
 IRJALAN OMAKOTIYHDISTYS RY 

 SELONTEKO VUODEN 2021 TOIMINNASTA 

 YLEISTÄ 

 Kulunut vuosi oli Irjalan omako�yhdistys ry:n 60. toimintavuosi. Vuosi on ollut poikkeuksellinen, sillä 
 koronapandemia kokoontumisrajoituksineen es� käytännössä kokonaan jäsentapahtumien 
 järjestämisen. Yhdistys on joutunut karsimaan toimintaansa ja siirtymään kokouksissaan 
 etäkokouksiin. 

 JÄSENISTÖ 

 Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden 2021 lopussa noin 150 jäsenperhe�ä. Yhdistyksen 
 Facebook-ryhmässä oli vuoden 2021 lopussa 78 seuraajaa. 

 1. TOIMIHENKILÖT JA KOKOUKSET 

 Yhdistyksen puheenjohtajana on toiminut Janne Ruu�, varapuheenjohtajana Ma� Savo, 
 rahastonhoitajana Pekka Kämäräinen ja sihteerinä Riikka Taiminen. Hallitukseen ovat heidän 
 lisäkseen kuuluneet Markku Huhtala, Henna Hen�onen ja Sari Kuorilehto. Varajäseninä ovat 
 toimineet Nina Valkama ja Valpuri Pohja. 

 Yhdistyksen toiminnantarkastajina ovat toimineet Ritva Erkkilä ja Jenni Lehtola. Varahenkilöinä ovat 
 toimineet Kimmo Leinonen ja Kaisu Lager-Ruu�. Makasiinivies�ä on laa�nut Sari Kuorilehto. 
 Makasiinivies�ä on jakanut Tilda Tikkanen. 



 Ne�sivujen päivi�ämisestä, Facebook-ryhmän ja Instagram-�lin hallinnoinnista sekä yhdistyksen 
 palvelinhotelli-, sähköpos�- ja verkkokalenteriasioiden hoitamisesta on huoleh�nut yhdistyksen 
 web-suunni�elija Riikka Taiminen. 

 Kalustonvuokraajina ovat toimineet Mika Hyrynen ja Jenni Lehtola. Sakari Isosaari on toiminut 
 varahenkilönä. 

 Irjalan omako�yhdistyksen hallitus kokoontui kuluneen vuoden aikana kuusi kertaa. Näiden lisäksi 
 koko jäsenistölle avoimia kokouksia pide�in kaksi, kevätkokous 21.3.2021 ja syyskokous 21.11.2021. 

 2. YHDISTYKSEN JÄRJESTÄMÄT TAPAHTUMAT JA MUU TOIMINTA 

 Irjalan omako�yhdistys on joutunut kuluneena vuonna toteamaan, e�ä kokoontumisrajoitukset eivät 
 ole mahdollistaneet tapahtumien järjestämistä. 

 Kevätkokous pide�in Makasiinilla 21.3.2021. Kokoukseen pystyi osallistumaan myös etänä. 
 Tilaisuuteen ei pyyde�y erillistä alustajaa. 

 Toukokuussa osallistu�in Ekokumppanien järjestämään ympäristön siivouspäivään 8.5.2021. 
 Makasiinille �la�in roska-as�at ja jätesäkkejä. Muutama ak�ivinen talkoolainen saa�in mukaan ja 
 pääs�in Aamulehden Moro-lii�eeseen. 

 Syksyllä pide�in hallituksen väen ja muiden talkoolaisten voimin siivoustalkoot makasiinilla. IP-kerho 
 oli siivonnut myös omat varastonsa ja merkinnyt kaatopaikalle vietävät tavarat. Samalla pide�in 
 inventaario makasiinilla. 

 Syyskokous pide�in Makasiinilla 21.11.2021. Kokoukseen pystyi osallistumaan myös etänä. 
 Makasiinilla paikan päällä osallistuneille oli kahvitarjoilu. Erillistä alustajaa ei pyyde�y. 

 Syksyllä �lanne näy� jo paremmalta, ja puurojuhlaa ale�in suunnitella. Omikron-varian�n ja 
 �ukentuvien kokoontumisrajoitusten takia yhdistys joutui taas perumaan perinteisen puurojuhlan. 
 Puurojuhlista säästyneillä rahoilla tue�in lähialueen koululaisia Takahuhdin vanhempainyhdistyksen 
 kau�a. 

 Yhdistys on tehnyt yhteistyötä Elämänlanka-hankkeen kanssa. Hankkeen �edotusleh�siä on jae�u 
 Makasiinivies�n mukana ja Makasiinin pihalla on pide�y tapaamisia alueen ikäihmisille hankkeen 
 toimesta. 

 3. YHDISTYKSEN TALOUS JA MAKASIINILLA TOTEUTETUT KORJAUKSET JA HANKINNAT 

 Yhdistyksen taloudellinen �lanne on vakaa. Yhdistys on saanut tuloja jäsenmaksuista, 
 lämmitysöljy�lauksien provisioista sekä Makasiinin ja erilaisten lai�eiden / välineiden vuokrauksesta. 
 Jäsenmaksu on ollut edelleen 10 e/vuosi/jäsenperhe. Yhdistys on vuokrannut Tampereen 
 kaupungilta Irjalan Makasiinia, jota on vuokra�u edelleen ulkopuolisille. Yhdistyksellä on Makasiinin 
 hoitoon ja vuokraukseen lii�yen kaksi palka�ua työntekijää, makasiinin hoitaja ja makasiinin 
 isännöitsijä. 

