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Toimintakertomus vuodelta 2011
1. Jäsenistö
Toimintavuoden alussa yhdistyksen jäsenrekisterissä oli 1 019 ja toimintavuoden
lopussa 1 034 jäsentä. Maksaneita jäseniä, mukaan lukien vajaajäsenet ja sotaveteraanit, oli vuoden lopussa 1 010, mikä oli 9 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Jäsenmaksuprosentti oli erinomainen 97,7 prosenttia. Sotaveteraaneja jäsenistä oli 12 sekä kunniajäseniä 1 (Soini Heino) ja ainaisjäseniä 1 (Anneli Pranttila). Sotaveteraaneilta ei peritty jäsenmaksua.
2. Tiedotustoiminta ja yhdistyksen näkyvyys
Yhdistyksen hallitus lähetti vuoden aikana 4 jäsenkirjettä. Jäsenkirjeistä kaksi
jaettiin hallituksen jäsenten toimesta ja kahdelle saatiin sponsorit (OP-Kiinteistökeskus Uusimaa Oy, LKV; Kerava ja Keravan Energia). Yhdistyksen toiminnasta
tiedotettiin lisäksi sanomalehti Keski-Uusimaan tapahtuma- ja yhdistyspalstoilla
sekä Viikkouutisissa ja Vartissa.
Yhdistyksen www-sivuilla (www.keravanomakoti.net) tiedotettiin jäsenkirjeissä
kerrottujen asioiden ohella ajankohtaisista asioista. Vuoden aikana yhdistyksen
sivuilla oli 4 754 (5 415 vuonna 2010) käyntiä (robotit poistettu), mikä on noin 660
vierailua vähemmän kuin edellisvuonna.
Edellisvuoden tapaan luminen talvi oli aiheena monessa pientaloasujia koskeneessa jutussa, joissa oli omakotiyhdistyksen edustajia. Yhdistyksen puheenjohtajat Harri Hänninen ja Petri Leino ehdottivat Keski-Uusimaan mielipidepalstalla,
että aurausvallien poisto risteysalueilta ja tonttiliittymistä otettaisiin yhdeksi puhtaanpidon laatu- ja kilpailuttamiskriteeriksi. Sunnuntain Keski-Uusimaassa haastateltiin Petri Leinoa jutussa, jonka otsikkona oli ”Kaupungin laidalla hukutaan lumeen”. Sunnuntain lehdessä kuukautta myöhemmin (6.3.) oli iso juttu katolle
kertyneistä lumikuormasta ja sen pudottamisen tarpeesta, jonka yhteydessä
haastateltiin yhdistyksen hallituksen jäsen Ari Kalliota. Toukokuussa Keski-Uusimaassa (30.5.) haastateltiin hallituksen jäsen Hannu Kivirantaa otsikolla ”Omakotiasujat eivät hyväksy postilaatikkouudistusta”. Elokuussa Keski-Uusimaassa oli
aiheena sähkön etäluenta ja reaaliaikainen laskutus otsikolla ”Sähkölasku on kesällä 40 ja talvella 200 euroa”. Jutussa haastateltiin mm. puheenjohtaja Harri
Hännistä.
3. Yhdistyksen vuosikokoukset
Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 19.4.2011 Hyvinvointityönkeskuksen Sinisessä Salissa, Aleksis Kiven tie 19. Paikalla oli 14 jäsentä.
Varsinaisessa kevätkokouksessa käsiteltiin sääntöjen mukaiset asiat. Puheenjohtaja Harri Hänninen esitteli vuoden 2010 toimintakertomuksen, joka hyväksyttiin. Taloudenhoitaja Aila Lehtinen esitteli vuodelta 2010 laaditun tilinpäätöksen
ja tilintarkastajan lausunnon. Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin tili- ja vastuuvapaus hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

Ennen kevätkokousta hortonomi Salla Laukia, Allium Oy, esitelmöi pihan kalvivalinnoista. Ks. kohta 4.
Yhdistyksen syyskokous pidettiin 24.11. Keravan Energian tiloissa, Tervahaudankatu 6. Kokoukseen osallistui 15 henkilöä.
