
 

Keravan Omakotiyhdistys ry

Jäsenkirje 
Toukolantie

 

YHDISTYKSEN TAPAHTUMAT

1) MYRSKYLUODON MAIJA- MUSIKAALI
Lauantaina 5.3.2016 teatteriretki Lahteen, lähtö 

klo 11:30 rautatieaseman Asemanaukion tilau

pysäkiltä ja paluu noin klo 17:45.  

Myrskyluodon Maija on musikaali selviytymise

tä, elinikäisestä rakkaudesta ja elämästä luonnon 

sylissä. Nuori Maija naitetaan kalastaja Jannelle j

aviopari asettuu asumaan karulle Myrskyluodolle. 

Avioliitosta kehkeytyy suuri rakkaustarina, johon 

mahtuu niin menetyksiä kuin onnen hetkiä. Nä

tös kestää 2 h 40 min ja sisältää yhden väliajan.

Musikaalin jälkeen on ruokailu Satamassa ravi

tola Teivaan Lokissa. Monipuolinen buffet sisältää 

runsaan salaattipöydän, kasvis, kala ja lihapöydän 

sekä jälkiruokapöydän. 

Lippujen hinta on 78,00 € ja ne ovat kirjeen i

mestyessä myynnissä Tyykipuodissa, Kauppakaari 

1 (avoinna ma–pe 10–17.30, la 10

tasaraha. Lisätietoja Leila Lehtinen 050 533 7702

Lippuja on varattu 30 kpl. 

2) TURVALLISUUTTA VALVONTAJÄRJESTELMILLÄ
Keskiviikkona 9.3.2016 klo 18–19:30 Hyvinvoi

työnkeskus, Aleksis Kiven tie 19, Kerava.

Pientalon turvallisuutta ja asumismukavuutta 

voi nostaa älykkäillä valvontajärjestelmillä. 

risure tarjoaa murto- ja palohälytysjärjestelmiä 

sekä muita älykkäitä ratkaisuja, joiden avulla vo

daan säästää energiaa ja valvoa sisäilmaa kodei

sa. Paikallinen Verisure yrittäjä Jonne Pitkänen

kertoo: 

• Kuinka estää kotimurrot 

• Miten parantaa paloturvallisuutta myös si

loin, kun ei itse olla kotona 

• Miten läheisten ja lemmikkien turvallisuutta 

voi parantaa kotona ollessa 

• Miten säästää energiaa Smart Plugien

• SmartLock -älylukot ja mobiilisovellu

Verisure tarjoaa jäsenille 100 euron alennuksen 

suosituimmasta hälytysjärjestelmästä

johtaneen kotikäynnin yhteydessä. 
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TAPAHTUMAT 

MUSIKAALI 
teatteriretki Lahteen, lähtö 

klo 11:30 rautatieaseman Asemanaukion tilaus-

Myrskyluodon Maija on musikaali selviytymises-

tä, elinikäisestä rakkaudesta ja elämästä luonnon 

sylissä. Nuori Maija naitetaan kalastaja Jannelle ja 

aviopari asettuu asumaan karulle Myrskyluodolle. 

Avioliitosta kehkeytyy suuri rakkaustarina, johon 

mahtuu niin menetyksiä kuin onnen hetkiä. Näy-

tös kestää 2 h 40 min ja sisältää yhden väliajan. 

Musikaalin jälkeen on ruokailu Satamassa ravin-

okissa. Monipuolinen buffet sisältää 

runsaan salaattipöydän, kasvis, kala ja lihapöydän 

ne ovat kirjeen il-

, Kauppakaari 

17.30, la 10–13). Varaa 

050 533 7702. 

VALVONTAJÄRJESTELMILLÄ 
19:30 Hyvinvointi-

19, Kerava. 

Pientalon turvallisuutta ja asumismukavuutta 

voi nostaa älykkäillä valvontajärjestelmillä. Ve-

ja palohälytysjärjestelmiä 

sekä muita älykkäitä ratkaisuja, joiden avulla voi-

daan säästää energiaa ja valvoa sisäilmaa kodeis-

Jonne Pitkänen 

Miten parantaa paloturvallisuutta myös sil-

Miten läheisten ja lemmikkien turvallisuutta 

Miten säästää energiaa Smart Plugien avulla 

mobiilisovellus. 

