
Johtokunnalta:
Maaliskuussa pidetyssä vuosikokouksessa OKYn johtokuntaan valittiin Ilona Hautamaa (pj),
Matti Kuiko (varapj), Milla Alcaide, Leena HammarStaf, Jani Helenius, Matti Huomanen,
Tuomo Leikas (rahastonhoitaja), Kari Alho, Ilkka Sipiläinen, (sihteeri). Varajäseniksi valittiin
Irma Ahokas, Tuija Marstio sekä Pertti Suortti. Jäsensihteerin mukaan yhdistykseemme
kuuluu 669 taloutta joissa 938 henkilöjäsentä. 02920 postinumeroalueella on n. 1600 taloutta.
Vuosikokous päätti jäsenmaksuksi 17€ / talous, korotusta 2€ edelliseen vuoteen verrattuna.
Jäsenmaksun maksamista tullaan seuraamaan tänä toimintavuotena entistä tarkemmin, joten
hoidattehan maksun ajallaan.
Kokouksessa yhdistyksen kunniajäseneksi kutsuttiin Maria Keho pitkäaikaisena liikunnan
vetäjänä.
Liikuntaryhmät loppuvat 10.5. lukuunottamatta toista joogaryhmää, jolla vielä pari jatkokertaa.

SIIVOUSTALKOOT TIISTAINA 14.5. KLO 18 ALKAEN
PALKINNOKSI SIMAA, MUNKKEJA JA NÄYTTÄVIÄ KESÄKUKKIA
Siisti ja viihtyisä ympäristö on ilo kaikille! Parissa tunnissa siivoamme kotikatusi ja ky
län yhteiset alueet.
Tule mukaan!
Jaamme Niipperin koululla siivousalueet sekä siivoustarvikkeet (säkkejä, hanskoja,
roskienkeräyspihtejä) klo 18 alkaen.
Talkoissa on tarjolla kahvia, munkkeja ja simaa.
Lisäksi siistijöille on jaossa hienoja kesäkukkia oman pihan tai parvekkeen koristukseksi.
Perusmäessä kokoontuminen Gobbakantien pellon laidalla, tarjoilut Niipperin koululla. Kukkia saa
siivouksen jälkeen pellon laidalta.

Lisäeristyksellä parempaanasumisviihtyvyyteen
Lisäeristämällä parannat kotisi asumisviihtyvyyttä ja säästäthuomattavasti lämmityskustannuksissa!Tehty lisäeristys maksaa itsensä takaisin saatuna energiansäästönä 24 vuodessa nykyisillä energian hinnoilla.Termex – aito ekotuote
Hyödynnämme Termex Selluvillan valmistusprosessissa jo kertaalleen jalostettua puutavalmistamalla kierrätyspaperikuidusta eristettä energiatehokkaampaan asumiseen.
Mistä kotisi lämpö karkaa? Yläpohja 60%, seinät 20%, ikkunat ja ovet 10% ja alapohja 10%Termex – asiantuntijat ovat palveluksessanne!Kerromme Teille lisäeristyksen vaikutuksesta asumisviihtyvyyteen, energian jaympäristönsäästöön, sekä laskemme investoinnin takaisinmaksuajan.Tilaa maksuton yläpohjan lämmöneristyksen kuntotarkastus.Päivitä samalla vanhat sähköpatterisi, energiatehokkaisiin LVI Radiaattoreihin elektronisellatermostaatilla.
Inkerman Oy, Tuomo Leikas p. 040 5777 003, inkerman@kolumbus.fi
Myös kodin remontit.
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Niipperin koulun vanhempainyhdistys
järjestää kevätmyyjäiset 4.5. Niipperin
koululla klo 1114
Seuraavanlaista ohjelmaa:
Kynsistudio ja Kasvomaalaus,
Pomppulinna
Vanhempainyhdistyksen arpajaiset
(loistavat palkinnot!!)
Herkutteluun popcorneja, makkaraa,
vohveleita ja jäätelöä
Saappaanheittoa, Onnenpyörä,
Sählytutka, Onginta, Buffetti
Yhteistyössä MLL

PERINTEISET KESÄJUHLAT ELOKUUSSA 18.8. klo 1214
Merkitse jo kalenteriisi! Luvassa ohjelmaa koko perheelle tuttuun tapaan: Ramborata, alueen har
rastusmahdollisuuksien esittelyä, kirpputori. Mukana on alueella toimivia yhdistyksiä, mm Omakotiyhdistys,
partiolaiset, MLL, Musiikkiopisto, Nuorisotoimi, koulut..

sekä kenties taas yllätys kesken juhlien.... Kierrätä helposti !

Metallinkeräyskampanjalla varoja PEPille
Vuoden 2012 Grassrootsseura PohjoisEspoon Ponsi kerää
varoja kehittyvään nuorisotoimintaansa
metallinkeräyskampanjalla, joka toteutetaan yhteistyössä
Kuusakoski Oy:n kanssa. Keräyskampanja tukee
erinomaisesti jalkapallojunioreiden ympäristökasvatusta ja
tietoisuutta.
Keräyspäivinä 25.26.5.2013 klo 1016, Metsämaan kentän P
paikalla (Örkkiniitynkuja 8, 02970 Espoo) on vaihtolava ja
kontti, jonne metalliromut, sähkö ja elektroniikkalaitteet,
renkaat ja lyijyakut voi tuoda maksutta. PEPin nuoret ovat
yhdessä valmentajien ja vanhempien kanssa paikalla
vastaanottamassa keräykseen tuotavia materiaaleja.
Kuusakoski Oy käsittelee ja kierrättää metallit uudelleen

Tarkista PEP:n
kotisivuilta, mitä
materiaaleja otetaan
vastaan.