Kokouksessa valittiin puheenjohtajaksi vuodelle 2012 Harri Hänninen ja hallitukseen uudeksi jäseneksi 2012–13 Tuija Nyberg Kalevasta. Erovuoroiset valittiin uudelleen lukuun ottamatta Hannu Kivirantaa ja Kielo Virpasuota, jotka
halusivat luopua. Puheenjohtajan esittelemä yhdistyksen toimintasuunnitelma ja
taloudenhoitajan esittelemä talousarvio vuodelle 2012 hyväksyttiin. Jäsenmaksu
vahvistettiin 20,00 euroksi.
Syyskokouksen aluksi verkkoliiketoiminnan johtaja Osmo Auvinen, Keravan
Energia, kertoi sähkön kulutuksen kaukoluennasta ja sen mahdollistamista palveluista sekä energian hintanäkymistä. Ks. kohta 4.
4. Jäsenten tietojen ja taitojen kartuttaminen
Miten valitset pihakasvit ti 19.4.2011 klo 18-20, Hyvinvointityönkeskus, Sininen
Sali, Aleksis Kiven tie 19. Luennoitsija hortonomi Salla Laukia, Allium Oy, kertoi
pihan kasvivalinnoista. Osallistujia oli 40.
Kotimaiset omenapuulajikkeet ja niiden viljely ti 20.9.2011 klo 18-20 Hyvinvointityönkeskus, Aleksis Kiven tie 19. Hortonomi, omena-asiantuntija, taimitarhaviljelijä ja opettaja Anssi Krannila. Tilaisuus oli yhteinen Keravan seudun Puutarhayhdistyksen ja Hyvinvointiakatemian kanssa. Osallistujia noin 50.
Asuntokaupan turvan parantaminen ja uudet energiavaatimukset
peruskorjauksessa ke 5.10. 2011 klo 18-20. Hyvinvointityönkeskus, Sininen Sali,
Aleksis Kiven tie 19. Rakennusmestari Matti Eklund, Matti Eklund Oy, kertoi
mahdollisuuksista parantaa asuntokaupan turvaa sekä kaavailtujen uusien
energiamääräysten vaikutuksista pientalon peruskorjaukseen. Kuuntelemassa oli 50
henkilöä.
Sähkömittareiden kaukoluenta to 24.11.2011 Keravan Energian tiloissa,
Tervahaudankatu 6, verkkoliiketoiminnan johtaja Osmo Auvinen, Keravan
Energia, kertoi sähkön kulutuksen kaukoluennasta ja sen mahdollistamista
palveluista sekä energian hintanäkymistä. Osallistujia oli 20.

5. Kulttuuritoiminta ja matkat
Tutustumismatka eduskuntaan kansanedustaja Eero Lehden kutsumana toteutettiin to 24.2.2010. Retkelle osallistui 24 henkilöä.
Teatteri-iltaan KUT:n kesäteatteriesitykseen ”Muuan sulhasmies” Krapille
to 9.6.2011 varattiin 25 lippua, joista myytiin 5 lippua.
Retki Venäjälle 28.-31.7.2011 (Viron kautta Pihkovaan, Novqorodiin ja Pietariin sekä Viipurin kautta kotiin). Matkan hinta yhdistyksen jäsenille mukaan lukien
jäsenen puoliso tai perheenjäsen oli 475 euroa ja muille 500 euroa. Osallistujia
oli 43 henkilöä.
Teatteri-iltaan KUT:n teatteriesitykseen ”Höyryt pois” Keravan teatteriin ke
16.11.2011 hankittiin 30 lippua, joista myytiin kuitenkin vain 20 lippua.
6. Valokuvakilpailu
Keravan omakotiyhdistys järjesti 65-juhlavuoden kunniaksi kaikille jäsenilleen
avoimen vakokuvakilpailun, jonka aiheena oli itse tehty tai teetetty rakennelma
omalla tai mökin pihalla. Kilpailuaika oli 1.6. ja päättyi 31.10.2011. Kuvan piti olla
myös kuvauksellinen.
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Määräaikaan mennessä kilpailuun tuli 16 valokuvaa kahdeksalta kuvaajalta.
Hallitus valitsi kokouksessaan 3.11.2011 kuvista parhaaksi Matti Voutilaisen
(Kalevankatu 74, Kerava) kuvan ”Mökkirannan uusi laituri ja sen talviset suojelijat”. Syyskokouksessa hänelle annettiin palkinnoksi Keravaa kuvaava uusi kirja
”Savikylästä viherkaupungiksi”. Syyskokouksessa kaikkien kuvauskilpailuun osallistujien kesken arvottiin palkintona kirja ”Oma tupa oma lupa”. Arvonta suosi Johanna Kaurasta. Kuvat olivat esillä yhdistyksen verkkosivulla http://www.keravanomakoti.net/valokuvakisa.html.