Verisure tarjoaa jäsenille 100 euron alennuksen 

suosituimmasta hälytysjärjestelmästä tilaukseen 

3) KESÄRETKI GOTLANTI
 

Kesäretkemme suuntautuu nyt Ruotsiin. Alustava 

matkaohjelma on seuraava: 

24.7. Lähtö Keravalta klo 17.00

massa ollaan 19.30. Lähtöselvitys ja majoittum

nen hytteihin, laiva lähtee klo 20.55

25.7. Aamiainen laivalla 6.30 alkaen Suomen a

kaa. Ajo Nynäshamnin lautalle 

lounas lautalla. Visbyys

liin. Iltapäivällä tutustuminen 

keskiaikaiseen kaupunkiin s

paan johdolla (noin 2 tuntia

nen hotellissa, ilta on vapaa.

26.7. Aamiainen ja lähtö oppaan johdolla kok

päiväretkelle klo 9–17.00 Fårön saarelle, jossa 

lounas päivän aikana. Fårön saari on tunnettu yli 

3 km pitkästä rantakaistaleesta satoine pylvä

mäisine rantakareineen, jotka ovat eroosion 

syömiä koralliriuttojen jäänteitä. Erikoisten kiv

patsaiden eli raukkien rykelmät ympäri Gotlantia 

kertovat saaren pitkästä historiasta, kuten myös 

15 viikinkiaikaista hautaa. Mainittakoon, että el

kuvaohjaaja Ingmar Bergman asui 40 vuotta sa

rella. Päivän aikana tutustu

dan tippukiviluoliin. Ilta on vapaa.

27.7. Aikainen aamiainen hotellissa ja lähtö la

talle jolla Nynäshamniin, jonne saavumme klo 

Keravan Omakotiyhdistys ry 

6.2.2016 
www.keravanomakoti.net 

GOTLANTI JA VISBY 24 – 28.7.2016 

 
www.destination360.com 

Kesäretkemme suuntautuu nyt Ruotsiin. Alustava 

matkaohjelma on seuraava:  

Lähtö Keravalta klo 17.00 ja Turun sata-

ähtöselvitys ja majoittumi-

, laiva lähtee klo 20.55. 

Aamiainen laivalla 6.30 alkaen Suomen ai-

jo Nynäshamnin lautalle ja kohti Gotlantia, 

ssä majoittuminen hotel-

. Iltapäivällä tutustuminen kävellen Visbyn 

keskiaikaiseen kaupunkiin suomenkielisen op-

noin 2 tuntia). Kahden lajin illalli-

vapaa. 

Aamiainen ja lähtö oppaan johdolla koko-

17.00 Fårön saarelle, jossa 

lounas päivän aikana. Fårön saari on tunnettu yli 

3 km pitkästä rantakaistaleesta satoine pylväs-

mäisine rantakareineen, jotka ovat eroosion 

iuttojen jäänteitä. Erikoisten kivi-

patsaiden eli raukkien rykelmät ympäri Gotlantia 

kertovat saaren pitkästä historiasta, kuten myös 

15 viikinkiaikaista hautaa. Mainittakoon, että elo-

kuvaohjaaja Ingmar Bergman asui 40 vuotta saa-

rella. Päivän aikana tutustutaan myös Lummelun-

dan tippukiviluoliin. Ilta on vapaa. 

Aikainen aamiainen hotellissa ja lähtö lau-

talle jolla Nynäshamniin, jonne saavumme klo 



11.50, jonka jälkeen kaupunkikierros oppaan joh-

dolla ja myös vapaata aikaa Tukholmassa, laivalle 

ajamme 18.30 lähtöselvitys ja laivaan majoitus B 

2h hytteihin, puffet klo 20.00 juomineen. 

28.7. Laiva saapuu Turkuun klo 7.35 laivalla 6.30 

aamiainen ja sen jälkeen ajo Keravalle, jossa ol-

laan noin n. 10.30. 

