
 
 

 

Ilkonmäen Seudun Asukasyhdistys ry  

jäsenmaksu vuodelle 2022 
 

 

 

 

 

 

Pihakirpputori Ilkonmäellä la 14.5 klo 10-15 
 

Tervetuloa Ilkonmäen alueen pihakirpputorille! Alueen asukkaat avaavat pihatiensä 

kirpputoripöydiksi, mutta ostamaan ja kiertelemään kutsumme kaikki halukkaat. Alueelta 

on ilmoittautunut mukaan taloja ja asukkaita. Lisätietoja löydät kääntöpuolelta sekä 

nettisivuilta http://www.ilkonmaki.net 

 

 
 

 

Saaja: 
Ilkonmäen seudun 
asukasyhdistys ry 

   
 

 

Tilille: 
S-Pankki 
FI73 3939 0055 8585 91 

  Viesti kenttään: 
JÄSENMAKSU 2022 
Ilmoita myös perhekunnan 
nimi ja katuosoite! 

 

     

  Eräpäivä 31.5.2021  Summa 
10 € 

http://www.ilkonmaki.net/


 
 

Ilkonmäki siistiksi ke 18.5. klo 17.30 
 

Kangasalan kaupunki ei tänä vuonna ole mukana Ekokumppaneiden kampanjassa, mutta huolehditaan me  

siitä huolimatta omalta osaltamme alueemme siisteydestä. Asukasyhdistys järjestää näin ollen omat 

siivoustalkoot, joissa on tarkoituksena yhdessä siivota asuinympäristömme tienvarsia yms. yleisiä alueita 

roskista. Kokoontuminen keskiviikkona 18.5. klo 17.30 osoitteessa Auertie 9, jossa jaetaan jätesäkit ja 

siivousalueet, tarjolla luonnollisesti myös talkookahvit ja -mehut!  

Lisätietoja Mika Vehkalahti mika.vehkalahti@gmail.com 044 5533 375 
 

Lenkkisaunat alkavat rantasaunalla tiistaisin heti, kun sauna saadaan käyttöön talviteloilta. Tänä kesänä 

naisten ja miesten saunavuoron kellonaika vaihtelee viikoittain. Parittomina viikkoina naiset saunovat 

pääsääntöisesti ensin klo 17.30-19.30 ja miehet sen jälkeen klo 19.30-21.30. Parillisina viikkoina miehet 

ensin ja naiset sen jälkeen. Saunan alkamispäivästä ja mahdollisista poikkeusaikatauluista ilmoitetaan 

lenkkisaunan whatsup-ryhmän kautta, johon kaikki toiminnasta kiinnostuneet voivat liittyä lähettämällä 

pyynnön ja puhelinnumeronsa osoitteeseen: ilmoittautuminen@ilkonmaki.net  

Lenkkisaunan maksu on 2e/osallistuja/kerta. Saunojat merkitsevät nimensä listaan ja maksavat saunamaksut 

käyntiensä mukaan kuukausittain yhdistyksen tilille. Lisäohjeistus löytyy saunalta ja nettisivuilta 

http://www.ilkonmaki.net/sauna.php 

 

 

KIRPPARIKARTTA LA 14.5 klo 10-15 
 

 

 

 

 

Auertie 9 

Auertie 14 

Pälvitie 7  

Pyrykuja 5 D 

Pyrykuja 5 C  

Jääkiekkokenttä 

Tuiskukuja 5 

Tuiskukuja 10  

Tuiskukuja 12 

Tuulentie 8 

Tuulentie 14  

Ilkontie 37 A  

Ilkontie 40 

mailto:mika.vehkalahti@gmail.com
mailto:ilmoittautuminen@ilkonmaki.net
http://www.ilkonmaki.net/sauna.php


 
 

 

 

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin Ilkonhovissa 27.4 
 

Johtokunnaksi kaudelle 2022 kokous valitsi: 
 

Jani Grönqvist   puheenjohtaja  puheenjohtaja@ilkonmaki.net  +358 400 771598 

Teemu Auvinen  varapuheenjohtaja 

Minna Nieminen sihteeri  sihteeri@ilkonmaki.net 

Arja Moilanen  rahastonhoitaja  rahastonhoitaja@ilkonmaki.net  +358 40 768 9646 

Aleksi Jokinen 

Mika Vehkalahti 

Laila Walldén   

 

 

 

Kirjastoauto poikkeilee Ilkonmäessä perjantaisin klo 18.40-19.00. Paikkana 

Suvisalontien ja Auertien risteys. Kirjastoautolla on loistava palvelu ja 

tarvittaessa tilaamalla saa mitä tahansa kirjallisuutta tai vaikka musiikkia myös 

esim Metson kirjastosta. Muista poiketa! 

 

 

Liity sähköpostilistallemme. Saat tiedotteet suoraan sähköpostiisi. Lähetä 

viesti ”sähköpostilistalle” osoitteeseen  palaute@ilkonmaki.net 

 

 

 

 

MUKAVAA KESÄN ODOTUSTA! 

 

toivottaa 

Johtokunta 
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