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JÄSENKIRJE 5/2004 3.11.2004
DI Torsti Siltanen VTT:ltä kertoo
"Pientalon tulvavahinkojen korjauksesta" esitellen mm tärkeimmät alkutoimenpiteet vesivahingon sattuessa, korjaustoimenpiteet talon eri rakenteissa
(sokkeli, kellarin lattia, ulkoseinät, väliseinät), tulvavahinkojen estäminen vanhassa pientalossa, onko korjauksiin saatavissa rahoitustukea (kunta/valtio) tai korvauksia (vakuutusyhtiö).
Syyskokouksen asialistalla ovat hallituksen puheenjohtajan ja uusien jäsenten
valinta erovuoroisten tilalle sekä yhdistyksen toimintasuunnitelman ja budjetin hyväksyminen vuodelle 2005.
Kahvitarjoilu klo 18.00. Esitelmät alkavat klo 18.15. Kokous alkaa noin 19.45.
Syyskokouksen osallistujien kesken arvotaan pari yllätyspalkintoa.

1. Yhdistyksen tulevia tapahtumia
n Teatteria Keravalle la 20.11. klo 15.00
Keravan teatteritalo, Kultasepänkatu 4.
KUT Keski-Uudenmaan teatteri esittää:
Avoin liitto maailman parhaan farssikirjoittajan Dario Fon räväkkä, ajassa
kiinni oleva parisuhdekomedia. Mies ehdottaa vaimolleen, että he eläisivät "avoimessa liitossa" – olisivat naimisissa, mutta
kulkisivat omia polkujaan ja seurustelisivat
omien ystäviensä kanssa. Vaimo suostuu
ja siitähän se soppa syntyy. Vauhtia ja
käänteitä riittää, kumpikin nokittaa toistaan. Avoin liitto on "päivitetty" tähän aikaan, parisuhteen ympärille revitään huumoria tämän päivän poliittisista ja yhteiskunnallisista ilmiöistä sekä viihde- ja mediamaailmasta. Avoin liitto ei ole ihan tavallinen näytelmä – juonen kuljetuksessa
käytetään sketsiteatterin ja stand-up komiikan keinoja.
Lipun hinta on 20 euroa ja siihen sisältyy leivoskahvit näytöksen jälkeen. Näytös
alkaa klo 15.00. Lippuja myydään Varjon
kukasta ma 8.11. alkaen niin kauan kuin
riittää. Lunasta paikkasi ajoissa.

2. Kylätalkkaritoiminta
Kylätalkkari Pekka Heikinheimon työsopimus päättyi 31.10.2004. Pekka hoiti
talkkarin tehtävää puolitoista vuotta. Lausumme parhaimmat kiitokset Pekalle!
Viimeiset puoli vuotta rahoitus tuli Keskisen Uudenmaan Kumppanuusyhdistyksen Sentraali-hankkeesta, jonka päärahoittajia ovat Euroopan sosiaalirahasto
(ESR), työministeriö ja alueen kunnat.
Emme onnistuneet löytämään enää jatkorahoitusta Pekalle.
Yhdistyksen hallitus päätti 5.10.2004
olla jatkamatta kylätalkkaritoimintaa, koska
palveluiden kysyntä jäi lopulta varsin vähäiseksi. Palaamme asiaan jatkossa, jos
tarvetta ilmaantuu.

o Syyskokous ti 23.11. klo 18.00, Hyvinvointityön keskus, Aleksis Kiven tie 19.
Kokouksen aluksi on kaksi viime kesän
tulviin liittyvää esitelmää.
Johtaja Kari Nurminen kaupungin vesilaitokselta kertoo aiheesta "Tulvavahingot Keravalla" käsitellen mm. seuraavia aiheita: tulvien ja vahinkojen laajuus, tekeillä olevat tulviin liittyvät kartoitukset ja tutkimukset, kuka korvaa vahingot kiinteistölle, milloin kaupunki on korvausvelvollinen, millaisin toimenpitein tulviin
varaudutaan jatkossa kaupungin taholta,
miten pientalon omistajan tulisi varautua ja
mitä hänen tulisi tehdä itse uusien vahinkojen torjumiseksi.

