Helmikuu 2014
Johtokunnalta:

Liikunnasta:

Viime johtokunnan kokouksessa päätettiin muuttaa
tiedotteen jakelutapaa siten, että tiedote jaetaan
kaikkiin 02920 alueen talouksiin Länsiväylän
jakelun yhteydessä. Syynä muutokseen oli
varmistaa tiedotteen perillemeno sovittuna aikana
ja laajemmin.

Useimpiin yhdistyksen liikuntaryhmiin mahtuu vielä
mukaan. Tiedustele paikkoja
Liikuntakoordinaattorilta osoitteesta
liikunta@vanhankartanonomakotiyhdistys.fi.
Mikäli et enää jatka liikuntaryhmässä, muistathan
ilmoittaa samaan osoitteeseen, jotta paikkasi
voidaan antaa seuraavalle halukkaalle.

Kevätkokous: Kokouksen paikka ja
aika 25.3. klo 18 Juvanpuiston
koululla
Jotta yhdistys pysyy tulevaisuudessakin
elinvoimaisena ja toimivana, tarvitaan mukaan
toimintaan jatkuvasti uusia aktiivisia jäseniä.
Loistava tilaisuus hypätä mukaan kelkkaan on tulla
mukaan vuosikokoukseemme. Pidetään yhdessä
alueemme puolia, jotteivät verorahamme kaikki
valu etelään...
Yritämme saada paikalle operaattorin edustajan
kertomaan alueemme nettiyhteyksien tilasta ja
tulevaisuuden suunnitelmista.
Kahvitarjoilu

LASTEN HIIHTOKILPAILUT
23.2.2014 KLO 1113
Luukissa.
Huonon lumitilanteen vuoksi
järjestämme perinteiset
lasten hiihtokilpailut Luukissa
Luukin kartanon pihalla.
Sarjat: alle 5v, 7v, 9v, 11v ja
yli 11v
Nuorimpien hiihtomatka
n. 500m, vanhemmille lapsille pitemmät. Matkojen
pituudet riippuvat tehdyistä laduista ja ne
ilmoitetaan paikan päällä. Ilmoittautumiset Luukissa
klo 10:3012:30, lähdöt ilmoittautumisjärjestyk
sessä.
Omakotiyhdistys jakaa kaikille osallistujille mitalit.
Yhdistys tarjoaa hernerokkaa ja mehua osallistujille
ja huoltajille.
Ilmainen kuljetus paikallisen Helsingin Turistibussi
Oy:n bussilla Juvanpuiston koulun pääoven edestä
klo 9:30, paluu Luukista 13:30.

Toivomme asukkaiden aktiivista osallistumista
alueemme kehittämiseen. Kaikki ovat tervetulleita
kirjoittamaan ehdotuksia, aloitteita, toiveita yms.
Facebooksivustollemme. Siellä voi helposti
keskustella aiheesta ja sen kautta on mahdollista
saada heti palautetta ja kannatusta muiltakin
asukkailta.
Ilmoitustaulu tulossa Kahvipirtin pihalle.
Yhdistykselle tulossa kolme kappaletta
ilmoitustauluja. Yksi niistä laitetaan uuden kahvilan
pihaan. Kahvilan aukioloajat ovat mape 818,
lasu 1015. Puh. 09 428 92 704. Kahvila on
entisen Lammin kyläkaupan tiloissa.

Partiotoimintaa kaiken ikäisille
Partiolippukunta Niipperin Nuolihaukat ry järjestää
partiotoimintaa lähialueen nuorille ja vähän
vanhemmillekin. Partiossa oppii taitoja, joita
tarvitsee metsässä liikkuessa sekä paljon taitoja,
joita tarvitsee jokapäiväisessä elämässä, kuten
vastuullisuutta, järjestelmällisyyttä ja huolellisuutta.
Kaiken ikäiset 2.luokkalaisista ylöspäin saavat
liittyä partioon, eikä aloittaessa tarvitse olla
aikaisempaa kokemusta. Riittää, kun on iloinen ja
toimelias asenne. Myös kavereita saa ottaa
mukaan!
Lisää tietoa: niinu.com
Mukaan ilmoittautuminen:
Katri Järvinen
katri@niinu.com
puh. 040 530 3717

Luukin kartanossa tapahtuu 23.2.
Ohjelmassa mm. hevosajelua, lasten
toimintateatteri, piirustusta, satutuokio, lastentarvi
kekirppari + muuta mukavaa puuhaa.

Koululaisten kesäkerho
Perinteinen koululaisten kesäkerho
Juvanpuiston koululla
79 vuotiaille 2.19.6.2014. Kerhoaika
arkipäivisin klo 915,
kerhossa tarjotaan päivittäin lämmin lounas.
Hinta 115€ jäsenille /vko, 140€ ei jäsenet /vko,
juhannusviikko 90€ / 115€
Toimi nopeasti, paikkoja rajoitetusti!
Ilmoittautuminen nettisivuilla: http://pohjois
espoo.mll.fi/kerhotoiminta/kesakerho
Lisätiedot:
Raija Huomanen, puh. 0440 854 103,
raija.huomanen@iki.fi

Remontti antaa uutta ilmettä!
Kun vanha rapistuu ja tila kaipaa kunnonkohotusta, on remontti paikallaan.
Teemme remontit monipuolisesti asiakkaan halujen ja toiveiden mukaan:
•
Pintaremontti
•
Kylpyhuoneremontti
•
Saunaremontti
•
Huoneistoremontti
•
Laatoitus
•
Vesieristys
Kauttamme myös Termex lisälämmöneristykset, kysy tarjousta!
Inkerman Oy, Tuomo Leikas p. 0405777003, inkerman@kolumbus.fi