Hinta on 790 €/hlö. Yhden hengen huone- ja 

hyttilisä on 200 euroa. Hinta sisältää ohjelman, 

oppaan, laivaliput ja ohjelmassa mainitut ruokai-

lut sekä oman linja-auton koko matkan ajan. 

Ilmoittautuminen Eeva Kostiaiselle vain puhe-

limitse 050 581 6000. Kuluton peruutus 1 kk en-

nen matkaa. Vastuullinen matkanjärjestäjä PS-

Bussi oy, IntonMatkat.  

YHDISTYS TIEDOTTAA 

LIUKAS PIHA VOI KOITUA KALLIIKSI 
Jäiset kelit ovat vaarallisia paitsi kiinteistön asuk-

kaille myös postinjakajalle. Jos jakajan liukastu-

minen johtuu kiinteistönomistajan huolimatto-

muudesta, omistaja voi joutua maksumieheksi.    

– Muista siis hiekoittaa. 

TV:N ANTENNIVERKON MUUTOKSISTA 
Valtioneuvosto teki vuonna 2012 päätöksen ottaa 

osa UHF-alueen kaistasta (694–790 MHz) langat-

tomien laajakaistaverkkojen (mobiililiikenteen) 

käyttöön. 

Muutoksessa Digita Oy:n operoiman television 

lähetysverkon UHF-alueella 470–790 MHz lähe-

tyssignaalit tulevat poistumaan yläpäästä eli 694–

790 MHz:n väliltä koko maassa vuoden 2016 lop-

puun mennessä. 

Keravan aluetta koskee ainakin Espoon lähe-

tysaseman 730 MHz:n taajuudella lähettämän 

kanavanipun E siirtyminen kesällä 2016. Muutok-

sen jälkeen riittää todennäköisesti TV:n tai di-

gisovittimen kanavien haku uudelleen. 

Jos 790 MHz:n yläpuolinen mobiililiikenne häi-

ritsee lähetyksiä (kuva hajoaa neliöiksi), antenniin 

tarvitaan estosuodatin ennen mahdollista masto-

vahvistinta. 

Nykyiset DVB-T lähetystekniikalla toteutetut pe-

rinteiset TV lähetykset (esim. YLE TV1 ja TV2 sekä 

MTV3 ja TV4) tulevat säilymään siirtymäkauden 

2026 loppuun. YLE ja kaupalliset tv-kanavat kui-

tenkin katsovat, että samanaikaisesti sekä perin-

teisen että teräväpiirtolähetysten lähettäminen 

on kallista, ja vaativat pelkästään teräväpiirtolä-

hetyksiin siirtymisen aikaistamista vuoteen 2020. 

Jos haluat katsella DNA Oy:n operoimalla VHF-

alueella 174–230 MHz näkyviä teräväpiirtoisia 

HD-kanavia, tarvitset erillisen VHF-antennin sekä 

DVB-T2 virittimellä varustettu TV:n tai erillisen 

digisovittimen. Näissä on oltava merkintä Anten-

na Ready HD. 

Norjalaisen teleoperaattorin tytäryhtiö Norkring 

As on saanut UHF-kanavanippuihin B, C ja D toi-

miluvan 10.1.2017 alkaen 10 vuodeksi. Nähtäväk-

si jää, mitä ohjelmia ne tulevat sisältämään? 

Jos haluat varmistaa häiriöttömän ja laajan TV- 

kanavatarjonnan näkymisen, koko antennijärjes-

telmä kannattaa päivittää ajanmukaiseksi ammat-

titaitoisen antenniurakoitsijan toimesta. – Vältä 

ovelta ovelle kaupustelijoita. 

Lisätietoja jäsenkirjeen liitteestä ja yhdistyksen 

kotisivuilta www.keravanomakoti.net. 

SYYSKOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ 
Omakotiyhdistyksen syyskokous pidettiin 

25.11.2015 klo 19.30–20 Sompion koululla.  

Syyskokous hyväksyi vuoden 2016 toiminta-

suunnitelman ja talousarvion ja päätti jäsenmak-

sun suuruudeksi 24,00 euroa. Puheenjohtajaksi 

vuodelle 2016 valittiin Harri Hänninen. Erovuoroi-

set Leo Kauppila, Leila Lehtinen, Petri Leino ja 

Heikki Torkkeli valittiin uudelleen kaudelle 2016-

17 sekä uutena Inkeri Moisio.  

