus peruutusturvalla voimaan. Ohjelmaan voidaan tehdä muutoksia.
Vanhaan tapaan vastuullinen matkanjärjestäjä
PS-Bussi Oy/IntonMatkat, Into Saarinen. Matkan
peruutus kuluitta 10.6. mennessä.

Petroskoin Park inn hotellimme vasemmalla.

YHDISTYS TIEDOTTAA
MUISTA HYÖDYNTÄÄ KOTITALOUSVÄHENNYS
Kohta on taas aika täyttää veroilmoitus vuodelta
2016. Jos teetit yrityksellä tai esimerkiksi omakotitalkkarilla kotona tai mökillä maalausta, remonttia, pihatöitä, puunkaatoa, siivousta, hoivatyötä,
tms. kannattaa kaivaa kuitit esiin, ja ilmoittaa
kulut veroilmoituksessa.
Vähennyskelpoista kulua on työn osuus, tarvikkeet ja matkakulut eivät. Kulut eritellään ilmoituksessa. Työn osuudesta saat kotitalousvähen-

nystä 45 %, jonka enimmäismäärä on 2 400 euroa. Omavastuu on 100 euroa.
Jos lasku on 9 500 €, josta työn osuus 7 500,
saat vähennystä: (7 500 x 45 %) – 100 = 3 275, eli
saat vähennystä maksimimäärän 2 400 euroa.
Puolisoiden maksimivähennys on tuplat eli 4 800
euroa. Esimerkissä vähennettävää olisi ollut 3 175
euroa, sillä omavastuu menee molempien osalta.
Vain ennakkoperintärekisterissä olevien yritysten kulut ovat vähennyskelpoisia. Tämän voi tarkistaa yritys- ja yhteisötietopalvelusta www.ytj.fi.
Tämän vuoden kuluista vähennyskelpoisen
työn osuus nousi 50 %:iin, muutoin ehdot ovat
samat. Pane siis kuitit talteen ensi vuoden ilmoitusta varten.
OSOITEMUUTOS JA EROILMOITUS
Jos muutat, ilmoita uusi osoitteesi, tai jos haluat
erota yhdistyksestä, ilmoita toimisto (at) omakotiliitto.fi tai 09 6803 710, 09 6803 7133.
Maksamaton jäsenmaksu ei ole eroilmoitus.
VAPAAEHTOISTYÖ – AUTA NAAPURIASI TÖISSÄ
Vapaaehtoistoiminnan kokeilu jatkuu. Toiminnan
ideana on, että pientaloissa asuu henkilöitä, joilla
ei ole voimia tehdä pihatöitä, ja sitten on heitä,
joilla on halua ja tarmoa enemmän kuin oma piha
vaatii. – On tarvetta saada apua ja halua antaa
vapaaehtoisesti apua – ja saada samalla hyötyliikuntaa.
Kokeilussa pyritään yhdistämään avun tarvitsijat ja avun antajat. Homma toimii niin, että apua
tarvitsevat ilmoittavat yhteystietonsa Heikki
Torkkelille, joka toimii yhteyshenkilönä. Myös
vapaaehtoistyötä tarjoavat ilmoittavat tietonsa
Heikille. Kumpikin kertoo millaista apua tarvitsee,
ja toisaalta millaista apua on valmis antamaan.
Omakotiyhdistys välittää vapaaehtoistyöntekijän yhteystiedot apua tarvitsevalle asukkaalle,
joka ottaa yhteyttä vapaaehtoistyöntekijään. He
sopivat keskenään työstä ja sen toteuttamisesta.
Yhdistystä ei tarvita muuhun kuin henkilöiden
yhteystietojen ylläpitoon ja välittämiseen.
Nimiluetteloita ei julkaista jäsenkirjeessä eikä
yhdistyksen verkkosivuilla. Yhteystietoja annetaan vain saman asuinalueen vapaaehtoistyöntekijöille ja avuntarvitsijoille. Tartu siis luuriin ja
ilmoittaudu mukaan apu- ja talkoorinkiin.
Toiminnan yhteyshenkilö on Heikki Torkkeli,
puh. 040 5500 128, sähköposti heikki.torkkeli (at)
wippies.fi. – Pane hyvä kiertämään, tarjoa apuasi
sitä tarvitseville jäsenille.

