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YHDISTYKSEN TAPAHTUMAT

PIENTALOASUKKAAN TURVALLISUUSILTA
Ke 1.3.2017 klo 18–19:45. Hyvinvointityönkeskus, 

Sininen Sali, Aleksis Kiven tie 19, Kerava. 

joilu tilaisuuden alussa. 

Asuntomurrot ovat lisääntyneet, 

varkaat käyneet yhä röyhkeäm-

miksi. Asumisen riskejä lisäävät 

myös vesivahingot ja tulipalot.   

Vanhempi konstaapeli Aaro Ki-

velä, Itä-Uudenmaan poliisilaitok-

selta kertoo Keski-Uudenmaan 

asuntomurroista rikostilastojen 

valossa.  

Koulutuspäällikkö Tapsa Keronen, Verisure

kertoo, miten voit suojata kotisi ja itsesi murt

jen, tulipalon ja vesivahinkojen varalta. 

sen jäsenille satasen alennus valvontapaketista.

TEATTERI: PUOLUSTUSVOIMAT, RAKASTETTUNI
La 4.3.2017, Riihimäen teatteri. Lähtö Keravan 

aseman tilauslaiturista klo 12:45, paluu n. 18

”PUOLUSTUSVOIMAT, rakastettuni

mieskaupunkiin sijoittuva komediallinen draama. 

Se kertoo isästä ja tyttärestä, jotka ovat aina vä

rässä paikassa suhteessa toisiinsa.  

Eläkkeelle jäävä upseeri on koko elämänsä v

rautunut sotaan, jota ei koskaan tullutkaan, ja 19

vuotias tytär lähtee vapaaehtoisena armeijaan 

loukkaantuneena siitä, ettei valtio kutsu häntä 

palvelukseen. Molemmat tahtovat olla osa y

teiskuntaa, mutta tarvitseeko heidän palveluks

aan kukaan? Elämän mielekkyys on kadoksissa, 

kun joutuukin ulos tutusta järjestelmästä.
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TAPAHTUMAT 

TURVALLISUUSILTA  
19:45. Hyvinvointityönkeskus, 

Aleksis Kiven tie 19, Kerava. Kahvitar-

Asuntomurrot ovat lisääntyneet, 

, Verisure Oy, 

kertoo, miten voit suojata kotisi ja itsesi murto-

jen, tulipalon ja vesivahinkojen varalta. Yhdistyk-

sen jäsenille satasen alennus valvontapaketista. 

RAKASTETTUNI 
La 4.3.2017, Riihimäen teatteri. Lähtö Keravan 

turista klo 12:45, paluu n. 18:15.  

PUOLUSTUSVOIMAT, rakastettuni” on varus-

mieskaupunkiin sijoittuva komediallinen draama. 

Se kertoo isästä ja tyttärestä, jotka ovat aina vää-

Eläkkeelle jäävä upseeri on koko elämänsä va-

rautunut sotaan, jota ei koskaan tullutkaan, ja 19-

vuotias tytär lähtee vapaaehtoisena armeijaan 

loukkaantuneena siitä, ettei valtio kutsu häntä 

palvelukseen. Molemmat tahtovat olla osa yh-

teiskuntaa, mutta tarvitseeko heidän palveluksi-

elekkyys on kadoksissa, 

kun joutuukin ulos tutusta järjestelmästä. 

 

Näytös kestää väliaikoineen 2,5 h, jonka jälkeen 

päivällinen ravintola Scandic Riihimäki (teatter

rakennus), jossa näytelmään sovitettu PUOLU

TUSVOIMAT, rakastettuni 

• Savusärkeä  ja särvintä rukiisella leivällä

• Evakkopaisti hirvenlihalla ryyditettynä, ju

res-perunasosetta, maustekurkkua ja pu

lukkasurvosta 

• Jälkiruokakahvi tai tee ja pieni makeinen

Lipun hinta 60,-. Sisältää näytelmän, väliaik

kahvin, päivällisen ja 

myydään 11.2. alkaen Tyykipuodissa, Kauppakaari 

1. Lisätietoja Eeva Kostiainen

puja on varattu 30 kpl. 

ENNAKKOTIETO: KESÄRETKI
Kesäretki 24.–28.7.2017 

aina Petroskoihin saakka. 

