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7.11.2012

Tervetuloa sääntömääräiseen
syyskokoukseen
Maanantaina 19.11.2012 klo 18.00 (Kahvitarjoilu alkaen klo 17.30)
Lohjan kaupungintalo Monkola, valtuustosali
Karstuntie 4, 08100 Lohja

Vuoden varrella
järjestetyt tietoiskut ja
seminaarit saavuttivat
suuren suosion.
Teimme retken myös
asuntomessuille
Tampereelle.

Esillä sääntömääräiset syyskokousasiat - esityslistan saat paikan päällä!
Syyskokouksen alussa mielenkiintoinen luento
Tilaisuuden alussa klo 18.00 – 19.00 Tmi Ekolämmöx, energia-asiantuntija
Kari Balk kertoo:
•
•
•

Miten valitsen sopivan lämmitysjärjestelmän pientaloon
E-luku ja energiatodistus
Talojen lämpökuvaukset ja tiiveysmittaukset

Lämpösaneeraus- ja energiailta maaliskuussa

Tuo myös ystäväsi ja naapurisi kuulemaan asiantuntijaa ajankohtaisista aiheista!

Ennakkotieto

Järjestämme konsertti- ja tutustumismatkan
Musiikkitaloon Helsinkiin 8.3.2013
Järjestämme bussiretken Lohjalta
Radion sinfoniaorkesterin konserttiin pe 8.3.2013 klo 19:00 alkaen konserttisalissa. Konsertin
kapellimestarina toimii Sakari
Oramo. Ennen konserttia tutustumiskierros Musiikkitaloon. Lisätietoja myöhemmin kotisivuilla ja
järjestöpalstoilla.
Ennakkoilmoittautumiset Anja Åvall, sähköposti anja.avall@kuituposti.fi
puh. 019- 325 358 tai 050 575 5745

Home- ja kosteusseminaari
huhtikuussa

Bussiretki asuntomessuille
elokuussa

usi!

Päivitä muuttuneet
tietosi
Ovatko tietosi muuttuneet? Lisää
sähköpostiosoite tai päivitä tietosi kotisivuillamme: www.omakotiyhdistyslohja.fi, liittyminen linkin kautta.
Kotisivuilta www.omakotiyhdistyslohja.fi löydät myös jäsenetuliikkeiden yhteystiedot sekä paljon muuta hyödyllistä ja
ajankohtaista tietoa mm. tulevista tapahtumista ja pientaloasukkaalle tärkeistä asioista.

Uudet jäsenkortit postitetaan ensi vuoden helmikuussa. Muista
pitää aina jäsenkorttisi mukana ja
hyödynnä kaikki etusi asioidessasi jäsenetuliikkeissä.

Teboilin syksyn lämmitysöljykampanja

et
Hyödynnä

Teboil tarjoaa 1.10. – 30.11.2012 Uudenmaan piirin
paikallisyhdistysten jäsenille lämmitysöljyä kampanjahintaan. Maksuton tilaus- ja palvelunumero
0800 183 300 (0800 183 20 på svenska), mainitse
tilauskoodi 745961. Tarjouksen mukaiset hintatiedot ovat saatavilla klo
07.00 – 17.00 välisenä aikana yllä olevista numeroista. Tilauksen voi jättää
myös iltaisin ja viikonloppuisin mainitsemalla tilauskoodin. Kanta-asiakkaana saat Kotilämpöbonusta 10 – 20 €/vuosi, edellisen tilauksesi mukaan.

ATK-taidot ikäihmisille jatkuu
ATK-taidot ikäihmisille alkeis- ja jatkokurssit saavat jatkoa 5.3.2013 alkaen. ATK-perustaitojen,
internetin ja sähköpostin käytön opetteleminen
aikuisiässäkin on helppoa ja hauskaa!
Ilmoittaudu jo nyt kurssille rajoitetun osallistujamäärän vuoksi.
Lisätietoja Anja Åvall puh: 019-325 358 tai 050 575 5745

Fortumin asiakasraati
Yli viisi vuotta toiminut Fortum asiakasraati jatkaa toimintaansa.
Muista tapahtumista ja tilaisuuksista tiedotamme kotisivuillamme ja 		
järjestöpalstalla, kun ajankohdat ovat tiedossa.