7. Jäsenhankinta
Jäsenhankintaa tehtiin satunnaisesti jakaen jäsenesitteitä (2 000) oman ja muiden yhdistysten tilaisuuksissa sekä postilaatikoihin. Uusia jäseniä saatiin vuoden
loppuun mennessä 67 (52 vuonna 2010) mutta jäsenyydestä erosi 53 (33) henkilöä.
8. Kaupunkisuunnittelu
Keravan kaavoituksessa vuosi 2011 oli hiljainen, ja Omakotiyhdistys antoikin vain
yhden kaavalausunnon.
Kalevantorin marketin asemakaavamuutoksesta tuli vuonna 2011 lopullinen
kaavaehdotus, josta ei nähty enää tarpeelliseksi antaa lausuntoa, koska aiempia
vuonna 2010 annettuja ehdotuksia ei oltu otettu huomioon.
Sompion päiväkodin laajennuksen asemakaavan muutosehdotuksesta todettiin, että päiväkodin laajennuksen yhteydessä suunnitelluista kahdesta omakotitontista tulee luopua ja liittää ne osaksi päiväkodin tonttia. Perusteluna on lähiseudun asukkaiden ja yhteisöjen poikkeuksellisen voimakas omakotitonttien vastustus – kansalaismielipide – ja toisaalta kahden omakotitontin vähämerkityksellisyys sekä valtakunnallisten
alueiden käyttötavoitteiden että Keravan kaupungin asuntopoliittisten linjausten kannalta.

9. Aloitteet
Yhdistys teki 17.5. Keravan kaupungille aloitteen kuorma-autojen kadunvarsipysäköinnin kieltämisestä pientaloalueilla. Aloitteessa todettiin, että muutamilla
pientaloalueilla asukkaiden kulkua ovat toistuvasti vaikeuttaneet katujen varsille
pysäköidyt kuorma-autot. Raskaan kuljetuskaluston pysäköinti aiheuttaa tarpeettomia vaaratilanteita tehdessään kaksisuuntaisen kadun usein käytännössä yksisuuntaiseksi. Haitta on erityisen suuri talvisin katujen kaventuessa lumivallien takia. Kuorma-autojen käynnistykset aiheuttavat melua, joka matalataajuus-meluna
tunkeutuu sisätiloihin. Lisäksi talvikäynnistykset aiheuttavat pakokaasupäästöjä.
Kuorma-autojen pysäköinti pientaloalueiden asuinkatujen kadunvarsilla vie myös
pysäköintitilaa muilta ajoneuvoilta ja rumentaa asuinalueiden maisemaa. Esimerkkeinä ongelma-alueista mainittiin Sompiossa Seunalantien alkupäässä heti
liikennevalojen jälkeen oikealla on aina isoja rekkoja jonossa, jotka ylittävät säännöllisesti sallitut pysäköintiajat; Sompiossa Seunalantielle heti Luhtaniituntien jälkeen on tehty kavennuksia ja levennyksiä, jotka on tarkoitettu vastaan tulevan
auton kohtaamiseen. Niitä kuitenkin käytetään säännöllisesti kuorma-autojen pysäköintiin, talvella myös aurauskaluston pysäköintiin ja Levonmäessä Ravikujan
P-alueella kuorma-auto varaa kaksi ruutua ja ylittää säännöllisesti 12 h rajoituksen. Yhdistys esitti, että pientaloalueiden kaduille laitetaan kuorma-autojen pysäköintikiellot ja kuorma-autojen kadunvarsipysäköinnin sekä pysäköintiaikojen valvontaa P-alueilla tehostetaan. Kaupungin tulee osoittaa ja tarvittaessa järjestää
kuorma-autoille pysäköintialueita jokaiseen kaupunginosaan.
Keravan kaupungin vastasi aloitteeseen 28.10.2011: ”Kaupunkitekniikka tekee
kuorma-autojen ja muiden raskaiden ajoneuvojen pysäköintiselvityksen Keraval3

la. Selvityksen pohjalta esitetään pysäköintistrategia, jossa määritellään pysäköintikieltojen asettamisesta mm. pientaloalueiden kaduilla ja raskaiden ajoneuvojen pysäköintipaikkojen rakentamisohjelma”.
