JÄSENTIEDOTE 01/2011

7.3.2011

TERVETULOA SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN KEVÄTKOKOUKSEEN
Aika:
Paikka:

Keskiviikkona 16.3.2011 klo 18.00 (kahvitarjoilu alkaen klo 17.30)
Lohjan kaupungintalo Monkola, valtuustosali, Karstuntie 4, 08100 Lohja

Esillä sääntömääräiset kevätkokousasiat
AJANKOHTAISTA TÄRKEÄÄ TIETOA TARJOLLA! Kokouksen yhteydessä Länsi-Uudenmaan vesi ja
ympäristö ry:n jätevesiasiantuntija Minttu Peuraniemen antaa katsauksen uuteen hajaasutusalueiden jätevesilainsäädäntöön ja nykytilanteeseen. Lisäksi Lohjan kaupungin
rakennusvalvonnasta toimistoinsinööri Nina Turpeinen kertoo korjaus- ja energia-avustuksista ja
niihin liittyvistä lupa-asioista.
Tuo ystävä tai naapurisi mukaan kokoukseen ja toimintaan!
Otathan mukaasi liitteenä olevan esityslistan!

OMAKOTITALKKARITOIMINTA- UUSI MERKITTÄVÄ JÄSENETU
Yhdistyksemme aloittaa omakotitalkkaritoiminnan. Uutena jäsenetuna ja palveluna
käynnistetään Omakotitalkkaritoiminta ja tarkoitus on palkata ennen kesää Omakotitalkkari,
joka voi tarjota jäsenistöllemme erilaisia kiinteistön- ja kodinhoitoon liittyviä palveluja pientä
korvausta vastaan.
Omakotitalkkaritoiminta on ensisijaisesti ikääntyvälle omakotiväestölle tarkoitettu palvelumuoto, jonka
tavoiteena on, että seniori-ikäiset omakotiasujat voisivat jatkaa asumistaan omissa kodeissaan
mahdollisimman pitkään. Projekti on Suomen Omakotiliiton ja Uudenmaan ELY-keskuksen yhteisesti
käynnistämä projekti.
Mitä omakotitalkkari tekee? Omakotitalkkarin tehtäviin kuuluvat periaatteessa samat työt, joita
omakotiasuja on kotonaan itsekin tehnyt. Tällaisia töitä ovat esimerkiksi polttopuiden teko ja sisään
tuonti, nurmikoiden hoito, pensaiden ja pensasaitojen leikkaus ja hoito, lumenluonti, hiekoitus, siivous ja
ikkunoiden pesu. Omakotitalkkari voi myös tehdä pienimuotoisia remonttitöitä. Asiakas järjestää
Omakotitalkkarille kaikki työssä tarvittavat välineet ja aineet.
Omakotitalkkarin tehtäviin eivät kuulu mitkään luvanvaraiset työt kuten sähkö-, vesi ja viemärityöt.
Lisäksi puiden kaato sekä oksien sahaaminen puuhun kiipeämällä on kielletty. Tehtäviin eivät myöskään
kuulu katolle kiipeäminen ja siellä tehtävät työt kuten lumen pudotus ja räystäskourujen puhdistus.
Irtotikkaiden käyttö työtasona on myös kielletty yli 200 cm korkeuden ylittävältä tasolta. Nämä rajaukset
johtuvat vakuutusyhtiöiden kanssa tehdyn vastuuvakuutuksen määräyksistä.
Kevään aikana kerromme lisää kotisivuillamme projektin etenemisestä mitä se maksaa ja miten toimien
voit tilata palvelun.

