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JÄSENTIEDOTE 01/2012                               9.3.2011 

    

  TERVETULOA SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN KEVÄTKOKOUKSEEN 

 

Aika:  Maanantaina 19.3.2011 klo 18.00 (kahvitarjoilu alkaen klo 17.30) 

Paikka:  Lohjan kaupungintalo Monkola, valtuustosali, Karstuntie 4, 08100 Lohja  

 

Sääntömääräisten kevätkokousasioiden lisäksi liittokokousedustajien valinta – esityslistan saat 

paikan päältä 

 

 

  LÄMPÖSANEERAUS- JA ENERGIAILTA  KEVÄTKOKOUKSEN ALUSSA 

 

Kokouksen alussa klo 18.00 – 20.00 todella ajankohtaiset luennot lämpösaneerauksesta ja 

energiasta:  

o Korjaus- ja energia-avustusten haku ja lupa-asiat  

Lohjan kaupungin rakennusvalvonta, toimistoinsinööri Nina Turpeinen  

o Lämpösaneerauskartoitus ja esimerkkejä ratkaisuista olemassa olevien 

järjestelmien rinnalla  

Ekolämmöx Tmi, energia-asiantuntija Kari Balk 

o Miksi vaihtaisin maalämpöön 

Max’s Energy Oy, toimitusjohtaja Peter Söderlund 

o Keskustelua 

 

Tuo myös ystäväsi ja naapurisi kuulemaan asiantuntijoita ajankohtaisista aiheista! 

 

 OMAKOTITALKKARI AUTTAA - HYÖDYNNÄ  ERINOMAINEN JÄSENETUSI! 

 

Yhdistyksemme aloittama 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 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-, 

viemärityöt, kiipeäminen puihin, katolle tai räystäille. Nämä rajaukset johtuvat 
vakuutusyhtiöiden kanssa tehdyn vastuuvakuutuksen määräyksistä 

Palvelun hinta on 8€/t minimiveloituksen 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 041-7094001. 

http://www.omakotiyhdistyslohja.fi/
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 TULEVIA TAPAHTUMIA 

 

Yhdistyksemme on mukana seuraavissa tapahtumissa: 

 Puukeskus. Kattolaskentapäivä la 17.3.2012 klo 9:00-13:00.  

 Fortum-raati jatkaa toimintaansa. Seuraava raati  to 22.3.2012 

 Agrimarket Multasormi avajaiset pe 30.3.2012 

 Omakotipäivä pe 30.3.2012. Lippu salkoon! 

 Oma Koti-messut  29.3. – 1.4.2012 Helsingin Messukeskuksessa. Jäsenkortilla kaksi 

yhden hinnalla! 

 Home- ja kosteusvaurioiden ehkäisy seminaari ti 17.4.2012 Monkolassa 

valtuustosali. Katso lisätietoja ajankohtaista osiosta 

 Agrimarket Multasormi pe 27.4. ja 28.4.2012 15-juhlavuoden merkeissä tuote-

esittelijöitä ja tarjouksia  

 Puukeskus kevätkauden avajaiset toukokuussa, seuraa ilmoituksia 

 Rosk’n Roll Oy AB teemapäivä la 12.5.  

 Asunto-messut Tampereella 13.7. - 12.8.2012. Tulemme järjestämään bussiretken 

messuille.  

 Sammatti, Karjalohja,  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 

 

Jäsenmäärämme kasvoi viime vuonna reippaasti ja jäseniä on nyt yli 1200. 

Saavutimme Uudenmaan piirin alueella kakkossijan jäsenhankinnassa. Hyvät ja monipuoliset 

jäsenedut ovatkin vauhdittaneet jäsenmäärämme kasvua. Muista hyödyntää kaikki etusi! 