ESTÄ ROTTIEN LEVIÄMINEN – ALOITA SOTA!
Rotat ovat yleistymässä Keravalla. Viime vuonna
Purolaakson asukkaat nostivat sotalipun. Nyt on
aika nousta kapinaan muuallakin.
Puutarhoissa oli viime vuonna mahtava
omenasato, paljon omenia jäi maahan. Rotille ne
ovat herkkua. Rotta on kaikkiruokainen. Lintujen
maahan ruokinta ja huolimaton kompostointi
houkuttelevat rottia. Risukasat, lehtikompostit ja
ulkorakennukset toimivat majapaikkoina.
Rotta on helppo tunnistaa. Koko on 10–30 cm,
häntä ruumiin pituinen. Hiiri ja myyrä ovat paljon
pienempiä.
Rotta on yöeläin ja liikkuu vasta hämärässä.
Jos näet rotan päivällä, niitä on jo aika paljon.
Rotta on fiksu, sitä on vaikea hävittää mutta ei
mahdoton. Kotikeinoja on kaksi: loukut ja myrkyt.
Rotanloukun, räpsyn saa tavaramarketeista tai
rautakaupoista. Ne eivät montaa euroa maksa,
joten kannattaa ostaa kerralla useampia. Loukku
kannattaa virittää rotan oletetulle kulkureitille,
usein seinän tai risukasan viereen kulkuaukon tai
kolon kohdalle. Tarkista loukku päivittäin.
Rotanmyrkkyä saa samoista myymälöistä. Niitä
on monenlaisia, paketeissa on käyttöohjeet.
Myrkkyjen ongelma on, että ne kiinnostavat muitakin, kuten lapsia ja kotieläimiä. Lisäksi kuoleva
rotta vetäytyy suojaan, jossa se haisee kauan.
Varminta on torjua rotat ennakolta. Hävitä pihalta risukasat, pöyhi lehtikompostit, varmista
elintarvikekompostin jyrsijäsuojaus rautalankaverkolla kompostin pohjalle, älä ruoki lintuja
maahan ja kerää omenat syksyllä maasta pois tai
hautaa maahan.

YHDISTYKSEN JÄSENEDUT
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.
Jos laite käytössä vikaantuu tai siinä on puutteita, ilmoita asiasta palautettaessa Teboilille ja välinevastaava Heikki Torkkelille, Sienikatu 4 C 12,
puh. 040 5500 128, heikki.torkkeli (at) 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

KERAVAN YHDISTYKSEN JÄSENETULIIKKEET
Näytä jäsenkortti kassalla ja 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 %.
Exatell Oy, Rantasenkuja 1, Orimattila, puh. 044
974 6648, www.exatell.fi. Kun päivität antennivastaanottosi ajan tasalle, niin asennamme
DNA:n VHF-antennin kaupan päälle. Huom! Muista, että antennityöt ovat kotitalousvähennyskelpoisia.
Hämeen Laaturemontti Oy. Kun pyydät meiltä
tarjouksen toukokuun 2017 loppuun mennessä,
osallistut samalla arvontaan. Voit voittaa ILMAISEN
KATTOREMONTIN! Lisäksi kattoremontin tilanneet
saavat Omakotiyhdistyksen jäsenkorttia näyttämällä kaupan päälle kätevän Kouru-Kaapon! Sillä
putsaat uuden kattosi rännit turvallisesti ja helposti. Ota yhteyttä: Ossi Tuomi, 045 208 4477 tai
ossi.tuomi (at) laaturemontti.fi.

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.
K-Rauta Kerava, Alikeravantie 30, Kerava,
020 7705 750. Normaalihintaisista tuotteista
alennus 10 %.
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. Jäsentarjoukset: Laadukas ilmalämpöpumppu Mitsubishi MSZSF35VEH asennettuna 1 700,00 €; Ilmanvaihtokanavien nuohous ja säädöt 640,00 € + tarvittavat
suodattimet; Lämpö- ja vesijohto muutos- ja uusimistöistä annamme nettohinnan käynnin perusteella. Yhteyshenkilö: Jouko Ahorinta, 09 8386
450, jouko.ahorinta(at)lvi-trio.fi.
Metsäpalvelu Rantanen Oy, Ansatie 17, 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 %.
Muhevainen, Kankurinkatu 7, Kerava, 09 242
4056. 10 %:n alennus seuraavista tuotetyhmistä:
perennat, siemenet ja osa taimikokoisista puista
ja pensaista. Alennus ei koske kampanjahinnoiteltuja tuotteita.
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 2017 loppuun.
Jäsenyydestä on ilmoitettava tilattaessa.

(ei minimipalkkiosta). Voimassa vuoden 2017.
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 %.
Rakentamisen erikoiskauppa Väripirtti, Kelatie
17, Vantaa (Tuusula), 010 231 4955. Alennus
normaalihintaisista tuotteista 5-25 %.
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%.
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.
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. Sähköasennus ja radonkorjaus.
Sähköasennusten yhteydessä tarvikealennus on
15 %. Etu voimassa vuoden 2017 loppuun.
www.tahtiprojektit.fi.

Tämän jäsenkirjeen postikuluja sponsoroivat

RTV Kerava
Keravan Energia

OPKeravan
Kiinteistökeskus
LKV, Paasikivenkatu
3, Kera- 20, 04200 Kerava, www.keravanomakoti.net
Omakotiyhdistys
ry, Toukolantie
va, 010 254 2520.
Välityspalkkiosta
alennus 25
Puheenjohtaja
Harri Hänninen,
040%5233 907, harritapani.hanninen@elisanet.fi
Varapuheenjohtaja Petri Leino, 040 587 7799, petri.leino@elisanet.fi
Sihteeri Leo Kauppila, 045 8966 919, kauppila.leo@gmail.com

