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YHDISTYKSEN TAPAHTUMAT 

PÄIVÄRETKI VAALIMAAN OUTLET-MYYMÄLÄÄN 
Pe 27.9.2019, lähtö klo 8:00 Keravan Rautatiease-
man tilausajopysäkiltä. 

Vaalimaalle on avattu kaupunkimainen Outlet-
myymälä. Käymme tutustumassa sen ja myös lä-
hellä olevan Rajamarketin tarjontaan ja sitten syö-
mässä Lemin särää, etelä-karjalalaisen keittiön yl-
peyttä, uuniruokaa, jota on perinteisesti nautittu 
syksyisin lampaiden teurastuksen jälkeen.  

Matkaohjelma on seuraava: 

• Klo 8:00 Lähtö Keravalta  

• Kahvit ABC Kuninkaantie 

• Vaalimaan Outlet-kaupunki 

• Rajamarket 

• Lounas Lemin särä 

• Tauko Kausalan Matkakeitaalla 

• Klo 18:00 takaisin Keravalla 
Matkan hinta on 80 euroa. Ilmoittautuminen 

Eeva Kostiaiselle, puh. 050 581 6000, tekstiviestiin 
osallistujien nimi, osoite ja puhelinnumero. 

Retki tehdään yhteistyössä Hyrylän Seudun 
Omakotiyhdistyksen kanssa. 

Matkan vastuullinen matkan järjestäjä PS-Bussi 
Oy/IntonMatkat, Into Saarinen 

 

 

 

 

YHDISTYS TIEDOTTAA 

KOIRANKAKAT ROSKIIN – LAITA TARRA ROSKIKSEEN 
Koirankakkaa löytyy väliin kävelyteiltä ja nurmialu-
eilta. Syy ei ole koiran, vaan sen isännän tai emän-
nän, jonka kuuluisi poimia kakka pussiin ja viedä 
roskikseen.  

Näin ei aina tapahdu. Yksi syy lienee se, ettei lä-
histöllä ole roskalaatikkoa, johon kakkapussin voisi 
laittaa, pussukkaa kun ei viitsisi ainakaan kuumalla 
säällä pitkiä matkoja kädessä kuljettaa. Kakka jää-
köön siis poimimatta, tai pussi lentäköön pusik-
koon. 

Mutta jos koiran ulkoilureitin varrella olisi taa-
jaan roskalaatikoita, asia saattaisi hoitua. Ja onhan 
niitä pientaloalueilla jokaisen talon pihassa. 

Kuoressa on tarra, jonka liimaamalla roskalaa-
tikkoosi annat koiran ulkoiluttajalle luvan laittaa 
koirankakan pussissa roskikseesi. Jos homma ei 
toimi, tarran voi aina irrottaa. – Päätös on sinun. 

Tarrat kustansi Keravan kaupunki, joka näin ha-
luaa kannustaa pientaloasukkaita ja koiranomista-
jia siisteystalkoisiin. 
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SURUVIESTI 
Yhdistyksen kunniajäsen Frans Krogell menehtyi 
heinäkuussa 98-vuoden iässä. Krogell oli yhdistyk-
sen hallituksessa puheenjohtajana ja varapuheen-
johtajana 1980-luvun lopulla ja 1990-luvun alussa. 
Hän oli mukana myös monella muulla tapaa yh-
teiskunnallisessa toiminnassa.   

ERÄS TAISTELU ESPANJANSIRUETANOITA VASTAAN  
Espanjansiruetanat ovat olleet tänä kesänä 
voimissaan varsinkin Kalevan alueella. Niiden 
torjunta ei ole helppoa, mutta kuitenkin 
mahdollista, mistä seuraava esimerkki. 

Tenho Tynkkynen Vipusentieltä, Kalevasta, ke-
räili tonttinsa kadun pientareilta ja raviojasta tou-
kokuun puolivälin helteillä yhdessä illassa keski-
määrin 150–200 etanaa, viikossa 1 500–2 000, tar-
kan kirjanpitonsa mukaan. Kaikki samoilta sijoilta 
noin 40–60 metrin matkalta.  

Sama toistui ilta illan perään, uusia sikisi lisää ja 
vaelsi lähialueilta. Etanoita ei näe päivällä kuin sa-
tunnaisesti, ne liikkuvat yöllä. Tenhon mukaan pa-
ras aika kerätä etanoita on illalla 21-23 välillä ja aa-
mulehden kannon aikaan. Taskulamppu, käsineet 
ja astia riittävät. 

Tenhon havainnon mukaan koirankakat ovat 
etanoille herkkua, ja hoitamattomat korkeat ruo-
hikot houkuttelevia majapaikkoja. Vaikka oman 
tontin etanat saisi poistettua, lähialueilta vaeltaa 
uusia ruokaa etsiviä. Siksi naapuristo tulisi saada 
mukaan hävitystalkoisiin.  

Tenho huomautteli kakoista koiran ulkoilutta-
jille, ja hoitamattomista pihoista ja ojista naapu-
reille, mikä aiheutti heissä tietysti närää.  

Etanat kuitenkin yhdistivät naapurit, jotka in-
nostuivat torjuntatalkoisiin, kun Tenho lupautui 
organisoimaan. Mukaan lähti kaksi taloyhtiötä ja 
neljä omakotitalon omistajaa. 

