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YHDISTYKSEN TAPAHTUMAT

YHDISTYKSEN 70-VUOTISJUHLAKONSERTTI
Ke 21.9.2016 klo 19–21, Kerava-sali, Paasikive

katu 6, Kerava.  

Omakotiyhdistyksen 70-vuotisjuhlan kunniaksi

yhdistys järjestää juhlakonsertin. Olemme han

kineet Pentti Hietasen runsaasti kiitosta saan

perhekonsertin nyt ensimmäistä kertaa Keravall

Pentti Hietanen on yksi Suomen valovoima

simpia ja tunnetuimpia mieslaulajia. Sankar

tenorinakin tunnetulta laulajalta luontuvat niin 

vaativat oopperaroolit, kirkolliset teokset, opere

ti- ja musikaaliroolit kuin viihde- ja rockmusiik

Heini Hietasen monipuolinen musiikillinen la

jakkuus istuu myös niin klassiseen, viihde

rockmusiikkiin. Pentti ja Heini tekevät nykyisin 

YHDISTYS TIEDOTTAA

OMAKOTITALKKARITOIMINTA PÄÄTTYI
Omakotiyhdistyksen hallitus on päättänyt lope

taa omakotitalkkaritoiminnan. Syitä on useita.

Keskeisin syy on ELY-keskuksen palkkatuen 

maksatukseen liittyvä epävarmuus. Toinen syy on 

talkkaritoimintaan sopivien henkilöiden vaikea 

saatavuus ja korkeintaan vuoden pituisen työs

pimuksen salliminen. Kolmantena syynä on tal

karipalvelujen vähäinen kysyntä. Kiitämme 

Vuorisaloa työpanoksesta talkkarin tehtävissä. 
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ali, Paasikiven-

vuotisjuhlan kunniaksi 

Olemme hank-

Hietasen runsaasti kiitosta saaneen 

kertaa Keravalle. 
on yksi Suomen valovoimai-

simpia ja tunnetuimpia mieslaulajia. Sankari-

luontuvat niin 

vaativat oopperaroolit, kirkolliset teokset, operet-

ja rockmusiikki. 

monipuolinen musiikillinen lah-

jakkuus istuu myös niin klassiseen, viihde- kuin 

rockmusiikkiin. Pentti ja Heini tekevät nykyisin 

paljon konserttiyhteistyötä tyttäriensä 

Roosan kanssa. Sisaruksille ura laulajana on ollut 

lähes itsestään selvää, ja 2016 he molemmat osa

listuivat The Voice of Finland 

Konsertti jakautuu kahteen osaan. Toisen pu

liajan teemana on rajatON rakkaus. Rakkauden 

tulee toisaalta olla rajatonta, mutta yhtäältä ra

kaus on rajojen asettamista. Toise

liikutaan menneiden aikojen nostalgisissa tu

nelmissa. Väliaika kestää 30 minuuttia, jolloin 

kaikille on juhlan kunniaksi 

Lipun hinta on 35,00

kahvit sisältyvät lipun hintaan. 

nissä www.lippu.fi ja Keravan K

Tilaisuus on tarkoitettu kaikille musiikin ystävi

le. – Tämä tilaisuus ei toistu
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maksatukseen liittyvä epävarmuus. Toinen syy on 

talkkaritoimintaan sopivien henkilöiden vaikea 

saatavuus ja korkeintaan vuoden pituisen työso-

pimuksen salliminen. Kolmantena syynä on talk-
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työpanoksesta talkkarin tehtävissä.  

 

 

VAPAAEHTOISTYÖ – AUTA
Talkkaritoiminnan päättyessä, olemme kehitt

neet uudenlaisen tavan 

asukkaita selviämään asumisen

Toiminnan idea on se, että pientaloissa asuu 

henkilöitä, joilla ei ole voimia tehdä pihatöitä, ja 

sitten on heitä, joilla on halua ja tarmoa ene

män kuin oma piha vaatii. 

apua ja halua antaa vapaaehtoisesti apua 

saada samalla hyötyliikuntaa. 