 

Home- ja kosteusvaurioden ehkäisyseminaari ti 17.4.2012 klo 18.00 - 21.00 Monkolassa 

valtuustosalissa. Kahvitarjoilu klo 17.30 – 18.00. Tilaisuus on kaikille avoin, mutta vaatii 

rajoitetun osanottajamäärän vuoksi ennakkoilmoittautumista tekstiviestillä puh. 040-506420 

tai sähköpostilla timo.huhtaluoma@kolumbus.fi. Tilaisuuden järjestäjänä Suomen 

Omakotiliiton Uudenmaan piiri. Huippuasiantuntijoina seminaarissa ovat: 

o Kosteus ja home asumisen haittana. Juhani Pirinen, tekniikan tohtori, 

Ympäristöministeriö, kosteus- ja hometalkoot projektin ohjelmapäällikkö 

o Korjaa aikaisemmin kuin myöhemmin. Jukka Jaakkola, toimitusjohtaja, 

Pienrakentamisen kehittämiskeskus PRKK 

o Vakuutusten korvaavuus kosteusvauriohin ja suurimmat syyt 

vaurioihin. If vahinkovakuutusyhtiö Oy vakuutusjohtaja Veli-Pekka Kemppinen 

 

Kerromme seminaarista tarkemmin myöhemmin kotisivuillamme ja järjestöpalstalla. 

Tervetuloa! 

 

ATK-kurssi ikäihmisille kurssi on juuri menossa ja päättyy toukokuussa. Yritämme 

järjestää syksyllä uuden kurssin. 

  

Vuosittain julkaistava Omakotinen 2012 jäsenlehti, joka sisältää paljon hyödyllisiä 

artikkeleita, ilmestyy huhtikuun puolessa välissä ja postitamme sen kaikille jäsenillemme. 

 AJANKOHT 

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 varsinaisena 

jäsenenä Uudenmaan piirin hallituksessa sekä he kuuluvat piirin Asumisen edunvalvonta-

työryhmään.  Lisäksi Veikko Häyrinen on jäsenenä Suomen Omakotiliiton 

edunvalvontatoimikunnassa ja kehitystyöryhmässä. 

 

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.  

 

mailto:timo.huhtaluoma@kolumbus.fi
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HALLITUKSEN JÄSENET  

 

Kotisivuiltamme  www.omakotiyhdistyslohja.fi  löydät myös paljon hyödyllistä ja 

ajankohtaista tietoa mm. tulevista tapahtumista ja pientaloasukkaille tärkeistä asioista. 

 

 

Haluatko tietää lisää jäseneduista, palveluista tai tulevista tapahtumista? Antaa palautetta tai 

kertoa miten voisimme kehittää toimintaamme. Ota yhteyttä!  

Pj. Veikko Häyrinen p. 040 5057756;  Vpj. Anja Aaltonen p. 0440 331950;  Sihteeri Anja Åvall 

p. 050 5755745;  2. sihteeri Juha Ourila p. 040 5523266;  Varainhoitaja Juhani Viljanen      

p. 0400 475145;  talkkaritoiminnan työnjohtaja Arvo Seppänen p. 040 5717161;  Matti 

Holmsten p. 040 4193999;  Markku Leskinen p. 050 3100130;  Antti Mäki-Kojola p. 040 511 

9656;  Tarja Putkonen p. 050 3708130;  Ahti Karhapää p. 0400 470127;  Hardy Skog 0400 

432050;  Aimo Perälä p. 041 4348962;  Jarmo Kuningas p. 044 3324376;  Vesa Siljamo       
p. 040 7154815;  kunniajäsen Pekka Myllyniemi p. 050 3080540                      

Tarkemmat vastuualueet ja sähköpostiosoitteet kotisivuiltamme ja Omakotinen jäsenlehdestä. 

 

 JÄSENEDUT VUODELLE 2012 

 

PAIKALLISET 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 UUSI! 

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

 Astematik Oy, puh. 040-715 4815 Alennusta Ouman ja Onninen LVI-tuotteista 

UUSI! 

 Ekolämmöx Tmi, puh. 050-301 7431 Energia-asiantuntijapalveluita 

jäsenalennuksella UUSI! 