Tenho hankki Tuusulan rautakaupasta kolme 
kymmenen kilon säkillistä Ferramolia ja jakoi sen 
naapureille. Säkillinen maksoi 89 euroa, kilon pak-
kauksissa se olisi ollut paljon kalliimpaa, joten tä-
mänkin vuoksi torjuntaa kannattaa houkutella 
naapurit mukaan. 

Ferramolin levittäminen, kilon purkki tontille ja 
pientareille alkoi 17.6. ja toistui viisi kertaa, viimei-
nen kerta oli 8.8. Tenho on kerännyt lähes joka ilta 
etanat talteen ja elokuun puolivälissä etanoita löy-
tyi enää 10–30 illassa. Siis selvästi alkukesää vä-
hemmän.  
 

Etanasaaliin vähenemiseen on johtanut torjunta-
aine mutta myös tonttien tehokkaampi hoitami-
nen. Halvin toimenpide onkin nurmikon lyhyenä 
pitäminen ja ojien siivous. 

Miten sitten etanoista saadaan henki pois, jos 
osa on vielä elossa? Yksinkertaisin ja siistein keino 
on etikka. Ruokalusikallinen tavallista etikkaa puo-
leen kahvikupilliseen vettä ja se kaadetaan etanoi-
den joukkoon noin litran purkkiin tai pussiin. Kansi 
kiinni, purkki pussiin, pussi solmuun ja etanoiden 
armokuolema on nopea.  

Purkit tai pussit voi laittaa sekajätteeseen, kan-
nattaa panna roskapussissa, jos sattuisivat hajoa-
maan, ettei sotke jäteastiaa. 

Ferramol ei ole vaarallista ihmiselle ja eläimille 
lukuun ottamatta etanoita ja kotiloita. Vaikka nyt 
alkaa olla jo hieman myöhäistä aloittaa laajamit-
taiset torjuntatoimet, asiaan kannattaa jo henki-
sesti varautua ensi kevättä varten. Kun ajoissa ke-
väällä aloittaa, kanta pysyy paremmin kurissa. 

HALLITUKSEEN KAIVATAAN UUSIA AIVOJA JA KÄSIÄ 
Vapaaehtoisia jäseniä tarvitaan hallitustyöhön. 
Osa on luopumassa hallitustehtävästä. Työ ei ole 
vaativaa, vaan sopii kaikille. Aikaakaan ei paljon 
kulu, muutama ilta vuodessa. 

Jos et itse tohdi tulla mukaan, suosittele sopivia 
henkilöitä. Tietenkin kannattaa kysyä etukäteen 
suosittelemansa henkilön halukkuutta.  

Henkilövalinnat tehdään syyskokouksessa mar-
raskuussa, joten ennen marraskuun alkua kai-
paamme yhteyden ottoa. 

Sopivia henkilöitä voi ”ilmiantaa” puheenjohta-
jille tai sihteerille. Yhteystiedot löytyvät kirjeen lo-
pusta. 

KUVIA PUOLAN MATKALTA VERKKOSIVUILLA 
Tämän vuoden kesäretki suuntautui Baltian kautta 
Puolaan. Retkelle osallistui 33 henkilöä. Sää ei on-
neksi ollut kovin helteinen, yksi sadepäiväkin sat-
tui joukkoon.  

Matkalla nähtiin paljon, varsinkin peltoa, mutta 
aina lopulta myös taajaan asuttuja alueita, kuten 
Lublin, Krakova, Varsova ja Vilna, joissa viiväh-
dimme hieman pidempään.  

Kohteista Auschwitch ja Wieliczkan suolakaivos 
olivat mieleenpainuvimpia. Kaupunkien ja tienvar-
sien yleinen siisteys jäi myös mieleen.  

Matkakuvia, joista kiitos Marja Mattilalle, löy-
tyy verkkosivuilta www.keravanomakoti.net. 
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YHDISTYKSEN JA SENEDUT 

JÄSENEDUN LAAJENNUS 
Metsäpalvelu Kyrö tarjoaa uutena palveluna jäse-
nille polttomoottorikäyttöistä halkomakonetta 
vuokralle hintaan 50 €/päivä (normaalisti 60 €). 
Tarvittaessa opastus ja kotiinkuljetus.  Yhteystie-
dot: 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, polttomoottorikäyttöinen 
halkomakone 50 €/päivä.  Myös rännien puhdis-
tuksia 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@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 yhdis-
tää muihin tarjouksiin. Optikon näöntarkastus veloituk-
setta.  

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, Alikeravantie 35, Kerava, 09 5465 1800. 
Jäsenalennus normaalihintaisista tuotteista vaihtelee 
tuoteryhmittäin. Esimerkiksi Tikkurila, Teknos ja Eskaro 
maalit –30%, Osmocolor vahat –15%, Solmaster 
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pesuaineet –18%, RTV tapetit –20%, Kiilto, Casco liimat 
–22%, Lindgren siveltimet/työkalut –25%, kuluttajama-
tot RTV –12% ja listat ja tarvikkeet –15%. Lisäksi parke-
tit, laminaatit, korkit ja keraamiset RTV laatat erikois-
eduin. Jäsenkortilla lisäalennus kampanja- ja tarjous-
tuotteista –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 nu-
merosta 0800 183300 tilauskoodilla 254047 jäsenetu-
hintaan. 

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. 

 

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

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