Keravan Omakotiyhdistys ry 
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www.keravanomakoti.net 

 

paljon konserttiyhteistyötä tyttäriensä Iinan ja 
kanssa. Sisaruksille ura laulajana on ollut 

estään selvää, ja 2016 he molemmat osal-

ivat The Voice of Finland -kilpailuun. 

jakautuu kahteen osaan. Toisen puo-

liajan teemana on rajatON rakkaus. Rakkauden 

tulee toisaalta olla rajatonta, mutta yhtäältä rak-

kaus on rajojen asettamista. Toisella puoliajalla 

liikutaan menneiden aikojen nostalgisissa tun-

Väliaika kestää 30 minuuttia, jolloin 

kaikille on juhlan kunniaksi katettu leivoskahvit. 

 €. Narikka ja Leivoskakku-

hintaan. Liput ovat myyn-

ja Keravan K-Citymarketissa.  

Tilaisuus on tarkoitettu kaikille musiikin ystävil-

Tämä tilaisuus ei toistu!  

AUTA NAAPURIASI TÖISSÄ 
Talkkaritoiminnan päättyessä, olemme kehittä-

neet uudenlaisen tavan hieman auttaa pientalo-

asumisen arjessa. 

Toiminnan idea on se, että pientaloissa asuu 

henkilöitä, joilla ei ole voimia tehdä pihatöitä, ja 

sitten on heitä, joilla on halua ja tarmoa enem-

män kuin oma piha vaatii. – On tarvetta saada 

ja halua antaa vapaaehtoisesti apua – ja 

saada samalla hyötyliikuntaa.  



Omakotiyhdistys järjestää vuo-

den mittaisen kokeilun, jossa pyri-

tään yhdistämään saman asuin-

alueen avun tarvitsijat ja avun 

antajat. 

Homma toimii niin, että apua 

tarvitsevat ilmoittavat yhteystie-

tonsa Heikki Torkkelille, joka toimii 

vapaaehtoistoiminnan yhteyshenki-

lönä. Samoin tekevät vapaaehtoistyö

Molemmat osapuolet kertovat lisäksi millaista 

apua mahdollisesti tarvitsee, ja toisaalta millaista 

apua on valmis antamaan. 

Yhdistys kertoo vapaaehtoistyöntekijän y

teystiedot samalla asuinalueella apua tarvitseva

le asukkaalle, joka ottaa yhteyttä vapaaehtoi

työntekijään. He sopivat työstä, sen hoitamisesta 

ja ajankohdasta. Todennäköisesti avuntarvetta on 

useamminkin ja avuntarvitsija ja talkootyön tekijä 

voivat jatkossa sopia asiat keskenään.

Vapaaehtoistyöntekijät hankkivat itse vapaa

ajan tapaturmavakuutuksen ja toimivat auttami

työssä muutoinkin omalla vastuullaan. Kyse on 

talkooluontoisesta työstä, joten rahaa ei l

taisi.  

Omakotiyhdistystä ei tarvittaisi muuhun, kuin 

tämän henkilörekisterin ylläpitoon ja yhteystiet

jen välittämiseen. Kun auttaja ja autettava ovat 

tavanneet toisensa, omakotiyhdistystä ei enää 

tarvita heidän välillään. 

Nimiluetteloita ei julkaista jäsenkirjeessä eikä 

yhdistyksen verkkosivuilla. Yhteystietoja ann

taan vain saman asuinalueen vapaaehtoistyönt

kijöille ja avuntarvitsijoille.  

Nyt odotamme tietoja sekä vapaaehtoistyö
tekijöistä että avuntarvitsijoista. – Ota rohkeasti 

yhteyttä ja ilmoittaudu Heikki Torkke

sitten apua tarvitseva tai apua antava

hestyy ja sen myötä ainakin haravoint

hemmin talven tullen lumitöitä. Vapaaehtoistyö 

on loistavaa hyötyliikuntaa. 

Yhteyshenkilö on Heikki Torkkeli

5500 128, sähköposti heikki.torkkeli(at)

Lisätietoja antaa myös varapuheenjohtaja 

ri Leino, puh. 040 587 7799, sähköposti 

ri.leino(at)elisanet.fi. 