Alustava matkareitti 

– Petroskoi - Kizin saari

puri - Vaalimaa. Matkan hinta 

1 hh). Jos on viisumi ennestään

Passin on oltava voimassa 

matkavakuutus on pakollinen.

me tarkemmin seuraavassa jäsenkirjeessä huht

kuun alussa, jolloin otetaan ilmoittautumisia. 

YHDISTYS TIEDOTTAA

YHDISTYKSEN HALLITUS
Syyskokouksessa päätettiin jäsenmaksuksi 24,00 

euroa. Puheenjohtajaksi valittiin H

Hallituksen jäsenistä erovuoroiset jatkavat lukuun 

ottamatta Matti Leskistä

valittiin Juha Laakso Saviol
tiedot kokonaisuudessa 

– Kiitokset Matille ideoista.

OSOITEMUUTOS JA EROILMOITUS
Jos muutat, muista ilmoittaa uusi osoitteesi, tai 

jos haluat erota, ilmoita siitä 

liitto.fi tai 09 6803 710

maton jäsenmaksu ei ole eroilmoitus.
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Näytös kestää väliaikoineen 2,5 h, jonka jälkeen 

päivällinen ravintola Scandic Riihimäki (teatteri-

äytelmään sovitettu PUOLUS-

TUSVOIMAT, rakastettuni -menu: 

särvintä rukiisella leivällä 

Evakkopaisti hirvenlihalla ryyditettynä, juu-

perunasosetta, maustekurkkua ja puo-

Jälkiruokakahvi tai tee ja pieni makeinen. 

. Sisältää näytelmän, väliaika-

kahvin, päivällisen ja bussikuljetuksen. Lippuja 

Tyykipuodissa, Kauppakaari 

Eeva Kostiainen, 050 581 6000. Lip-

 

KESÄRETKI PETROSKOIHIN 
28.7.2017 suuntautuu Venäjälle 

aina Petroskoihin saakka.  

tti on Savonlinna – Sortavala 

n saari – Sortavala - Pietari - Vii-

. Matkan hinta on  n. 590 € (670,- 

ennestään, alennus on 65 €. 

Passin on oltava voimassa 6 kk matkan jälkeen ja 

pakollinen. Matkasta kerrom-

me tarkemmin seuraavassa jäsenkirjeessä huhti-

kuun alussa, jolloin otetaan ilmoittautumisia.  

YHDISTYS TIEDOTTAA 

HALLITUS JA JÄSENMAKSU 
Syyskokouksessa päätettiin jäsenmaksuksi 24,00 

euroa. Puheenjohtajaksi valittiin Harri Hänninen. 

Hallituksen jäsenistä erovuoroiset jatkavat lukuun 

Matti Leskistä. Uutena hallitukseen 

Saviolta. Hallituksen yhteys-

 www.keravanomakoti.net. 

Kiitokset Matille ideoista. 

EROILMOITUS 
, muista ilmoittaa uusi osoitteesi, tai 

jos haluat erota, ilmoita siitä toimisto@omakoti-

6803 710, 09 6803 7133. – Maksa-

n jäsenmaksu ei ole eroilmoitus.  



VAPAAEHTOISTYÖ – AUTA NAAPURIASI
Vapaaehtoistoiminnan idea on se, että pientaloi

sa asuu henkilöitä, joilla ei ole voimia tehdä pih

töitä, ja sitten on heitä, joilla on halua ja tarmoa 

enemmän kuin oma piha vaatii. – 

saada apua ja halua antaa vapaaehtoisesti apua 

ja saada samalla hyötyliikuntaa.  

Omakotiyhdistys järjestää vuoden 

vän kokeilun, jossa pyritään yhdistämään saman 
asuinalueen avun tarvitsijat ja avun antajat

Homma toimii niin, että apua tarvitsevat i

moittavat yhteystietonsa Heikki Torkkelille

toimii vapaaehtoistoiminnan yhteyshenkilö

Samoin tekevät vapaaehtoistyötä tarjoavat

lemmat osapuolet kertovat lisäksi millaista 

mahdollisesti tarvitsee, ja toisaalta millaista apua 

on valmis antamaan. 

Omakotiyhdistys välittää vapaaehtoistyöntek

jän yhteystiedot apua tarvitsevalle

joka ottaa yhteyttä vapaaehtoistyöntekijään. He 

sopivat keskenään työstä ja sen toteuttamisesta. 

Yhdistystä ei tarvita muuhun, kuin henkilöiden 

yhteystietojen ylläpitoon ja välittämiseen. 