Hallituksen kokoonpano on seuraava 

• Heiskanen Miikka, Virrenkulma 

• Hämäläinen Pekka, Sompio 

• Hänninen Harri, Sompio (pj) 

• Kauppila Leo, Sompio (siht) 

• Kostiainen Eeva, Sorsakorpi (retket) 

• Lehtinen Aila, Sompio (tal. hoitaja) 

• Lehtinen Leila, Keskusta (retket) 

• Leino Petri, Sorsakorpi (vpj) 

• Leskinen Matti, Savio 

• Makkonen Petri, Savio (jäsensiht.) 

• Moisio Inkeri, Kannisto 

• Torkkeli Heikki, Kannisto (talkkarivastaava) 

Tarkemmat yhteystiedot löytyvät yhdistyksen 

verkkosivuilta www.keravanomakoti.net. 

YHDISTYKSEN JÄSENEDUT 

OMAKOTITALKKARI TÖIHIN 
Yhdistyksen omakotitalkkarina 

jatkaa Aarre Vuorisalo. Työ-

sopimus on heinäkuun lop-

puun. Omakotitalkkarin tavoit-

taa numerosta 044 276 2996. 



Omakotitalkkari tekee erilaisia kiinteistön- ja 

kodinhoitoon liittyviä töitä yhdistyksen jäsenille.   

Talkkari voi tehdä esimerkiksi polttopuita, varas-

ton tai autotallin järjestelyä tai siivousta, piensii-

vousta, pestä ikkunat sekä tehdä erilaisia pihatöi-

tä ja lumenluontia. Hän tekee myös pienimuotoi-

sia kiinteistön kunnostustöitä. 

    Työt tehdään asiakkaiden omilla työkaluilla.  

Yhdistyksen vuokravälineitä voi käyttää, mutta 

asiakas vuokraa välineet.  

   Ammattiosaamista vaativia töitä, kuten sähkö- 

ja putkitöitä, hän ei tee. Moottorisahalla hän ei 

sahaa, ei kiipeä katolle eikä yleensäkään tee tik-

kailta yli kahden metrin korkeudella olevia töitä. 

Hän ei myöskään laita ruokaa. 

  Työaika on arkisin klo 9–15, ellei toisin sovita. 

Iltaisin ja viikonloppuisin töitä ei tehdä.  

   Palvelu maksaa 10 €/tunti + matkakulut 4 

€/kerta, joten vähimmäisveloitus on 10 + 4 = 14 

€. Tuntiveloitus kuuluu kotitalousvähennyksen 

piiriin.  

Lisätietoja talkkaritoiminnasta antaa Heikki 

Torkkeli, puh. 040 5500 128, heik-

ki.torkkeli@wippies.fi. Hänelle voi antaa myös 

palautetta toiminnasta. 

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@ 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 

UUSIA JÄSENETULIIKKEITÄ 
Yhdistyksen uusina jäsenetuliikkeinä ovat aloitta-

neet Tyykipuoti Keravalta ja LVI-Trio Oy Vantaal-

ta. Tarkemmat tiedot ja edut löydät alla olevasta 

luettelosta. 

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, 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 m

kaan. Ilmanvaihtokanavien nuohous, sisältäen 

mittaukset ja säädöt hintaan 640 euroa. Jäsenta

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

Pornainen, 0400 816 462. Kiipeillen tapahtuva 

pihapuiden kaato, rakenneleikkaukset ja tuent

jen teko. Suurten pensasaitojen leikkuu, kantoje

jyrsintä ja puutarhasuunnittelu. Vuokrattavana 

polttomoottorikäyttöinen halkokone, paikalle 

kuljetus. Jäsenille alennus 10 %. 

MS-Valaistus, Mäyräkorvenkaari 19,

010 470 5500. Normaalihintaisista valaisimista ja 

sähkölaitteista alennus 10–15 %. L

sähkölampuista alennus 15 %. 

