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YHDISTYKSEN TAPAHTUMAT

1) RTV-ASIAKASILTA YHDISTYKSEN JÄSENILLE

Torstai 9.4. klo 18.30.–20.30. RTV, Santaniitynk

tu 1, Kerava. 

RTV:n asiakasillassa iltapalaa, tuote

erikoistarjouksia, joista tarkemmin jäsenkirjeen 

liitteen ilmoituksessa. Ilmoittaudu 8.4. mennessä

puh. 09 5465 1800 tai kerava@rtv.fi

mahtuu 100 ensimmäistä. 

2) KOTITALOUS- JA PUUTARHAJÄTTEEN

Tiistai 14.4. klo 18–19:30, Hyvinvointityönkeskus, 

Sininen Sali, Aleksis Kiven tie 19, Kerava

Osaatko kompostoida ja tiedätkö m

postin saa toimimaan talven yli? Montako ko

postia pitää olla, pitääkö puutarha- 

jätteelle olla eri kompostit, millaisia malleja on,

kannattaako ostaa mittarimalli vai pärjääkö ka

valakkimallilla, entä tuoko komposti hiiret ja rotat 

tontille? Mihin haravointijätteet ja omenat voi 

viedä, jos ei ole tilaa kompostoida. 

Asiakaspalvelupäällikkö Liisa Sivusaari

kapula, kertoo miten kotitalous- ja puutarhajä

teen määrää voi vähentää, säästää jätelaskussa ja 

saada ravinteikasta multaa kasveille. 

3) OMAKOTIYHDISTYKSEN KEVÄTKOKOUS
Tiistai 14.4. klo 19:30–20, Hyvinvointityönkeskus, 

Sininen Sali, Aleksis Kiven tie 19, Kerava

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitel

tömääräisinä asioina toimintakertomus 2014, 

tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus vuo

delta 2014 sekä päätetään hallituksen 

vastuuvapaudesta. 

Kevätkokouksen osallistujien kesken arvotaan 

pari yllätyspalkintoa. 

4) KESÄRETKI BALTIAAN KUURIN KYNNÄKSELLE
Kaavailtu Puolan retki vaihtui Baltian kierrokse

sillä Puolan matka olisi vaatinut enemmän aikaa 

pitkien ajomatkojen takia. Siksi suuntaamme

Riian ja Vilnan kautta Kuurin kynnä

31.7.2015. Matkaohjelma on seuraava:
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säkiltä. Saapuminen Tallinnaan ja ajo 

kaan, jossa majoittuminen hotelliin. 
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Ma 27.7. Heti aamusta lähdemme Vilnaan

26 kilometriä pohjoiseen on Euroopan keskipiste

jossa jokaisen eurooppalaisen on kerran el

sään käytävä. Liettuan pääkaupungissa 

majoittuminen ja louna

näemme useita vanhoja kirkkoja
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Ti 28.7. Aamiaisen jälkeen omaa tutustumista 

Vilnaan, jonka jälkeen matka 

upeaan kesänviettokaupunkiin. Sen rantapuist
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Nähtävyyksinä ovat korkeat hiekkadyynit, mer

metsojen asuinpaikka ja

jonka puuveistokset kertovat Liettuan mytolog

asta. Lounas Nidan kaupun

duilla on lämpiminä kesäiltoina Välimeren tu

nelma. Paluu Klaipedaan, jossa pikainen kaupu

kikierros ja yöpyminen. 

To 30.7. Ajo Palangasta Siauliain Ristikukkulalla

lounas Riiassa ja sen jälkeen 

hassa kaupungissa. Tutustumme 

gin viehättäviin keskiaikaisiin rakennuksiin sekä 

bulevardien jugendtalojen ylellisiin julkisivuihin. 

Majoittuminen ja yöpym

Pe 31.7. Aamusta omaa tutustumista Riikaan,

jolloin kannattaa poiketa 

torihalleilla. Sen jälkeen kotimatka

naan, jossa mahdollisuus ostoksille. Keravalla 

ollaan klo 22 jälkeen. 
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Matkan hinta on 585 euroa (2 hengen huone). 

Yhden hengen huonelisä on 85 €. Hintaan sisälty-

vät majoitukset (5 yötä), lounaat (5), laiva- ja laut-

taliput sekä opas Tallinnasta – Tallinnaan ja tarvit-

tavat pääsyliput ja muut opastukset.  
Ilmoittautuminen 8.4. klo 17 alkaen puhelimella 

Eeva Kostiaiselle, p. 050 581 6000. Jos numero ei 

ole varattu mutta ei vastaa, Eeva ottaa soittojär-

jestyksessä yhteyden soittajiin. Sähköposti- ja 

tekstiviestejä ei oteta huomioon. Paikkoja on ra-

joitetusti. Matkan järjestää tuttuun tapaan PS-

Bussi oy, Inton Matkat, jolla oikeus muutoksiin. 