Vapaaehtoistyöntekijät hankkivat 

itse vapaa-ajan tapaturmavakuutuk-

sen ja toimivat auttamistyössä muu-

toinkin omalla vastuullaan. Kyse on 

talkooluontoisesta työstä, joten 

rahaa ei liikuteltaisi.  

Nimiluetteloita ei julkaista jä-

senkirjeessä eikä yhdistyksen ver

kosivuilla. Yhteystietoja annetaan vain 

saman asuinalueen vapaaehtoistyöntekijöille ja 

avuntarvitsijoille.  

Toiminnan yhteyshenkilö on Heikki Torkkeli

puh. 040 5500 128, sähköposti 

ki.torkkeli(at)wippies.fi. Lisätietoja antaa myös

varapuheenjohtaja Petri Leino, puh. 040 587 

7799, sähköposti petri.leino(at)elisanet.fi

YHDISTYKSEN JÄSENEDUT

YHDISTYKSEN VUOKRAVÄLINEET 
Yhdistyksellä on vuokrattavana pihanhoidon

välineitä, joita säilytetään ja vuokrataan 

ton Teboil-huoltamolta, Kannistonkatu 1, 

020 768 9313.  

Pienin vuokrahinta on päivävuokra, jolloin p

lautus on saman päivän illalla tai seuraavana a

muna klo 9 mennessä.  

NAAPURIASI TÖISSÄ 
oiminnan idea on se, että pientalois-

sa asuu henkilöitä, joilla ei ole voimia tehdä piha-

töitä, ja sitten on heitä, joilla on halua ja tarmoa 

 On tarvetta 

saada apua ja halua antaa vapaaehtoisesti apua – 

Omakotiyhdistys järjestää vuoden 2017 kestä-

stämään saman 
asuinalueen avun tarvitsijat ja avun antajat. 

Homma toimii niin, että apua tarvitsevat il-

Heikki Torkkelille, joka 

yhteyshenkilönä. 

tä tarjoavat. Mo-

let kertovat lisäksi millaista apua 

mahdollisesti tarvitsee, ja toisaalta millaista apua 

vapaaehtoistyönteki-

jän yhteystiedot apua tarvitsevalle asukkaalle, 

joka ottaa yhteyttä vapaaehtoistyöntekijään. He 

ja sen toteuttamisesta. 

Yhdistystä ei tarvita muuhun, kuin henkilöiden 

yhteystietojen ylläpitoon ja välittämiseen.  

Vapaaehtoistyöntekijät hankkivat 

k-

u-

vastuullaan. Kyse on 

luontoisesta työstä, joten 

senkirjeessä eikä yhdistyksen verk-

kosivuilla. Yhteystietoja annetaan vain 

saman asuinalueen vapaaehtoistyöntekijöille ja 

Heikki Torkkeli, 

puh. 040 5500 128, sähköposti heik-

Lisätietoja antaa myös 

, puh. 040 587 

elisanet.fi. 

YHDISTYKSEN JÄSENEDUT 

pihanhoidon työ-

välineitä, joita säilytetään ja vuokrataan Kannis-

, Kannistonkatu 1, 

vuokrahinta on päivävuokra, jolloin pa-

lautus on saman päivän illalla tai seuraavana aa-

Palauta laitteet puhdistettuina

kiireistä henkilökuntaa laitteiden paikoilleen lai

tamisessa.  

Jos laite käytössä vikaantuu tai sii

ta, ilmoita asiasta palautettaessa 

linevastaava Heikki Torkkeli

puh. 040 5500 128, heikki.torkkeli

Tarjolla on seuraavat välineet:

•  Oksasilppuri Bosch + 10 m johto

•  Lyhytteräinen pensasaitasaha Royal

•  Pitkäteräinen pensasaitasaha Ryobi

•  Fiskars puutarhan voimasakset

•  Nurmikkojyrä, vesitäyttöinen

•  Fiskars oksaleikkuri, 

puhdistussarja jatkovarrella 

KERAVAN YHDISTYKSEN
Näytä jäsenkortti kassalla 

tilauksen yhteydessä. 

Aliina, Kauppakaari 2 (Prisma),

09 242 5001. Normaalihintaisista Marimekko p

kineista, sisustus- ja lahjatavaroista omakotiyhdi

tyksen jäsenille -15 %. 