Nuohousliike M. Järvelä Oy, Pääskytie 3 a, Ker

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. Matkak

luista ei veloitusta. Nuohous klo 8-16, tarvittaessa 

klo 18 saakka. Tarjous voimassa 2016

Jäsenyydestä on ilmoitettava tilattaessa.

OP Kiinteistökeskus LKV, Paasikivenkatu 3, 

va, 010 254 2520. Välityspalkkiosta alennus 2

(ei minimipalkkiosta). Voimassa vuoden 201

Maksuton arviokäynti. Myös kauppakirjojen la

dinta ja vakuutusarviot. 

Optikko Lintukorpi Oy, Paasikivenkatu 13,

va, 09 294 6113. Silmälaseista alennus 15 %. O

tikon näöntarkastus veloituksetta. Silmälääkäri 

Aino Jaakkolan vastaanotto. 

Pyöräliike Lundberg, Santaniitynkatu 2

09 294 8456. Normaalihintaisista pyöristä, tarvi

keista ja varaosista 5 %:n alennus. 

Putkiset Oy, Terästie 24, Kerava, 0207

Normaalihintaisista tarvikkeista vähintään 

Puumesta Oy, Lammaskallionkatu 5,

357 1200. Perusalennus 10 %, suuremmista eristä 

sopimuksen mukaan. Alennus normaalihintaisista 

tuotteista. 

Rakentamisen erikoiskauppa Väripirtti
17, Vantaa (Tuusula), 010 231 4955. Alennus 

normaalihintaisista tuotteista 5-25 %.

 
 
 
 

Keravan Omakotiyhdistys ry, Toukolantie 20, 04200 Kerava
Puheenjohtaja Harri Hänninen, 040 52

Varapuheenjohtaja Petri Leino, 

Sihteeri Leo Kauppila, 045 8966 919, kauppila.leo@gmail.com

tuna tarvikkeineen 1 700 euroa. Suuremmissa 

lämmitysjärjestelmän muutostöissä siirryttäessä 

lämpöpumpputekniikkaan, on alennus työn osalta 

15%. Laitteet talokohtaisen tarjouksen mu-

kaan. Ilmanvaihtokanavien nuohous, sisältäen 

a säädöt hintaan 640 euroa. Jäsentar-

 
, Linnunlauluntie 5, 

462. Kiipeillen tapahtuva 

pihapuiden kaato, rakenneleikkaukset ja tuento-

jen teko. Suurten pensasaitojen leikkuu, kantojen 

jyrsintä ja puutarhasuunnittelu. Vuokrattavana 

polttomoottorikäyttöinen halkokone, paikalle 

, Mäyräkorvenkaari 19, Tuusula, 

5500. Normaalihintaisista valaisimista ja 

15 %. Laadukkaista 

, Pääskytie 3 a, Kera-

va, 0500 707 335. Nuohouksen vähimmäismaksu 

€, yhteensä 54,00 € (esim. 

2 hormia). Jäsenille 5 yksikön 

apahtuma. Matkaku-

16, tarvittaessa 

18 saakka. Tarjous voimassa 2016 loppuun. 

Jäsenyydestä on ilmoitettava tilattaessa. 

, Paasikivenkatu 3, Kera-

2520. Välityspalkkiosta alennus 25 % 

Voimassa vuoden 2016. 

Maksuton arviokäynti. Myös kauppakirjojen laa-

, Paasikivenkatu 13, Kera-

6113. Silmälaseista alennus 15 %. Op-

tikon näöntarkastus veloituksetta. Silmälääkäri 

Santaniitynkatu 2, Kerava, 

Normaalihintaisista pyöristä, tarvik-

0207 689 720. 

Normaalihintaisista tarvikkeista vähintään –15 %. 

kallionkatu 5, Kerava, 044 

Perusalennus 10 %, suuremmista eristä 

normaalihintaisista 

Rakentamisen erikoiskauppa Väripirtti, Kelatie 

4955. Alennus 

25 %. 

Rautia Kerava, Alikeravantie 30, 

020 7705 750. Normaalihintaisista tuotteista 

alennus 9 %.  

