
Johtokunnalta:
Viime johtokunnan kokouksessa päätettiin tiedot
teen jakelussa jatkaa Itellan 5 päivän jakelua ku
stannussyistä. Tämä valitettavasti tarkoittaa sitä,
että tiedotetta ei jaeta postilaatikkoon, missä on
mainosten jakelun kielto. Tiedote on luettavissa yh
distyksen kotisivuilla. Postialueen 02920 ulkopuolel
le tiedote toimitetaan sähköpostitse. Hallitus pyytää
asianosaisia ilmoittamaan sähköpostiosoitteensa,
jos haluaa jatkossa tiedotteen sähköisenä. Tämä
tiedote lähetetään postissa 02920 alueen ulkopuoli
sille jäsenilla. Vastaukset osoitteeseen: posti@van
hankartanonomakotiyhdistys.fi
Arvoisa joukkoliikenteen käyttäjä!
Vaikuttaako HSL:n kaavailema uusi lippujärjestel
mä sinun joukkoliikennekäyttäytymiseesi? Kuinka
vyöhykerajat näkyvät ja tuntuvat matkakorttisi hin
nassa? Tulevassa järjestelmässä ei ole enää kunta
rajoihin perustuvia maksualueita, vaan rajat

piirtyvät kaarimaisesti eri etäisyyksille Helsingin
keskustasta.
Vanhankartanon omakotiyhdistys kartoittaa osal
taan toimintaalueensa asukkaiden näkemyksiä tu
levasta järjestelmästä. Voit käydä tutustumassa
aiheeseen tarkemmin esimerkiksi HSL:n internetsi
vuilla.
Lähetä palautteesi ja kommenttisi aiheeseen liitty
en osoitteella posti@vanhankartanonomakotiyhdis
tys.fi ja laita otsikoksi "HSL:n uusi
taksajärjestelmä".
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.

KUTSU
Yhdistyksen syysjuhlat lauantaina 9.11. klo 18 Carlbergin nuorisoseuratalolla.

Teemana tänä vuonna on
HÄNTÄ

eri muodoissaan, vain mielikuvitus on rajana. Illalliskortin hinta on 23€
sisältäen ruokajuomat. Ilmoittautumiset 1.11. mennessä yhdistyksen
kotisivujen kautta (www.vanhankartanonomakotiyhdistys.fi) tai puhelimitse
Leenalle, 0407420833. Maksu tilille Nordea FI37 1430 3000 0429 54. Kuitti mukaan
Illallisen menu:

Riistakäristystä
Keitettyjä perunoita
Puolukkahilloa
Punajuuriomenapurjosipulirucolasalaattia
Salaattikastiketta
Leipälajitelma ja voita
Suklainen kääretorttupala
Kahvia, haudutettua teetä
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JOULUKARKELOT
JUVANPUISTON KOULULLA
TORSTAINA 28.11.2013 KLO 17.0019.00
Tule myymään omat tarpeettomat tavarasi tai
esimerkiksi käsityösi. MLL PohjoisEspoon
yhdistys myy tuotteitaan ja esittelee
toimintaansa.
Myös muut alueen toimijat ovat tervetulleita.
Voit varata maksuttoman myynti/esittelypöydän
Juvanpuiston nuorisotila Luukulta sähköpostilla:
anne.m2.toivonen@espoofi tiistaihin 26.11.

mennessä.
Nyt on mainio tilaisuus tuoda myyntiin pieneksi
käyneet tai tarpeettomat urheiluvälineet ja ehkä
löytää tilalle juuri itsellesi sopivat.
Vanhempainyhdistys hoitaa myynnin puolestasi.
Tavaroita voi tuoda tapahtumapäivänä koulun
ruokalaan klo 16.30 alkaen.
Rahat ja myymättömät tavarat on noudettava klo
19.30 mennessä.
Joulupukki vierailee karkeloissa!
Herkkuja buffetista!

PohjoisEspoo, Sinunkin kotisi
Asukasfoorumi

Keskiviikkona 6.11.2013 klo 1821
Ruskatalon auditorio, Ruskaniitty 4, Espoo

Kaavoitus, joukkoliikenne ja järvet
Illan vieraat pitävät kukin lyhyen alustuksen omasta aiheestaan ja osallistuvat teeman mukaiseen

paneelikeskusteluun. Aikaa on varattu runsaasti myös yleisön kysymyksille, mielipiteille ja kommenteille.
Kaavoituksen uudet haasteet

Markku Markkula, Espoon kaupunkisuunnittelulautakunnan puheenjohtaja
Marianne Kaunio, Espoon yleiskaavapäällikkö, uusi PE yleiskaava osa I

Joukkoliikenteen sujuvoittaminen
Jenö Adam, liikennesuunnittelija HSL
Sirpa Hertell, HSLn hallituksen varapuheenjohtaja
Emma Holsti, Espoon nuorisovaltuuston jäsen

Väliaika
Järvien tila ja virkistyskäyttö

Eeva Nuotio, limnologi, Espoon ympäristökeskus
Henna Partanen, Espoon ympäristölautakunnan puheenjohtaja
Tapani Kortelainen, Espoon ulkoilupäällikkö

Keskustelua ja kysymyksiä
Ennakkoilmoitus

Uudenvuoden ennakkotunnelmat perinteiseen ta
paan Eero Teikarin puistossa klo 18. Voit tuoda
omia raketteja mukaan, paikalla rakettiammuntate

line. Muista suojalasit. Yhdistys tar
joaa kuohuvaa juhlan kunniaksi,
lapsille joitan pientä makeaa.




