
 

 

      JÄSENEDUT 2017           
 
 

       Jäsenmaksun (26 €) maksaneet saavat sääntömääräisten oikeuksien lisäksi: 
 

1) Oikeuden käyttää varsinaisen toiminnan puitteissa maksuttomasti yhdistyksen omia 
tiloja Raatin nuorisotalolla ja koululta vuokrattuja liikuntasalivuoroja 
 

2) Ynnin jäsenlehden tai tiedotteen 2-3 kertaa vuodessa (ks. myös www.onmky.fi) 
 
3) Yksityiskäyttöön jäsenhinnalla 

 

      *  majoitustilaa Rokuan leirikeskuksesta (alkaen 56 €/vrk), Leirikeskuksen voi vuokrata  

          normaalihinnalla milloin tahansa. Jäsenhinta on voimassa vain, kun varaus tehdään korkeintaan  
          kuukautta aiemmin tai aikaisemmin tehdyllä varauksella, jos ajankohdalle ei tule täyden vuokran  
          varausta kuukautta aiemmin. Toinen jäsenhintainen varaus on mahdollista viikkoa aiemmin, jos tilat  

          ovat vapaana. HUOM! Leirikeskuksen peruutusehdot! 
      *  pienoisbussi (40 snt/km sis. polttoaineen, muille 55 snt/km) HUOM! Auton käyttö on  

          mahdollista, jos se ei ole varsinaisen toiminnan käytössä. Varaus vahvistetaan 7 vrk ennen käyttöä. 
      *  peräkärry 10 e/vrk tai 50 e/vk ja 
      *  mustavalko- ja värikopiot (6-25 snt/kpl, muille 8-35 snt/kpl + kopiopalvelumaksu) 

 

       

 4)  Jäsenkortin, jolla saa alennuksia mm.: 
 

*  AM Lukkoasema Oy (Tyrnäväntie 4, 0104803820): Abloy avaimista, painikkeista ja 
    mekaanisista lukkorungoista -25%, iLOQ avaimista -12% ja Jablotron hälytysjärjestelmän  
    ostajalle liikeilmaisin kaupanpäälle 

    *  Auto- ja rengashuolto T:mi Reijo Kukkula (Sienikuja 8, p. 08-342 210): 20 % alennus     
       normaalihintaisista autopesuista. Kysy muita tarjouksia huollosta ja korjauksista! 
    *  Hammarin Sähkö Oy (Ilmarinkatu 7, Limingantulli, p.08-3115331 ): 15 % alennus  
       ohjehintaisista valaisimista ja lampuista 

*  Intersport Rintamäki (Pakkahuoneenkatu 24, p. 08-321 2300): juoksuasut, hiihtotarvikkeet   
   ja –voiteet, hiihtoasut, lentopallot ja suojat -30 %; koripallot, juoksu- ja sisäpelijalkineet -25 %    
   sekä huoltotarvikkeet (urheilujuomat, teipit ym) ja Asics-jalkineet ja -20% alennus alkuperäi- 
   sestä hinnasta. Hiihtosukset, -siteet, -monot ja –sauvat seuranettohinnaston mukaan.  
   Suuremmista kertaostoista alennus erillisellä tarjouksella. 

   *  Hierontapalvelu Kuntokämmen (Teknologiantie 14 A, p. 040-5260946): 20 %  
      alennus hieronnasta, kinesioteippauksesta ja ultraäänihoidosta. 
   *  Kukkakauppa Kanerva (Hallituskatu 22, p. 08-311 3131): 10 % alennus kaikista tuotteista  
   *  Kultajousi Oulu: Kirkkokatu 17/Rotuaarin aukio, p. 020700 643; Kirkkokatu 27/Rotuaari,          

       Hammarinkulma, p. 020 7000 640; Limingantullin Prisma p. 020 7000 642, Kempele: Kauppakeskus  
       Zeppelin, p. 020 7000 641): - 20 % alennus normaalihintaisista tuotteista (ei koske tilaustuotteita). 

    * Liikennekoulu SafetyCar (p. 08-5301300): 10 % kaikista kursseista (perusvaihe,    
       harjoitteluvaihe, syventävä vaihe ja pimeällä ajon kurssi), ks. www.safetycar.fi  
   *  Oulun Keskus Apteekki (Isokatu 45, p. 08-3113112): 10 % alennus kaikista   
       normaalihintaisista vapaakaupan tuotteista 
   *  Pikku-Syöte (myyntipalvelu 0400-377965 tai 044-7861679/Sari Kasvi, hiihtohissi 08- 
       8154171, vaihde 08-8154000): 20 % alennus hissin päivälipusta ja vuokravälineistä kaikille    
       perheenjäsenille, 10 % alennus Hotelli Pikku-Syötteen majoituksesta ja kokouspalveluista  
    * Vianor (koko Suomi, Oulussa Pauketie 12, p. 0104013820): 5-20 % alennus tuotteesta  
       riippuen sekä tarjoushintoja mm. erilaisista huoltotöistä ONMKY:n asiakasnumerolla 24603 
     
     

http://www.safetycar.fi/