RTV-Kerava, Santaniitynkatu 1, 

09 5465 1800. Jäsenalennus normaalihintaisista

tuotteista vaihtelee tuoteryhmittäin. Esimerkiksi 

Tikkurila, Teknos ja Eskaro maalit 

lor vahat -15%, Solmaster pesuaineet 

tapetit -20%, Kiilto, Casco liimat 

siveltimet/työkalut -25%, kuluttajamatot RTV 

12% ja listat ja tarvikkeet 

laminaatit, korkit ja keraamiset RTV laatat er

koiseduin. Jäsenkortilla lisäalennus kampanja

tarjoustuotteista –5%. 

Suomen Ilmanvaihto Oy
040 750 6429. Jäsenetualennus 

vaihtojärjestelmän puhdistuksesta

Jäsenetualennus lasketaan laskurin mukaisesta 

kokonaishinnasta ja on voimassa vuoden 2016

loppuun asti. Laskuri löytyy osoitteesta 

www.suomenilmanvaihto.fi

Teboil-huoltamo, Kannistonkatu 1

020 768 9313. Normaalihintaiset autotarvikkeet, 

peräkärryn vuokraus ja autokemikaalit 

kä autopesut, voiteluaineet ja nestekaasu 

Auton huollon ja korjausten yhteydessä voitel

aineet ja tarvikkeet –15 %. Kevyen poltt

tilaus Keravan Teboililta tai numerosta 0800 

183300 tilauskoodilla 254047 jäsenetuhintaan.

ThermoSunEco Oy, Annantie 19, 

010 2191 499. Sertifioitua kiinteistöjen lämpök

vausta, aurinkopaneelit ja asennukset. Aurink

paneelijärjestelmien asenn

vauksista -15 %, voimassa vuoden 2016 loppuun.

Tyykipuoti, Kauppakaari 1, Kerava, 09

Yli 10 euron normaalihintaisista kangasostoksista 

10 % alennus jäsenille.  

Tämän jäsenkirjeen postikuluihin osallistui 

Keravan Omakotiyhdistys ry, Toukolantie 20, 04200 Kerava, www.keravanomakoti.net
htaja 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

, Alikeravantie 30, Kerava, 

750. Normaalihintaisista tuotteista 

, Santaniitynkatu 1, Kerava, 

1800. Jäsenalennus normaalihintaisista 

tuotteista vaihtelee tuoteryhmittäin. Esimerkiksi 

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

15%, Solmaster pesuaineet -18%, RTV 

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

25%, kuluttajamatot RTV -

a tarvikkeet -15%. Lisäksi parketit, 

laminaatit, korkit ja keraamiset RTV laatat eri-

Jäsenkortilla lisäalennus kampanja- ja 

 

lmanvaihto Oy, Karjalankatu 26, Lahti, 

6429. Jäsenetualennus on 20 % ilman-

puhdistuksesta ja säädöstä. 

Jäsenetualennus lasketaan laskurin mukaisesta 

nasta ja on voimassa vuoden 2016 

Laskuri löytyy osoitteesta 

www.suomenilmanvaihto.fi. 

, Kannistonkatu 1, Kerava, 

9313. Normaalihintaiset autotarvikkeet, 

peräkärryn vuokraus ja autokemikaalit –10 % se-

kä autopesut, voiteluaineet ja nestekaasu –15 %. 

Auton huollon ja korjausten yhteydessä voitelu-

15 %. Kevyen polttoöljyn 

tilaus Keravan Teboililta tai numerosta 0800 

183300 tilauskoodilla 254047 jäsenetuhintaan. 

, Annantie 19, Kerava, 

Sertifioitua kiinteistöjen lämpöku-

aurinkopaneelit ja asennukset. Aurinko-

paneelijärjestelmien asennustyöstä ja lämpöku-

15 %, voimassa vuoden 2016 loppuun. 

, Kauppakaari 1, Kerava, 09 242 8300. 

Yli 10 euron normaalihintaisista kangasostoksista 

 

 

 
Tämän jäsenkirjeen postikuluihin osallistui  

 

www.keravanomakoti.net 
907, harritapani.hanninen@elisanet.fi 

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


