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

JÄSENKIRJE 4/2004 20.8.2004
tyy osaltaan Euroopan rakennusperintöpäiviin, joilla pyritään edistämään paikallisen kulttuuriperinnön tuntemusta ja arvostusta.
Kokoontuminen klo 12.00 Keuda-talon
edustalla. Kävelyretki kestää n. 1 ½ tuntia.
Tilaisuus on maksuton.

1. Yhdistyksen tulevia tapahtumia
n Syysretki Loviisaan la 4.9. Aloitamme
tutustumisen Loviisaan shoppaillen ostoskadulla, jossa kukin voi nauttia aamukahvit omakustannushintaan. Lounaan
nautimme puolen päivän aikaan historiallisessa Degerby Gillessä. Lounaan jälkeen
tutustumme opastetulla kiertoajelulla
Loviisan nähtävyyksiin mm. 1700-luvun
tyyliseen Komendantin puutarhaan, linnoituksiin ja vanhaan puukaupunginosaan
sekä kuulemme ydinvoimalasta. Sen jälkeen kohteemme on rakenteilla oleva suuri historiallinen purjealus – Österstjerna. Alkujaan Österstjernan oli 1800-luvun
alkupuolen ”ruotsinlaiva”, joka purjehti Loviisan ja Tukholman välillä, ja jota nyt rakennetaan alkuperäisen mallin mukaan.
Päivän kruunaa taidekatselmus Bongan
linnassa, joka on taiteilijatohtori Riitta Nelimarkan upea kotigalleria. Esillä on yli 200
työtä yli 20 vuoden ajalta – ostosmahdollisuus. Iltapäiväkahvit juomme makean torttupalan kera kahvila Vaherkylässä.
Lähtö on klo 8.30 Seppälän edustan tilausajopysäkiltä. Keravalla olemme noin
klo 18.00. Lipun hinta on 42 euroa, johon
sisältyy bussi, oppaan palvelut, pääsyliput
kohteille, lounas ja iltapäiväkahvit. Lippuja
myydään Varjon kukasta ma 23.8. alkaen niin kauan kuin riittää. Lunasta paikkasi
ajoissa.

2. Kylätalkkaritoiminta
Kylätalkkari Pekka Heikinheimon työsopimus päättyy 31.10.2004. Vielä huhtikuussa luulimme rahoituksen järjestyvän
koko vuodeksi, mutta onnistuimme saamaan vain puolen vuoden rahoituksen.
Käyttäkää palvelua niin kauan kuin se
on mahdollista. Palvelun hinta jäsenille on
5 euroa tunti, muille 10 euroa. Ota yhteys
Pekkaan, p. 040-911 5472 tai 2944 505.
Pekka on lomalla 7.10. – 18.10, jolloin
palvelua ei ole tarjolla.

3. Tuloksia asiakaskyselystä
Teimme kesäkuussa kylätalkkarin asiakkaille pienen kyselyn, jonka tavoitteena oli
kartoittaa millaisia töitä hänellä on teetetty,
kuinka tyytyväisiä työhön on oltu ja onko
toiminnan jatkamisella tarvetta.
Kesäkuuhun mennessä talkkarilla oli ollut kaikkiaan 26 asiakasta, joille kaikille
laitettiin kyselylomake. Heistä 18 (69 %)
palautti lomakkeen.
Yleisimmin kylätalkkarilla oli teetetty
lumitöitä ja ruohonleikkuuta (puolet vastanneista). Pensasaidan leikkuu ja siivous
olivat toiseksi yleisimpiä tehtäviä. Haravointia, asiointia ja pieniä kunnostustöitä
oli teettänyt 2–3 vastaajaa. Muita mainittuja töitä olivat mm. omenapuiden leikkaus,
pihan hiekoitus, talon silmälläpito asukkaiden poissa ollessa, puiden pilkkominen,
ikkunoiden pesu, mattojen tamppaus ja
kompostin siirtäminen.

o Opastettu kävelyretki arkkitehtuurin
maailmaan su 12.9. Tutustumme kaupunginvaltuutettu, arkkitehti Heikki Komokallion johdolla Keravan keskustan arkkitehtuuriin tarkastellen erityisesti kysymystä
”Pientalon asema muuttuvassa kaupunkikuvassa?” Nyt on ainutlaatuinen
tilaisuus kuulla ammatti-ihmisen näkemys
siitä, kuinka kaupunkisuunnittelussa pyritään sovittamaan vanhaa ja uutta pientaloja kerrostaloasutusta yhteen. Tilaisuus liit-

