Ajantasaiset edut ja lisää tietoa  omakotiliitto.fi/jasenetu. Jos sinulla ei ole internetiä, voit
soittaa Omakotiliiton toimistolle puh. 09 680 3710 saadaksesi yhteistyöyritysten yhteystiedot.

If Vahinkovakuutus Jäsenetu henkivakuutuksesta.

Suomen radonhallinta Radonmittauspurkit jäsenille 35 € /1kpl tai 62 € /2kpl. Alennuksesi siis 13 €
tai 26 €. Huom. 100m2 ja suuremmat asunnot suositellaan mittaamaan kahdella mittalaitteella.
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Forever-kuntoklubit 4 € /kk alennus jäsenmaksusta. Käytössäsi on 13 laadukasta Forever-kuntoklubia ympäri Suomen. Kokeile kolme päivää ilmaiseksi!

RTV Tuoteryhmästä riippuen alennusta 10-35 %,
tarjoustuotteistakin -5 %!
Picote Oy -10 % sukitusmateriaaleista omakotitalon viemäriremontissa.
Verisure 300 € alennus Verisure-paketteihin ja
ilmainen kodinturvakartoitus.

Kevätmessut Helsingissä Jäsenkortilla messuille
kaksi yhden hinnalla. Tapahtumakokonaisuudessa
viidet eri messut: Kevätpuutarha, Asu & Remontoi,
OmaMökki, Sisusta sekä Lähiruoka & Luomu.

mySafety Jäsenenä saat mySafetyn Identiteettivakuutuksen hintaan 6,90 €/kk (norm. 9,90 €/kk).
Alennusta siis yhteensä 36 € vuodessa.

Cramo Alennusta 10–65 % vuokrakoneista ja -laitteista. Näytä jäsenkorttisi jo heti vuokrauksesta
sopiessasi.

DNA DNA Koti 5G -yhteyden asentamisesta alennus 105 €.

Asianajotoimisto Kontturi & Co Oy Ilmaista
neuvontaa 24 tunnin sisällä riita-asioissa.

Radonfix Suomi Radonmittauspurkit 2 kpl jäsenhintaan 78 €. Alennus 15 €.

St1 Jäsenkorttisi on heti käyttövalmis St1:n käteisalennuskortti. Alennus on asemakohtainen ja vaihtelee ajankohdittain. Alennusta myös lämmitysöljystä
numerosta 0800 166 266 tai www.st1.fi

Vesivek-kattoremontti, salaojaremontti tai
rännit Kun tilaat kattoremontin, salaojaremontin,
ränniremontin tai kattoturvatuotteet asennettuna
Vesivekiltä, saat kaupan päälle näppärän Kouru-Kaapo -rännienpuhdistimen!

Raksystems Kodin määräaikaistarkastus jäsenetuhintaan 500 € (sis. alv 24 % + kilometrikorvaus).

Thermo-Logic ja Viking Solutions Eristyksistä
-20 %.

Suomen Talokatsastus Kuntotarkastuksesta -100
€.

Synsam Silmälaseista -30 %, Aurinkolaseista -25
%, Piilolinsseistä -25 %. Lisäksi Synsam Lifestyle
-sopimuksen kuukausimaksusta -20 %. Edut myönnetään kaikista Suomen Synsam-liikkeistä jäsenkorttia näyttämällä.

Virkistyshotelli Yyteri Perushintaisesta majoituksesta ja kaikista norm.hintaisista majoituspaketeista 20 % alennus. Erikoisetuna 1 vrk:n perhepaketti 120 €/vrk. Tarjoukset voimassa ympäri vuoden
paitsi kesäkaudella 1.6.–31.8. ja erikoistapahtumien
aikana. Mainitse varatessasi Omakotiliitto.

PKS Priima -sähkösopimus 50 % alennus pörssisähkön kuukausimaksusta. Etusi 21 €. Katso ajantasaiset edulliset sähkösopimushinnat www.omakotiliitto.fi/pks.

RVS Technology 15 % alennus verkkokauppaostoksista.

Telepapat Kotipuhelin ja liittymä samassa paketissa. Alennus 10 % liittymän kuukausimaksusta.

Helsingin Tehotorjunta Oy Alennusta 10 %
palveluista.

Laajavuoren Hiihtokeskus Laajis Tunti- ja päivälipuista -10 %.

Sisäilmahuolto Omakotitalon ilmanvaihdon puhdistuksesta alennusta 30 €.