TULEVIA TAPAHTUMIA
Yhdistyksemme on mukana seuraavissa tapahtumissa. Tapahtumista saat parhaiten tietoa
kotisivuiltamme tai seuraamalla järjestöpalstaa. Tervetuloa tapaamaan ja keskustelemaan!
•
RTV:n jatkoaika ti 15.3.2011klo 17:00-20:00. Edustajat paikalla mm. Svedberg,
kylpyhuonekalusteet, Aka, keittiöt, Tikkurila, maalit, saunatuotteet, Karelia, parketit, Elfa,
liukuovet, säilytysjärjestelmät, Bosch, sähkötyökalut. Mukana myös Tarja Tarima,
sisustusuunnittelija. Tarjouksena Kärcher painepesurit, imurit, tarvikkeet -20%
•
Puukeskus. Rakentajalauantai 12.3.2011 klo 9:00-14:00. Tavarantoimittajien edustajia
paikalla. Tarjouksia, mäenlaskua (säävaraus) ja muuta mukavaa!
•
Omakotipäivä ke 30.3.2010. Lippu salkoon!
•
Hollannin tulppaanimatka. Vihdoinkin se onnistui! Jäsenistöämme lähtee tulppaaniretkelle
Hollannin Keukenhofiin 13.4. – 21.4.2011. Kaikille matkalle lähtijöille hyvää ja rentouttavaa
matkaa!
•
ATK-kurssi jäsenistölle. Yhdistyksemme ensimmäinen ATK-kurssi käynnistyi Vivamossa
3.2.2011. Kurssi päättyy 28.4.2011. Jatkoa seuraa!
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•
•
•
•
•
•

Oma Koti-messut 7. – 10.4.2011 Helsingin Messukeskuksessa
Agrimarketin pihasuunnittelupäivä pe 13.5.2011. Paikalla pihasuunnittelija klo 14:00-18:00.
Paljon tarjouksia!
Lohjan Järvipäivät 17. - 19.6.2011
Rakenna-sisusta-asu messut syksyllä. Messuaikataulu on vielä auki
Fortum-raati jatkaa toimintaansa kevään aikana
Sammatti, Karja-Lohja, Nummi-Pusula ja Siuntio. Osallistumme näillä paikkakunnilla
erilaisiiin tapahtumiin vuoden aikana. Tietoja myöhemmin kotisivuilta.

Muista kevään ja vuoden tapahtumista tiedotamme, kun ajankohdat ovat tiedossa.

AJANKOHTAISTA
Yhdistykseen ensimmäinen kunniajäsen. Hallituksen pitkäaikaiselle puheenjohtajalle Pekka
Myllyniemelle myönnettiin yhdistyksen ensimmäinen kunniajäsenyys syyskokouksessa 25.11.2011 sekä
Suomen Omakotiliiton myöntämä hopeinen ansiomerkki 30.11.2011tunnustuksena hänen ansiokkaasta
työstään yhdistyksen puheenjohtajana.
Omakotinen 2011 ilmestyy maaliskuun lopulla sisältäen ajankohtaisia aiheita. Postitamme sen kaikille
jäsenillemme.
Edustukset Suomen Omakotiliitossa ja Uudenmaan piirissä. Veikko Häyrinen on varsinaisena
jäsenenä ja Anja Aaltonen varajäsenenä Suomen Omakotiliiton liittovaltuustossa. Veikko Häyrinen toimii
varapuheenjohtajana ja Anja Aaltonen varajäsenenä Uudenmaan piirin hallituksessa sekä he kuuluvat
piirin Asumisen edunvalvonta-työryhmään. Lisäksi Veikko Häyrinen on jäsenenä Suomen Omakotiliiton
edunvalvontatoimikunnassa.
Sähköpostiosoite. Mikäli et ole ilmoittanut sähköpostiosoitetta jäseneksi ilmoittautumisen yhteydessä,
voit lisätä tiedon wwww.omakotiyhdistyslohja.fi  liittyminen sivun kautta. Tämän linkin kautta voit
päivittää myös muut tietosi ajantasalle.
Muista vierailla yhdistyksemme kotisivuilta www.omakotiyhdistyslohja.fi tiedotamme jatkuvasti
ajankohtaisista asioista.

