
Johtokunnalta:
Yhdistyksen kevätkokous pidettiin Juvanpuiston
koululla 25.3. Suunnitelmissamme oli saada
kokoukseen yhteyteen teleoperaattoreiden
edustajia kertomaan heidän suunnitelmistaan
alueen tietoliikenneyhteyksien parantamiseksi.
Tässä emme kuitenkaan onnistuneet ja kokous
pidettiin sääntömääräisen asialistan puitteissa
pienenellä joukolla. Kiitokset paikalle saapuneille
asukkaille ja yhdistyksen jäsenille.
Johtokuntaan valittiin:
Puheenjohtaja: Ilona Hautamaa
Varsinaiset jäsenet: Matti Kuiko, Ilkka Sipiläinen,
Leena HammarStaf, Matti Huomanen, Kari Alho,
Tuomo Leikas ja Milla Alcaide
Varajäsenet: Irma Ahokas, Pertti Suortti ja Tuija
Marstio.
Lasten hiihtokilpailut jouduttiin säästä johtuvista
syistä perumaan. Hiihdon sijaan kisailtiin juosten
Luukin kartanon pihalla. Yhdistys järjesti
kuljetuksen paikalle oman alueen liikennöitsijän
avustuksella. Luukissa nähtiin iloisia mitalisteja ja
tarjottiin soppaa. Nipperiläisten osallistumisesta
tapahtumaan on vaikea sanoa, mutta toivottavasti
täältäkin oli väkeä liikkeellä. Toivottavasti ensi
vuonna riittäisi lunta oikeiden hiihtokilpailujen
järjestämiseen.
Vuoden 2014 toiminnasta sen verran, että
omakotiyhdistys pyrkii julkisten ja yksityisten
palveluiden säilyttämiseen ja lisäämiseen alueella.
Vuoden erityisenä teemana on tietoliikenne.
Yhdistys toimitti hiljattain viestintäministerille
kirjeen alueen laajakaistapalveluiden kehnosta
tasosta alueen vanhoilla asemakaavaalueilla.
Tietoliikenteen lisäksi huolenaiheita ovat tieliikenne
ja julkisen liikenteen palvelut. Seuraamme myös
alueen kaavoitusta ja rakentamista.
Asemakaavaehdotusten yleiskaavan vastaisuus on
hidastanut uudisrakentamista. Kaupunki on nyt
jakanut uusia asemakaavoja pienempiin osiin joten
lisärakentaminen todennäköisesti vilkastuu
lähitulevaisuudessa.
Yhdistys suunnittelee myös verkkosivustonsa
uudistusta, jotta niistä saataisiin paremmin

asukkaita ja yhdistyksen toimintoja palveleva
kanava. Yhdistyksen tavoittaa myös Facebookissa.
Yhdistyksen jäseniksi voivat liittyä kaikki täysi
ikäiset asukkaat. Yhdistys perii vuosittaisena
jäsenmaksuna tällä kaudella 17 € ja maksu on
talouskohtainen.

Toimintavuoden tapahtumat
Suunnitelmavuonna 2014 seuraavat tapahtumat:
• Siivoustalkoot toimialueella toukokuussa
• Kesäjuhla Niipperin koulun kentällä yhdessä
alueen muiden järjestöjen kanssa elokuussa.
Juhlan yhteydessä pyritään järjestämään myös
lasten juoksutapahtuma viime kesän hyvien
kokemusten mukaisesti.
• Omakotiyhdistyksen syysjuhla
• Uudenvuoden vastaanotto Niipperin koulun