YHDISTYS TIEDOTTAA 

UUSI JÄSENETU: NUOHOUSLIIKE M. JÄRVELÄ 
Nuohous vapautui kilpailulle, kuten edellisessä 

jäsenkirjeessä kerroimme. Olemme hankkineet 

jäsenetuliikkeeksi keravalaisen nuohousalan liik-

keen Nuohousliike M. Järvelä Oy:n.  

Nuohouksen vähimmäismaksu on 60 yksikköä a’ 

0,90 €, yhteensä 54,00 € (sis. 2 hormia esim. tak-

ka + kiuas). Jäsenille 5 yksikön alennus 4,50 € per 

nuohoustapahtuma ja matkakuluista ei veloitus-

ta. Nuohous tehdään tarvittaessa klo 18 saakka. 

Jäsenyydestä on ilmoitettava tilattaessa. 

M. Järvelä hoitaa myös kattilan tulipintojen 

puhdistukset, ilmanvaihtolaitteiden ja -kanavien 

puhdistukset, sisäpiippujen sekä tikkaiden ja kat-

tosillan asennukset. Puh. 0500 707 335, 

www.nuohousliike.fi 

OMAKOTITALKKARIN TYÖSUHDE PÄÄTTYI 
Omakotitalkkari Pekka Ihon työsuhde päättyi 

31.3.2015.  

ELY-keskus muutti tukisääntöjä siten, että oli-

simme saaneet Pekalle vanhana työntekijänä tu-

kea vain 50 prosenttia palkkakuluista. Yhdistyksen 

hallitus totesi kolmen vuoden tulosten perusteel-

la, ettei työtilausten määrä riitä kattamaan palk-

kakuluja. Viime vuonna talkkaritoiminta tuotti 

noin 2 500 euroa tappiota. 

Hallitus päätti kuitenkin selvittää mahdollisuu-

den palkata uusi omakotitalkkari, johon saadaan 

täysi 100 prosentin palkkatuki.  

Talkkarin numero säilyy ennallaan 044 276 

2996, samoin palvelun hinta 10,0 €/tunti ja mat-

kakulut 4,0 €/kerta. Tuntiveloitus kuuluu kotita-

lousvähennyksen piiriin. 

Ilmoitamme verkkosivuilla, jos löydämme sopi-

van henkilön. Asiaa voi tiedustella Heikki Torkke-

lilta, 040 5500 128, heikki.torkkeli@wippies.fi. 

Kiitämme Pekkaa miellyttävästä yhteistyöstä. 

YHDISTYKSEN JÄSENEDUT 

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 

henkilökuntaa laitteiden paikoilleen laittamisessa.  

Jos laitteissa on vikaa tai puutteita, ilmoita asi-

asta Teboilille ja välinevastaava Heikki Torkkelille, 

Sienikatu 4 C 12, 040 5500 128, heikki.torkkeli@ 

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 tai 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, Kauppakaari 6 (Nordeaa vastapäätä), 

Kerava, 010 820 9922. Tietokoneen vuosihuolto 

jäsenetuhintaan 79,-  (norm. 99,-). 

Hämeen Laaturemontti Oy, jäsenetuna kattore-

montissa sadevesijärjestelmät kaupan päälle. 

Sisältää saumattomat kourut ja syöksytorvet 

markkinoiden suurimmalla kourumallilla. Etu on 

voimassa, kun tilaus on tehty vuoden 2015 aika-

na. Ota yhteyttä kattoasiantuntija Ossi Tuomeen, 

045 208 4477, ossi.tuomi@laaturemontti.fi. 



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 mekaanista luki-

tus- ja heloitustuotteista alennus 15 %. Hälytys-

laitteet ja sähköiset tuotteet myymälähinnoin tai 

tarjouksen mukaisesti. 

Lumihilla Oy, Kerava, 050 4600 323. Yhdistyksen 

jäsenille 10 %:n alennus majoitushinnasta kelo-

mökki Ylläshillassa Ylläksen Äkäslompolossa, Nili-

vaarassa. Lisätietoja www.lumihilla.fi  

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 %. 

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. Tarjous voimassa 2015 loppuun. 

Jäsenyydestä on ilmoitettava tilattaessa. 

OP Kiinteistökeskus LKV, Paasikivenkatu 3, Kera-

va, 010 254 2520. Välityspalkkiosta alennus 25 % 

(ei minimipalkkiosta). Voimassa vuoden 2015. 

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.  

Suomen ilmanvaihto ja Huoltopalvelut Oy, Har-

jukatu 30, Lahti, 040 750 6429. Jäsenetualennus 

30 %  ilmanvaihtojärjestelmän  puhdistuksesta  ja 

säädöstä. Jäsenetualennus lasketaan laskurin 

mukaisesta kokonaishinnasta ja on voimassa 

vuoden 2015 loppuun asti. Laskuri löytyy osoit-

teesta http://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, kosteusmittarit, aurinkopaneelit- ja asen-

nustarvikkeet. Aurinkopaneelijärjestelmistä ja 

lämpökuvauksista -10 %, voimassa vuoden 2015 

loppuun.  

 

 

Tämän jäsenkirjeen postikulut maksoivat 

RTV–Yhtymä Oy Kerava  

Rudus Oy  

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 