Yhdistyksemme omakotitalkkaritoiminta on otettu hyvin vastaan. 			
Omakotitalkkari tarjoaa jäsenistöllemme erilaisia kiinteistön- ja kodinhoitoon
liittyviä palveluja. Hyödynnä sinäkin jäsenetusi!
Omakotitalkkaritoiminta on ensisijaisesti ikääntyvälle omakotiväestölle tarkoitettu palvelumuoto, jonka
tavoitteena on, että seniori-ikäiset
omakotiasujat voisivat jatkaa asumistaan omissa kodeissaan mahdollisimman pitkään.
Mitä omakotitalkkari tekee? Omakotitalkkarin tehtäviin kuuluvat periaatteessa samat työt, joita omakotiasuja on kotonaan itsekin tehnyt,
kuten polttopuiden teko ja sisään
tuonti, nurmikoiden hoito, pensaiden ja pensasaitojen leikkaus ja hoi-

to, 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-, viemärityöt, kiipeäminen puihin, katolle tai räystäille. Nämä
rajaukset johtuvat vakuutusyhtiöiden
kanssa tehdyn vastuuvakuutuksen
määräyksistä
Palvelun hinta on 8€/t minimiveloi-

tuksen ollessa 2 tuntia. Lisäksi tulevat matkakulut. Maksu suoritetaan
omakotitalkkarilta saatavalla tilisiirrolla. Maksu kuuluu kotitalousvähennyksen piiriin.
Mikäli et ole jäsen, voit liittyä jäseneksi ensimmäisen omakotitalkkarin
käynnin yhteydessä täyttämällä häneltä saatava liittymislomake tai kotisivuillamme www.omakotiyhdistyslohja.fi
Tilaa omakotitalkkari ja sovi palvelun
ajankohta soittamalla suoraan omakotitalkkarille numeroon 0417094001.

Lohjan Seudun Omakotiyhdistyksen
yhteistyökumppanit ja jäsenedut
Lohjan Seudun Omakotiyhdistyksellä on seuraavat paikalliset yhteistyökumppanit, jotka tarjoavat jäsenetuja ja tukevat toimintaamme. Jäsenedut saat vain esittämällä voimassa olevan jäsenkortin. Yhteystiedot ja tarkemmat
tiedot jäseneduistasi löydät kotisivuilta www.omakotiyhdistyslohja.fi
Lohjan Puhtaanapito, puh 019-357 301
Alennusta vaihtolavoista, kaivojen
tyhjennyksistä ja myydyistä astioista

RTV-Yhtymä, puh. 019-2882 900.
Merkittävän jäsenalennuksen lisäksi saat
myös ykkösbonusta!

S-Rauta Lohja, puh. 0753030 3460
Alennusta normaalihintaisista tuotteista

Puukeskus Oy, puh. 02055 66201.
Rakentaja-alennus puu-ja rautakauppatavarasta jäsenkortilla.

Astematik Oy, puh. 040-715 4815
Alennusta Ouman ja Onninen LVI-tuotteista
Ekolämmöx Tmi, puh. 050-301 7431
Energia-asiantuntijapalveluita jäsenalennuksella
Veli Kebab & Pizza, puh. 019-333 311.
Jäsenealennus normaalihintaisista
pihveistä
Verona kukkakauppa,
puh. 019-331 408. Jäsenalennusta
Ellan Kukka,
puh. 019-324 127. Jäsenalennusta
Lohjan Kopio, puh. 019-324 637
A-Katsastus, puh. 075323 2403.
Alennusta katsastuksesta ja mahdollisesta
pakokaasumittauksesta.
Lohjan Info Kirjakauppa,
puh. 0440-743671. Alennusta jäsenkortilla
Koto-Inssi Oy, puh. 0400-699 478.
Alennusta Nunnauuni takoista
Teboil, yhteystiedot katso syksyn
lämmitysöljykampanja edelliseltä sivulta.
Lämmitysöljyä jäsenetuhintaan
Vantaan Energia Oy,
asiakaspalvelu puh. 09-8290 225.
Sähköä jäsenetuhintaan, lisäksi SSO-jäsenenä bonusta. Nyt myös 1- ja 2-vuotiset
sopimukset!

K-Rauta, puh. 019-357 511.
Tietyista tuotteista jäsenalennus
Lohjan Lukkopalvelu, puh. 010309 8405.
Alennusta lukitustuotteista
LVI-Duo ay, puh. 044-5359 326.
LVI-työt
Kylpylähotelli Päiväkumpu,
puh. 0306 0840. Omakotinen lehdessä
alennusseteli.
Kelloliike Rantanen Ky,
puh. 019-331 446. Alennusta tietyistä
tuotteista.
Alternative Solutions Finland Oy,
puh. 045-1395 140.
Alennusta aurinkolämpöjärjestelmätuotteista.

Hyödynnä jäsenetusi!
Laroc, puh. 044-5757 689.
Alennusta tuotteista ja palveluista, esim.
ilmalämpöpumput
Suur-Seudun Osuuskauppa,
puh. 075 3030 1010. Bonusta sähköstä
Agrimarket-Multasormi,
puh. 010 7683 231
Länsi-Uudenmaan Säästöpankki,
puh. 019-0290412000
Sp-koti Oy, Lohjan toimipiste, puh.
010322 9350. Alennusta välityspalkkiosta
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

Max’s Energy, puh. 0440-979 973.
Lämmitysratkaisut uudis- ja saneerauskohteisiin.

