IRJALAN OMAKOTIYHDISTYKSEN JÄSENVIESTI 3/2022 26.5.2022

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

KESÄRETKI 2022
Lähde kesäretkelle sunnuntaina 7.8.!
Purjehdus Kaljaasi Ihanalla Luvialta & tutustuminen vanhaan Raumaan paikallisen
oppaan seurassa.
Lähtö klo 7.00 Irjalan Makasiinin pihasta. Paluu samaan paikkaan n.klo 20.
Retkeen sisältyy bussimatkat, purjehdus, keittolounas Kaljaasilla, 2 x kahvit ja päivällinen. Omakotiyhdistys tukee jäseniään noin 50%:lla kustannuksista!
Irjalan omakotiyhdistyksen jäseneltä hinta on 45€ / hlö. Alle 12–vuotiaat 30€ / hlö.
46 osallistujaa mahtuu mukaan!
Sitova ilmoittautuminen 15.6. mennessä: palaute@irjalanomakotiyhdistys.fi
Myös osallistumismaksut 15.6. mennessä omakotiyhdistyksen pankkitilille:
FI19 4108 0010 3382 03 Viestikenttään: Kesäretki 2022 ja osallistujien nimet.

15.6. jälkeen annamme myös omakotiyhdistyksen ulkopuolisille mahdollisuuden ilmoittautua retkelle. Heille
hinta on 75€ / hlö ja alle 12–vuotiaat 30€/ hlö.

Kuva: Ihana.fi

Muistutus:
Vielä ehdit maksaa vuoden 2022 jäsenmaksun!
Vain 10€!

FI19 4108 0010 3382 03

Viestikenttään: Jäsenmaksu 2022 ja oma nimi+osoite
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OHJEITA ROTTIEN TORJUNTAAN:
Irjalan omakotiyhdistys on ottanut yhteyttä kaupunkiin rottahavainnoista ja rottien torjumisen edistämiseksi. Tässä koottuna
Tampereen kaupungin ohjeita rottien torjuntaan. Ohjeita löydät tarkemmin kaupungin nettisivuilta.
https://www.tampere.fi/asuminen-ja-ymparisto/asuminen/kotija-lahiymparisto/asuminenjaterveys/tuholaiset/ohjeita-rottientorjuntaan.html

•

Rottien ennaltaehkäisy on tärkeää, sillä rotat voivat saastuttaa elintarvikkeita, levittää tarttuvia tauteja ja tuhota
rakenteita.

•

Terveydensuojelulain mukaan kiinteistön haltija on tarvittaessa velvollinen ryhtymään toimenpiteisiin rottien, hiirien
ja muiden haittaeläinten hävittämiseksi kiinteistöltä.

•

Esimerkiksi maahan tippuneet ylimääräiset linnunruoat tai
omenat tulee poistaa. Lintujen ruokinta on suositeltavaa
lopettaa alueella, jossa rottia on havaittu.

•

Kompostorin tiiveydestä tulee varmistua.

•

Jäteastioiden tulee olla ehjiä ja niiden kansien tulee olla
aina suljettuina.

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

INSTAGRAMISSA
Irjalan omakotiyhdistys ry
Liity omakotiyhdistyksen
omaan Instagram-ryhmään

•

Tilkitse mahdolliset raot niin, että jyrsijät eivät pääse sisätiloihin tai varastoihin.

•

Romu- tai lautakasat voivat toimia rottien pesimäpaikkoina. Ne tulisi poistaa.

•

Mikäli rottia on havaittu usein tietyllä alueella, kannattaa
sopia yhteisistä torjuntatoimenpiteistä naapureiden kanssa.

AKTIVITEETTEJA MAKASIINILLA
(näissä vielä tilaa):

•

Tarvittaessa rottia voidaan hävittää loukuttamalla. Loukkuja myydään mm. rautakaupoissa, tavarataloissa ja
puutarhamyymälöissä. Loukkuja tulee käyttää valmistajan
ohjeiden mukaisesti.

Stemmaset kuoro harjoittelee sunnuntaisin klo
18-20

•

Tarvittaessa torjuntaan voi hankkia myös ammattilaisen
apua.

TERVETULOA MUKAAN!

Kuva: Expresstorjunta.fi
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