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Toukolantie 20, 04200 Kerava  

www.keravanomakoti.net, www.facebook.com/KeravanOky/ 

 

YHDISTYKSEN TAPAHTUMAT 

TULE TEKEMÄÄN LINNULLE KOTI RTV:HEN 
La 6.4.2019 klo 10-14, Keravan RTV, Santaniityn-
katu 1, Kerava. 

Tule rakentamaan linnulle koti. Suomen Oma-
kotiliitto tarjoaa materiaalit, Keravan Omakotiyh-
distys tarjoaa neuvot ja apua, RTV tarjoaa tilat ja 
työkalut. Olemme varanneet materiaalit 60 ensim-
mäiselle nikkaroijalle. Autamme alkuun. 

MITEN VOISIN PIENENTÄÄ ENERGIALASKUA?  
Ti 9.4.2019 klo 18-19:30, Sininen sali, Hyvinvointi-
työnkeskus, Aleksis Kiven tie 19, Kerava. Kahvitar-
joilu tilaisuuden aluksi. 

Energia muodostaa merkittävän osan pientalon 
vuosikustannuksista. Millaisia keinoja on säästää 
energiaa pientalossa, miten voit seurata sähkön 
kulutusta etäseurantana ja mitä hyötyä siitä on? 
Milloin omissa aurinkopaneeleissa on järkeä, mil-
lainen mitoitus riittää. Kenen on järkevä valita 
pörssisähkö, määräaikainen tai toistaiseksi voi-
massa oleva sähkösopimus? Asiasta kertomassa 
asiakkuusjohtaja Johanna Haverinen, Keravan 
Energialta. 

YHDISTYKSEN KEVÄTKOKOUS  
Ti 9.4.2019 klo 19:30–20, Sininen sali, Hyvinvointi-
työnkeskus, Aleksis Kiven tie 19, Kerava.  

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään 
sääntömääräisinä asioina toimintakertomus 2018, 
tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus vuo-
delta 2018 sekä päätetään hallituksen tili- ja vas-
tuuvapaudesta.  

Kevätkokouksen osallistujien kesken arvotaan 
muutama yllätyspalkinto. 

KESÄRETKI PUOLAAN 22.–28.7.2019 
Tämän vuoden kesäretki suuntautuu Baltian 
kautta Puolaan. Siirtymätaipaleet ovat pitkiä, jo-
ten vaikka bussilla mennäänkin lentosukat kannat-
taa ottaa mukaan. Osassa kohteita on portaita. 
Matkaohjelma on seuraava:  

 

 
Lublin, kuva: www.puola.travel/fi/kaupungit/lublin 

 

1 pv 22.7. Lähtö Keravan Asema-aukiolta klo 5:45 
kohti satamaa. Aamulaiva lähtee 7.30 Helsingistä 
Tallinnaan, laivalla meriaamiainen. Tallinnasta 
matka jatkuu Viron ja Latvian halki Liettuaan. Mat-
kalla lounas ja taukoja tarpeen mukaan. Illan 
suussa saavumme Kaunasiin (570 km), jossa majoi-
tumme hotelliin Europa Royale Kaunas, jossa yh-
teinen illallinen.  

2 pv 23.7. Aamiaisen jälkeen matka kohti Lubli-
nia (500 km), joka on Itä-Puolan keskus. Matkalla 
paljastuu, kuinka suuri maa Puola on, löytyy tasan-
koja ja vuoristoja, järviä ja suuria jokia sekä histo-
riallisia kaupunkeja. Matkalla sopivasti kahvitau-
koja. Lublinissa majoitumme Mercure Lublin Cent-
rumiin, jossa illallinen. Ilta on vapaata aikaa.  

3 pv 24.7. Aamiaisen jälkeen kaupunkikierros 
Lublinissa paikallisoppaan johdolla bussilla ja van-
hassa kaupungissa kävelykierros. Itäinen Eu-
rooppa näkyy katukuvassa. Matka Krakovaan (340 
km), jossa suomenkielinen opas. Krakovan kierrok-
sella näemme entisen Kuninkaanlinnan ja Kated-
raalin Wavel kukkulalla, keskustorin ympäristöi-
neen, vanhan yliopiston jne. Majoitumme kah-
deksi yöksi hotelli Campanile Cracovie.  

