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Inkoon Omakotiyhdistys toivottaa  

hyvää alkanutta Suomi 100 –juhlavuotta! 

Lähetämme tämän jäsenkirjeen poikkeuksellisesti kirjepostina kaikille jäsenille. Muuten 
tiedotamme mahdollisimman paljon sähköpostilla. Muistathan ilmoittaa muuttuneen tai 
uuden sähköpostiosoitteesi osoitteeseen markku.suonpaa@kao.fi 

Seuraa yhdistyksen kotisivuja osoitteessa www.inkoonomakotiyhdistys.fi. 

KEVÄÄN TOIMINTA YHDISTYKSESSÄ 

 Aloitamme kevään toiminnan puutarhaillalla keskiviikkona15.3.2017

 Yhdistyksen kevätkokous järjestetään 5.4.2017. Kokouksen jälkeen puhutaan
kotona asumisen mahdollisuuksista

 Kevätmatka tehdään 1.4.2017

 Inkoon siivoustalkoot järjestetään 6.5.2017

 Kaunis piha -kilpailu järjestetään tänäkin vuonna. Ilmoittautumiset 30.06.2016
mennessä.

 Osallistumme 1.7.2017 Inkoon Päiville. Kojullamme on mm. suosittu perennojen
vaihtopöytä.

Tiedotamme kaikista tilaisuuksista tarkemmin www-sivuilla, sähköpostilla ja paikallisissa 
lehdissä (KS,EU,VN,ja LU) lähempänä ajankohtaa.  

LAINALAITTEET 

Yhdistys lainaa puutarha- ja muita laitteita jäsenistölleen. 

Lainasta peritään pieni korvaus, jolla katetaan laitteiden kunnossapitokustannuksia. 

Lainattavana on mm. peräkärry, puutarhajyrsin, oksasilppuri, lehtipuhallin ja moottorisaha. 

Laitelista kokonaisuudessaan löytyy yhdistyksen kotisivulta. 

Varaukset: Vuokko Keinänen p. 0500 939 799 tai 040 969 8523. 



 
JÄSENEDUT 
 
Monet paikalliset yritykset tarjoavat etuja yhdistyksen jäsenille. Jäsenedut löytyvät yhdistyk-
sen kotisivuilta. Lisäksi jäsenten käytössä ovat kaikki Suomen Omakotiliiton (www.omakoti-
liitto.fi/jasenetu) ja Uudenmaan Piirin (www.omakotiuusimaa.fi) tarjoamat edut. 
 
 

OMAKOTITALKKARIPALVELU 

 

Suuren suosion saavuttanut Talkkaripalvelumme jatkaa toimintaansa. Talkkari tekee kodin- ja 
puutarhan hoitoon liittyviä aputöitä. Veloitamme palvelusta vain 8 €/tunti sekä 
kilometrikorvaukset. Tuntiveloituksen voit merkitä verotuksessa kotitalousvähennykseen. 
Sinun osuudeksesi jää pitkän päälle vain 4,40 €/tunti (palautus 50 %). 

Talkkari 1, puh. 040 680 4888  Kristoffer 

Talkkari 2, puh. 050 324 2917  Jari 

Talkkari 3, puh. 040 969 8147    

Puhelinnumerot säilyvät henkilöiden vaihtuessa. Ellei talkkari vastaa, puhelu 
ohjautuu talkkarivastaavan puhelimeen. 

HUOM! Talkkaripalveluiden käyttö edellyttää maksettua jäsenmaksua! 

   

 

 

INKOON OMAKOTIYHDISTYS RY, HALLITUS VUONNA 2017 

 

Puheenjohtaja Jukka Aalto 040 969 8157 

Varapuheenjohtaja Raili Häkkinen 040 969 8502 

Sihteeri  Raili Häkkinen         

Talkkarivastaava Tapio Vielmaa  040 969 8424 

Rahastonhoitaja  Anja Ollikainen 0500 433 582 

Tiedottaja  Markku Suonpää            040 969 8563 

Hallituksen jäsen Maria Grönlund  

Hallituksen jäsen Seppo Klingberg  

Hallituksen jäsen Mirja Lehtovaara 

Hallituksen jäsen Ilkka Niukkanen 

Hallituksen jäsen Ulla Päivärinta 

Hallituksen jäsen Thomas Söderström 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS 

 

Hyvää vuoden 2017 jatkoa kaikille Inkoon Omakotiyhdistyksen jäsenille ja perheille.  

Vuosi 2016 saatiin juuri päätökseen. Yhdistyksen vuosi olikin erittäin toimelias monilla eri osa-alueilla.  

 

Kevät aloitettiin perinteisellä puutarhaillalla, joka kiinnosti erittäin paljon. Kaikki noin 60 osallistujaa saatiin 

juuri ja juuri mahtumaan Wilhemsdalin kokoustilaan.  

