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FACEBOOKISSA 

 

Irjalan omakotiyhdistys ry 

Liity omakotiyhdistyksen 

omaan Facebook-ryhmään 

MAKASIINIVIESTI 
Yhdistyksen kotisivut: www.irjalanomakotiyhdistys.fi 

OMAKOTIYHDISTYKSEN KEVÄTKOKOUS         
su 21.3.2021 klo 15.00 

Irjalan makasiinilla 

 
Kokouksessa on käsiteltävänä mm. omakotiyhdistyksen vuo-

den 2020 toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien 

lausunto sekä tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapau-

den myöntäminen hallitukselle. Kaikki jäsenet ovat lämpimästi 

tervetulleita. Tule vaikuttamaan yhdistyksen toimintaan ja sa-

malla oman asuinalueesi  asioihin!  

Kokouksessa kahvitarjoilu. Suosittelemme kasvomaskin käyttöä, 

saat sellaisen tarvittaessa paikanpäältä. 

 

Kokouksessa etämahdollisuus, jota ensisijaisesti suositellaan. 

Linkki löytyy yhdistyksen nettisivuilta ennen kokousta.  

IRJALAN OMAKOTIYHDISTYKSEN JÄSENJULKAISU 1/2021 7.3.2021 

OMAKOTIYHDISTYKSEN UUSI HALLITUS 2021 

 

Puheenjohtaja Janne Ruuti, pj@irjalanomakotiyhdistys.fi 

Sihteeri Riikka Taiminen, sihteeri@irjalanomakotiyhdistys.fi 

Rahastonhoitaja Pekka Kämäräinen,  

rahastonhoitaja@irjalanomakotiyhdistys.fi 

 

Muut jäsenet: 

Matti Savo, varapuheenjohtaja 

Henna Henttonen 

Markku Huhtala 

Sari Kuorilehto 

Valpuri Pohja (varajäsen) 

Nina Valkama (varajäsen) 

 

Toiminnantarkastajat: 

Ritva Erkkilä 

Jenni Lehtola 

 

Toiminnantarkastajien varahenkilöt: 

Kimmo Leinonen  

Kaisu Lager-Ruuti 

Irjalan omakotiyhdistys ry 

Liity omakotiyhdistyksen 

omaan Instagram-ryhmään  

INSTAGRAMISSA 

http://www.irjalanomakotiyhdistys.fi
mailto:pj@irjalanmakasiini.fi
mailto:sihteeri@irjalanomakotiyhdistys.fi
mailto:rahastonhoitaja@irjalanomakotiyhdistys.fi
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Irjalan omakotiyhdistyksen jäsenmaksu on 10 euroa jäsenperheeltä / vuosi.  

 

Jäsenmaksun suoritettuasi saat osallistua yhdistyksen järjestämiin tapahtumiin, yhdistyksen ko-

kouksiin ja vuokrata yhdistyksen välineistöä (joista löydät lisää tietoa nettisivuilta). 

 

Suorita oma / perheesi jäsenmaksu seuraavilla tiedoilla: 

FI19 4108 0010 3382 03 / ITELFIHH Irjalan omakotiyhdistys ry 

 

Viestikenttään: Jäsenmaksu 2021 + oma nimi ja osoite 

 

IRJALAN OMAKOTIYHDISTYS ON AKTIIVINEN YHDISTYS!  

Viime vuonna jäi kuitenkin useampi suunnitelma toteutumatta koronatilanteen vuoksi. 

Tilanteesta huolimatta yhdistys on ollut vireä. Mm. viime vuonna joulujuhlajärjestelyistä 

säästyneillä rahoilla päätimme tukea Takahuhdin koulun vanhempainyhdistystä ja sitä 

kautta alueemme koululaisia. 

 

Takahuhdin koulun vanhempainyhdistys tukee kouluvuoden aikana Takahuhdin ja Irja-

lan koululaisia mm. hankkimalla koululaisille välituntivälineitä, painattamalla lasten töis-

tä koostuvaa koulun kalenteria, myöntämällä stipendejä ja tukemalla luokkaretkiä sekä 

järjestämällä tapahtumia (rajoitusten puitteissa).  

 

TEBOIL 

 

Omakotiyhdistyksen jäsenenä 

tilaat lämmitysöljyn edullisesti Te-

boililta, asiakaspalvelunumero: 

0800-183300. Mainitse, että olet 

yhdistyksemme jäsen. Tarjolla on 

eri maksuvaihtoehtoja. 

 

KUORO STEMMASET  

Innostutko mukaan laulamaan 

Stemmaset -kuoroon? 

Kysy lisää kuoronjohtaja  

Markku Huhtalalta p.0405069753 

Toimitus: palaute@irjalanomakotiyhdistys.fi 

http://irjalanomakotiyhdistys.fi/arkisto/tapahtumat/
http://irjalanomakotiyhdistys.fi/arkisto/kokoukset
http://irjalanomakotiyhdistys.fi/arkisto/kokoukset
http://irjalanomakotiyhdistys.fi/toiminta/vuokrattavat-valineet/
mailto:palaute@omakotiyhdistys.fi