1

Valtaosin talkkarin työhön oltiin tyytyväisiä. Kolme vastaajista oli kuitenkin ollut
työn tulokseen pettynyt.
Toiminta koettiin kuitenkin tarpeellisena
ja sille toivottiin jatkoa. Eniten tarvetta
nähtiin niissä tehtävissä, joita oli teetetty.
Ikääntymisen myötä avun tarpeen katsottiin tulevaisuudessa lisääntyvän.
Kylätalkkaritoiminnan jatko on toistaiseksi avoin. Tehtävään tulisi löytää uusi
henkilö, joka on ollut vähintään 500 päivää
työttömänä. Toiminnan rahoitus perustuu
yhdistelmätukeen (työvoimahallinto ja Kela), jonka edellytyksenä on henkilön pitkäaikaistyöttömyys. Henkilö voidaan palkata
enintään vuodeksi. Pekka Heikinheimolle
saimme hankittua ns. ESR-rahaa puoleksi
vuodeksi, mutta lisärahoitusta hänelle ei
enää ole näkyvissä.

Koska hallituksessa on useita jäseniä,
työnpaljous ei ketään rasita. Uusia ideoita
ja ajatuksia kuitenkin kaivataan.
Hallituksemme kokoontuu vuoden aikana noin 8 kertaa. Koko kesän pidämme
kuitenkin lomaa.
Jos olet kiinnostunut kehittämään yhdistyksen toimintaa, kartuttamaan kokemuksiasi ja vaikuttamaan keravalaisten
pientaloasukkaiden hyväksi, ota rohkeasti
yhteyttä ja tarjoudu palvelukseen. Yhteystiedot löydät sivun alaosasta. Hallituksen
jäsenet valitaan syyskokouksessa marraskuussa.

6. Kaupungin kyläillat
Keravan kaupunki järjestää kolme kyläiltaa
syksyllä 2004. Ahjon alueen kyläilta on 30.
9., Savion 4.11. ja keskustan alueen kyläilta on 25.11. Asiasta ilmoitellaan tarkemmin paikallislehdissä ja kaupungin wwwsivuilla www.kerava.fi.
Kyläilloissa keskustellaan kaupungin
ajankohtaisista asioista, alueen kehittämisestä, tarpeista ja palveluista. Isäntinä
on kaupungin johtoa, edustajia eri hallintokunnista ja poliitikkoja. Kyläiltoihin
ovat tervetulleita kaikki kuntalaiset.

4. Vuokravälineet
Yhdistys on hankkinut joitain työkaluja, joita säilytetään ja vuokrataan Kanniston
Teboil-huoltamolta (p. 2424 944). Saatavilla
on seuraavat välineet:

• 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
Oksasilppurin kanssa oli keväällä ongelmia. Sen käyttö onnistuu, kun malttaa
syöttää sitä liikoja ahnehtimatta oksa kerrallaan. Kone ei tämän vuoksi sovellu
suurten oksamäärien silppuamiseen.
Välineitä huoltaa Timo Hell (p. 294
2377, 040-820 6859), jolle tulee ilmoittaa
laitteiden mahdolliset viat ja puutteet.

7. Tuottiko puutarhasi liikaa?
Ylimääräisen puutarhan sadon – marjoja,
omenoita, luumuja tms. – voit lahjoittaa
Vapaaehtoisen hyvinvointityön keskukselle (Aleksis Kiven tie 19). Siellä ne käytetään leivonnaisiin keskuksen asiakkaille.
Sovi lahjoituksestasi tarkemmin toiminnanjohtaja Irmeli Rajalan kanssa (p. 242
6364).

5. Kiinnostaisiko sinua hallitustyö

Hyvää syksyä!

Omakotiyhdistyksen hallituksessa on 12
jäsentä ja puheenjohtaja. Puolet hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuorossa.

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, p. 242 6082, tuomo.nummi@luukku.com
Jäsensihteeri Tuija Husari, p. 242 3802, tuija1.husari@edu.hel.fi
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