KERAVAN OMAKOTIYHDISTYS RY
http://members.surfeu.fi/keravanomakoti
PL 140, 04201 KERAVA

JÄSENKIRJE 3/2004 27.4.2004
# Loppukesällä on tulossa päivän retki
Loviisaan la 4.9. Tutustumme opastetulla
kiertoajelulla
Loviisan
nähtävyyksiin.
Tarkemmin perehdymme mm. merenkulkumuseoon ja Bongan linnaan, jossa on
taiteilija Riitta Nelimarkan kotigalleria.
Retkestä tarkemmin elokuun jäsenkirjeessä.

1. Yhdistyksen tulevia tapahtumia
Kesä lähestyy hyvää vauhtia. Mieli ja
kädet syyhyävät pihatöihin ja mielessä
kangastelee kuva ehostetusta pihasta.
Kaipaatko ideoita, valmiita malleja oikeassa mittakaavassa? Omakotiyhdistyksen
toukokuun tilaisuuksien ajatuksena on
tarjota ideoita pihasuunnitteluun.

2. Muita tapahtumia

! Retki Lemminkäisen kivipihalle ti
11.5. Lähtö omilla autoilla Keravan (entiseltä) torilta R-kioskin edestä klo 17.30.
Autoissa on varattu tilaa autottomille. Kokoontuminen Lemminkäisen parkkipaikalla
klo 18.00 (Puusepäntie 11, Sammonmäki,
Tuusula, HPY:n karttasivu 97 95/DN).
Opastetun esittelykierroksen aikana tutustutaan kivipihan näyttelyalueeseen,
jonne on oikeaan mittakaavaan rakennettu
useilla erilaisilla kivi- ja betonipäällysteillä
pihoja kulkuväylineen. Esillä on myös
muureja, reunakiviä ja koriste-esineitä.
Retki on maksuton.

Keravan seudun Puutarhayhdistys järjestää kevätretken Hämeenkyröön la 15.5.
klo 18.00 Seppälän pysäkiltä. Myös Omakotiyhdistyksen jäsenet ovat tervetulleita
retkelle.
Ohjelma alkaa tutustumisella Hatanpään arboretumiin (puulajipuisto, ruusutarha, perennoja ja maustekasveja). Aamupäiväkahvi omalla kustannuksella. Lounas
Tättilän tilalla Hämeenkyrössä, jossa on
luomutuotemyymälä. Iltapäivällä opastettu
kiertoajelu Frans Emil Sillanpään maisemien halki (syntymäkoti, nuoruudenkoti
ja Kyröskosken koskinäytös). Viimeisenä
kohteena on Frantsilan Kehäkukka, jossa
kuullaan luento yrteistä. Lopuksi iltapäiväkahvit ja ostoshetki.
Retken hinta on Puutarhayhdistyksen
jäsenille 28 ja muille 33 euroa. Ilmoittautumiset Tiina Tsokkinen p. 242 7382 tai
Kerttu Lehto p. 242 4313 mielellään 3.5.04
mennessä.

" Retki Marketan puistoon ke 26.5.
Lähtö omilla autoilla Keravan (entiseltä)
torilta R-kioskin edestä klo 17.30.
Autoissa on varattu tilaa autottomille.
Tapaaminen Marketan puiston parkkipaikalla klo 18.30 (Pehtorinkuja 3, Kehä III:n
varrella, Espoo, HPY:n karttasivu 84/CX).
Opastetun tunnin mittaisen kierroksen
aikana tutustumme puistoon, sen viher- ja
muihin rakenteisiin sekä esillä olevaan
monipuoliseen tuotevalikoimaan. Marketanpuistossa on sekä yksityispihaan että
julkiseen ympäristöön soveltuvia tuotteita
yli 110 yritykseltä ja yhteisöltä. Kaikki on
esillä aidossa ympäristössä. Puiston
yhteydessä on kahvila sekä puutarha- ja
kivimyymälät.
Retken hinta on 3 euroa, jolla katetaan
opastuksen kuluja. Maksetaan perillä.