4 pv 25.7. Aamiaisen jälkeen retki Auschwitziin 
oppaan kanssa. Iltapäivä vapaa Krakovassa. Illalla 
mahdollisuus illalliselle juutalaiskorttelissa klez-
mermusiikin sävelin (hotellista noin 1 km).   
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5 pv 26.7. Aamiaisen jälkeen retki Wieliczkan 
suolakaivokseen, jossa satojen metrien syvyydestä 
löytyy suolaan hakattuja käytäviä, saleja, lukuisia 
veistoksia sekä tunnelmallinen kirkko. Opas mu-
kana. Matka jatkuu Chestochovaan (156 km), jossa 
käymme Jasna Goran pauliittiluostarissa. Siellä on 
kuuluisa ikoni ”Musta Madonna”, jonka puolalai-
set uskovat itse Apostoli Pietarin maalanneen. Ajo 
kohti Varsovaa, jossa majoittuminen kaupungin 
eteläpuolella Park Hotel Kajetany ja yhteinen illal-
linen.  

6 pv 27.7. Aamiaisen jälkeen ajo Liettuan pää-
kaupunkiin Vilnaan, jossa lyhyt kierros ja majoittu-
minen Comfort Hotel Vilnius sekä illallinen.  

7 pv 28.7. Varhaisaamiainen ja lähtö Tallinnaan, 
matkalla omakustanteinen ruokailu ja ostokset. 
Satamassa oltava 18.30, laiva lähtee klo 19:30 ja 
on Helsingissä 21:30. 

Matkan hinta 2hh/hlö on 845,- (1hh 985,-). Pa-
kettiin kuuluu 6 hotelliyötä, 6 illallista ja yksi lou-
nas ja meriaamiainen, pääsymaksut ohjelmassa 
mainittuihin käyntikohteisiin, suomenkielinen 
opas Krakovassa, englanninkielinen Lublinissa, lai-
valiput Hel–Tall–Hel, ja kuljetus korkeatasoisella 
turistibussilla. Suomenkielinen opas mukana Tal-
linnasta Tallinnaan. 

Matkalle mukaan passi tai henkilötodistus ja 
kattava matkavakuutus. Puolan valuutta on złoty 
(PLN), joka jakaantuu 100 groszyyn. Kurssi 100 PLN 
= 25 EUR ja 10 EUR = 40 PLN. Rahaa voimme vaih-
taa Puolan rajalla. 

Ilmoittautuminen 2.4. klo 17 alkaen Eeva Kos-
tiaiselle tekstiviestillä tai soittamalla 050 581 
6000. Ilmoita viestissä matkalaisten nimet, synty-
mäajat, osoite ja puhelinnumero.  

Retken vastuullinen matkanjärjestäjä tuttuun 
tapaan PS-Bussi Oy/IntonMatkat, Into Saarinen, 
Kellokoski. Ohjelmaan voi tulla muutoksia.  

PERÄKONTTIKIRPPIS – NURKAT TYHJIKSI 
Peräkonttikirppis la 18.5.2019 klo 10-15 Keskustan 
koulun kenttä, Kerava. 

Monilla on kertynyt tarpeetonta tavaraa nurk-
kiin, mutta jotain saattaa puuttuakin. Yhdistys tar-
joaa mahdollisuuden panna tavaraa kiertoon. Ko-
koa tavarat autoon, tule myymään ja tekemään 
löytöjä. Lapsille jaetaan ilmapalloja. 

Myynti voi tapahtua suoraan autosta tai perä-
kärrystä tai omalta pöydältä tai myyntiviltiltä. Ti-
laisuus on avoin kaikille, mutta jos on ruuhkaa, jä-
senet ovat etusijalla.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Myyjät voivat saapua paikalle klo 9:30 alkaen. Ajo 
kentälle on Sibeliuksentieltä, vastapäätä Sariolan-
tietä, taloyhtiön pysäköintialueen kautta. Myynti-
paikat täytetään saapumisjärjestyksessä.  

Jalankulku alueelle on Kirjaston ja Keuda-talon 
välistä. 