SISKOJEN JA SIMOJEN PIHATALKOOT
Siskot ja Simot järjestävät la 29.10.2016 klo 12 

pihatalkoot.  

Alustavat ilmoitukset avun tarpeesta 3.10. 

mennessä sähköpostilla tai puhelimitse: Marja 

. Samoin tekevät vapaaehtoistyötä tarjoavat. 

Molemmat osapuolet kertovat lisäksi millaista 

apua mahdollisesti tarvitsee, ja toisaalta millaista 

Yhdistys kertoo vapaaehtoistyöntekijän yh-

teystiedot samalla asuinalueella apua tarvitseval-

, joka ottaa yhteyttä vapaaehtois-

työntekijään. He sopivat työstä, sen hoitamisesta 

ja ajankohdasta. Todennäköisesti avuntarvetta on 

a avuntarvitsija ja talkootyön tekijä 

voivat jatkossa sopia asiat keskenään. 

Vapaaehtoistyöntekijät hankkivat itse vapaa-

ajan tapaturmavakuutuksen ja toimivat auttamis-

työssä muutoinkin omalla vastuullaan. Kyse on 

talkooluontoisesta työstä, joten rahaa ei liikutel-

Omakotiyhdistystä ei tarvittaisi muuhun, kuin 

tämän henkilörekisterin ylläpitoon ja yhteystieto-

jen välittämiseen. Kun auttaja ja autettava ovat 

tavanneet toisensa, omakotiyhdistystä ei enää 

sta jäsenkirjeessä eikä 

yhdistyksen verkkosivuilla. Yhteystietoja anne-

taan vain saman asuinalueen vapaaehtoistyönte-

vapaaehtoistyön-
Ota rohkeasti 

Heikki Torkkelille oletpa 

tai apua antava. Syksy lä-

hestyy ja sen myötä ainakin haravointi ja myö-

Vapaaehtoistyö 

Heikki Torkkeli, puh. 040 

(at)wippies.fi. 

arapuheenjohtaja Pet-

, puh. 040 587 7799, sähköposti pet-

PIHATALKOOT  

Siskot ja Simot järjestävät la 29.10.2016 klo 12 

Alustavat ilmoitukset avun tarpeesta 3.10. 

mennessä sähköpostilla tai puhelimitse: Marja 

Holopainen, marja.holopainen

puh. 0400-401452. 

Talkoissa tarjotaan apua tavanomaisiin pih

töihin, kuten haravointi, penkkien ja pensaiden 

siistiminen jne. Emme tee esim. räystäiden pu

distamista tai korjaustöitä. Kyseessä on nime

omaan ikäihmisille suun

UUSIA AKTIIVEJA KAIVATAAN
Omakotiyhdistyksen toiminta perustuu vapaae

toistyöhön. Töitä ja kokouksia ei sinänsä ole pa

jon, muutama kerta vuodessa, mutta k

hallitukseen uutta tuoretta ajattelua, uusia ideo

ta ja tekijöitä. Ilmoittaudu ro

mintaan. 

Yhdistyksen syyskokous on 15.12. klo 18 H

vinvointityön keskuksessa. Tule mukaan ja ilmoi

taudu hallitustyöhön. 

VARO PUHELIN- JA OVIMYYNTIÄ
Kesän mittaan erilaisia työpalveluja ja remontteja 

omakotiasukkaille tarjoavat yrittäjät 

aktiivisia. 

He sopivat puhelimitse tapaamisen tai soitt

vat suoraan ovikelloa ja tulevat toisinaan lähes 

puoliväkisin sisään. Sen jälkeen alkaa myyntityö, 

jossa samalla täytetään tilaus

He ovat taitavia. 

Sopimusta ei pidä alle

kin epävarma jostain yksityiskohdasta. 

Vaikka työn lopputulos ja tarpeet (esim. ovet, 

ikkunat, kattomateriaali, vesi

sinänsä olisivatkin kelvollisia (ja usein ovatkin), 

moni on harmitellut kalliiksi tullutta 

ovat työn jälkeen asiaa selvitelleet.

