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YHDISTYKSEN TAPAHTUMAT 

SÄHKÖAUTON LATAUS PIENTALOSSA JA ENERGIAN 

HINTAKEHITYS 
Keskiviikko 24.11.2021 klo 18—19, Sininen Sali, 
Hyvinvointityön keskus, Aleksis Kiven katu 19, Ke-
rava. Kahvitarjoilu tilaisuuden aluksi. 

Sähköauton hankinta tulee monille ajankoh-
taiseksi jossain vaiheessa. Ennen hankintaa on 
hyvä olla kartalla, miten sähköauton lataus onnis-
tuu kotioloissa. Millainen operaation latauspis-
teen hankkiminen on ja mitä se maksaa.  

Toinen ajankohtainen aihe on kaukolämmön ja 
sähkön hintakehitys. Molemmissa on ollut viime 
aikoina vahvaa nousua ylöspäin. Mitä on odotetta-
vissa, jatkuuko energian nouseva hintakehitys vai 
kääntyykö laskuun? Aiheista kertomassa teknisten 
ratkaisujen myyntipäällikkö Harri Kenttä, Keravan 
Energialta. 

 
Kuva: Taloturva.fi 

OMAKOTIYHDISTYKSEN SYYSKOKOUS 
Keskiviikko 24.11.2021 klo 19—20. Sininen Sali, 
Hyvinvointityön keskus, Aleksis Kiven katu 19, Ke-
rava. 

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään sään-
tömääräisinä asioina:  

• yhdistyksen toimintasuunnitelma ja talous-
arvio vuodelle 2022,  

• päätetään jäsenmaksusta vuodelle 2022,  

• valitaan puheenjohtaja vuodelle 2022 sekä  

• valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten 
tilalle kaudeksi 2022–23.  

Kokouksessa julkistetaan Valokuvakisa 2021 
voittajat, jaetaan palkinnot ja esitellään palkitut 
kuvat. 

Kokouksen lopuksi pienimuotoinen arvonta 
osallistujien kesken. 

VALOKUVAKISA 2021  
Keravan Omakotiyhdistyksen uusien verkkosivu-
jen elävöittämiseksi järjestimme ajalla 1.6.— 
31.10.2021 valokuvauskilpailun jäsenillemme. Kil-
pailuun osallistui 15 jäsentä, joilta saimme kaikki-
aan 27 kuvaa. Yhdistyksen hallitus on kokoukses-
saan 2.11.2021 valinnut voittajat. 

Kilpailun viisi parasta kuvaa palkitaan sadan eu-
ron lahjakortilla voittajien valitsemiin yhdistyksen 
jäsenetuliikkeisiin. Voittajat julkistetaan ja palkin-
not jaetaan yhdistyksen syyskokouksessa 
24.11.2021. – Voittajille on ilmoitettu asiasta. 

KESÄRETKESTÄ 2021  
Syyskuun 4. päivä teimme kesäretken Lohjalle. 
Aloitimme Kahvila Liisassa aamukahvilla, josta siir-
ryimme Tytyrin kaivokseen ja sieltä lounaalle kurs-
sikeskus Vivamoon. Tämän jälkeen saimme mait-
tavat jälkiruoat Alitalon viinitila Ciderbergissä. Vii-
meisenä kohteena tutustuimme Pyhän Laurin kirk-
koon, joka on tunnettu kansanomaisista maalauk-
sistaan. Oppaana toimi koko retken ajan loistava 
Torsti Salonen. Retkelle osallistui 37 henkilöä. Li-
sää kuvia retkestä löytyy yhdistyksen Facebook-si-
vuilta. Ohessa Merja Laitisen kuvia. 
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Ensi vuonna teemme kesäretken Tanskaan. Siitä 
tarkemmin ensi vuoden jäsenkirjeissä. 
 

YHDISTYS TIEDOTTAA 

SIIRRYMME SÄHKÖISEEN TIEDOTTAMISEEN  
Laitamme vuodessa 3—4 jäsenkirjettä, joista kukin 
maksaa noin tuhat euroa. Osaan saamme mainok-
sia, jotka kattavat osan kuluista. Silti jäsenkirjeet 
ovat isoin kuluerämme. 

Jäsenkirje on paitsi kallis myös hidas tapa tie-
dottaa, lisäksi tila siinä on hyvin rajallinen. Sähkö-
postilla tavoittaisimme sinut tarvittaessa paljon 
nopeammin. 

Siirrymme siksi sähköiseen tiedottamiseen säh-
köpostilla, verkkosivuilla ja Facebookissa. Lähe-
tämme kuitenkin niille, jotka eivät vielä ole ilmoit-
taneet sähköpostiosoitettaan, paperisen jäsenkir-
jeen, myös ensi vuonna. 

ILMOITA SÄHKÖPOSTIOSOITTEESI YHDISTYKSELLE 
Keravan Omakotiyhdistyksellä on tällä hetkellä 
1 065 jäsentä, joista 748 jäsenellä on sähköposti-
osoite.  

Kiitokset niille, jotka noudattivat edellisessä jä-
senkirjeessä esitettyä pyyntöä ja ilmoittivat sähkö-
postiosoitteensa.  

Sähköpostiosite puuttuu kuitenkin vielä 317 jä-
seneltä. Lisäksi osalla sähköpostiosoite voi olla 
poistettu käytöstä.  