Yhdistys teki 19.9. aloitteen Keravan kaupungille Rajasopimuksesta naapureiden
kanssa rakennusluvan ehtona. Aloitteessa todettiin, että pientalotonttien omistajien väliset rajakiistat tulevat silloin tällöin myös Omakotiyhdistyksen tietoon ja asiasta pyydetään yhdistykseltä lausuntoja kiistojen ratkaisemiseksi. Kiistoilta vältyttäisiin, jos asioista
sovittaisiin jo rakennusvaiheessa. Lupavaiheessa kaupungin työmäärä lisääntyisi mutta
vastaavasti mahdollisessa kiistatilanteessa vähenisi. Yhdistys ehdotti rakennuslupa-asiakirjoihin liitettäväksi erityisen rajasopimuksen, jossa sovitaan mm. maanpinnan korkeusasemat, pintavesien hallinta, eri rakennustyyppien vähimmäisetäisyydet rajasta sekä
mahdollisen aidan rakenteet, sijainti, huolto ja kustannusten jakautuminen. Myös olemassa olevasta puustosta rajan lähellä on syytä sopia. Erityisesti on huomioitava mahdolliset aikeet pengerryksiin tai tukimuureihin, joita ei saa rakentaa ilman naapurin suostumusta. Rajasopimus olisi voimassa kunnes sen hetkiset omistajat tekevät uuden sopimuksen.
Keravan kaupungin rakennustarkastaja vastasi aloitteeseen 26.10.2011: ”Keravan
uusi rakennusjärjestys on hyväksytty 13.12.2010 ja se astui voimaan 1.2.2011. Rakennusjärjestyksen 12 §:ssä otetaan kantaa raja-alueen rakentamiseen edellistä rakennusjärjestystä huomattavasti tarkemmin. Maankäyttö- ja rakennuslainsäädäntö säätelee
myös osaltaan raja-alueen rakentamista. Kaikissa suuremmissa rakennushankkeissa
suoritetaan naapurinkuuleminen, jonka yhteydessä raja-alueen rakentamiseen on mahdollista ottaa kantaa. Rakennusjärjestystä hyväksyessään rakennuslautakunta piti rajaalueen rakentamisen suhteen uuden rakennusjärjestyksen vaatimustasoa riittävänä.
Tarkkailemme kuitenkin koko ajan tilannetta kentällä minkä lisäksi otamme saamamme
kommentit huomioon seuraavaa rakennusjärjestystä laadittaessa”.
Saadun vastauksen jälkeen yhdistys päätti laittaa aloitteen Suomen Omakotiliitolle,
jonka toivotaan ryhtyvän ajamaan asiaa.

10. Jäsenedut
10.1 Omakotiliiton jäsenedut
Jäsenmaksuun sisältyi jäsenkortti, jolla sai valtakunnalliset Omakotiliiton ja paikalliset yhdistyksen jäsenedut.
Suomen Omakotiliitto on pientaloasukkaiden valtakunnallinen edunvalvoja.
Omakotiliitto pyrkii vaikuttamaan asumista koskevaan lainsäädäntöön ja verotukseen. Liiton edustajia on useissa työryhmissä, joissa asumiseen liittyviä asioita
valmistellaan. Jäsenmaksuun sisältyi 5 kertaa vuodessa ilmestyvä Omakotilehti.
Laki-, energia- ja rakennusneuvonta olivat jälleen jäsenille maksuttomia. Liiton
valtakunnalliset jäsenedut kattavat monia alueita ja niistä ilmoitetaan jäsenmaksukirjeessä ja Omakotilehdessä.
10.2. Yhdistyksen jäsenetuliikkeet
Yhdistyksellä oli vuoden lopussa jäsenetusopimus 21 paikkakunnan yrityksen
kanssa: Aliina Oy, Cramo Finland Oyj, DataSky Oy, Kelloliike T. Soikkeli, Keravan Lukko Oy, Kessele Oy, Lumihilla Oy, Maalikauppa Väripirtti, Metsäpalvelu
Rantanen Oy, MS-Valaistus, Muhevainen Oy, OP Kiinteistökeskus LKV, Optikko
Lintukorpi SYNSAM, Puumesta Oy, Putkiset Oy, Pyöräliike Lundberg, Rautia Kerava, Scrutor Oy, Teboil-huoltamo, ThermoSunEco Oy ja Vuokra-Vesku T:mi.