HALLITUKSEN JÄSENET JA VASTUUALUEET VUODELLE 2011
Puheenjohtaja Veikko Häyrinen –kaupungin alueiden kehittäminen, ratahanke, internet-palvelut, talous,
tiedotus, energia ja asumisen kustannukset
Varapuheenjohtaja Anja Aaltonen - kaupungin alueiden kehittäminen, ratahanke, talous , tiedotus,
energia ja asumisen kustannukset
Sihteeri Anja Åvall - tiedotus, messut ja jäsentapahtumat
Varainhoitaja Irma Suomela – talous
Kunniajäsen Pekka Myllyniemi - alueiden kehittäminen, yhdyskuntasuunnittelu ja jätehuolto
Kakkossihteeri Juha Ourila - tiedotus, internet-palvelut
Matti Holmsten – asumisen kustannukset, rakennusmääräykset ja energia
Ahti Kärhapää – talotekniikka, rakennusmääräykset ja energia
Antti Mäki-Kojola - jätevesi- ja jätehuolto, kierrätys
Aimo Perälä - matkat ja jäsentapahtumat
Tarja Putkonen – piha, puutarha ja asuinympäristö
Hardy Skog - messut, matkat, piha ja puutarha
Arvo Seppänen – piha, puutarha, asuinympäristö, messut ja tapahtumat
Markku Leskinen – talotekniikka, energia ja turvallisuus
Jarmo Kuningas - messut, jäsentapahtumat ja tiedotus

JÄSENEDUT VUODELLE 2011
Lohjan Seudun Omakotiyhdistys muodostaa yhdessä yli 250 muun omakotiyhdistyksen kanssa
Suomen Omakotiliiton. Valtakunnallisena edunvalvontajärjestönä Omakotiliitto valvoo
pientaloasukkaiden ja vapaa-ajan asunnon haltijoiden etua Suomessa. Suomen Omakotiliittossa on
jäsenenä yli 73000 taloutta ja jäsenmäärä on kasvanut vuosittain.
Lohjan Seudun Omakotiyhdistyksessä on tällä hetkellä jäseniä yli 1100 ja jäsenmäärä on kasvussa.
Jäsenmäärän kasvuun on selkeä syy: Hyvät jäsenedut!
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PAIKALLISET YHTEISTYÖKUMPPANIT JA JÄSENEDUT
Lohjan Seudun Omakotiyhdistyksellä on seuraavat paikalliset yhteistyökumppanit, jotka tarjoavat
jäsenetuja ja tukevat toimintaamme. Jäsenedut saat esittämällä voimassa olevan jäsenkortin.
Yhteystiedot ja tarkemmat tiedot jäseneduistasi löydät kotisivuilta www.omakotiyhdistyslohja.fi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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A-Katsastus, puh. 075323 2403. Alennusta katsastuksesta ja mahdollisesta
pakokaasumittauksesta. UUSI
Lohjan Info Kirjakauppa, puh. 0440 743671. Alennusta jäsenkortilla. UUSI
Koto-Inssi Oy, puh. 0400-699478. Alennusta Nunnauuni takoista. UUSI
ST1 Huoltoasema Aalto Oy, puh. 019-341645. Tarjouksia. UUSI
Teboil, yhteystiedot katso jäsenedut kohdasta. Lämmitysöljyä jäsenetuhintaan
Vantaan Energia Oy, asiakaspalvelupuh. 09-8290225. Sähköä jäsenetuhintaan, lisäksi SSOjäsenenä bonusta
RTV-Yhtymä, puh. 019-2882900. Merkittävän jäsenalennuksen lisäksi saat myös
ykkösbonusta!
Puukeskus, puh. 02055 66201. Rakentaja-alennus puu-ja rautakauppatavarasta jäsenkortilla.
K-Rauta, puh. 019-357511. Tietyista tuotteista jäsenalennus
Lohjan Lukkopalvelu, puh. 010309 8405. Alennusta mekaanisista lukitustuotteista.
LVI-Duo ay, puh. 044-5359326. LVI-työt
Kylpylähotelli Päiväkumpu, puh 03060840. Omakotinen lehdessä alennusseteli.
Kelloliike Rantanen ky, puh. 019-331446. Alennusta tietyistä tuotteista.
Alternative Solutions Finland Oy, puh. 045-1395140. Alennusta
aurinkolämpöjärjestelmätuotteista.
Max’s Energy, puh. 0440-979973. Lämmitysratkaisut uudis- ja saneerauskohteisiin.
Cramo Finland Oy, puh. 0106612600. Alennusta työkalu- ja laitevuokrauksesta.
T:mi Jorma Saarinen, puh. 0400-877390. Kosteusmittauksia.
Lähivakuutus Etelä, puh 019-311130. Jäsenedut ovat laajentuneet, pyydä vakuutustarjous!
Ramirent, puh. 0207502590. Paikallisesti neuvoteltu suurempi alennus jäsenistöllemme
Kymenlaakson Sähkö Oy, puh. 05-77801. Sähkösopimus jäsenetuhintaan
Laroc, puh. 044-5757689. Alennusta tuotteista ja palveluista, esim ilmalämpöpumput
Suur-Seudun Osuuskauppa, puh. 07530301010. Bonusta sähköstä
Agrimarket-Multasormi, puh. 0107683231
Länsi-Uudenmaan Säästöpankki, puh. 019-0290412000
Länsi-Uudenmaan Asuntovälitys Oy LKV, puh. 019-3203350
Rosk’n Roll, puh. 0201558366
Anpe Oy, puh. 0400-727049. Tarjoaa mm. puhallusvillaurakointia sekä pihakivetyksen
myyntiä ja asennusta
TT-Mökkitalkkari, puh. 040-7382262. Omakotitalojen ja kesämökkien remontit, sekä kaikki
talonmiestehtävät
Virkblad Oy, puh. 019-324243. Renkaat, alumiinivanteet ja tuulilasit ammattiautoilijan
hintatason mukaan
Saul International, puh. 040-8582884. Maalaus ja muut rakennusalan työt