Jos et saa tätä kirjettä sähköpostiisi, ilmoita ni-
mesi ja sähköpostiosoitteesi sähköpostilla osoit-
teeseen keravan.oky[at]gmail.com. – Etu on mo-
lemminpuolinen.  

JA SENEDUT 

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. Maksu käteisellä. Palauta laitteet 
puhdistettuina ja auta Teboilin kiireistä henkilö-
kuntaa laitteiden paikoilleen 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 AL-KO + 10 m johto  10 €/pv 
• Lehtipuhallin Stihl, 2 akkua/2 laturi 10 €/pv 
• Pensasaitasaha Makita (lyhyt terä)  5 €/pv 
• Pensasaitasaha Ryobi (pitkä terä)  5 €/pv 
• Nurmikkojyrä, vesitäyttöinen  5 €/pv  
• Fiskars oksaleikkuri ja -saha sekä rännin  
   puhdistussarja jatkovarrella (6 m)  5 €/pv 

YHDISTYKSEN JÄSENETULIIKKEET 
Aliina, Kauppakaari 6, Kerava, 09 242 5001. Nor-

maalihintaisista Marimekko pukineista, sisustus- ja lah-
jatavaroista omakotiyhdistyksen jäsenille -15 %. 

Apuisäntä Oy, Metsätuvankuja 6, Kerava, 010 327 
3631. Korjaus-, huolto-, ja remonttityöt. Kysy tarjous, 
jäsenille alennus 10 % työn osuudesta. 

Exatell Oy, Rantasenkuja 1, Orimattila, puh. 044 974 
6648, www.exatell.fi. Kun tilaat antennipäivityksen, 
saat jäsenetuna Digitan UHF-antennin (LTE700) kaupan 
päälle. Näin häiritsevät LTE-taajuudet suodatetaan pois 
antennijärjestelmästä. Antennityöt ovat kotitalousvä-
hennyskelpoisia. 

Kattopesu ja -pinnoitus Martiskainen, Pornainen, 
p. 050 338 6250. Katon puhdistukset harjaamalla tai 
painepesurilla, sammalmyrkytys, kourujen tyhjennys ja 
pesu sekä kattohuolto. Ekologiset Biocomp-käsittelyai-
neet. Alennus tarjoushinnasta 10 % omakotiyhdistyk-
sen jäsenille. Tarjouspyyntö www.kattopesumartiskai-
nen.com kautta tai puhelimitse. 

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. 

Maalausliike Värisuora Oy, Nurmijärvi, puh. 040 
025 1534, tarjouspyynto[at]varisuora.com, www.vari-
suora.fi. Puutalojen julkisivumaalaus, peltikattojen 

mailto:keravan.oky@gmail.com
http://www.exatell.fi/
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maalaus ja tiilikattojen pinnoitus. Jäsenille 10 % alen-
nus maalaustyön loppusummasta. 

Metsäpalvelu Kyrö, Mäntsälä, 045 1081 128. Puun-
kaadoista ja aidanleikkuista 15 % sekä risunajosta ja 
kannonjyrsinnöistä 5 % alennus. Myös rännien puhdis-
tuksia ja lumenpudotusta. Vuokraan Timcon 12T polt-
tomoottorikäyttöisen halkomakoneen (klapin max pi-
tuus 50 cm) hintaan 50 euroa päivä (normaalihinta 60 
€/pv). Opastus ja kotiinkuljetus tarvittaessa. 

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

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. 

OP Koti Uusimaa Oy LKV, Paasikivenkatu 3, Kerava, 
010 254 2520. OP Koti Stailaus & Myytävän kaunis koti. 
Haluamme kotisi parhaat puolet esiin, tarjoamme kai-
kille ajalla 1.1.-31.12.2021 myyntitoimeksiannon te-
keville asiakkaillemme OP Koti Stailauksen. Stailaus si-
sältää sisustussuunnittelijan konsultaatiokäynnin ja hä-
nen toteuttamansa kattavan stailauspaketin, jonka 
kruunaa vielä ammattivalokuvaajan ottamat valokuvat. 
Edun arvo on 530 €. 

Optikko Lintukorpi Oy, Paasikivenkatu 13, Kerava, 
09 294 6113. Silmälaseista alennus -20 %. Ei voi yhdis-
tää muihin tarjouksiin. Optikon näöntarkastus veloituk-
setta. 

RTV Kerava, Alikeravantie 35, Kerava, 09 5465 
1800. Jäsenalennus normaalihintaisista tuotteista vaih-
telee 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%, 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 %. 

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. 

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

Tähtiprojektit Oy, Jäspilänkatu 28, Kerava, 
050 910 0699. Sähköasennus ja radonkorjaus. Sähkö-
asennusten yhteydessä tarvikealennus 15 %. Etu voi-
massa vuoden 2021 loppuun. www.tahtiprojektit.fi. 

 
 

Tämän jäsenkirjeen kuluihin osallistui  

OP Koti Uusimaa 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Retkeläisiä Alitalon viinitilalla. Kuva Harri Hänninen. 

Keravan Omakotiyhdistys ry, Toukolantie 20, 04200 Kerava, www.keravanomakoti.fi 
Puheenjohtaja Harri Hänninen, 040 5233 907, keravan.oky[at]gmail.com 

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