kentällä 31.12. klo 18
• Lasten hiihtokilpailut helmikuussa

PohjoisEspoossa tulee olla jatkossakin
ruotsinkielinen koulu. (Oky:n lausunto)
Viime aikoina on puhuttu paljon ruotsinkielisen
Rödskogs skolanin tulevaisuudesta. Koulu sijaitsee
pohjoisespoolaisille keskeisellä paikalla kauniissa
kulttuurimaisemassa Röylän kylässä ja toivomme,
että koulutoiminta voisi jatkua samassa paikassa.
Yksityinen maanomistaja on aikoinaan lahjoittanut
tontin koulun käyttöön, ja tontilla sijaitsee myös
iltapäiväkerho ja esikoulu. Lapsen on siis jo ennen
ensimmäiselle luokalle menoa helppo tutustua
koulun arkeen sekä oppilaisiin.
Rödskogs skolan on idyllinen kyläkoulu, jota luonto
ja raikas ilma ympäröivät. Alue on myös hyvin
lapsiystävällinen: lähimetsä alkaa lähes heti ulko
ovesta astuttaessa.
Tulevaisuudessa koulu rakennuksineen voisi
toimia koulutuntien jälkeen esimerkiksi kylätalona,
jossa järjestettäisiin muun muassa teatteriiltoja,
asukastoimintaa sekä erilaisia leirejä ja kursseja.
Ruotsinkieliset lähikoulut ovat harvassa
pääkaupunkiseudulla ja Rödskogs skolan on
esimerkiksi ainoa Espoon ruotsinkielisistä
kouluista, joka sijaitsee Kehä III:n ulkopuolella.
Myös Espoon strategia puhuu lähipalveluiden
puolesta ja koulun sulkeminen toisi 10–30
kilometrin koulumatkan pienille 1.4.luokkalaisille
oppilaille.
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Kesäkerho
MLL:n perinteinen koululaisten kesäkerho
Juvanpuiston koululla 79 vuotiaille 2.19.6.2014.
Kerhoaika arkipäivisin klo 915, kerhossa tarjotaan
päivittäin lämmin lounas.
Hinta / vko 115€ jäsenille, 140€ ei jäsenet
juhannusviikko 90€ / 115€
Paikkoja rajoitetusti! Ilmoittautuminen nettisivulla
http://pohjoisespoo.mll.fi/kerhotoiminta/kesakerho
Lisätietoja: Raija Huomanen, puh. 0440 854 103,
raija.huomanen@iki.fi
MLL:n jäsenetuja:
Pomppulinna
Pomppulinnamme alkaa taas kevään tullen kiertää
erilaisissa tapahtumissa. Yhdistyksemme jäsenenä
voit myös vuokrata sen omalle pihallesi hintaan
25€ / päivä. Varauslomakkeen ja varauskalenterin
löydät osoitteesta
http://pohjoisespoo.mll.fi/pomppulinna
Leikkivarjo, isompi ja pienempi, joita MLL:n
jäsenet voivat vuokrata lasten synttäreille,
perhejuhliin ja yksityistapahtumiin hintaan 5 €/
päivä. Varauslomake löytyy osoitteesta
http://pohjoisespoo.mll.fi/leikkivarjo

Kevätilokeräys 1.4.15.5.2014
Osallistu Kevätilokeräykseen lasten hyväksi.
Paikallisyhdistyksemme oma Kevätilokeräys
lahjoituslipas löytyy myös nettisivuiltamme
http://pohjoisespoo.mll.fi
Keräyslupa: 2020/2012/3932
Koulutulokkaiden vanhemmat!
Iltapäivätoimintaan haetaan verkkopalvelu Wilman
kautta. Hakuaika on 16.4.12.5.2014. Hakuohje on
toimitettu koulutulokkaiden koteihin
kouluunilmoittautumisohjeiden yhteydessä.
Yhdistyksemme järjestää lakisääteistä koululaisten
iltapäivätoimintaa Juvanpuiston ja Kalajärven
kouluilla.



SIIVOUSTALKOOT 8.5.2014 klo 18.0019.30
Omakotiyhdistys järjestää jälleen perinteiset
siivoustalkoot. Talkoissa siistitään alueen puistoja ja
kadunvarsia.
Seuraavista pisteistä voit noutaa roskasäkkejä ja pihtejä
sekä varata oman siivousalueesi.
Niipperi: Niipperin koulun piha
Perusmäki: Perusmäen puistotie, liikenneympyrän
vieressä
Nikunmäki: Annan puistotien ja Niipperintien risteys (vastapäätä paloasemaa)
Roskat toimitetaan nimettyihin pisteisiin. HUOM! ainoastaan talkoissa kerätyt
roskat, ei kotitalousjätteitä.
Talkoolaisille tarjolla virvokkeita ja kesäkukkia!
Kaikki mukaan tekemään asuinalueemme entistäkin viihtyisämmäksi!