UUTTA: Merkittävänä uutena jäsenpalveluna aloitamme Omakotitalkkaritoiminnan. Kotisivuillamme
kerromme myöhemmin kuinka voit tilata palvelua.
Lisäksi voit vuokrata käyttöösi veloituksetta energiamitttarin kodinkoneesi energiankulutuksen
mittaamiseksi tai pintalämpömittarin asuntosi lämpövuotojen selvittämiseksi. Ota yhteyttä Anja
Aaltonen, puh: 0440-331 950
Yhdistyksemme julkaisee Omakotinen jäsenlehteä, joka sisältää paljon hyödyllisiä ja mielenkiintoisia
artikkeleita. Postitamme sen kaikille jäsenillemme vuosittain.
Järjestämme myös erilaisia teemailtoja ajankohtaisista aiheista, sekä tutustumis- ja
virkistysmatkoja jäsenistöllemme

SÄHKÖSOPIMUKSET
Vantaan Energian sähkösopimus OKL Uudenmaan piirin kanssa jatkuu. Uudenmaan piirin
jäsenyhdistysten jäsenillä on mahdollisuus hyödyntää Vantaan Energian sähkötarjousta. Ne
yhdistyksemme jäsenet, jotka ovat Suur-Seudun Osuuskaupan asiakasomistajia, saavat nyt Bonusta
Vantaan Energian sähköstä, asiakaspalvelu 09-8290225 ma 8.30 – 18.00, ti - pe 8.30- 16.00.
Lisätietoja kotisivuilta www.vantaanenergia.fi.
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Turku Energian ja Kymenlaakson Sähkön kanssa Suomen Omakotiliitolla on sähkösopimukset.
Kymenlaakson Sähkö Oy, puh. 05-77801, www.kymenlaaksonsahko.fi ja Turku Energia Oy:n
(asiakaspalvelu 0800 1 75808 ma - pe 8.00 -16.30) kanssa. Solmituilla valtakunnallisilla
sähkösopimuksilla Omakotiliiton henkilöjäsenet saavat sähköä jäsenhintaan. Tarkempia tietoja
sähkösopimuksista saa Omakotiliiton kotisivuilta www.omakotiliitto.fi
LÄMMITYSÖLJY
Pysyvästi edullinen lämmitysöljyn tilaaminen Teboilin kautta jatkuu. Yli 16 vuotta jatkunut
yhteistyömme on saavuttanut jäsenistön keskuudessa hyvän vastaanoton. Maksuton tilaus- ja
palvelunumero 0800 183 300 (0800 183 20 på svenska), mainitse tilauskoodi 745961. Tarjouksen ja
tilauskoodin mukaiset hintatiedot ovat saatavilla klo 07.00 – 17.00 välisenä aikana yllä olevista
numeroista. Tilauksen voi jättää myös iltaisin ja viikonloppuisin mainitsemalla tilauskoodin 745961.
Kanta-asiakkaana saat Kotilämpöbonusta 10 – 20 €/vuosi, edellisen tilauksesi mukaan. Kevään 2011