Ennen kuin teet tilauksen ja allekirjoitat sop

muksen, pyydä aikalisä ja kysy tarjousta myös 

muualta. Selvitä myös yrityksen taustatiedot. I

ternetistä, naapureista ja tuttavista voi olla tässä 

iso apu.  

VEDEN HINTA KERAVALLA
Suomen Vesilaitosyhdisty

Suomessa. Keravalaisittain tulos oli lohdullinen, 

sillä tarkastelussa mukana olleista 150 kunnasta, 

Keravan vesi oli 20. edullisinta.

Omakotitalossa asuvan 

kiperheen yhdistetty vesi

tailun edullisimmalla vedentoimittajalla, Raahen 

Vedellä reiluun 600 euroon vuodessa vertailuhi

nalla laskettuna. Keravalla kustannus oli noin 800 

euroa. Selvityksen kallein vedentarjoaja 

saaren vesi) laskutti samasta kulutuksesta lähes 

1 700 euroa.  

marja.holopainen(at)tintti.net tai 

Talkoissa tarjotaan apua tavanomaisiin piha-

töihin, kuten haravointi, penkkien ja pensaiden 

siistiminen jne. Emme tee esim. räystäiden puh-

distamista tai korjaustöitä. Kyseessä on nimen-

omaan ikäihmisille suunnattu apu. 

KAIVATAAN 
Omakotiyhdistyksen toiminta perustuu vapaaeh-

Töitä ja kokouksia ei sinänsä ole pal-

jon, muutama kerta vuodessa, mutta kaipaamme 

hallitukseen uutta tuoretta ajattelua, uusia ideoi-

ta ja tekijöitä. Ilmoittaudu rohkeasti mukaan toi-

Yhdistyksen syyskokous on 15.12. klo 18 Hy-

vinvointityön keskuksessa. Tule mukaan ja ilmoit-

OVIMYYNTIÄ 
Kesän mittaan erilaisia työpalveluja ja remontteja 

omakotiasukkaille tarjoavat yrittäjät ovat olleet 

He sopivat puhelimitse tapaamisen tai soitta-

vat suoraan ovikelloa ja tulevat toisinaan lähes 

puoliväkisin sisään. Sen jälkeen alkaa myyntityö, 

jossa samalla täytetään tilaus- ja työsopimusta. 

Sopimusta ei pidä allekirjoittaa, jos on hiukan-

kin epävarma jostain yksityiskohdasta.  

Vaikka työn lopputulos ja tarpeet (esim. ovet, 

ikkunat, kattomateriaali, vesi- ja viemäriputket) 

sinänsä olisivatkin kelvollisia (ja usein ovatkin), 

moni on harmitellut kalliiksi tullutta hintaa, kun 

ovat työn jälkeen asiaa selvitelleet. 

Ennen kuin teet tilauksen ja allekirjoitat sopi-

muksen, pyydä aikalisä ja kysy tarjousta myös 

muualta. Selvitä myös yrityksen taustatiedot. In-

ternetistä, naapureista ja tuttavista voi olla tässä 

KERAVALLA EDULLISTA 
Suomen Vesilaitosyhdistys vertaili veden hintoja 

Suomessa. Keravalaisittain tulos oli lohdullinen, 

sillä tarkastelussa mukana olleista 150 kunnasta, 

Keravan vesi oli 20. edullisinta. 

Omakotitalossa asuvan nelihenkisen esimerk-

iperheen yhdistetty vesi- ja jätevesilasku jäi ver-

tailun edullisimmalla vedentoimittajalla, Raahen 

Vedellä reiluun 600 euroon vuodessa vertailuhin-

Keravalla kustannus oli noin 800 

Selvityksen kallein vedentarjoaja (Kemiön-

laskutti samasta kulutuksesta lähes 



Veden hinta on kuitenkin kymmenessä vuo-

dessa kallistunt keskimäärin noin 60 prosenttia, 

eikä nousulle näy loppua. – Tämä on valitettavasti 

tilanne myös Keravalla. 