Kevätkokouksen jälkeen kuulimme Verisuren kodin turvajärjestelmistä. Kevätkokouksessa hyväksytään 

toimintakertomus ja annetaan hallitukselle vastuuvapautus edellisen vuoden tilinpäätöksestä, mutta ei valita 

jäseniä esim. hallitustehtäviin. Näin ollen näihinkin tilaisuuksiin kannattaa osallistua aktiivisesti.  

 

Kevään ja kesän aikana yhdistys toteutti ja osallistui ainakin seuraaviin tapahtumiin: 

- Toukokuussa oli perinteinen siivouspäivä keskustan alueella ja tehtiin linja-automatka 

Uudenkaupungin kevät-/ kukkamessuille. 

- Kesäkuussa otettiin vastaan ilmoittautumisia Inkoon Kaunis piha -kilpailuun.  

- Heinäkuussa vietetyillä Inkoon päivillä teltallamme oli suosittu perennojen vaihtopöytä. 

- Elokuussa olimme yhteisellä bussimatkalla tutustumassa Mikkelin alueen esittelypuutarhoihin. Tällä 

matkalla myös yövyimme. Yhdistys osallistuu näillä bussimatkoilla kustannuksiin  jäsenen ja puolison 

osalta. 

 

Syksyn ohjelma aloitettiin osallistumalla Sadonkorjuumarkkinoille ja Tähtelä-päivään. Jaoimme tietoa 

yhdistyksestä yhdistyksen teltalla. Alkutalven talvimyräkän aikana järjestettiin energia- ja rakennusilta. 

Osanottajakatoa aiheutti todella hankala sää. Saimme kuulla erittäin hyvät esitelmät omakotitalon huoltojen ja 

kunnossapidon tarpeen kartoittamisesta sekä Omakotiliiton toteuttamasta omakotitalon huoltokirjasta, jota on 

saatavilla kirjasena sekä netissä kaikille jäsenille. 

 

Syyskokouksessa hyväksyttiin tämän vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio. Tilaisuudessa valittiin 

hallitukseen kolme uutta jäsentä: Maria Grönlund, Mirja Lehtovaara ja Thomas Söderström. Hallitukseen ei 

valita ketään ilman asianomaisen hyväksyntää eli ketään ei valita luvatta. Hallitustyönsä lopettivat Göran 

Nyman, Ossi Väänänen ja Vuokko Keinänen. Vuokko jatkaa kuitenkin lainalaitteiden vastuuhenkilönä. Kiitokset 

Göranille, Ossille ja Vuokolle hyvästä ja aktiivisesta toiminnasta yhdistyksen hyväksi. Syyskokouksen jälkeen 

Rosk’n Rollin edustaja kertoi kierrätyksestä ja varsinkin uudesta muovien kierrätyksestä ja lajittelusta. 

 

Lokakuun lopussa vietimme Inkoon Omakotiyhdistyksen 10-vuotisjuhlaa Hembygdsgårdenilla. Juhliin osallistui 

75 henkilöä. Juhlat olivat arvokkaat ja onnistuivat erittäin hyvin. Kiitokset juhlien  järjestelytoimikunnalle. 

 

Yhdistysvuoden viimeinen tapahtuma oli kirkon parkkipaikalla. Omakotiyhdistys tarjosi glögiä, pipareita ja 

karamellejä, kun Inkoon Lions Club sytytti joulukuusen valot. 

 

Vuoden 2016 aikana yhdistykseen liittyi 31 uutta jäsentä. Inkoon Omakotiyhdistyksen jäsenmäärä on tällä 

hetkellä hieman alle 400. 

 

Kevät- ja syyskokouksessa toivon näkeväni huomattavasti enemmän jäseniä, koska kokousten yhteydessä on 

aina myös ajankohtaisia/mielenkiintoisia esitelmiä. Mikäli teillä on ehdotuksia esitelmän aiheiksi tai uusiksi 

lainalaitteksi, niin ottakaa yhteyttä hallituksen jäseniin puhelimitse/sähköpostilla. Lupaamme tutkia kaikkia 

ehdotuksia ja pyrkiä toteuttamaan niitä toiminnan mahdollistamissa rajoissa. 

 

Lopuksi hieman omakotitalkkariasiaa: Talkkareina toimivat Kristoffer ja Jari. Kristofferin sopimus päätty 14.3.  

ja Jarin 14.11. Keväällä on tarkoitus saada taas kaksi uutta talkkaria, jolloin kesällä on toivottavasti taas 

kolme talkkaria työssä. Talkkarit vaihtuvat,mutta heidän puhelinnumeronsa ovat pysyviä.Jos talkkari ei jostain 

systä vastaa ,niin puhelu siirtyy talkkarivastaavan puhelimeen. Talkkarien hankkimisen/palkkaamisen 

järjestelyssä on mukana TE-keskus, ja uuden talkkarin palkkaaminen vie aikaa useita viikkoja.  

 

Lopuksi toivon jäseniltä aktiivista osallistumista ja tämän hyvän asian markkinoimista naapureille ja tuttaville. 

Tervetuloa mukaan toimintaan.  

 

Jukka Aalto, Inkoon Omakotiyhdistyksen puheenjohtaja          