Virkblad Oy, puh. 019-324243.
Renkaat, alumiinivanteet ja tuulilasit
ammatti-autoilijan hintatason mukaan

Cramo Finland Oy, puh. 010 6612 600.
Alennusta työkalu- ja laitevuokrauksesta.

Saul International, puh. 040-8582884.
Maalaus ja muut rakennusalan työt

Lähi Tapiola, puh 019-311 130.
Jäsenedut ovat laajentuneet, pyydä
vakuutustarjous!
Ramirent, puh. 020 7502 590.
Paikallisesti neuvoteltu suurempi alennus
jäsenistöllemme
Kymenlaakson Sähkö Oy,
puh. 05-77801. Sähkösopimus jäsenetuhintaan

Voit vuokrata käyttöösi veloituksetta energiamitttarin kodinkoneesi
energiankulutuksen mittaamiseksi
tai pintalämpömittarin asuntosi
lämpövuotojen selvittämiseksi.
Ota yhteyttä Anja Aaltoseen,
puh: 0440-331 950

Sähkösopimukset
Vantaan Energian ja Uudenmaan piirin sähkösopimus
Vantaan Energian ja Uudenmaan piirin sähkösopimus
jatkuu vuoden 2014 loppuun saakka. Sähkösopimuksen
voivat tehdä Uudenmaan piiriin kuuluvien omakotiyhdistyksien jäsenet, kun sähköä ostetaan asiakkaan
vakituiseen asuntoon tai johonkin toiseen kohteeseen.
Asiakkaalla on mahdollisuus liittää sähkönmyyntisopimukseensa useita sähkönkäyttöpaikkoja. Käyttöpaikka
voi sijaita muualla Suomessa kuin Uudenmaan piirin ja
sen jäsenyhdistysten toimialueella. Sopimuksen mukainen sähkönmyyntisopimus on asiakkaan puolelta
voimassa toistaiseksi tai määräajan.
Vantaan Energialla on sopimuksessa lisäetuna tarjolla
HOK-Elannon, Varuboden-Oslan ja Suur-Seudun Osuuskaupan (SSO) S-Bonus. Lisätietoja asiakaspalvelu
09-8290225 www.vantaanenergia.fi tai yhdistyksemme
kotisivuilta.

Sähköä jäsenhintaan
Turku Energian ja Kymenlaakson Sähkön kanssa on
Suomen Omakotiliitolla sähkösopimukset. Kymenlaakson
Sähkö Oy, puh. 05-77801, www.kymenlaaksonsahko.fi ja
Turku Energia Oy:n asiakaspalvelu puh. 0800 02500,
www.turkuenergia.fi.

Suomen Omakotiliiton ja
Uudenmaan piirin tarjoamia
etuja ja palveluja:
Suomen Omakotiliitto valvoo valtakunnallisena edunvalvontajärjestönä pientaloasukkaiden ja vapaa-ajan asunnon haltijoiden
etua Suomessa. Suomen Omakotiliitossa on jäsenenä yli 75000
taloutta. Suomen Omakotiliiton jäsenedut ja palvelut löydät
Omakoti-lehdestä tai netistä www.omakotiliitto.fi/jasenetu
Uudenmaan piirin edut löydät Omakotinen- lehdestä tai netistä
www.omakotiliitto.fi/uusimaa
Yhdistyksemme kotisivuilta www.omakotiyhdistyslohja.fi
löydät lisätietoja kaikista jäseneduistasi.
Hyödynnä jäsenetusi, se on selvää säästöä!

Tuo ystäväsi ja naapurisi
mukaan syyskokoukseen ja
mukaan toimintaan!

Hallituksen jäsenet
Puheenjohtaja
Veikko Häyrinen
040 5057756

Varainhoitaja
Juhani Viljanen
0400 475145

Varapuheenjohtaja
Anja Aaltonen
0440 331950

Talkkaritoiminnan työnjohtaja
Arvo Seppänen 040 5717161

Sihteeri
Anja Åvall
050 5755745
II sihteeri
Juha Ourila
040 5523266

Kunniajäsen
Pekka Myllyniemi, 050 3080540
Tarkemmat vastuualueet ja sähköpostiosoitteet kotisivuiltamme ja
Omakotinen jäsenlehdestä

Matti Holmsten, 040 4193999
Markku Leskinen, 050 3100130
Antti Mäki-Kojola, 040 511 9656
Tarja Putkonen, 050 3708130
Ahti Karhapää, 0400 470127
Hardy Skog, 0400 432050
Aimo Perälä, 041 4348962
Jarmo Kuningas, 044 3324376
Vesa Siljamo, 040 7154815

Muistathan Omakotiliiton tarjoamat ilmaiset laki-, rakennus-, energia-, ja pihaneuvonnat!