Muista myös nämä!
• Loma-asuntomessut
Hartolassa
Tainionvirran ja Jääsjärven maisemissa
18.6.-24.6. ja 28.6.-11.7.
• Asuntomessut 16.7.–15.8 tällä kertaa
varsin
lähellä
Keravaa,
Heinolan
Tähtiniemessä.
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kaikille kuntalaisille, kunnallisveronmaksajille, energiaa mahdollisimman edullisesti
ja tasa-arvoisesti. Kaikki kuntalaiset ovat
sähkön ostossa samalla viivalla. Tämän
vuoksi Keravan Energia ei tee erityissopimuksia minkään yksittäisen käyttäjäryhmän kanssa, kuten ei Omakotiyhdistyksenkään. Yritetty on, mutta tämä sinänsä
hyvä ja oikeudenmukainen periaate, on
aina lopettanut neuvottelut tuloksettomina.
Keravan Energia joutuu ostamaan
valtaosan sähköstä muilta energian
tuottajilta, joten se on hinnoittelussaan
riippuvainen
muista
sähköyhtiöistä,
ainoastaan voittomarginaali on pienempi.
Keravan Energia on tarjonnut asiakkaille kaksivuotista sopimusta tai vaihtoehtoisesti listahintaa, joka muuttuu markkinatilanteen mukaan. Kaksivuotinen sopimus
voi tulla sähkön myyjälle kalliimmaksi (jos
sähkön hinta nousee) mutta myös ostajalle (jos sähkön hinta laskee). Sähkön hinta
riippuu monesta tekijästä, joiden tulevaa
kehitystä on vaikea ennustaa.
Jokaisen on itse tehtävä omat ennusteensa, vertailunsa ja niiden pohjalta ratkaisu. Vertailuja voi tehdä suhteellisen
helposti myös internetissä
https://www.vaihtovirta.fi/etusivu.html .

3. Kylätalkkarin kuulumisia
Kylätalkkari Pekka Heikinheimo jatkaa
palveluksessamme siis vielä vuoden.
Käyttäkää hänen palveluksiaan. Rahoitus
tulee osaksi Euroopan sosiaalirahastolta
(ESR).
Kesällä on monenlaisia töitä, joita hänellä voi teettää: mm. piha- ja puutarhatyöt, nurmikon leikkuu, pensasaidan leikkuu, risujen haketus, pienet korjaus- ja
kunnostustyöt, siivous, asiointi ja talon
silmälläpito asukkaan ollessa loma- tai
työmatkalla.
Palvelun hinta jäsenille on 5 euroa tunti, muille 10 euroa. Ota yhteys Pekkaan, p.
040-911 5472 tai 2944 505. Pekka lomailee 5.7.– 25.7, jolloin palvelua ei ole
tarjolla.

4. Vuokravälineet
Yhdistyksen vuokravälineet ovat olleet vajaakäytössä. Moni ei niitä ehkä ole tarpeen tullen muistanut. Vuokra on kuitenkin
edullinen, joten kannattaa panna mieleen
tämäkin mahdollisuus.
Yhdistyksen välineitä säilytetään ja
vuokrataan Kanniston Teboil-huoltamolta
(p. 2424 944):
• oksaleikkuri ja saha jatkovarrella, 3 €/pv
• puutarhan voimasakset, 3 €/pv
• Gardena pensasaitasaha, 5 €/pv
• Bosch pensasaitasaha, 5 €/pv
• Scheppah oksasilppuri, 7 €/pv
• painepesuri, 10 €/pv
Välineitä huoltaa Timo Hell (p. 294
2377, 040-820 6859), jolle tulee ilmoittaa
laitteiden mahdolliset viat ja puutteet.

6. Keravanjokilaakson kilpailu
Keravan kaupunki on järjestänyt kaupunkilaisille ideakilpailun Keravanjokilaakson kehittämiseksi. Nyt joukolla ideoimaan
jokilaakson käyttöä!
Kilpailuaika päättyy 21.5.2004. Kilpailuohjelma on saatavissa kirjastosta ja kaupungin www-sivuilta

5. Sähkösopimuksista

http://www.kerava.fi/kilpailu.asp

Monet ovat kyselleet, eikö Omakotiyhdistys pysty käyttämään joukkovoimaa
Keravan Energian suhteen ja neuvottelemaan jäsenille edullista sähkösopimusta.
Keravan Energia on kunnallinen energiayhtiö, jonka strategiana on tuottaa

Kaunista kesää kaikille!
Hallitus

Keravan Omakotiyhdistys ry, PL 140, 04201 Kerava
Internet-sivut: http://members.surfeu.fi/keravanomakoti/
Puheenjohtaja Harri Hänninen, p. 294 1467, harri.hanninen@metla.fi
Varapuheenjohtaja Tuomo Nummi, tuomo.nummi@luukku.com, p. 242 6082
Jäsensihteeri Tuija Husari, p. 242 3802, tuija1.husari@edu.hel.fi
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