Yhden myyjän käytössä on yksi pysäköintiruutu. 
Autot pysäköidään takakontti kulkuväylälle päin. 
Takaluukun eteen voi laittaa pienen myyntipöydän 
ja vaaterekin. Peräkärrylliset autot ovat omassa ri-
vissä. Ilman autoa myyville on varattu tilaa. Järjes-
tysmiehet tarkkailevat tilankäyttöä.  

Pysäköintiruutu on siivottava kirpputorin jäl-
keen. Alueelle ei saa jättää myymättömiä tuot-
teita, kaikki roskat on vietävä pois. Kentän tulee 
olla tyhjä klo 15:30. 

Myyntipaikka on ilmainen mutta myyjien tulee 
ilmoittautua keskiviikkoiltaan 15.5. mennessä 
tekstiviestillä (041 727 7647) tai sähköpostilla 
(harri.hanninen[at]keravanomakoti.net). Viestissä 
ilmoitetaan myyjän nimi, on/ei jäsen, jos auto, niin 
rekisterinumero ja onko peräkärry. Eli viesti näin: 
Pekka Pientalo, on jäsen, OKY-123, ei kärry. 

Autolla saapuville ostajille on pysäköintipaik-
koja Keskustan koulun pysäköintipaikalla (Sibeliuk-
sentien varressa n. 20), Nikkarin pysäköintitalossa 
(Keskikatu 7) ja rautatieaseman parkissa Veturiau-
kiolla. 

 

OMAKOTILIITTO TIEDOTTAA 

KEVÄTMESSUILLE KAKSI YHDEN HINNALLA 
To – Su 4.–7.4.2019 Messukeskus, Helsinki.  
Asu & Remontoi -messut avaavat kesäkauden. 
Omakotiasujan toivetapahtuma, jossa mukana 
myös Kevätpuutarha, OmaMökki, Sisusta sekä Lä-
hiruoka & Luomu -osastot. 



Omakotiliiton jäsenkortilla tapahtumakokonai-
suuteen pääsee kaksi yhden hinnalla! Alennus nor-
maalihintaisesta sisäänpääsylipusta (19 € ovelta). 

YHDISTYS TIEDOTTAA 

KYSELY JÄSENILLE YHDISTYKSEN KEHITTÄMISEKSI 
Yhdistyksen hallitus kaipaa jäseniltä ajatuksia ja 
ideoita yhdistyksen toiminnan kehittämiseksi. Mil-
laista toimintaa odotat yhdistykseltä, mitä jä-
senetuja kaipaat, mitä vuokravälineitä tarvitsisit, 
minne haluaisit lähteä kesäretkelle? 

Kysely on sähköinen ja löytyy oheisesta linkistä 
https://goo.gl/forms/Q3IopMWLZ8eugb4D2 (link-
ki kyselyyn löytyy verkkosivuilta). Voit antaa pa-
lautetta myös s-postilla petri.leino[at]elisanet.fi. 

YHDISTYKSEN JA SENEDUT 

UUSIA JÄSENETULIIKKEITÄ 
Metsäpalvelu Kyrö tarjoaa puunkaadoista ja ai-
danleikkuista yhdistyksen jäsenille alennusta 15 % 
sekä risunajosta ja kannonjyrsinnöistä 10 %.  Yritys 
tekee myös rännien puhdistuksia sekä kattojen pe-
suja. Yhteystiedot: Renne Kyrö, Mäntsälä, 
045 1081 128, www.metsapalvelukyro.fi. 

YHDISTYKSEN VUOKRAVÄLINEET 
Yhdistyksellä on vuokrattavana pihanhoidon työ-
välineitä, joita säilytetään ja vuokrataan Kanniston 
Teboil-huoltamolta, Kannistonkatu 1, puh. 
020 768 9313.  

Pienin vuokrahinta on päivävuokra, jolloin pa-
lautus on samana päivänä tai seuraavana aamuna 
klo 9 mennessä. Palauta laitteet puhdistettuina ja 
auta Teboilin kiireistä henkilökuntaa laitteiden pai-
koilleen laittamisessa.  

Jos laite käytössä vikaantuu tai siinä on puut-
teita, ilmoita asiasta palautettaessa Teboilille ja 
välinevastaava Heikki Torkkelille, Sienikatu 4 C 12, 
puh. 040 5500 128, heikki.torkkeli[at]wippies.fi. 

