
LASTEN HIIHTOKILPAILUT 24.2. 2013 KLO 11 –13
Omakotiyhdistys järjestää perinteiset lasten hiihtokilpailut
sunnuntaina 26.2.2011 klo 11—13. Kisat pidetään Juvanpuiston
koulun vieressä olevalla pellolla.
Sarjat: alle 5v, 7v, 9v, 11v. ja yli 11v.
Nuorimpien hiihtomatka on n. 500m, vanhemmilla lapsilla
pidemmät. Matkojen pituudet riippuvat tehdyistä laduista ja ne
ilmoitetaan paikan päällä. Viime vuonna pisin matka oli n. 1400m.
Ilmoittautumiset paikan päällä klo 10:30 12:30 lähdöt
ilmoittautumisjärjestyksessä.
Omakotiyhdistys jakaa kaikille osallistujille mitalit.
Yhdistys tarjoaa hernerokkaa ja mehua osallistujille ja katsojille.
Vapaahtoisia toimitsijoita tarvitaan muutama, ilmoittautumiset 0407307008 Matti Huomanen

Johtokunnalta:
Viime tiedotteessa mainitut kierrätysastiat on tuotu SMarketin parkkipaikalle.
Kannattaa hyödyntää oman taloutensa jätekuormituksen pienentämiseksi ja
ympäristön säästämiseksi. Lisäys kierrätykseen: Energiansäästölamppuja voi
palauttaa Lahnuksen Shellille huoltoaseman aukioloaikoina.
Liikenneasiaa
Niipperin kentälle ajo suoraan Niipperintieltä on liikennemerkin mukaan kielletty.
Kesäisin liikennettä rajoittaa puomi, mutta se on kevyen väylän aurauksen
vuoksi auki. Sehän ei tosiaan tarkoita sitä, että autoliikenne olisi sallittu.
Sama ongelma on Niipperinkujalla.
Olemme saaneet lahjoituksena yhdistyksemme lehdet/tiedotteet vuosien takaa.
Kiitämme lahjoittajaa. Arkistoimme lehdet ja yritämme löytää esillepanopaikan.
Asiasta lisää seuraavassa tiedotteessa.
Viikolla 8 ei ole liikuntavuoroja, sunnuntain joogat kuitenkin pidetään vielä 17.2

