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Mökkeilyn suurkaupunki
Kouvolan alueella on n. 7.500 vapaa-ajan asuntoa ja siten kaupunki on
yksi maan suurimpia mökkikuntia.
Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana
kanavana toimia vapaa-ajanasukkaiden etujen valvojana pitäen
yhteyttä kaupungin viranomaisiin, tekemällä aloitteita, harjoittamalla
tiedotustoimintaa ja järjestämällä keskustelu- ja kulttuuritilaisuuksia.
Yhdistys kuuluu Vapaa-ajan asukkaiden liitto – VAL ry:n kautta Suomen
Omakotiliittoon ja siten sen tarjoamat monipuoliset jäsenedut ovat
jäsentemme hyödynnettävissä.
Etuihin kuuluu mm. valtakunnallisesti ilmestyvä Omakotilehti
(arvo 25€/vuosi), maksuton rakennus- ja lakimiesneuvonta sekä ostoetuja.

Hyviä kokemuksia ja tuloksia
Yhdistyksessä on aktiiveja toimijoita, jotka aiemman Jaalan
Kesäasukasyhdistys ry:n toimiaikana kehittivät tulokselliset toimintamallit
suhteessa viranomaisiin ja muihin yhteistyötahoihin.
Kouvolan vapaa-ajanasukkaat ry jatkaa ja hyödyntää tätä osaamista.
Kouvolaan on perustettu vapaa-ajan asukastoimikunta, johon Kouvolaan
liittyneiden kuntien vapaa-ajan asukkaille tulee edustus. Tarkoituksena on
saada vapaa-ajan asukkaiden ääni kuuluviin Kouvolan päätöksenteossa.

Joukkovoimalla vaikutusvaltaa
On tärkeää, että mahdollisimman moni
uuden Kouvolan vapaa-ajan asukas entisistä
Anjalankosken, Elimäen, Jaalan, Kuusankosken
ja Valkealan kunnista sekä Kouvolan kaupungista
liittyy mukaan yhdistystoimintaan.
Jäsenmaksu on hyvin kohtuullinen, alle 20€
vuodessa.
Tutustu yhdistyksemme toimintaan osoitteessa
www.omakotiliitto.fi/kouvolanvaa ja liity jäseneksi.

Liittymiskortti
Kyllä, haluan liittyä Kouvolan vapaa-ajanasukkaat ry:n jäseneksi
ja saada kaikki Suomen Omakotiliiton jäsenedut.
Nimi
Lähiosoite

Postinumero ja toimipaikka
Puhelin
Sähköposti

Suomen Omakotiliitto ry
Vuonna 1947 perustettu Suomen Omakotiliitto ry (www.omakotiliitto.fi) on ainoa
valtakunnallinen pienkiinteistön omistajien edunvalvonta- ja palvelujärjestö, johon kuuluu
yli 67.000 jäsentaloutta (omakoti-, pari-, rivi- ja vapaa-ajan asuntojen omistajia) ja johon
kuuluu paikallisia omakoti- ja vapaa-ajan asukasyhdistyksiä on noin 250 kpl.

Vapaa-ajan asukkaiden liitto - VAL ry

Mediakortti / ilmoitushinnasto 2009

Suomen Omakotiliiton valtakunnallinen jäsenjärjestö, johon kuuluu paikallisia
vapaa-ajanasukasyhdistyksiä sekä valtakunnallinenRakenna,
yhdistysremontoi,
Vapaa-ajan asunnot ry.
sisusta,
harrasta,
VAL ajaa vapaa-ajan asukkaiden etuja valtakunnallisesti
mm.
seuraavissa asioissa:
kaunista
pihaa...
kiinteistövero, varainsiirtovero, yksityistiet, haja-asutusalueiden
jäteveden
puhdistaminen,
Omakotitalossa eletään elämänkirjon
koko
kaarella ja useiden ikäpolvien yhteiselossa.
Aina on jotain
hankittavaa,päätöksentekoon.
kunnostettavaa,
jätehuolto ja terveyskeskuspalvelut sekä vaikuttaminen
kuntien
kohennettavaa tai rakennettavaa. Elämään
kuuluu myös kotoinen ruokahuolto koneineen
ja kalusteineen, kiinnostavat elektroniikkauutuudet tai vaikkapa uuden menopelin hankinta. Kesämökki kaipaa kunnostusta ja pihapiirikin on kasvavan kiinnostuksen kohteena.

Omakotiliiton valtakunnalliset ostoedut
•
•

•

Kerro tuotteestasi tai palvelustasi aktiiviselle omakotiasujalle – saat lämpimän vastaanoton!

Edullista sähköenergiaa (Turku Energia, Fortum)
Lukijatutkimus puhuu selvää kieltään Omaihanteellisesta kohderyhmästä
Alennuksia mm vakuutusmaksuista (If),kotilehden
lainanjärjestely-palkkioista
(Nordea),
ilmoittajalle:
• 77 % vastanneista(Ramirent),
asuu omakotitalossa, rakentamisen,
kuntotarkastuksista (Raksystems), vuokralaitteista
joka on vanhempi kuin 21 vuotta
• 66 % aikoo remontoida seuraavan
remontoinnin ja asumisen kirjoista (Rakennustieto)
sekä risteilyistä (Viking Line).
3 vuoden aikana
• 47 % omistaa myös kesämökin
Lisäksi oman paikallisyhdistyksen mahdolliset
jäsenedut
lähialueiden yrityksistä
• 84 % käyttää
Omakotilehden luke-

omakoti
miseen yli puoli tuntia.

RTS-tutkimus 2008. Kysy lisätietoja!

Suomen

L e H T I Vastaanottaja

Suomen Omakotilehti on Suomen Omakotiliiton
– alan ainoan valtakunnallisen järjestön – jäsenlehti. Suomen Omakotiliitto ry on reippaasti
kasvava valtakunnallinen pientaloasukkaiden ja
vapaa-ajan asunnon omistajien edunvalvontaja palvelujärjestö. Vuonna 1947 perustettuun
Omakotiliittoon kuuluu yli 67 000 henkilöjäsentä
yhteensä 250 jäsenyhdistyksessä. Omakotilehti
elää ajan hermolla ja tiedottaa. Nykymuotoista
aikakauslehteä on julkaistu vuodesta 1995.
Alma Media Lehdentekijät on tehnyt asiakas- ja
sidosryhmälehtiä sekä muita julkaisuja 20 vuoden ajan. Joukossamme työskentelee yli 30 toimittajaa ja tuottajaa, 15 graafista suunnittelijaa
ja viiden valokuvaajan kuvatoimitus. Joukkoamme täydentää noin 15 ilmoitusmarkkinoinnin ammattilaista tytäryhtiössämme Suomen Business
Viestinnässä.
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