 Veli Kebab & Pizza, puh. 019-333 311. Jäsenealennus normaalihintaisista pihveistä 

UUSI! 

 Verona kukkakauppa, puh. 019-331 408. Jäsenalennusta UUSI! 

 Lohjan Kopio, puh. 019-324 637 UUSI! 

 A-Katsastus, puh. 075323 2403. Alennusta katsastuksesta ja mahdollisesta 

pakokaasumittauksesta.  

 Lohjan Info Kirjakauppa, puh. 0440-743671. Alennusta jäsenkortilla 

 Koto-Inssi Oy, puh. 0400-699478. Alennusta Nunnauuni takoista 

 Teboil, yhteystiedot katso öljysopimuksett kohdasta. Lämmitysöljyä 

jäsenetuhintaan 

 Vantaan Energia Oy, asiakaspalvelu puh. 09-8290225. Sähköä jäsenetuhintaan, 

lisäksi SSO-jäsenenä bonusta. Nyt myös 1- ja 2-vuotiset sopimukset! 

 RTV-Yhtymä, puh. 019-2882900.  Merkittävän jäsenalennuksen lisäksi saat myös 

ykkösbonusta! 

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

jäsenkortilla.  

 K-Rauta, puh. 019-357511.  Tietyista tuotteista jäsenalennus 

 Lohjan Lukkopalvelu, puh. 010309 8405. Alennusta 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.  

http://www.omakotiyhdistyslohja.fi/
http://www.omakotiyhdistyslohja.fi/
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 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 

 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 

 Virkblad Oy, puh. 019-324243. Renkaat, alumiinivanteet ja tuulilasit 

ammattiautoilijan hintatason mukaan 

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

 

Voit vuokrata käyttöösi veloituksetta energiamitttarin kodinkoneesi energiankulutuksen 

mittaamiseksi tai pintalämpömittarin asuntosi lämpövuotojen selvittämiseksi. Ota 

yhteyttä Anja Aaltonen, puh: 0440-331 950  

 

SÄHKÖSOPIMUKSET 

 

Vantaan Energian sähkösopimus OKL Uudenmaan piirin kanssa jatkuu.Nyt myös  Suur-

Seudun Osuuskaupan asiakasomistajana saat Bonusta Vantaan Energian sähköstä, 

asiakaspalvelu 09-8290225. Lisätietoja kotisivuilta www.vantaanenergia.fi.  

 

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 0800 1 75808.  

 

LÄMMITYSÖLJY 

 

Pysyvästi edullinen lämmitysöljyn tilaaminen Teboilin kautta jatkuu. Yli 17 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 2012 Uudenmaan piirin paikallisyhdistysten jäsenille tarkoitettu lämmitysöljykampanja 

on 1.4. – 31.5.2012. Hyödynnä etusi! 

 

SUOMEN OMAKOTILIITON TARJOAMIA MUITA ETUJA JA PALVELUJA 

 

Suomen Omakotiliitto valvoo valtakunnallisena edunvalvontajärjestönä pientaloasukkaiden 

ja vapaa-ajan asunnon haltijoiden etua Suomessa. Suomen Omakotiliittossa on jäsenenä yli 

75000 taloutta. Suomen Omakotiliiton jäsenedut löydät Omakotinen-lehdestä tai netistä 

http://www.omakotiliitto.fi/jasenetu . Uudenmaan piirin edut löydät niinikään Omakotinen- 

lehdestä tai netistä  http://www.omakotiliitto.fi/uusimaa  

 

 

  

 HYÖDYNNÄ KAIKKI JÄSENETUSI, SE ON SELVÄÄ SÄÄSTÖÄ! 

 

Jäsenmaksu vuodelle 2012 on vain 18,00€ 

 

Terveisin Lohjan Seudun Omakotiyhdistyksen hallitus 

http://www.vantaanenergia.fi/
http://www.kymenlaaksonsahko.fi/
http://www.omakotiliitto.fi/jasenetu
http://www.omakotiliitto.fi/uusimaa