Tarjolla on seuraavat välineet: 
•  Oksasilppuri Ryobi + 10 m johto 10 €/pv  
•  Pensasaitasaha Makita (lyhyt terä) 5 €/pv 
•  Pensasaitasaha Ryobi (pitkä terä) 5 €/pv 
•  Nurmikkojyrä, vesitäyttöinen 4 €/pv  
•  Fiskars oksaleikkuri, -saha ja rännin 
puhdistussarja jatkovarrella (6 m) 4 €/pv 
 
 

YHDISTYKSEN JÄSENETULIIKKEET 
Näytä jäsenkortti kassalla tai mainitse jäsenetu, 
kun teet tilauksen. 

Aliina, Kauppakaari 2 (Prisma), Kerava, 
09 242 5001. Normaalihintaisista Marimekko puki-
neista, sisustus- ja lahjatavaroista omakotiyhdistyksen 
jäsenille -15 %. 

Apuisäntä Oy, Metsätuvankuja 6 Kerava, 010 
3273631. Korjaus-, huolto-, ja remonttityöt. Kysy tar-
jous, jäsenille –10 % työn osuudesta. 

Delete Finland Oy, Postintaival 5, Helsinki, tarjoaa 
kattojen pesun ja huollon alustavaan hintaan 10 €/m2. 
Lopullinen hinta selviää katselmuksen yhteydessä. Ti-
laus puhelimitse tai sähköpostilla Tino Marttila, 
040 658 0024, tino.marttila@delete.fi. 

Exatell Oy, Rantasenkuja 1, Orimattila, puh. 044 974 
6648, www.exatell.fi. Kun päivität antennivastaanot-
tosi ajan tasalle, niin asennamme DNA:n VHF-antennin 
kaupan päälle. Huom! Antennityöt ovat kotitalousvä-
hennyskelpoisia. 

Kelloliike T. Soikkeli, Kauppakaari 8, Kerava, 
09 242 6249. Normaalihintaisista tuotteista alennus 
10–25 %. 

Keravan Lukko Oy, Seunalantie 14, Kerava, 
09 294 1919. Normaalihintaisista mekaanisista lukitus- 
ja heloitustuotteista alennus 15 %. Hälytyslaitteet ja 
sähköiset tuotteet myymälähinnoin tai tarjouksen mu-
kaisesti. 

K-Rauta Järvenpää, Rajaniitynkatu 1, Järvenpää, 
020 7288 500. Jäsenetu on 3-12 % tuotteesta riippuen. 
Tarjoushintaisista tai nettohinnoitelluista tuotteista 
alennusta ei saa. 

Metsäpalvelu Kyrö, Mäntsälä, 045 1081 128, 
www.metsapalvelukyro.fi. Puunkaadoista ja ai-
danleikkuista 15 % sekä risunajosta ja kannonjyr-
sinnöistä 10 % alennus.  Myös rännien puhdistuk-
sia sekä kattojen pesuja. 

MS-Valaistus Oy, Mäyräkorvenkaari 19, Tuusula, 
010 470 5500. Normaalihintaisista valaisimista ja säh-
kölaitteista alennus 10–15 %. Laadukkaista sähkölam-
puista alennus 15 %. 

Muhevainen Oy, Kankurinkatu 7, Kerava, 09 242 
4056. Jäsenille 10 %:n alennus seuraavista tuotetyh-
mistä: perennat, siemenet ja osa taimikokoisista puista 
ja pensaista. Alennus ei koske kampanjahinnoiteltuja 
tuotteita. 

Nuohoojapojat Oy, 045 612 2774, sähköposti 
info[at]nuohoojapojat.com, Vihtijärventie 589, Vihti-
järvi. Jäsenetuna 10 % alennus nuohouksen, hormin 
tarkastuksen ja korjauksen sekä IV-kanavien puhdistuk-
sen listahinnasta. Jos IV-kanaviston puhdistuksen yh-
teydessä nuohotaan myös savuhormi, maksaa sen nuo-
hous vain 10 €. Ajanvaraus kätevästi myös nettikalen-
terista www.nuohoojapojat.com. 

