Helmikuu 2019
Vanhankartanon Omakotiyhdistys on asumismuodosta riippumatta kaikkien toimialueen asukkaiden
etuja ajava yhdistys. Järjestämme liikuntaa aikuisille ja lapsille ja otamme mm. kantaa alueemme
kaavoituskysymyksiin. Yhdistyksen jäsenet saavat alennusta liikunnoista ja jäsenmaksu on
talouskohtainen. Jos haluat vaikuttaa asuinalueesi asiohin, tule yhdistyksemme jäseneksi.

Johtokunnalta:
Miellyttävä yllätys syksyllä, Espoon kaupunki
rakennutti tekojääradan Juvanpuiston koulun
kentälle mahdollistaen pitkän luistelukauden
aikaisemmista vuosista poiketen. Saamamme
tiedon mukaan PohjoisEspoo on jatkossakin
painopistealue kehityskohteissa. Seuraavana
vuorossa on Lastentalon vieressä oleva
leikkipuisto, sen remontti on jo alkanut. Luvassa
on paljon uutta, mm. parkour rata.
Liikenteestä on saatu lukea mm Länsiväylästä,
että suunnitelmat ovat pahasti kesken, Vihdintien
runkolinjalle ei ole sopivaa vaihtopaikkaa meidän
busseille. Niipperintien perusparannuksen
jatkosuunnitelmasta saadaan toivottavasti
lisätietoa vuosikokoukseen mennessä.

Vuosikokous to 21.3. klo18
Juvanpuiston koululla.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat ja
valitaan yhdistykselle johtokunta. Jos olet
kiinnostunut vaikuttamaan alueemme asioihin,
tule paikalle keskustelemaan ja kertomaan
mielipiteitäsi.
Johtokuntaan kaivataan myös uusia jäseniä.
Kahvitarjoilu

LASTEN HIIHTOKILPAILUT ja laskiaistapahtuma 3.3. 2019
KLO 11 – 13:00 Ringside Golfissa
Omakotiyhdistys järjestää perinteiset lasten hiihtokilpailut yhteistyössä Ringside Golfin ja MLL Pohjois
Espoon paikallisyhdistyksen kanssa laskiaissunnuntaina 3.3.2019 klo 11—13. Kisat pidetään Espoo
Ringside Golfin rangella.
Sarjat: alle 5v, 7v, 9v, 11v. ja yli 11v.
Nuorimpien hiihtomatka on n. 400m, vanhemmilla lapsilla pidemmät. Matkojen
pituudet riippuu tehdyistä laduista ja ne ilmoitetaan paikan päällä.
Ilmoittautumiset paikan päällä klo 10:30 12:00.
Lähdöt ilmoittautumisjärjestyksessä klo 11 lähtien. Omakotiyhdistys jakaa kaikille
osallistujille mitalit.
Klubin kahviossa on myytävänä hernekeittoa ja myös muuta purtavaa, mm.
laskiaspullia.
Pulkkamäki on myös käytettävissä klubitalon vieressä.
Vapaahtoisia toimitsijoita tarvitaan muutama, ilmoittautumiset 0407307008 Matti Huomanen
HUOM! Säävaraus. Tekniikkavinkkejä pienten lasten hiihtoon leikin avulla ennen varsinaista tapahtumaa
klo 10. Vinkkejä antaa Suomen Ladun muumihiihtokoulun ohjaajan pätevyyden omaava ohjaaja.

Liikuntaryhmiin ilmoittautumista on jatkettu helmikuun loppuun niissä ryhmissä missä on vielä tilaa.
https://vanhankartanonomakotiyhdistys.myclub.fi/…/3…/events…
myClubissa kannattaa määritellä Oman profiilin Viestiasetuksissa Yhteisön viestit ja
Tapahtumamuutokset, jotta saa viimehetken tiedot esimerkiksi ryhmän peruutuksesta.

Aikuisten perinteisen hiihtotyylin kurssi järjestetään Espoo Ringside golfissa lauantaina 23.2.
klo 1011:30. SÄÄVARAUS! Kurssin hinta on eijäseniltä 10 € ja yhdistyksen jäseniltä 5€. Maksu
suoritetaan paikan päällä, kortti, käteinen (tasaraha) tai Smartum/Edenred/ePassi.
Sitovat ilmoittautumiset posti@voky.fi. mielellään 20.2. mennessä.