Syitä hinnannousuun on ainakin kolme. Maan 

alla on valtava korjausvelka, sillä vesi- ja viemäri-

verkosto happanee käsiin. Ikääntyvään vesijohto-

verkostoon joudutaan investoimaan paljon lähi-

vuosina. Paradoksaalista kyllä, hinnan nousu joh-

tuu osin myös vähentyneestä veden kulutuksesta. 

Vesilaitoksen on saatava kulut katettua pienem-

mästä myynnistä. Kolmas syy on kiristyneen lain-

säädännön myötä lisääntyneet puhdistusvaati-

mukset. 

YHDISTYKSEN JÄSENEDUT 

MUHEVAINEN ON UUSI JÄSENETULIIKE 
Muhevainen, Kankurinkatu 7, Kerava, tarjoaa 

jäsenille 10 %:n alennuksen seuraavista tuote-

tyhmistä: perennat, siemenet ja osasta taimiko-

koisia puita ja pensaita. Alennus ei koske kampan-

jahinnoiteltuja tuotteita. Alennuksen saa esittä-

mällä voimassa olevan jäsenkortin kassalla. 

YHDISTYKSEN VUOKRAVÄLINEET 
Yhdistyksellä on vuokrattavana pihanhoidon työ-

välineitä, joita säilytetään ja vuokrataan Kannis-

ton Teboil-huoltamolta, Kannistonkatu 1, 

020 768 9313.  

Pienin vuokrahinta on päivävuokra, jolloin pa-

lautus on saman päivän illalla tai seuraavana aa-

muna klo 9 mennessä.  

Palauta laitteet puhdistettuina ja auta Teboilin 

kiireistä henkilökuntaa laitteiden paikoilleen lait-

tamisessa.  

Oksasilppuri oli rikkoutunut mutta on nyt korjat-

tu. Jos laite vikaantuu tai siinä on puutteita, ilmoi-

ta asiasta palautettaessa Teboilille ja välinevas-

taava Heikki Torkkelille, Sienikatu 4 C 12, puh. 

040 5500 128, heikki.torkkeli(at)wippies.fi. 

Tarjolla on seuraavat välineet: 

•  Oksasilppuri Bosch + 10 m johto 10 €/pv  

•  Lyhytteräinen pensasaitasaha Royal 5 €/pv 

•  Pitkäteräinen pensasaitasaha Ryobi 5 €/pv 

•  Fiskars puutarhan voimasakset 4 €/pv  

•  Nurmikkojyrä, vesitäyttöinen 4 €/pv  

•  Fiskars oksaleikkuri, -saha ja rännin 

puhdistussarja jatkovarrella (6 m) 4 €/pv 

 

KERAVAN YHDISTYKSEN JÄSENETULIIKKEET 
Näytä jäsenkortti kassalla ja mainitse jäsenetu 

tilauksen yhteydessä. 

Aliina, Kauppakaari 2 (Prisma), Kerava, 

09 242 5001. Normaalihintaisista Marimekko pu-

kineista, sisustus- ja lahjatavaroista omakotiyhdis-

tyksen jäsenille -15 %. 

Apuisäntä Oy, Metsätuvankuja 6, Kerava, 

010 327 3630. Korjaus-, huolto- ja remonttityöt. 

Kysy tarjous, jäsenille – 10 % loppusummasta. 

Omakotiasukkaille myös säännöllinen kiinteistön 

huolenpitosopimus. 

Cramo Finland Oy, Minkkikatu 1-3, Järvenpää, p. 

010 661 4700.  Rakennuskoneiden vuokrahinnois-

ta alennus 15 %.  

DataSky Oy, Klondyketalo, Kumitehtaankatu 5, 

Kerava, 010 820 9922. Tietokoneen vuosihuolto 

jäsenetuhintaan 79,-  (norm. 99,-). 

Hämeen Laaturemontti Oy. Voita ilmainen katto! 

Hämeen Laaturemontti arpoo kattoremontin 

30.4.2016. Pyytämällä tarjouksen omakotitalon 

peltikattoremontista 23.12.2015–30.4.2016 väli-

senä aikana, osallistut automaattisesti arvontaan. 

