Keravan Omakotiyhdistys
Omakotiliitto ja omakotiyhdistykset toimivat asumisen
puolesta koko Suomessa! Olemme omakotitalo- ja muiden
pientaloasukkaiden sekä vapaa-ajan asukkaiden järjestö.
Viimeaikaisia yhteisiä saavutuksiamme ovat muun muassa
jätevesilainsäädännön uudistus, kotitalousvähennyksen
laajeneminen, sähkön siirtomaksujen korotuskatto ja työ
energiatodistuksen järkevöittämiseksi.

Liity jäseneksi –
Ota edut itsellesi!
Liittyminen käy kätevästi verkossa www.omakotiliitto.fi tai

alla olevalla lomakkeella, jonka postimaksu on maksettu puolestasi!

9 hyvää syytä liittyä:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Lakineuvonta
Rakennusneuvonta
Energianeuvonta
Piha- ja puutarhaneuvonta
Talon huoltokirja
Omakotilehti
Alennukset jäsenkortilla
Piirin ja yhdistyksen jäsenedut,
tapahtumat & retket
9. Vahva valtakunnallinen järjestö
puolustaa ja valvoo etujasi

LIITTYMISLOMAKE – POSTITA JO TÄNÄÄN JA OTA EDUT ITSELLESI!
Kyllä! Haluan liittyä Keravan Omakotiyhdistykseen!
Täytä ainakin tähdellä * merkityt kohdat
Etu- ja sukunimi*

Syntymäaika (pp.kk.vvvv)

Lähiosoite*

Omakotiliitto
maksaa
postimaksun

Postinumero- ja toimipaikka*
Sähköposti
Puhelin*
Paikallisyhdistys

Tunnus 5005655
00003 VASTAUSLÄHETYS

Keravan Omakotiyhdistys

Jäsenhankkijan numero (täytä, mikäli tiedät)
Minulle

saa

ei saa lähettää suoramarkkinointipostia

KERAVAN OMAKOTIYHDISTYS
Toukolantie 20, 04200 KERAVA

www.keravanomakoti.net

Kaavoitus ● Rakentaminen ● Ympäristö ● Turvallisuus ● Asumiskulut ● Yhteisöllisyys
MIKÄ ON KERAVAN OMAKOTIYHDISTYS?
Olemme sitoutumaton yhdistys, joka valvoo pientaloasukkaiden etuja
Keravalla. Yhdistys perustettiin 1946 ja jäseniä on noin 1 150.
Jäsenistössämme ovat edustettuina Keravan kaikki kaupunginosat
lukuun ottamatta Jokivartta, jossa on oma yhdistys. Asuitpa omakoti-,
pari- tai rivitalossa olet tervetullut jäseneksi ja myös mukaan aktiiviseen
toimintaan.

Yhdistyksen toiminta
Pyrimme vaikuttamaan pientaloasumisen edellytyksiin Keravalla
tekemällä asumiseen ja ympäristöön liittyviä aloitteita sekä antamalla
lausuntoja kaupungin kaavaesityksissä.

”Tavoitteenamme on, että
puolet uudesta asuntokannasta olisi pientaloasuntoja.”
Jäsenille olemme hankkineet jäsenetuja asumiseen, talon hoitoon ja
remontointiin sekä pihan ylläpitoon liittyviä palveluja ja tuotteita
tarjoavista lähiseudun yrityksistä. Lisäksi meillä on vuokravälineitä
pihan hoitoon.

JÄSENETULIIKKEET 2018
Aliina
Apuisäntä Oy
Delete Finland Oy
Exatell Oy
Kelloliike T. Soikkeli
Keravan Lukko Oy
Maalikauppa Väripirtti
Metsäpalvelu Rantanen Oy
MS-Valaistus Oy
Muhevainen Oy
Nuohoojapojat Oy
OP Kiinteistökeskus Uusimaa LKV
Optikko Lintukorpi Oy
Putkiset Oy
RTV Kerava
Teboil-Kannisto
Tähtiprojektit Oy
Tyykipuoti

Järjestämme luento- ja esitelmätilaisuuksia mm. pientalon ja pihan
hoitoon sekä pientalon kauppaan ja turvallisuuteen liittyvistä aiheista.
Teemme myös teatterimatkoja sekä kesäisin retkiä koti- tai ulkomailla.
Viime vuosina mm. Petroskoihin, Gotlantiin, Klapeidaan ja kesällä 2018
tutustumme Norjan vuonoihin.
Yhdistyksen jäsenkirje ilmestyy 4 kertaa vuodessa. Lisäksi tiedotamme
paikallislehtien tapahtuma- ja yhdistyspalstoilla sekä verkkosivuilla
osoitteessa www.keravanomakoti.net sekä Facebookissa. Jäsenmaksu
on 24 euroa vuodessa.

Tervetuloa jäseneksi!
Harri Hänninen
Puheenjohtaja

Petri Leino
varapuheenjohtaja

JÄSENLEHTI
Luotettavaa ja riippumatonta tietoa
pientaloasumisesta, ajankohtaista
asiaa monipuolisesti asumisen eri
osa-alueilta. Tee nyt tärkeä
liittymispäätös ja ota edut itsellesi!
Laki- ja rakennusneuvonta,
jäsenlehti ja sähköinen huoltokirja
ovat vain murto-osa kaikista niistä
eduista ja alennuksista, joita
jäsenkortilla saat!
Lue lisää www.omakotiliitto.fi

Lue lisää toiminnastamme: www.keravanomakoti.net