Omakotiyhdistyksen
maskotti kisatunnelmissa

Vuosikokouskutsu, 19.3.
Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidetään Juvanpuiston koululla 19.3. klo 18.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat ja valitaan yhdistyksen hallitus.
Olisiko Sinulla kiinnostusta osallistua toimintaan? Hallitukseen tai toimitsijaksi eri tapahtumiin.
Johtokunnan toiminta koostuu mm. kesä ja syysjuhlien, Uudenvuoden vastaanoton sekä
urheilutapahtumien järjestämisestä, liikuntavuorojen organisoinnista, tiedotteiden laatimisesta ja
verkkosivujen ylläpitämisestä Lisäksi erittäin tärkeä tehtävä on pitää yhteyttä päättäjiin Niipperiä,
Perusmäkeä ja Vanhaakartanoa koskevissa asioissa.
Kahvitarjoulu.
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Juvankartanon SMarket tukee omakotiyhdistyksemme toimintaa
Viime keväänä Juvankartanoon avattu SMarket ja ABCtankkauspiste on helpottanut kyläläisten elämää. Laajan tuotevalikoiman ansiosta enääei tarvitse lähteä kotikulmilta toisaalle ruokaostoksille tai täyttämään tankkia. Myös alueellemme paljon kaivattu kierrätyspiste on äskettäinilmestynyt SMarketin parkkipaikalle. Sen viereen pystytetään keväällä omakotiyhdistyksen oma ilmoitustaulu. Liikennevirrat kaupan lähistölläovat lisääntyneet, sillä alueen asukkaiden lisäksi lähistöllä työssäkäyvät sekä Kehä III:sta pitkin ohiajavat autoilijat ovat löytäneet tiensä SMarkettiin.
Sryhmän linjauksen mukaan paikalliset SMarketit voivat tukea jotain paikallista yleishyödyllistä tahoa. Alueellamme tuen kohteena onomakotiyhdistyksen taas ensi syksynä järjestettävä Niipperin Kylähölkkä. Onkin hyvin mahdollista, että Smarketin läheisyyteen tuleejuomapiste...Lisäksi omakotiyhdistys on juuri saanut SMarketin tukemana upouudet kilpanumerot sekä lähtö ja maaliviirit, jotka tulevat ensimmäistä kertaakäyttöön 24.2. järjestettävissä lasten hiihtokilpailuissa.
Marketpäällikkönä lähimarketissamme toimii Jyri Räsänen, joka on aikaisemmin työskennellyt mm. Lauttasaaressa sijaitsevassa SMarketissaja useissa kaupoissa ympäri pääkaupunkiseutua jo kahdenkymmenen vuoden ajan. Kyselimme Jyriltä SMarket Juvankartanon kuulumisia:
Mikä on ollut hauskinta uuden kaupan perustamisessa tänne PohjoisEspooseen?Uuden kaupan avaaminen on aina mielenkiintoista ja haastavaa. Parasta ovat uutuuttaan hohtavat tilat. Kentiesmukavinta on kuitenkin ollut paikallisten asukkaiden tyytyväisyys siihen, että kauppa vihdoin tuli ja palvelut PohjoisEspoossa paranivat kertaheitolla.
Mikä on ollut haastavinta?Haastavinta on saada ensimmäisen vuoden aikana valikoimat vastaamaan kysyntää. Myös tilattavien tavaramäärien arviointi on vaikeaa, kuntietoa paikallisten asiakkaiden ostoskäyttäytymisestä ei ole. Tämän vuoksi voi ajoittain jotkut tuotteet loppua tai niitä tilataan liikaa. Onneksitieto ja kokemus tästä lisääntyvät koko ajan.
Minkälainen on suurin asiakasryhmä?Meillä korostuvat perheelliset, jotka ostavat kaikki tarvitsemansa ruokatarvikkeet laajoista valikoimistamme. Erityisesti hedelmä javihannesosasto sekä palvelutori ovat saaneet kiitosta laadusta ja valikoimista. Arkipäivisin meillä käy myös paljon Juvanmalmintyöpaikkakeskittymän lounasruokaasiakkaita ja ohikulkijoita.
Millä tuotteilla mahtaa olla eniten menekkiä kaupassanne?Elintarvikkeita menee tasaisesti, mutta varsinkin oheispalvelujen (veikkaus, HSLlipunlataus, posti, pankkiautomaatti)käyttö on yllättänyt positiivisesti. Onneksi saimme vihdoin kaivatun kierrätyspisteen parkkipaikallemme.
Mikä on työssäsi mukavinta?Mukavinta työssä ovat ihmiset, asiakkaat ja työkaverit. Kaupassa viehättää myös se, että jokainen päivä on erilainen ja usein yllätyksiä täynnä.Haasteita riittää…
Minkälaista palautetta olette saaneet alueen asiakkailta?Positiivista palautetta on tullut paljon ja olen huomannut, että asiakaskunta on täällä erittäin mukavaa ja aktiivista. Myös toivomuksiavalikoiman suhteen tulee paljon ja niitä olemme mahdollisuuksien mukaan myös paljon toteuttaneet.
Miten palkitset työntekijöitäsi?Pyrin antamaan paljon positiivista palautetta onnistumisista. Järjestämme myös vuoden mittaan erilaisia virkistäytymistapahtumia ja teemmeyhdessä asioita myös työajan ulkopuolella. HOKElanto palkitsee myös omalta osaltaan hyvistä suorituksista.

Mikä on lempipuuhaasi silloin, kun et ole SMarketissa?Olen paljon mukana lasteni harrastuksissa koripallossa ja salibandyssä, jota itsekin pelailen. Talvisin laskettelu ja lumilautailu ovatsuosikkilajejani, joihin aikaa jää nykyisin liian vähän.
Ensi elokuussa toteutettavaan Niipperin Kylähölkkään suunnitellaan omaa sarjaa alueen yrityksille. Aiotko lähteä mukaanhenkilökuntasi kanssa?On oikein hyvä idea osallistua hölkkään. Otan asian esille kevään henkilöstöpalaverissamme ja yritämme saada porukan kansaan.