Apuisäntä Oy, Metsätuvankuja 6, 

010 327 3630. Korjaus-, huolto

Kysy tarjous, jäsenille 

Omakotiasukkaille myös 

huolenpitosopimus. 

Cramo Finland Oy, Minkkikatu 1

010 661 4700.  Rakennuskoneiden vuokrahinnoi

ta alennus 15 %.  

Exatell Oy, Tuomikaari 4, Orimattila, puh. 044 974 

6648, www.exatell.fi. Kun päivität antenniva

taanottosi ajan tasalle, niin asennamme DNA:n 

VHF-antennin kaupan päälle. Huom! Muista, että 

antennityöt ovat kotitalousvähennyskelpoisia.

Hämeen Laaturemontti Oy
sen toukokuun 2017 loppuun mennessä, osalli

tut samalla arvontaan. 

KATTOREMONTIN! Lisäksi kattoremontin tila

neet saavat Omakoti

näyttämällä kaupan päälle kätevän Kouru

Kaapon! Sillä putsaat uuden kattosi rännit turva

lisesti ja helposti. Ota yhteyttä

208 4477 tai ossi.tuomi@laaturemontti.fi

Kelloliike T. Soikkeli, Kauppakaari 8,

09 242 6249. Normaalihintaisista tuotteista ale

nus 10–25 %. 

Keravan Lukko Oy, Seunalantie 14, 

09 294 1919. Normaalihintaisista mekaanis

lukitus- ja heloitustuotteista alennus 15 %. Häl

puhdistettuina ja auta Teboilin 

henkilökuntaa laitteiden paikoilleen lait-

vikaantuu tai siinä on puuttei-

palautettaessa Teboilille ja vä-

Heikki Torkkelille, Sienikatu 4 C 12, 

heikki.torkkeli(at)wippies.fi. 

Tarjolla on seuraavat välineet: 

Oksasilppuri Bosch + 10 m johto 10 €/pv  

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 

YHDISTYKSEN JÄSENETULIIKKEET 
Näytä jäsenkortti kassalla ja mainitse jäsenetu 

, Kauppakaari 2 (Prisma), Kerava, 

5001. Normaalihintaisista Marimekko pu-

ja lahjatavaroista omakotiyhdis-

Metsätuvankuja 6, Kerava, 

, huolto- ja remonttityöt. 

 -10 % loppusummasta. 

myös säännöllinen kiinteistön 

, Minkkikatu 1-3, Järvenpää, p. 

661 4700.  Rakennuskoneiden vuokrahinnois-

, Tuomikaari 4, Orimattila, puh. 044 974 

. Kun päivität antennivas-

taanottosi ajan tasalle, niin asennamme DNA:n 

päälle. Huom! Muista, että 

antennityöt ovat kotitalousvähennyskelpoisia. 

Hämeen Laaturemontti Oy. Kun pyydät tarjouk-

sen toukokuun 2017 loppuun mennessä, osallis-

tut samalla arvontaan. Voit voittaa ILMAISEN 

Lisäksi kattoremontin tilan-

iyhdistyksen jäsenkorttia 

näyttämällä kaupan päälle kätevän Kouru-

putsaat uuden kattosi rännit turval-

Ota yhteyttä: Ossi Tuomi, 045 

ossi.tuomi@laaturemontti.fi. 

, Kauppakaari 8, Kerava, 

6249. Normaalihintaisista tuotteista alen-

, Seunalantie 14, Kerava, 

1919. Normaalihintaisista mekaanisista 

ja heloitustuotteista alennus 15 %. Häly-



tyslaitteet ja sähköiset tuotteet myymälähinnoin 

tai tarjouksen mukaisesti. 

K-Rauta Kerava, Alikeravantie 30, Kerava, 

020 7705 750. Normaalihintaisista tuotteista 

alennus 10 %.  

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.lu-

mihilla.fi  

LVI-Trio Oy, Laurintie 136, Vantaa. Jäsentarjouk-

set: Laadukas ilmalämpöpumppu Mitsubishi MSZ-

SF35VEH asennettuna 1 700,00 €; Ilmanvaihto-

kanavien nuohous ja säädöt 640,00 € + tarvittavat 

suodattimet; Lämpö- ja vesijohto muutos- ja uu-

simistöistä annamme nettohinnan käynnin perus-

teella. Yhteyshenkilö: Jouko Ahorinta, 09 8386 

450, jouko.ahorinta(at)lvi-trio.fi.  

