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

JÄSENKIRJE 4/2003 5.9.2003
1. Yhdistyksen tulevia tapahtumia

Hortonomi Sari Pasanen kertoo aidan
suunnittelussa ja rakentamisessa huomioitavia seikkoja (lupa-asiat, perustamistavat,
aitatyypit, materiaalit). Tilaisuudessa myytävänä kirja ”Aidat ja portit” 20 %:n alennuksella. Esillä on myös muita kirjoja.

Pientalon jätehuolto to 18.9. klo 18.15.
Omakotiyhdistys järjestää luentoillan,
jossa käsitellään pientalon jätehuoltoa ongelmajätteistä kompostointiin. Kahvia tarjolla klo 18.00.
Jätehuoltopäällikkö Jarmo Rämö Keravan kaupungin virastosta kertoo Keravan
jätehuollosta (mm. yhdyskuntajätteen keräys, ongelmajätteet (TV, jääkaapit, tietokoneet, loisteputket, akut, jne), menettely
oksien ja risujen kanssa esim. pensasaidan alasleikkuun yhteydessä, miten kaatopaikalla toimitaan, mihin mikin jäte viedään ja mihin hintaan. Lisäksi luodaan
katsaus tulevaisuuden suunnitelmista, kun
oma kaatopaikka suljetaan 2005.
Jäteneuvoja Liisa Sivusaari Kiertokapula Oy:stä kertoo kompostoinnista: kompostityypit, mitä kompostiin voi ja kannatta
laittaa, kompostin käynnistys ja jälkivarastointi, lehtien kompostointi.

3. Yhdistys palkkasi kylätalkkarin
Yhdistyksen
kylätalkkarina
aloitti
1.9.2003 Pekka Heikinheimo. Kylätalkkarin työaika on 5 tuntia. Tavoitteena on, että päivän aikana käytäisiin kahden asiakkaan luona. Kylätalkkari on palkattu 8 kuukaudeksi, eli 30.4.2004 saakka.
Kylätalkkarin tehtävänä on auttaa pientaloissa (omakoti-, rivi ja paritalot) asuvia
mm. seuraavissa tehtävissä: piha- ja puutarhatyöt (esim. haravointi, ruohonleikkuu,
pensasaidan leikkuu jne.), pienet remonttityöt, siivous, lumenluonti ja liukkauden torjunta, polttopuiden teko, asiointi ja talon
silmällä pito asukkaan poissa ollessa.
Kylätalkkari ei saa tehdä sähkötöitä,
putkitöitä, katolle kiipeämistä vaativia töitä
tai puiden kaatoa. Kylätalkkarilla ei voi
teettää myöskään suursiivousta eikä isompia remontteja.
Palvelu on maksullista mutta edullista.
Omakotiyhdistyksen jäseniltä velotaan 5
euroa tunnilta (ei-jäseniltä 10 euroa/tunti).
Minimiveloitus on kuitenkin pääsääntöisesti 2 tuntia, eli 10 euroa jäseniltä (20 euroa ei-jäseniltä).
Etusijalla palvelussa ovat ikääntyneet
tai sairaat asukkaat. Muille töitä tehdään
mahdollisuuksien mukaan.
Jos koet tarvitsevasi kylätalkkarin palveluita, ota yhteys Pekka Heikinheimoon
(p. 2944 505, 050-5322 586).
Lisätietoja toiminnasta antavat yhdistyksen hallituksen jäsenet Heikki Sinisalo
(p. 242 3185) ja Tuomo Nummi (p.
242 6082).

Kalenteriin kannattaa merkitä myös
nämä lokakuussa toteutuvat tapahtumat:
Pientalon kauppaa koskeva luentoilta
ke 22.10. Esitelmissä paneudutaan pientalon kaupan keskeisiin kysymyksiin myyjän näkökulmasta, mm. kaupan tekniset
yksityiskohdat ja vastuukysymykset.
Teatteriretki on la 25.10 Espoon teatteriin, jossa katsomme syyskaudella ensiiltansa saaneen Maiju Lassilan klassikon
”Tulitikkuja lainaamassa”.
Näistä tarkemmin seuraavassa jäsenkirjeessä.

2. Muita tapahtumia
Keravan Seudun Puutarhayhdistys järjestää luentoillan aidoista ja porteista,
ti 16.9. klo 18.30 Osuuspankin vapaaajan tiloissa, Paasikivenkatu 3, portista
sisäpihalle ja 3. kerros.
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4. Oksasilppuri vuokrattavana

5. Puutarhan sato hyötykäyttöön

Omakotiyhdistyksen kautta voi nyt vuokrata
myös oksasilppuria. Se on tarkoitettu läpimitaltaan korkeintaan 3 cm paksujen oksien ja risujen hakettamiseen. Laite on teholtaan 1 800 W ja toimii valovirralla (220 V,
10 A sulake). Vuokra on 7,0 euroa vuorokausi.
Muut yhdistyksen kautta vuokrattavat
välineet ovat:
- pensasaitasakset, 3,36 €/vrk
- oksasaha 6 metrin teleskooppivarrella,
3,36 €/vrk.
- pensasaitaleikkuri, 5,0 €/vrk
- painepesuri, 10 €/vrk.
Kalustoa säilytetään ja vuokrataan Kanniston Teboilin huoltoasemalta, Kannistonkatu 1, (p. 2424 944). Välineitä huoltaa Timo Hell (p. 294 2377, 040-820 68 59), jolle
tulee ilmoittaa välineiden mahdollisista
puutteista tai vioista.

Ylimääräisen puutarhan sadon – marjoja, omenoita, luumuja tms. – voit lahjoittaa Vapaaehtoisen hyvinvointityön keskukselle (Aleksis Kiven tie 19), jossa ne jalostetaan mm. kahvileiviksi ja piiraiksi keskuksen asiakkaille. Sovi lahjoituksestasi tarkemmin toiminnanjohtaja Irmeli Rajalan
kanssa (p. 242 6364).
***

Reipasta alkusyksyä!
Hallitus

Syksy on pihasiivouksen ja remontoinnin
aikaa, joka luo kuljetustarpeita. Kanniston
Teboil vuokraa auton peräkärryjä. Tarjolla
on sekä kuomulla varustettu että ilman
kuomua oleva malli. Olemme neuvotelleet
vuokrasta 10 % alennuksen omakotiyhdistyksen jäsenille.

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, p. 242 6082
Jäsensihteeri Tuija Husari, p. 242 3802, tuija1.husari@edu.hel.fi
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