Ledstore 10 % alennus normaalihintaisista tuotteista. Myös veloitukseton valaistussuunnittelupalvelu remontoijille ja rakentajille.
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Katsastuskontti Henkilö- ja pakettiauton katsastuspaketti -10% norm. pakettihinnasta. Myös auton
kuntotarkastus -10% normaalista hinnasta. Etu
koskee myös mahdollista nettivaraajan etuhintaa.
Esitä jäsenkorttisi.

Kotipuutarha-lehti Jäsenetuna -15 € norm. vuosihinnasta tai -7 € /puolivuotta. Tilaukseen sisältyy
digilehti.

Viking Line Alennuksia risteilyistä. Tutustu tarjouksiin www.vikingline.fi/edut/omakotiliitto.

Tallink Silja Liity Club One -jäseneksi veloituksetta, suoraan Silver-tasolle. Silver-tason etuihin kuuluu mm. jopa 20 % perusalennus tietyistä normaalihintaisista tuotteista.

Asta-messut 3.–5.2.2023 Tampereen Messu- ja
Urheilukeskuksessa. Pääsyliput puoleen hintaan
Ticketmasterin verkkokaupasta ticketmaster.fi/asta-messut/omakotiliitto. Käytä koodia OMAKOTILIITTO. Huom! Etulippuja ei myynnissä tapahtumapaikalla.

OPI UUTTA
WEBINAAREISSA
Omakotiliiton webinaarit eli
verkkokoulutukset ovat ilmaisia
jäsenille. Katso tulevat webinaarit
 omakotiliitto.fi/webinaarit
Kirjautumalla jäsensivuille voit
katsoa tallenteet yli 20 webinaarista, joissa aineina kiinteistökauppa,
homekoirat, perintövero, sisäilma,
tuhoeläimet ja paljon muuta!

Kysy neuvoa

Omakotiliiton neuvontanumero
puh. 010 80130

Neuvot maksutta* jäsenille. Päiväkohtaiset neuvojat  omakotiliitto.fi/neuvonta

*Omakotiliiton neuvonnat kustannetaan
pääsääntöisesti jäsenmaksuvaroin. Neuvonnasta ei peritä erillistä maksua. Jäsen joutuu
kuitenkin maksamaan omat puhelumaksunsa. Soittaminen 01080- palvelunumeroon
maksaa kaikista kotimaan lanka- ja matkapuhelinverkon liittymistä 0,0835 €/puh +
0,1669 €/min. Hinnat sis. alv. 24%. Eli 10 min
puhelu maksaa vain 1,75 €.
Huom! Neuvontaa ei ole juhlapyhinä tai
niiden aattoina.

Neuvontaan tarvitset jäsennumerosi, jonka löydät jäsenkortista, lehden takakannesta tai laskusta.

Lakineuvonta

ma klo 13–19
ti klo 17–19
ke klo 13–16 ja 17–19

tai kysy sähköisesti

omakotiliitto.fi/neuvonta

tai tapaa juristi

Juristi tavattavissa joka toinen torstai,
parillisilla viikoilla, Helsingissä (Omakotiliiton
toimistolla), Oulussa ja Lahdessa. Henkilökohtaisen lakineuvonnan aika on 20 min klo
15–17 välillä. Ajanvaraukset vain tapaamisiin
Anne Honkasen kautta, puh. (09) 6803 7150,
klo 9–15 välisenä aikana. Huom. Tee ajanvaraus viimeistään edellisen viikon perjantaina!

Juridisk rådgivning på svenska
kl 16–17 på följande dagar: 11.5., 1.6., 3.8.,
7.9., 5.10., 2.11., 7.12.

Rakennusneuvonta

to klo 17–19
Rakennustekniset kysymykset.

Korjausrakennusneuvonta

Haja-asutusalueiden
jätevesineuvonta
to klo 19–20

tai kysy sähköisesti

to klo 13–15
Neuvontaa asunnon muutostöihin ikääntyneille (yli 65-vuotiaille) yhteistyössä Vanhustyön Keskusliiton kanssa.

omakotiliitto.fi/jatevesineuvonta
Verkosta ladattavissa myös jätevesiopas!

Energianeuvonta

Piha- ja puutarhaneuvonta

Seuraavina perjantaipäivinä klo 17–19:
25.3., 8.4., 20.5., 19.8., 23.9., 21.10.

