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Loma - Holidays
Grillausta, kanoottiretkiä, viljelypalstojen ja –laarien hoitoa.

Maintaining the farming plots, barbeque events and excursions.

Toimita kaikki tilitykset kuitteineen 
edelliseltä vuodelta Hoasille. Toimita 

myös toimintakertomus, toiminta-
suunnitelma ja inventaarit. *

Delivering all the expense 
claims with receipts for the 

previous year to Hoas. 
Delivering report of 

activities, action plan 
and inventories  

to Hoas. **

*Muuten vuoden 
määrärahoja ei saa 

käyttöön. 
**Requirement  

for receiving  
the yearly  
allowance.

Perustoimintaa ja kevään tehtävien, 
kuten viljelyprojektien, suunnittelua. 

Tapahtumien järjestämistä asukkaille, 
esim. laskiaisrieha. Kerhotilojen 

kunnostusta ym.

Organizing events for tenants, fixing 
up clubroom and planning urban 

farming projects for spring.

Pikkujoulujen ja muiden illanviettojen 
järjestäminen. Hoasin lähettämän 
talousarvioesityksen kommentointi. 
Vuoden viimeisten hankintojen 
tekeminen – määrärahat eivät siirry 
tulevalle vuodelle.

Organizing pre-Christmas party and 
other events. Commenting on the Hoas 
preliminary budget. Final purchases for 
the current year – allowance cannot be 
used after the end of the year.

Asukaskokoukset, valitaan uusi 
toimikunta. Tässä kohdin hyvä 
päivittää loppuvuoden toimintasuun-
nitelmaa. Syystalkoot. Tapahtumia 
asukkaille, kuten sadonkorjuu- tai 
Halloween-juhlat. Welcome Weekin/
Eventin järjestelyt ja toteutus.

Tenant meetings, new committee 
will be elected. Good to update 
activity plan for the rest of the year. 
Voluntary work day and other events 
for tenants like Welcome Week/
Event or Halloween party.

Kevättalkoot; talkootarvikkeiden 
tilaus vikailmoituslomakkeella 

ja talkootarjoilujen hankinta. 
Asukastoimikunnan tavaroiden 

kartoitus ja rikkinäisten tavaroiden 
hävitys. Viljelyprojektien aloitus. 
Syksyllä järjestettävän Welcome 

Weekin/Eventin suunnittelu, 
vastuunjako ja valmistelu.

Voluntary work day; ordering 
equipment with fault report. Listing 

tenant committee’s items and 
disposing broken ones. Starting 

farming project and planning 
and preparing for the 

Welcome Week/Event  
in Autumn.