 Alkuvuosi oli tapahtumien suhteen hiljainen, koronarajoitukset vaiku�vat siihen, e�ä Makasiinin 
 vuokrauskirja oli hiljainen. Käytännössä ainoa vuokraaja oli Hämeen naisvoimistelijat, sillä 
 iltapäiväkerho pystyi jatkamaan toimintaansa koulujen ollessa avoinna. Tulovirran ehtyminen joh� 
 siihen, e�ä hallitus pää� lomau�aa makasiininhoitajan osi�ain (50 %) maaliskuun alusta läh�en. 
 Lisäksi hallitus pää� luopua kokouspalkkioiden maksamisesta. 



 Tilanne parani kesää kohden, kun rajoitukset höllentyivät ja Makasiinin varauskirja alkoi täy�yä. 
 Makasiininhoitajan osa-aikainen lomautus pure�in kesäkuun alusta. 

 Kesä ja syksy olivat Makasiinin varausten suhteen parempia ja paikkasivat alkuvuoden 
 varaukse�omia kuukausia. Marras-joulukuussa  varaukset kuitenkin vähenivät taas. Olosuhteet 
 huomioon o�aen yhdistyksen tulos on hyvä. Yhdistys on kuitenkin edelleen vakaavarainen. 

 4. YHDISTYKSEN EDUSTUSTILAISUUDET JA MUISTAMISET 

 Yhdistyksellä ei ollut edustus�laisuuksia tai muistamisia. 

 5. YHDISTYKSEN KAUPUNGILLE TEKEMÄT ALOITTEET 

 Yhdistys ei ole tehnyt kaupungille aloi�eita kuluneen vuoden aikana. 

 Yhdistys on kommentoinut kaupungille Linnankadun ja Kokonkadun kulmauksen kaavaehdotusta 
 sekä Kallioisenkatu 33 kaavaehdotusta. 

 6. TIEDOTTAMINEN 

 Jäsenperheille ja muille alueen omako�asujille on jae�u yhdistyksen tuo�ama Makasiinivies� neljä 
 kertaa kuluneen kauden aikana. 

 Yhdistyksellä on ko�sivut osoi�eessa irjalanomako�yhdistys.fi sekä Facebook-ryhmä Irjalan 
 omako�yhdistys ry. Yhdistyksen tapahtumista ja muista asioista �edote�in Makasiinivies�n lisäksi 
 myös näissä kanavissa. Lisäksi koko kylää koskevasta toiminnasta �edote�in Facebookin Meidän kylä 
 33560 -ryhmässä. Yhdistyksellä on myös Instagram-�li, mu�a sekin on elänyt hiljaiseloa, kun 
 tapahtumia ei ole ollut. 

 Makasiinin varaus ja vuokraus tapahtuvat keskitetys� paivyri.fi-ne�kalenterin avulla. Ne�kalenteri 
 on makasiininhoitajan ja hallituksen käytössä, lisäksi kalenterin varaukset (vain kellonajat) näkyvät 
 Makasiinin omilla ne�sivuilla osoi�eessa irjalanmakasiini.fi. Makasiinin vuokrauksesta löytyy �etoa 
 myös Tampereen kaupungin maksulliselta visi�ampere.fi-sivustolta (en�nen kokousNet). 
 Makasiinista on kuvia myös Irjalan makasiinin Instagram-�lillä. 

 7. MUUT YHDISTYKSEN JA MAKASIININ ASIAT 

 Makasiinin hoitajana on toiminut Marika Kaihlanen. Makasiinin isännöitsijänä on toiminut Jani 
 Taiminen. 

 Makasiinilla ei tänä vuonna järjeste�y yhdistyksen jumppaa korona�lanteen takia. Yhdistyksen kuoro 
 Stemmaset harjoi�eli säännöllises� Makasiinilla. 

 Kaupunki uusi makasiinin sisävalaistuksen. Lisäksi makasiinilla teh�in pieniä kunnostustöitä, kuten 
 erilaisten hyllyjen lai�o pikkuhuoneeseen IP-kerhon ja Ahjolan tavaroita varten sekä 
 keskuspölynimurin kunnostus ja huolto. Makasiinin as�at inventoi�in ja varastot siivo�in. 

 8. LOPUKSI 

 Irjalan omako�yhdistys ry:llä on mahdollisuudet vaiku�aa posi�ivises� omako�asujan 
 turvallisuuteen, hyvinvoin�in ja viihtyvyyteen niin asuinalueemme fyysisen kuin myös sosiaalisen 
 ympäristön hyväksi. Yhdistys voi myös toiminnallaan luoda luonnollisen väylän sukupolvien väliselle 
 kanssakäymiselle. Toivomme, e�ä jäsenistö toisi edelleenkin ak�ivises� kannano�oja, 
 parannusehdotuksia ja ideoita julki seuraavalle vuodelle. Toimintavuoden 2021 pääty�yä Irjalan 
 Omako�yhdistyksen hallitus kii�ää kaikkia yhdistyksen �laisuuksiin osallistuneita sekä niitä, jotka 



 ovat ak�ivises� tunteja laskema�a osallistuneet erilaisiin talkootöihin. Irjalan omako�yhdistyksen 
 taloudellinen �la on vakaa, joten nyt erovuorossa oleva hallitus toivoo uudelta hallitukselta 
 sitoutumista yhdistyshenkeen ja toivo�aa menestystä yhdistykselle ja sen jäsenperheille. 
 Toivo�avas� alkava vuosi tarjoaa enemmän mahdollisuuksia yhdessä tekemiseen ja olemiseen. 

 Irjalan omako�yhdistys ry:n hallitus 


