IRJALAN OMAKOTIYHDISTYKSEN JÄSENVIESTI
2/2019 1.4.2019

FACEBOOKISSA

MAKASIINIVIESTI
Toimitus: palaute@irjalanomakotiyhdistys.fi
Yhdistyksen kotisivut: www.irjalanomakotiyhdistys.fi

MAKASIINILLA TAPAHTUU:
LA 4.5.2019 KLO 10
YMPÄRISTÖN SIIVOUSPÄIVÄ
Tampereella järjestetään koko kaupungin siivouspäivä
lauantaina 4.5.19 klo 10 alkaen, johon Irjalan omakotiyhdistys
osallistuu.
o Irjalan alueen siistimistä varten on tilattu Irjalan
makasiinille roskapusseja ja –astioita.
o Tule koko perheen voimin ja laitetaan Irjalan puistot ja
kadunvarret siistiksi.
o Ota mukaan iloinen mieli, hanskat ja kumisaappaat
TERVETULOA!

LA 25.5.2019 KLO 10 – 14
KIERRÄTYSPÄIVÄ

Irjalan omakotiyhdistys ry
Liity omakotiyhdistyksen omaan
Facebook-ryhmään
seuraamaan ja keskustelemaan
alueen asioista!

2019 TULEVIA TAPAHTUMIA



Kesäretki 17.8.2019
Puurojuhla 1.12.2019

Tapahtumista tiedotetaan
omakotiyhdistyksen nettisivuilla
ja makasiiniviesteissä
myöhemmin lisää.

Toukokuun tapahtumista ja
yhteiskonsertista tiedotetaan
vielä lähempänä tapahtumaaikaa ’Irjalan
omakotiyhdistyksen’ ja
’meidän kylä 33560’
facebook-sivuilla.

Irjalan omakotiyhdistys osallistuu valtakunnalliseen
siivouspäivään Irjalan makasiinilla.
Ohjelmassa:
o maksuton vilttikirppis (tarvittaessa sisätiloissa)
o perennojen ja kukkapistokkaiden vaihtoa
o Irjalan alueella pihakirppismahdollisuus (makasiinilla
kirppiskartta ja tiedotus sos.mediassa)
Tervetuloa ja laita hyvä kiertää ilmaiseksi tai ainakin sopivan
halpaan hintaan.
Ennakkoilmoittautumiset: palaute@irjalanomakotiyhdistys.fi
tai paikan päällä ennen tapahtuman alkua.

Irjalan omakotiyhdistys ry – jo vuodesta 1961
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SATA-HÄMEEN JA STEMMASET
VIIHDEKUOROJEN
YHTEISKONSERTTI
AIKA:
PAIKKA:

Sunnuntaina 28.4.19 klo 15:00 (kesto 2 h)
Irjalan uusi alakoulu ja päiväkoti
Yhteiskonserttia johtaa Markku Huhtala

TEBOIL
Omakotiyhdistyksen jäsenenä
tilaat lämmitysöljyn edullisesti
Teboililta, asiakaspalvelunumero:
0800-183300. Mainitse, etä olet
yhdistyksemme jäsen. Tarjolla on
eri maksuvaihtoehtoja.

Tule kuuntelemaan tuttuja kotimaisia iskelmiä
kuorosovituksina. Samalla pääset tutustumaan Irjalan
uuteen alakouluun ja päiväkotiin.
Liput 10 euroa. Hintaan sisältyy kahvi/teetarjoilu.
Lämpimästi tervetuloa konserttiin!

IRJALAN OMAKOTIYHDISTYKSEN
KESÄRETKI
KOHDE :
AIKA:

Purjehdus Kaljaasi Ihanalla (4 h) Luvialla
www.ihana.fi
Paluumatkalla pysähdys kulttuurikohteeseen
Launtaina 17.8.2019 lähtö klo 8 Makasiinilta.
Paluu lauantaina illalla.

Hintaan sisältyy:
o bussikuljetukset Tampere – Luvia – Tampere
o Puhjehdus Kaljaasi Ihanalla 4 h (keittolounas laivalla)
o Ruokailu paluumatkalla
o Paluuaika Tampereella viimeistään klo 22
o
o

Omakotiyhdistys tukee retkeä, jolloin hinta noin 30 – 40
euroa/hlö. Hinta tarkentuu myöhemmin.
Paikkoja 45 henkilölle. Ilmoita kiinnostuksesi 30.4.19 mennessä
p. 040-7022465 (Kaisu Lager-Ruuti) tai facebook-kyselyyn tai
sp.os. palaute@irjalanomakotiyhdistys.fi

Irjalan omakotiyhdistys ry – jo vuodesta 1961

Kaupungin tilapalvelu tiedottaa:
Irjalan päiväkoti ja koulurakennuksen väistötila puretaan
maalis-toukokuun aikana
(purkutyö vkot 17 – 22, moduulien
siirtoa viikot 18-20). Vapautuva
tila muutetaan piha-alueeksi.
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