Toimintavuonna toimintansa lopetti kaksi liikettä (Keski-Uudenmaan Kotiapu ja
Expert Kerava). Uusia jäsenetuliikkeitä toimintavuonna ei hankittu.
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10.3. Välinevuokraus
Yhdistyksen vuokravälinevaraston välineisiin kuuluu lasikuituvarrellinen oksaleikkuri ja saha, Fiskars puutarhan voimasakset, kaksi Bosch pensasaitaleikkuria
sekä Bosch oksasilppuri ja vesitäyttöinen nurmikkojyrä. Uusia laitteita ei hankittu
toimintavuonna. Oksasilppuri oli takuukorjauksessa. Laitteita säilytetään ja
vuokrataan Teboilin huoltoasemalla (Kannisto), jolle maksetaan korvauksena tilasta ja vuokrauspalvelun hoitamisesta 50,00 euroa ja 10 % vuoden vuokratuloista. Kalustonhoitaja toimi Heikki Torkkeli.
Vuokraustoiminta oli nettotulokseltaan samaa luokkaa kuin edellisvuonna. Oksasilppuri oli jälleen suosituin laite. Yhdistys sai kalustosta vuokratuloja 481,00
euroa (v. 2010 498,00 €). Vuokraustoiminnan kulut (korvaus Teboilille tilasta ja
välityksestä) olivat 98,00 euroa. Vuokravälineitä ei ole vakuutettu. Kaikilla välineillä on verkkosivuilla kuvaus ja käyttöohje.
10.4. Omakotitalkkaritoiminta
Yhdistyksen hallitus päätti kokouksessaan 19.5. käynnistää omakotitalkkaritoiminnnan. Palkkakulut maksaa työvoimatoimisto ja Kela, koska toiminnalla
on tarkoitus työllistää pitkäaikaistyöttömiä.
Suomen Omakotiliiton Uudenmaan piirin talkkaritoiminnan projektipäällikkö
Jorma Holopaiselle ja projektiassistentti Sari Poismannille annettiin valtakirja,
jolla he voivat hoitaa Keravan omakotiyhdistyksen nimissä Omakotitalkkari –projektiin liittyviä asioita (palkanmaksu, vakuutukset, pankkiyhteydet yms.). Holpainen etsi työvoimavälitystoimistoista ehdot täyttäviä pitkäaikaistyöttömiä, joista
hän valitsi haastatteluun kolme. Yhdessä Holopaisen kanssa Harri Hänninen,
Heikki Torkkeli ja Aila Lehtinen haastattelivat heidät ja valitsivat tehtävään Ari
Laasasen. Hän aloitti tehtävässä 10.10.2011. Toimi on vuoden pituinen. Talkkaritoiminnan yhdyshenkilöksi ja talkkarivastaavaksi ryhtyi Heikki Torkkeli.
Omakotitalkkari tekee erilaisia kiinteistön- ja kodinhoitoon liittyviä töitä yhdistyksen jäsenille. Etusijalla ovat iäkkäät pientaloasukkaat, jos kysyntää on paljon
eikä aika riitä kaikkien tehtävien hoitamiseen. Talkkari voi tehdä piensiivousta,
pestä ikkunat sekä tehdä erilaisia pihatöitä, kuten haravointia, pensaiden leikkausta, polttopuiden pilkkomista ja lumenluontia. Hän voi tehdä myös pienimuotoisia kiinteistön kunnostustöitä. Palvelun hinnaksi päätettiin sähköpostikokouksessa 25.9.-1.10. 8 €/tunti + matkakulut 4 €/kerta eli minimiveloitus yhteensä 12
€. Jos talkkari noutaa tarvikkeita tai käy kaupassa, kilometrikulut lisätään laskuun. Tuntiveloitus kuuluu kotitalousvähennyksen piiriin.
Toiminta käynnistyi huonoon aikaan. Jäsenkirje, jossa toiminnasta tiedotettiin
jaettiin vasta 1.11 ja loppuvuosi oli hyvin sateinen ja lunta satoi vasta joulun maissa, joten talkkarille sopivia ulkotöitä oli vähän. Vaikka talkkari aloitti toimintansa
jakamalla toimintaa kuvaavia esitteitä (painos 5 000 kpl) pientaloalueille, tilauksia
saatiin huonosti. Vuoden loppuun mennessä talkkarilla oli ollut vasta 8 asiakasta,
joista osalle hän oli tehnyt töitä useasti. Toiminnasta kirjattiin tilinpäätökseen
1 023 euron tappio.
