IRJALAN OMAKOTIYHDISTYKSEN JÄSENVIESTI
4/2019 21.5.2019

FACEBOOKISSA

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

IRJALAN OMAKOTIYHDISTYKSEN
KESÄRETKI LA 17.8.19
Mikäli olet kiinnostunut retkestä, niin ilmoittaudu pikaisesti, sillä
paikkoja on enää vain muutama vapaana. Tähän mennessä
paikan varanneiden ilmoitus muuttuu sitovaksi 31.5.2019.
p. 040-7022465 (Kaisu Lager-Ruuti) tai facebook-kyselyyn tai
sp.os. palaute@irjalanomakotiyhdistys.fi
AIKA:

Lähtö klo 8:30 Makasiinilta
Paluu klo 20:30 Makasiinille
KOHDE : Purjehdus Kaljaasi Ihanalla (4 h) Luvialla
www.ihana.fi Laivalla keittolounas.
Paluumatkalla vierailu ja ruokailu historiallisella
Leineperin ruukilla
o
o
o

Omakotiyhdistys tukee retkeä.
Hinta 40 €/hlö (aikuinen ja yli 12 v.). Allle 12 v. 25 €.
Ilmoittautuneille lähetetään lasku.

TULE KIERRÄTTÄMÄÄN MAKASIINILLE
LA 25.5.19 KLO 10 – 14
o
o

Maksuton vilttikirppis (tarvittaessa sisätiloissa)
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.

o

Ennakkoilmoittautumiset: palaute@irjalanomakotiyhdistys.fi
tai paikan päällä ennen tapahtuman alkua.

Irjalan omakotiyhdistys ry – jo vuodesta 1961

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

2019 TAPAHTUMAKALENTERI





25.5.19 Kierrätyspäivä
3.8.19 Puistokonsertti
17.8.19 Kesäretki
1.12.19 Puurojuhla

Tapahtumista tiedotetaan
omakotiyhdistyksen nettisivuilla
ja makasiiniviesteissä
myöhemmin lisää.

Tapahtumista tiedotetaan
vielä lähempänä tapahtumaaikaa ’Irjalan
omakotiyhdistyksen’ ja
’meidän kylä 33560’
facebook-sivuilla.

Kiitos kaikille ympäristön
siivouspäivään
osallistuneille. Oma kylä on
nyt pikkuisen siistimpi.
Pidetään huolta omasta
lähiympäristöstä edelleen:
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VILLIVIHANNESKURSSI MAKASIINILLA
MA 27.5.19 KLO 17 ALKAEN
o Irjalan omakotiyhdistyksen jäsenille ilmainen, muille 5 €.
o Kurssin sisältö:
 luento luonnon yrteistä ja villivihanneksista (keruu,



käsittely, säilöntä) myös myrkylliset kasvit käydään läpi
maastoretkellä kerätään ja tunnistetaan kasveja
lopuksi valmistetaan kerätyistä kasveista tuotteita,
esim. kuorintaan, yrttisuoloja ja sokereita.

Ilmottautuminen p. 040-7022465 (Kaisu Lager-Ruuti) tai sp.os.
palaute@irjalanomakotiyhdistys.fi

OMAKOTIYHDISTYS VUOKRAA
EDULLISESTI
o
o
o

o

puutarhanhoitovälineitä :oksasilppuri, -leikkuri, -sakset,
nurmikon ilmaaja
kesäkeittiöön: rengaspoltin, muurinpohjapannu,
kaasukäyttöinen keittoalusta)
remontointiin: sähköhöylä, hiomakone, jatkojohtoja,
työntökärry, jatkotikkaat, viemärirassi,
viemäripesuri,reppuruisku, rakennustelineet (7 m),
ränniputsari
muuta: huvilateltta, paviljonkikatos, kosketinsoitin,
säestyskone, videtykki+ valkokangas, astiasto,
pöytäliinojaöljyllä toimivia pöytäkynttilöitä

Lisätietoja: www.irjalanomakotiyhdistys.fi/toiminta/vuokrattavat -valineet/
Yhteyshlöt: Mika Hyrynen 040 745 6585, Sakari Isosaari 045 136 4914
Jenni Lehtola / 040 708 6507, Makasiinin hoitaja 040 766 0139 (pöytäliinat,
astiat)

Irjalan omakotiyhdistys ry – jo vuodesta 1961

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

VUODELLE 2019
JÄSENMAKSU
Jos et ole vielä maksanut
vuoden 2019 jäsenmaksua,
niin vielä ehdit alla olevalla
tilinsiirtolomakkeella.
10 eurolla/perhe saat kaikki
jäsenedut käyttöön.
Verkkopankissa maksaessasi
muista kirjoittaa viestiin
nimesi lisäksi myös
osoitetiedot. Alueella asuu
joitakin samannimisiä
henkilöitä ja osoitetiedolla
saadaan suoritus
kohdennettua oikein.
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