3. Tontin syyssiivousten aika
Syksy on monelle tontin siivousten aikaa.
Nurkissa lojuvista tarpeettomista tavaroista ja romuista, ongelmajätteistä, risuista ja lehdistä on aika päästä eroon. Keravan kaatopaikka on auki vielä tämän vuo1

Painekyllästettyä puuta voi tuoda
maksua vastaan pieniä eriä (auton peräkärry) Savion kaatopaikan jätehuoltoalueelle Karhuntassuntielle.
Ilmaiseksi kestopuuta otetaan vastaan
pieniä eriä seuraavissa puutavaraliikkeissä: Järvenpäässä K-rauta Rautaveljet
Oy, Kinnarinkatu 6, puh, 2790 100, ja
Puutavaraliike T.Vainio, Aavasaksantie 5,
puh. 2797 340, ja Tuusulassa Tuusulan
Puu, Jusslansuora 11, puh. 825 6210.
Jätehuolto J. Eskolin vie pois jäteastian viereen sijoitetut kotitalouksien suurjätteet lukuun ottamatta sähkö- ja elektroniikkaromuja ja kestopuuta normaalin
viikoittaisen aikataulun mukaisesti. Keräys
tehdään viikolla 46 eli 8.–12.11.2004.

den loppuun, mutta jätehuolto hoituu vastakin.
Keravan Kaupunkitekniikka järjestää
viikolla 46 eli 8.-12. marraskuuta kotitalouksien ongelmajätteiden, suurjätteiden,
sähkö- ja elektroniikkaromun keräyksen.
Kampanjasta ja keräysauton aikataulusta
kertova tiedote on jaettu jokaiseen kotiin
30.10 2004. Lisätietoja löytyy internetistä:
http://www.kerava.fi/ep/tiedostot/Ongelmajatekerays_syksy_2004.pdf.
Jos keräysaikataulut eivät sovi, jätteistä
pääsee toki eroon muutoinkin. Oheisena
on muutamia vinkkejä.
Savion jätehuoltoalue Karhuntassuntie, 04260 Kerava, puh. 242 3176, on
avoinna ma 7-20, ti-pe 7-18 ja la suljettu.
Ottaa maksua vastaan kaikkea sekajätettä, nestemäisiä ongelmajätteitä, metalliromua, puhdasta puutavaraa, kestopuuta
ja maa-aineksia. Syyssiivouksia varten
kaatopaikka on poikkeuksellisesti auki
myös kahtena lauantaina 13.11. ja
20.11.2004 klo 9.00-15.00.
Lassila & Tikanoja Oy, Karhuntassuntie, 04260 Kerava, puh. 010 636 187,
on avoinna ma-pe 6-21, la suljettu.
Vastaanottaa maksua vastaan pakastimia, jääkaappeja, televisioita ja tietokoneen näyttöpäätteitä.
Keski-Uudenmaan Ekoteko ry, Santaniitynkatu 3, puh. 0400-495 466, avoinna
ma-pe 9.00–17.00, la 11.00–15.00.
Ottaa vastaan kaikkea kierrätyskelpoista: kunnostamiskelpoisia jääkaappeja
ja kylmälaitteita, televisioita ja näyttöpäätteitä sekä muuta sähkö- ja elektroniikkaromua sekä kodin irtainta, kodinkoneita,
vaatteita, leluja, astioita, kirjoja, työkaluja,
polkupyöriä ym.
Lisäksi yhdistys huolehtii Kiertokapulan
alihankkijana kotitalouksien ongelmajätepisteestä. Lisätietoja löytyy internetistä
http://www.kolumbus.fi/ekoteko/

Rauhaisaa Joulua
ja Hyvää Uutta Vuotta!
toivottaa Hallitus

Tämän kirjeen postituksen maksoi
Jätehuolto J. Eskolin Oy
Kiitokset!

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

2