10.5.Kompostorien ja valokilpien yhteishankinnat
Kompostorien yhteishankinta. Jäsenkirjeessä 2/2011 ilmoitettiin jäsenille
mahdollisuudesta hankkia L&T Globe 310 L kopostori yhteishankintana Järvenpään K-Raudasta. Tilauksia tuli yhteensä 14 kappaletta.
Valaistu osoitenumerokilpi, Jäsenkirjeessä 2/2011 kerrottiin mahdollisuudesta hankkia Martinlaakson Sähköstä asennuksineen Steinelin LN-1 osoitenumerokilpi. Asennustilauksia valollisista numerokilvistä saatiin 5 kappaletta.

5

11. Edustukset ja koulutus
Aila Lehtinen toimi Suomen Omakotiliiton hallituksen varapuheenjohtajana.
Omakotiliiton liittovaltuuston kevätkokoukseen 16.4. Turussa liittovaltuustoedustajana osallistui Kielo Virpasuo. Syyskokous pidettiin Joensuussa 12.11, johon
kumpikaan yhdistyksen liittokokousedustajista ei päässyt. Aila Lehtinen liiton
hallituksen varapuheenjohtajan osallistui molempiin kokouksiin.
Omakotiliiton Uudenmaan piirin Asumisen edunvalvonta- ja energiatyöryhmässä oli jäsenenä Harri Hänninen. Harri Hänninen valittiin Omakotilehden toimitusneuvostoon.
12. Yhteistyö muiden yhdistysten kanssa
Yhdessä Keravan Seudun Puutarhayhdistyksen ja Hyvinvointiakatemian
kanssa järjestettiin Kotimaiset omenapuulajikkeet ja niiden viljelyn luentotilaisuus ti
20.9.2011.
Yhdistyksen toimintakertomus ja kaikki jäsenkirjeet lähettiin Keravalla toimiville
muille omakotiyhdistyksille (Keravan Jokivarren ja Otsolan (liittoon kuulumaton)
yhdistykset).
13. Hallitus ja muut toimihenkilöt
Hallitus kokoontui kalenterivuoden aikana 7 kertaa, josta yksi kokous oli sähköpostikokous. Kokouksista kolme pidettiin Hyvinvointityön keskuksen tiloissa, Aleksis Kiventie 19, kaksi Sompion koululla ja yksi Ravintola Rossossa Keravalla.
Hallituksen kokoonpano, jäsenten erityistehtävät ja osallistuminen kokouksiin:
Harri Hänninen............ puheenjohtaja .........................................7
Kielo Virpasuo............. sihteeri.....................................................7
Ari Kallio ………………………………………………………………4
Hannu Kiviranta........................................................................... 2
Eeva Kostiainen ......... matkavastaava........................................ 1
Petri Leino................... varapuheenjohtaja...................................7
Aila Lehtinen .............. taloudenhoitaja ....................................... 5
Leila Lehtinen.............................................................................. 7
Jani Nieminen............. ................................................................ 0
Petri Makkonen .......... jäsensihteeri ........................................... 1
Heikki Torkkeli ........... kalustonhoitaja, talkkarivastaava............ 6

Yhdistyksen kaavoitusasiantuntija oli Paavo Mustonen.
Yhdistyksen tilintarkastajana oli HTM Veikko Koskenniemi ja varatilintarkastajana Pertti Lehtinen.
14. Jäsenmaksu ja taloudellinen tilanne
Yhdistyksen jäsenmaksu oli 18,00 euroa vuodessa, josta Suomen Omakotiliiton
osuus oli 14,50 euroa. Yhdistyksen toimintaan jäi näin 3,50 euroa jäsentä kohden.
Yhdistyksen taloudellinen tila on vakaa. Vaikka tilikausi oli alijäämäinen
– 1 128,68 euroa jo toista vuotta (-1 011,38 € vuonna 2010), taseen loppusumma
oli 4 217,14 euroa (5 065,88 €).
Keravalla 7.3.2012
HALLITUS
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