Lue lisää: laaturemontti.fi/voita-ilmainen-

kattoremontti-pyytamalla-tarjous/. Kaikki katto-

remontin tilanneet saavat Omakotiyhdistyksen 

jäsenkorttia näyttämällä kaupan päälle näppärän 

Kouru-Kaapon! Kouru-Kaapolla putsaat uuden 

kattosi rännit turvallisesti ja helposti. Ota yhteyt-

tä: Ossi Tuomi, 045 208 4477. 

Kelloliike T. Soikkeli, Kauppakaari 8, Kerava, 

09 242 6249. Normaalihintaisista tuotteista alen-

nus 10–25 %. 

Keravan Lukko Oy, Seunalantie 14, Kerava, 

09 294 1919. Normaalihintaisista mekaanisista 

lukitus- ja heloitustuotteista alennus 15 %. Häly-

tyslaitteet ja sähköiset tuotteet myymälähinnoin 

tai tarjouksen mukaisesti. 

Lumihilla Oy, Kerava, 040 5444 029 ja 0400 866 

774. Yhdistyksen jäsenille 10 %:n alennus majoi-

tushinnasta kelomökki Ylläshillassa Ylläksen Äkäs-

lompolossa, Nilivaarassa. Lisätietoja 

www.lumihilla.fi  

LVI-Trio Oy, Laurintie 136, Vantaa, p. 09 838 

6450, s-posti mikko.knuuttila[at]lvi-trio.fi. Laadu-

kas ilmalämpöpumppu Mitsubishi SF-25 asennet-

tuna tarvikkeineen 1 700 euroa. Suuremmissa 

lämmitysjärjestelmän muutostöissä siirryttäessä 

lämpöpumpputekniikkaan, on alennus työn osalta 

10-15%. Laitteet talokohtaisen tarjouksen mu-

kaan. Ilmanvaihtokanavien nuohous, sisältäen 



mittaukset ja säädöt hintaan 640 euroa. Jäsentar-

joukset ovat voimassa vuoden 2016. 
Metsäpalvelu Rantanen Oy, Linnunlauluntie 5, 

Pornainen, 0400 816 462. Kiipeillen tapahtuva 

pihapuiden kaato, rakenneleikkaukset ja tuento-

jen teko. Suurten pensasaitojen leikkuu, kantojen 

jyrsintä ja puutarhasuunnittelu. Vuokrattavana 

polttomoottorikäyttöinen halkokone, paikalle 

kuljetus. Jäsenille alennus 10 %. 

MS-Valaistus, Mäyräkorvenkaari 19, Tuusula, 

010 470 5500. Normaalihintaisista valaisimista ja 

sähkölaitteista alennus 10–15 %. Laadukkaista 

sähkölampuista alennus 15 %. 

Muhevainen, Kankurinkatu 7, Kerava, 09 242 

4056. 10 %:n alennus seuraavista tuotetyhmistä: 

perennat, siemenet ja osa taimikokoisista puista 

ja pensaista. Alennus ei koske kampanjahinnoitel-

tuja tuotteita. 

Nuohousliike M. Järvelä Oy, Pääskytie 3 a, Kera-

va, 0500 707 335. Nuohouksen vähimmäismaksu 

on 60 yksikköä a’ 0,90 €, yhteensä 54,00 € (esim. 

takka + kiuas + 2 hormia). Jäsenille 5 yksikön 

alennus 4,50 € per nuohoustapahtuma. Matkaku-

luista ei veloitusta. Nuohous klo 8-16, tarvittaessa 

klo 18 saakka. Puhelimitse tavoittaa parhaiten 

ma–ti klo 8–12. Tarjous voimassa 2016 loppuun. 

Jäsenyydestä on ilmoitettava tilattaessa. 

OP Kiinteistökeskus LKV, Paasikivenkatu 3, Kera-

va, 010 254 2520. Välityspalkkiosta alennus 25 % 

(ei minimipalkkiosta). Voimassa vuoden 2016. 

Maksuton arviokäynti. Myös kauppakirjojen laa-

dinta ja vakuutusarviot. 

Optikko Lintukorpi Oy, Paasikivenkatu 13, Kera-

va, 09 294 6113. Silmälaseista alennus 15 %. Op-

tikon näöntarkastus veloituksetta. Silmälääkäri 

Aino Jaakkolan vastaanotto. 