Kysy lämmitysjärjestelmien valinnasta,
käytöstä, investointi- ja käyttökustannuksista
erityisesti saneerauskohteissa mutta myös
uudisrakennuksissa.

ke klo 19–20
Puutarhaneuvonta palvelee nyt
ympäri vuoden!

tai kysy sähköisesti

omakotiliitto.fi/neuvonta
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AdobeStock

23 €
/ 12 kk

Liity jäseneksi
Jäsenmaksun säästät nopeasti takaisin
hyödyntämällä jäsenetuja. Jäsenenä sinulle
kuuluu Omakotiliiton valtakunnalliset edut:
Neuvontaa
• lakiasiat
• rakentaminen
• energia
• jätevesi
• piha ja puutarha

Oman kodin onni,
ison yhteisön voima

Talon huoltokirja

Vahva valtakunnallinen järjestö
puolustaa ja valvoo etujasi

Omakotiliitto tekee jatkuvasti työtä, jotta pientalo- ja vapaa-ajan asukkaiden
etu otettaisiin huomioon poliittisessa päätöksenteossa. Tänä vuonna työn alla
ovat muun muassa
• sähkön siirtohinnat ja niiden kohtuuton nousu
• rakennusten energiatehokkuusdirektiivi
• kiinteistövero.
Vaikuttamistyöllämme on saavutettu tuloksia ja työ jäsentemme etujen
ajajana jatkuu.  omakotiliitto.fi/vaikuttaminen

Liity nyt netissä osoitteessa
 omakotiliitto.fi/jaseneksi

Liittymällä jäseneksi varmistat, että voimme jatkaa tärkeää työtä kaikkien
pientalo- ja vapaa-ajanasukkaiden puolesta!  omakotiliitto.fi/jaseneksi

Omakotilehti

Piirin ja yhdistyksen jäsenedut,
tapahtumat ja retket
Webinaarit

Alennukset jäsenkortilla



Liittymiskortti
Kyllä. Kannatan parempaa asumista ja haluan liittyä Suomen Omakotiliiton
paikalliseen jäsenyhdistykseen. Lähettäkää minulle jäsenkortti ja tilisiirto
jäsenmaksua varten. Osallistun samalla arvontaan ja voin voittaa Applen iPad
-taulutietokoneen. (Arvonta joulukuussa, voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti).
Täytä ainakin tähdellä * merkityt kohdat.

Omakotiliitto
maksaa
postimaksun

Etu- ja sukunimi * .............................................................................................................................
Lähiosoite (vakituinen osoite) * ...................................................................................................
Postinumero- ja toimipaikka * ....................................................................................................
Sähköposti * ........................................................................................................................................
Puhelin * .......................................................................... Syntymäaika ........./........./............
Lohjan Seudun Omakotiyhdistys
Paikallisyhdistys (täytä, mikäli tiedät) .....................................................................................
Jäsenhankkijan jäsennumero (täytä, mikäli tiedät) ............................................................

Omakotiliitto
Tunnus 5005655
00003 VASTAUSLÄHETYS

Asun  Omakotitalossa  Rivitalossa  Paritalossa  Kerrostalossa
 Minulla on vapaa-ajanasunto. Missä kunnassa: ...........................................................
Äidinkieli  suomi  ruotsi

Tietojani  ei saa  saa käyttää suoramarkkinointiin.

Suomen Omakotiliitto ylläpitää keskitetysti jäsenrekisteriä paikallisyhdistysten jäsenistä. Osoitetietoja voidaan luovuttaa kertaluontoiseen suoramarkkinointitarkoitukseen vain
perusteellisen tapauskohtaisen harkinnan nojalla. Tapaukset liittyvät yhteistyökumppanuuksiin ja jäseneduista ja –palveluista kertomiseen. Liiton linjausten mukaan henkilötietojen luovutuksen tulee olla vahvasti yhteydessä järjestötoimintaan ja sen kehittämiseen. Tietojen luovutukset; jäsenedun tarjoaminen: Verisure Oy (tietoja ei luovuteta, jos
jäsentiedoissa on suoramarkkinointikielto). Jäsenedun voimassaolon tarkistaminen; If Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliike, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva, Pohjois-Karjalan
Sähkö Oy, St1. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää luovuttamasta häntä itseään koskevia tietoja. Kiellon voi tehdä puhelimitse, sähköpostilla, kirjallisesti, kotisivuilla
nettilomakkeella tai jäsensivuilla suoraan omiin jäsentietoihin. Suomen Omakotiliitto ry, Asemapäällikönkatu 12 B, 00520 Helsinki, p. 09 680 3710, toimisto@omakotiliitto.fi,
www.omakotiliitto.fi/jasentiedot. Jokaisella jäsenellä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat henkilötiedot. Omakotiliiton tietosuojaseloste: www.omakotiliitto.
fi/tietosuojaseloste.