Optikko Lintukorpi Oy, Paasikivenkatu 13, Kerava, 
09 294 6113. Silmälaseista alennus -20 %. Ei voi 
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yhdistää muihin tarjouksiin. Optikon näöntarkastus ve-
loituksetta.  

OP Kiinteistökeskus Uusimaa LKV, Paasikivenkatu 
3, Kerava, 010 254 2520. Välityspalkkiosta alennus 25 
% (ei minimipalkkiosta). Voimassa vuoden 2019 lop-
puun. Maksuton arviokäynti. Myös kauppakirjojen laa-
dinta ja vakuutusarviot. 

Putkiset Oy, Terästie 24, Kerava, 0207 689 720. Ve-
sijohtojen uusimisremontit omakotitaloihin kohdekoh-
taisen tarjouksen mukaisesti, alkaen 3 000 €. Ilman-
vaihtokoneen suodattimista –30 % sekä Oras ja IDO va-
raosista –20 % asennuksien yhteydessä. Normaalihin-
taisista tarvikkeista alennus vähintään –15 % asennuk-
sien yhteydessä. Pelkkä varaosamyynti yksityishenki-
löille on loppunut. 

RTV Kerava, Santaniitynkatu 1, Kerava, 
09 5465 1800. Jäsenalennus normaalihintaisista tuot-
teista vaihtelee tuoteryhmittäin. Esimerkiksi Tikkurila, 
Teknos ja Eskaro maalit –30%, Osmocolor 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 erikoiseduin. Jäsenkortilla lisäalennus kampanja- 
ja tarjoustuotteista –5%. 

SaunaMax, Pavintie 3, Vantaa, p. 040 732 2472. Jä-
senetuna 25% alennus Harvian kiukaista, kun kiuas tila-
taan asennettuna (hinnat löytyvät www.sauna-
max.fi/kauppa), 15% alennus saunahuoltopaketeista 
(kiuashuolto + laudehuolto) ja Harvia the Wall- tai Ci-
lindro -kiuas maksutta saunaremontin (vähintään pa-
neelien ja lauteiden uusiminen) yhteydessä. www.sau-
namax.fi 

Teboil-huoltamo, Kannistonkatu 1, Kerava, 
020 768 9313. Normaalihintaiset autotarvikkeet, perä-
kärryn vuokraus ja autokemikaalit –10 % sekä autope-
sut, voiteluaineet ja nestekaasu –15 %. Auton huollon 
ja korjausten yhteydessä voiteluaineet ja tarvikkeet –
15 %. Kevyen polttoöljyn tilaus Keravan Teboililta tai 
numerosta 0800 183300 tilauskoodilla 254047 jä-
senetuhintaan. 

Tuusulan Pienkone, Huoltotie 1, Tuusula, 09 2757 
120. Pienkoneiden huollon yhteydessä huolto-osista 10 
% alennuksen (ei koske kampanjahintoja), huolletta-
vien laitteiden edulliset noudot ja palautukset (10 € 
suunta) ja sesongin ulkopuolella noudot veloituksetta. 
Konekaupoista ale 5 % suositushinnoista (ei tarjous- tai 
kampanjahinnat). Kortti esitettävä huoltoon tuotaessa. 

Tulikivi Oyj, Nilsaksenpolku 2, Vantaa, Jari 
Manner, 0500 389 670. Vähintään 3 000 euron (il-
man rahtikuluja) hintaisen takan ostajalle vanhan, 

maksimissaan 2 m3 kokoisen takan purkamisen ve-
loituksetta. Purkujätteen kuljetus asiakkaan toi-
mesta tai sopimuksen mukaan. Tarjous voimassa 
syyskuun 2019 loppuun. www.tulikivi.fi. 

Tyykipuoti, Kauppakaari 1, Kerava, 050 434 8010. 
Yli 10 euron normaalihintaisista kangasostoksista 10 % 
alennus jäsenille. 

Tähtiprojektit Oy, Jäspilänkatu 28 e 25, Kerava, 
050 910 0699. Sähköasennus ja radonkorjaus. Sähkö-
asennusten yhteydessä tarvikealennus on 15 %. Etu 
voimassa vuoden 2019 loppuun. www.tahtiprojektit.fi. 
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