Metsäpalvelu Rantanen Oy, Ansatie 17, Pornai-

nen, 0400 816 462. Kiipeillen tapahtuva pihapui-

den kaato, rakenneleikkaukset ja tuentojen teko. 

Suurten pensasaitojen leikkuu, kantojen jyrsintä 

ja puutarhasuunnittelu. Vuokrattavana poltto-

moottorikäyttöinen 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 2017 loppuun. 

Jäsenyydestä on ilmoitettava tilattaessa. 

OP Kiinteistökeskus LKV, Paasikivenkatu 3, Kera-

va, 010 254 2520. Välityspalkkiosta alennus 25 % 

(ei minimipalkkiosta). Voimassa vuoden 2017. 

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 %. 

Rakentamisen erikoiskauppa Väripirtti, Kelatie 

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

normaalihintaisista tuotteista 5-25 %. 

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%. 

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. 

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. Sähköasennus ja radonkorjaus. 

Sähköasennusten yhteydessä tarvikealennus on 

15 %. Etu voimassa vuoden 2017 loppuun. 

www.tahtiprojektit.fi.  

 
 

Tämän jäsenkirjeen postikuluja sponsoroivat  

Apuisäntä Oy 

OP-Kiinteistökeskus LKV 

 
 

  
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 



ESITTELYSSÄ KERAVAN OP-KIINTEISTÖKESKUKSEN  

VÄLITTÄJÄT 

 
OP-Kiinteistökeskus Uusimaa on toiminut Keravalla yli 50 vuoden ajan.  Vuosikymmenten aikana olemme 

tehneet tuhansia asuntokauppoja Keravalaisten kanssa.  Meille on tulleet tutuksi lähes kaikki taloyhtiöt, 

sekä kiinteistöt.  Olemme tavanneet kymmeniä tuhansia Keravalaisia näiden vuosien aikana.  Iso määrä 
kotien avaimia on siis vaihtunut meidän kautta.  Siitä suurkiitos teille kaikille.   

 

Keravan OPKK:n välittäjillä on kokemusta kiinteistönvälityksestä yli 50 vuoden ajalta.  Monille Teille on tässä 

tuttuja kasvoja, mutta tässä muutama sana heistä. 

 
 

Anne Karhu-Salo 
 

Työni kiinteistönvälittäjän on minulle elämäntapa, joka antaa paljon ja tekee työstä mielen-

kiintoisen, koska joka päivä on erilainen.  Työurani kiinteistönvälittäjänä on jo pitkä ja silti 
työni tuntuu joka päivä yhtä innostavalta.  Annen puhelinnumero on 050 562 2905.56 

05  
 

Jussi Niemistö 
 
Täällä ikäni asuneena voin suositella sinulle tätä pientä, mutta silti suurta kaupunkia.  Lähde 

kanssani tutustumaan uusiin asuntoihin.  Voin kokeneena välittäjänä kertoa sinulle kaikista 

kaupunginosista kiinnostavan tarinan.  Jussin puhelinnumero on 050 595 4796. 

 
 

Karita Koppinen     

 

Olen toiminut kiinteistönvälitysalalla jo yli 8 vuoden ajan.  Olen ystävällinen, iloinen ja luotet-

tava asiakaspalvelun ammattilainen.  Työssäni olen erittäin tarkka ja huolellinen.  Karitan pu-
helinnumero on 050 330 2474. 

 

  

Tomi Koivuranta   

 

Minussa yhdistyy nuoruuden tarmo ja kokemuksen tuoma varmuus.  Olen välittänyt ihmisille 

uusia koteja laajalla rintamalla koko Uudellamaalla, joten minulle on syntynyt hyvä käsitys eri 

alueiden arvostuksesta.  Tomin puhelinnumero on 040 6371 358. 

 

 
Kun tarvitset välittäjän, jolla on kokemusta ja varmuutta, niin tulethan hakemaan kilpailukykyisen tarjouk-

sen joko asioimalla konttorilla, soittamalla numeroon 010 254 2520 tai jättämällä yhteydenottopyynnön 

sähköpostitse opkk.kerava@op.fi.  Muistathan että myönnämme hinnastosta 25 % alennuksen omakotiyh-
distyksen jäsenille. 
 

Terveisin, Timo Pasanen, myyntijohtaja.     

 


