
Keuruun Vapaa-ajan asukkaat ry kuuluu Suomen 
vapaa-ajan asukkaiden liittoon, joka taas kuuluu 
Suomen Omakotiliittoon. Yhdistyksen jäsenenä saat 
kaikki Omakotiliiton jäsenedut.

Liity jäseneksi –

ota edut itsellesi!

1. Lakineuvonta
2. Rakennusneuvonta
3. Energianeuvonta
4. Piha- ja puutarhaneuvonta
5. Talon tai mökin huoltokirja
6. Omakotilehti
7. Alennukset jäsenkortilla
8. Paikalliset alennukset ja edut
9. Retket, tapahtumat ja muu 

yhteisöllisyys
10. Vahva järjestö puolustaa ja 

valvoo etujasi

10 hyvää syytä liittyä:

Etu- ja sukunimi* Syntymäaika (pp.kk.vvvv)

Lähiosoite*

Postinumero- ja toimipaikka*

Sähköposti

Puhelin*

Paikallisyhdistys

Jäsenhankkijan numero (täytä, mikäli tiedät)

Täytä ainakin tähdellä * merkityt kohdat

Tunnus 5005655
00003 VASTAUSLÄHETYS

Omakoti-
liitto 

maksaa 
postimak-

sun

LIITTYMISLOMAKE  – POSTITA JO TÄNÄÄN JA OTA EDUT ITSELLESI!

Kyllä! Haluan liittyä Keuruun Vapaa-ajan asukkaisiin!

Liittyminen käy kätevästi verkossa www.omakotiliitto.fi
tai alla olevalla lomakkeella, jonka postimaksu on 
maksettu puolestasi.

Keuruun Vapaa-ajan asukkaat ry

Minulle           saa            ei saa lähettää suoramarkkinointipostia

Keuruun Vapaa-ajan asukkaat ry

Jäsenmaksu vain 25 € vuodessa.

http://www.omakotiliitto.fi/


OMAKOTILEHTI
Jäsenenä saat 

Omakotilehden neljä kertaa 
vuodessa. Luotettavaa ja 

riippumatonta tietoa 
pientaloasumisesta sekä 

ajankohtaista asiaa 
monipuolisesti asumisen eri 

osa-alueilta.

Lue lisää toiminnastamme osoitteessa 
http://omakotiliitto.fi/keuruuvaa

Keuruun Vapaa-ajan asukkaat on vuonna 

2019 perustettu yhdistys, joka pyrkii kehittämään 
kuntaa vapaa-ajan asukkaiden kannalta. 

Tule tekemään Keuruusta 
Suomen paras mökkikunta!

Olet tervetullut yhdistykseemme!
On tärkeää, että mahdollisimman moni keuruulainen 
vapaa-ajanasukas liittyy jäseneksi. Vain riittävän vahvalla 
mandaatilla alueen vapaa-ajanasukkailta meillä on 
neuvotteluvoimaa vaikuttaa kunnan ja alueviranomaisten 
päätöksentekoon.

Yhdistyksestä saat yhteisöllisyyttä ja uusia ystäviä. 
Järjestämme myös vapaa-ajan asumiseen liittyviä 
tapahtumia. Kerro, minkälaista toimintaa sinä kaipaisit 
yhdistykseltä!

Yhdistyksen syyskokous järjestetään lauantaina 26.10. 
klo 13 Keuruun Uimahallilla. Tervetuloa!

Kaavoitus ● Rakentaminen ● Ympäristö ● Turvallisuus ● Asumiskulut ● Yhteisöllisyys 

Haluatko yhdistystoimijaksi?
Koska yhdistys on uusi, tarvitsemme reippaita 

toimijoita, jotka voivat kehittää yhdistyksen toimintaa. 
Tule mukaan tekemään yhdistyksestä omannäköisesi! 

Mukana saa olla juuri sen verran kuin haluaa. Pääset 
toteuttamaan omia kykyjäsi ja oppimaan uusia asioita.

Ota rohkeasti yhteyttä:
Puheenjohtaja Markus Hyytinen

markushyyti@gmail.com JÄSENETU
K-Rauta Keuruu myöntää 
-10% alennuksen yhdestä 

kertaostoksesta.
Alennuksen saa jäsenkortin 

esittämällä. 
Etu voimassa 31.12.2019 

saakka


