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MAKASIINIVIESTI 
Toimitus: palaute@irjalanomakotiyhdistys.fi 

Yhdistyksen kotisivut: www.irjalanomakotiyhdistys.fi 

IRJALAN OMAKOTIYHDISTYKSEN JÄSENVIESTI 4/2022 18.10.2022  

 SYYSKOKOUS 

 Irjalan Makasiinilla torstaina 3.11. klo 18  

 

Kokouksessa vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä liittymis– ja jäsen-

maksun suuruus vuodelle 2023. Valitaan puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet erovuo-

roisten tilalle seuraavalle kahdelle vuodelle. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa sekä 

heille kaksi varahenkilöä. 

Kaikki jäsenet ovat lämpimästi tervetulleita. Tule vaikuttamaan yhdistyksen toimintaan 

ja samalla oman asuinalueesi asioihin!  Kokouksessa kahvitarjoilu.  

 

Kokoukseen on  myös etämahdollisuus.   

Linkki löytyy yhdistyksen nettisivuilta ennen kokousta.  

PUUROJUHLA 

Irjalan Makasiinilla sunnuntaina 27.11. klo 17 

 

Puurojuhlassa on tarjolla puuroa, glögiä ja joulutorttuja. 

Ohjelmassa ainakin mukavaa yhdessäoloa ja jouluista tunnelmaa 

sekä musiikkia ja taikuri! Myös joulupukki saattaa piipahtaa. 

 

Kaikki jäsenet ovat lämpimästi tervetulleita.  

Ilmoittautuminen maanantaihin 14.11. mennessä sähköpostiosoittee-

seen palaute@irjalanomakotiyhdistys.fi 
Papunet.net 

Pikist.com 

Talkoot Makasiinilla tiistaina 1.11. klo 17 

Talkooporukalle tarjolla pizzaa ja virvokkeita!  

Ilmoittaudu pian palaute@irjalanomakotiyhdistys.fi 

mailto:palaute@omakotiyhdistys.fi
http://www.irjalanomakotiyhdistys.fi


 

 2 Irjalan omakotiyhdistys ry – jo vuodesta 1961 
  

 

AKTIVITEETTEJA MA-

KASIINILLA  

(näissä vielä tilaa): 
 
Stemmaset kuoro  har-
joittelee sunnuntaisin klo 
18-20 

TERVETULOA MUKAAN! 

 

FACEBOOKISSA 

Irjalan omakotiyhdistys ry 

Liity omakotiyhdistyksen 

omaan Facebook-ryhmään 

seuraamaan ja keskustele-

maan alueen asioista!  

INSTAGRAMISSA 

Irjalan omakotiyhdistys ry 

Liity omakotiyhdistyksen 

omaan Instagram-ryhmään  

 

BIOJÄTTEEN KERÄYSVELVOITE 

 

1.9.2023 biojätteen keräysvelvoite laajenee koskemaan kaikkia 

asuinkiinteistöjä Tampereen seudun keskustaajamissa, joissa on 

yli 10 000 asukasta. Vaihtoehtoja ovat oma biojäteastia, naapu-

reiden yhteinen biojäteastia eli kimppa tai asianmukainen kom-

postointi. 

Lisätietoa kimpoista, biolajittelun tärkeydestä, kompostoinnista 

ja viranomaiselle tehtävästä kompostointi-ilmoituksesta.  

 

https://pjhoy.fi/palvelut/bio/  

Asiakaspalvelu p. 03 240 5110, Laskutus p. 03 240 5350 

Puhelinnumero (arkisin klo 9-15)  

Lajittele biojätteeseen eloperäinen, kiinteä, kompostoituva jäte, 

esimerkiksi:  

Ruuantähteet, pilaantuneet elintarvikkeet, perkuujätteet ja kuo-

ret, kahvinporot, suodatinpussit ja teepussit, talouspaperit ja lau-

tasliinat, kasvit, ruoho, lehdet. 

 

Kiinteistöllä voi kompostoida puutarhajätteitä ja keittiössä synty-

viä biojätteitä. Keittiössä syntyvä biojäte tulee kompostoi-

da jätehuoltomääräysten mukaisessa kompostorissa ja siitä on 

tehtävä ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle.  

 

 

 

 

 

 

Mikäli muutoinkin kiinnostuit naapurin kanssa jakamaan jäteasti-

an niin vaihtoehtoja kimppaan voit valita näistä: 

Biojäte, lasipakkaukset, kartonkinpakkaukset, metalli, muovipak-

kaukset, sekajäte. 

 

Kimppa on helppo toteuttaa ja Pirkanmaan jätehuolto osittaa 

laskun automaattisesti. 

 
 

aviisi.etappi.com 

https://pjhoy.fi/palvelut/bio/
tel:+35832405110
tel:+35832405350
https://pjhoy.fi/palvelut/bio/kompostointi/puutarhajatteen-kompostointi/
https://pjhoy.fi/palvelut/bio/kompostointi/keittiossa-syntyvan-biojatteen-kompostointi/
https://pjhoy.fi/palvelut/bio/kompostointi/keittiossa-syntyvan-biojatteen-kompostointi/
https://www.tampere.fi/organisaatio/alueellinen-jatehuoltolautakunta/biojatteen-kompostointi-ja-kompostointi-ilmoitus#ohjeita-jatehuoltomaaraysten-mukaiseen-kompostointiin
https://pjhoy.fi/palvelut/bio/kompostointi/kompostointi-ilmoitus-jatehuoltoviranomaiselle/

