
JÄSENTIEDOTE  1/2021   
 
Tervehdys OKL Pohjois-Savon piirin ”oikeasta talvesta”! 
 
Tänä talvena pakkanen paukkuu nurkissa – mutta onneksi 
välillä saamme nauttia mainioista hiihto- ja ulkoilukeleistä. 
 
Korona pitää meidät nyt melko tiiviisti kotiympyröissä –  
ja niinpä moni on alkanut kohentamaan kotiaan eri tavoin –  
nyt kun aikaa on. Olemmekin saaneet uusia jäsenetuyrityksiä,  
joiden avulla ja kautta saamme uusia etuja kotiemme kunnos- 
tukseen. Uusista eduista lisää tiedotteen loppupuolella. 
 

Talvista taidetta – luonnon    
muovaama lumiveistos!   

LIITTOKOKOUSVALINNAT JA PIIRIN KEVÄTKOKOUS 2021 
Liiton puheenjohtajana valittiin jatkamaan Ari Rehnfors. 
Liittokokouksessa tehdyt valinnat piirimme osalta menivät P-S piirin syyskokouksen valintojen mukaisesti.  
P-S piiristä liiton hallitukseen valittiin Tarja Martikainen (Iisalmen OKY), varalle Maija-Liisa Repo (Iisalmen OKY) ja liiton 
valtuustoon Raija Purkunen (Kuopion Seudun OKY), varalle Jyrki Ryhänen (Kuopion Seudun OKY), Marjatta Mielonen 
(Varkauden Seudun OKY), varalle Mirja Wasenius (Varkauden Seudun OKY), Jorma Kärkkäinen (Iisalmen OKY), varalle 
Risto Skottman (Siilinjärven Seudun OKY). 
Piirin kevätkokouksen ajankohdaksi on alustavasti suunniteltu toukokuu 2021.  
 
TEEMME ENNAKKOSUUNNITTELUA RETKISTÄ ALLA OLEVIIN TAPAHTUMIIN – JATKOSSA SELVIÄÄ MINNE VOIMME 
OSALLISTUA – TIEDOTAMME NIISTÄ LISÄÄ 
 
 

                       AVOIMET PUUTARHAT 20.6. (esim. Savossa 24 kohdetta) 

                                                    KAUNIS VEERA 29.6.-11.7. NILSIÄN LOUHOSAREENALLA 

                                                    ASUNTOMESSUT LOHJALLA 97.-8.8. 

 

                                                                     LOVIISAN WANHAT TALOT 28.-29.8. 

Kohde: Auringon puolella                       Kohde: Vanha viinatorni 

TOIMIMME VASTUULLISESTI ANNETTUJA KORANAVIRUSOHJEITA NOUDATTAEN, KUTEN MYÖS TAPAHTUMIEN 
JÄRJESTÄJÄT JA KULJETUKSISTA VASTAAVAT.  
 
NYT JOS KOSKAAN - KUN MUU TOIMINTA ON LÄHES JÄISSÄ - YHDISTYSTEN NETTI-SIVUT TULISIVAT SAATTAA 
AJANTASALLE JOTTA JÄSENISTÖ ON JOLLAIN TAPAA TIETOINEN TOIMINNASTAMME – sivujen päivityksessä auttaa 
mielellään sari.myrskyneva@omakotiliitto.fi   
 
TUTUSTU myös piirin nettisivuihin liiton sivuilla osoitteesta pohjois-savo@omakotiliitto.fi 
 
JÄSENYHDISTYSTEN YHTEINEN TAPAAMINEN IISALMESSA 
Tänä vuonna Iisalmi täyttää 130 vuotta ja Iisalmen OKY haluaa kutsua Pohjois-Savon piirin jäsenyhdistykset 
viettämään yhteistä tapaamista juhlivaan Iisalmeen. Ajankohta alkusyksyllä – tarkentuu jatkossa. 
 