Pyöräliike Lundberg, Santaniitynkatu 2, Kerava, 

09 294 8456. Normaalihintaisista pyöristä, tarvik-

keista ja varaosista 5 %:n alennus. 

Putkiset Oy, Terästie 24, Kerava, 0207 689 720. 

Normaalihintaisista tarvikkeista vähintään –15 %. 

Puumesta Oy, Lammaskallionkatu 5, Kerava, 044 

357 1200. Perusalennus 10 %, suuremmista eristä 

sopimuksen mukaan. Alennus normaalihintaisista 

tuotteista. 

Rakentamisen erikoiskauppa Väripirtti, Kelatie 

17, Vantaa (Tuusula), 010 231 4955. Alennus 

normaalihintaisista tuotteista 5-25 %. 

 

 

 

 

Rautia Kerava, Alikeravantie 30, Kerava, 

020 7705 750. Normaalihintaisista tuotteista 

alennus 9 %.  

RTV-Kerava, Santaniitynkatu 1, Kerava, 

09 5465 1800. Jäsenalennus normaalihintaisista 

tuotteista vaihtelee tuoteryhmittäin. Esimerkiksi 

Tikkurila, Teknos ja Eskaro maalit -30%, Osmoco-

lor vahat -15%, Solmaster pesuaineet -18%, RTV 

tapetit -20%, Kiilto, Casco liimat -22%, Lindgren  

siveltimet/työkalut -25%, kuluttajamatot RTV -

12% ja listat ja tarvikkeet -15%. Lisäksi parketit, 

laminaatit, korkit ja keraamiset RTV laatat eri-

koiseduin. Jäsenkortilla lisäalennus kampanja- ja 

tarjoustuotteista –5%. 

Suomen Ilmanvaihto Oy, Karjalankatu 26, Lahti, 

040 750 6429. Jäsenetualennus on 20 % ilman-

vaihtojärjestelmän puhdistuksesta ja säädöstä. 

Jäsenetualennus lasketaan laskurin mukaisesta 

kokonaishinnasta ja on voimassa vuoden 2016 

loppuun asti. Laskuri löytyy osoitteesta 

www.suomenilmanvaihto.fi. 

Teboil-huoltamo, Kannistonkatu 1, Kerava, 

020 768 9313. Normaalihintaiset autotarvikkeet, 

peräkärryn vuokraus ja autokemikaalit –10 % se-

kä autopesut, voiteluaineet ja nestekaasu –15 %. 

Auton huollon ja korjausten yhteydessä voitelu-

aineet ja tarvikkeet –15 %. Kevyen polttoöljyn 

tilaus Keravan Teboililta tai numerosta 0800 

183300 tilauskoodilla 254047 jäsenetuhintaan. 

ThermoSunEco Oy, Annantie 19, Kerava, 

010 2191 499. Sertifioitua kiinteistöjen lämpöku-

vausta, aurinkopaneelit ja asennukset. Aurinko-

paneelijärjestelmien asennustyöstä ja lämpöku-

vauksista -15 %, voimassa vuoden 2016 loppuun. 

Tyykipuoti, Kauppakaari 1, Kerava, 09 242 8300. 

Yli 10 euron normaalihintaisista kangasostoksista 

10 % alennus jäsenille. 

Tähtiprojektit Oy, Jäspilänkatu 28 e 25, Kerava, 

050 910 0699. Sähköasennusten yhteydessä tar-

vikealennus 15 %. Voimassa vuoden 2016 lop-

puun. www.tahtiprojektit.fi.  

 

 
Tämän jäsenkirjeen postikulut maksoi  

 

Rautia Kerava 

 

Keravan Omakotiyhdistys ry, Toukolantie 20, 04200 Kerava, www.keravanomakoti.net 
Puheenjohtaja Harri Hänninen, 040 5233 907, harritapani.hanninen@elisanet.fi 

Varapuheenjohtaja Petri Leino, 040 587 7799, petri.leino@elisanet.fi 
Sihteeri Leo Kauppila, 045 8966 919, kauppila.leo@gmail.com 