Uudenmaan piirin paikallisyhdistysten jäsenille tarkoitettu lämmitysöljykampanja on 1.4. – 31.5.2011.
Hyödynnä etusi!
ÖLJYSÄILIÖIDEN TARKASTUS
OKL Uudenmaan piirillä on sopimukset öljysäiliöiden tarkastuksesta Suomen Säiliöpuhdistus ja –
Tarkastus Oy:n ja Säiliö Ykköset Oy:n kanssa.
Yhteystiedot:
Suomen Säiliöpuhdistus ja – Tarkastus Oy, Jäspilänkatu 28, Kerava
Työtilausten yhteyshenkilö Ilkka Niskanen Puh. 0400-686 368, 09-294 5379
spilkka@elisanet.fi
Ly nro: 0893002-6
Tukesin lupanro: 2991/332/96
Säiliö Ykköset Oy, Talvitie 14, Kokkola
Tilaukset ja tiedustelut Pekka Makkonen Puh. 0400 - 167 769
pekka.makkonen@sailioykkoset.fi
Ly nro: 20882583-5
Tukesin lupanro: 1131/33/2007
SUOMEN OMAKOTILIITON TARJOAMIA MUITA ETUJA JA PALVELUJA
Suomen Omakotiliitto tarjoaa mm. seuraavia etuja ja alennuksia jäsenilleen:
•
Omakotilehti 5 krt/vuosi
•
Lakineuvontaa ja alennusta tiettyjen lakitoimistojen palveluista
•
Korjausrakennusneuvontaa
•
Energianeuvontaa
If vahinkovakuutuksesta alennusta
Ramirent tarjoaa alennusta jäsenyhdistysten jäsenille laitteistaan
Raksystems Oy:n alennus kuntotarkastuksista
Rakennustieto Oy:n kirjakaupoista alennusta kirjoista
Viking Linen risteilyistä alennusta
Restel Group (esim. Cumulus- ja Rantasipi-hotellit) hotelleista alennusta
Securitas Direct Oy Verisure-kodinturvapalvelut erikoistarjouksena
IVT ilmalämpöpumpuista alennusta
Saunarekka Collection kylpytynnyrit alennuksella
Messujen sisäänpääsymaksuista alennusta, esimerkiksi OmaKoti-messuille kaksi yhden hinnalla
Kotisivuiltamme www.omakotiyhdistyslohja.fi löydät myös paljon muuta hyödyllistä ja
ajankohtaista tietoa mm. tulevista tapahtumista, kotitalousvähennyksestä, energiatodistuksesta,
kuntotarkastuksesta, haja-asutusalueiden jätevesiasetuksesta jne.
Muistathan, että myös Suomen Omakotiliitto ja Uudenmaan piiri tarjoavat laajat jäsenedut.
Suomen Omakotiliiton edut löydät heidän kotisivuiltaan: http://www.omakotiliitto.fi/jasenetu sekä
Uudenmaan piirin edut löydät täältä: http://www.omakotiliitto.fi/uusimaa

HYÖDYNNÄ JÄSENETUSI, SE ON SELVÄÄ SÄÄSTÖÄ!
Jäsenmaksu vuodelle 2011 on vain 18,00€
Terveisin Lohjan Seudun Omakotiyhdistyksen hallitus
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