VÄREEN KUULUMISET                      
Väreen kanssa tapaamme kevättalven aikana – toivomme saavamme jäsenistöämme kiinnostavan jatkotarjouksen 
kuluvana vuonna päättyville sähkösopimuksille. 
Jos sopimuksesi on päättymässä lähiaikoina – ota suoraan yhteyttä: asiakaspalvelu@vare.fi tai p. 03 777 3131. 
ASIOIDESSASI MUISTA MAINITA OMAKOTILIITON JÄSENNUMERO! 

mailto:pohjois-savo@omakotiliitto.fi


OMAKOTILIITON POHJOIS-SAVON PIIRIN JÄSEN – OLEMME SAANEET UUSIA JÄSENETUYRITYKSIÄ, jotka 
tarjoavat hyviä etuja KODIN REMONTTEIHIN – tutustu ja ota yhteyttä! 

 
Sareni Oy – kattoremontit, aurinkopaneelit 
Maakunnan oma yritys kattojenne parhaaksi!  
 
Pyydä tarjous kattoremontista – muista ilmoittaa Omakotiliiton jäsenyys! 
Jäsenetu kattoremontista 500 €/100 m2, 1000 €/200 m2 jne. 
 
Aurinkopaneeleista erikseen neuvoteltu etu. 
 
TUTUSTU LISÄÄ: www.sareni.fi 
Yhteydenotot: 
Sareni Oy 
Teollisuustie 17, 79100 Leppävirta 
Puh. 040 555 0127 
info@sareni.fi  
 
Skala-ikkunat ja ovet 
Kotimaiset ikkunat ja ovet asennettuina mittatilaustyönä Sinun kotiasi varten! 
 
Kamppanjatarjous: Hyvitämme vanhoista ikkunoista ja ovista 50 €/tuote, kun vaihdetaan ne uusiin. Esim. 12 ikkunaa ja 
2 ovea vaihdetaan uusiin, jolloin vaihtohyvityksesi on 700 €. Voimassa myös kesto -5 % alennus.  
Kampanjatarjouksesta lisää osoitteessa: https://www.skaala.com/fi/omakotitalot-ja-mokit/vaihtohyvitys/ 
 
Tarjous voimassa 15.2. – 31.3.2021. Jatkossa lisää kampanjatarjouksia. 
 
TUTUSTU LISÄÄ: www.skaala.com 
Yhteydenotot: Justus Karppinen 
Puh. 040 612 3584 
justus.karppinen@skaala.com 
 
ASIOIDESSASI JÄSENETUYRITYKSISSÄMME MUISTA MAINITA OMAKOTILIITON JÄSENYYS! 
 
Yhdistykset - muistattehan hakea aktivointitukea toimintaanne! 
Avustusta voidaan myöntää seuraaviin hankkeisiin:  

✓ Paikalliseen vaikuttamiseen liittyviin kuluihin  
✓ Rakentamiseen, remontointiin tai talon ylläpitoon liittyvien tilaisuuksien järjestämiseen 
✓ Yhteistyössä muiden yhdistysten kanssa järjestettyihin tapahtumiin (verkostoituminen) 
✓ Jäsenhankintaan liittyviin tapahtumiin tai muihin jäsenhankinnan toimenpiteisiin 
✓ Tuki on harkinnanvarainen ja tarkoitettu yhdistyksille sellaiseen toimintaan, joka jäisi ilman tukea 

toteuttamatta. Iloa ja intoa yhdistykseen -hankkeeseen osallistuvien yhdistysten aktivointihankkeita sekä 
mahdollisia matkakuluja yhteiseen tapaamiseen korvataan tästä määrärahasta. 

✓ Avustusta on haettavissa läpi vuoden niin kauan kuin määrärahaa on jäljellä. Tukihakemuksen osoitetaan 
Omakotiliiton järjestöpäällikölle. 

 
Ilmoitattehan yhdistyksen henkilömuutokset myös piirin sihteerille (s-postiosoitteet) syyskokouksen ja 
järjestäytymiskokouksen jälkeen, samalla kun ilmoitatte liittoon. 
 
Jäsenhankintakampanja jatkuu edelleen – ilmoittaudu jäsenhankkijaksi, saat 9 €:n palkkion uudesta maksaneesta 
jäsenestä (verokortti toimitettava liittoon). 
 

Aurinkoisten talvipäivien toivotuksin  

Maija-Liisa (Repo) 

OKL P-S piirin sihteeri lisperepo52@gmail.com  

p. 0440 424025  
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