
Johtokunnalta:
Omakotiyhdistyksen järjestämät liikunnat ovat
lähteneet vilkkaasti käyntiin. Osa ryhmistä on aivan
täynnä, mutta naisten sähly perjantaina ja miesten
sähly torstaina kaipaavat lisää osallistujia, jotta
saadaan kunnon pelit aikaan.
Elojuhlia vietettiin kauniin sään vallitessa Eero
Teikarin puistossa Niipperin koulun kentän
vieressä. Kuvasatoa tapahtumasta löytyy täältä:
http://vanhakartano.kuvat.fi/kuvat/Hiihtokisan+kuvi
a,+27.2.2011/Kes%C3%A4juhlat+2014/
Omakotiyhdistyksen alueella toimii useita
kahviloita, lounasravintoloita ja ravintoloita.
Esittelemme tässä tiedotteessa kyselyymme
vastanneita paikkoja. Kannattaa käydä
tutustumassa tarjontaan, kirjo on aika laaja
intialaisesta keittiöstä kiinalaiseen unohtamatta
pizzoja ja kebabbia.

Kaupunginjohtaja vieraili Ruskatalolla 25.9.
kertomassa PohjoisEspoota koskevia asioita.
Esillä oli mm. yhteistyö EspooVihtiKauniainen
Kirkkonummi (EVKK) sen sijaan, että liityttäisiin
Helsingin ja Vantaan kanssa SuurHelsingiksi.
Soteuudistuksesta selvitettiin Espoon kannan
olevan oman piirin (EVKKkuntien kanssa)
muodostaminen, väestöpohja olisi riittävä.
Liikenteen koettiin olevan iso ongelma, linjoja
suunnataan Vantaalle ja työpaikkoja radan ja
Metron varteen EteläEspooseen. Ehdotettiin
ilmaista työpaikkapysäköintiä EteläEspoossa
PohjoisEspoolaisille, koska bussiliikennettä ei ole
järkevästi järjestetty. Kaupunginjohtaja Mäkelä näki
järkeväksi tutkia mahdollisuutta kehittää Vihdintietä
yhdessä Vantaan kanssa.

Tule mukaan koittamaan aikuisten sählyä, ensimmäinen kerta ilmainen. Miesten vuoro
torstaisin Järvenperän koululla klo 1920:30 ja naisten vuoro perjantaisin Juvanpuiston
koululla klo 19:3021

Lokakuu 2014

Jäsenyysasiaa
myClubin käyttöönoton yhteydessä siivosimme jäsenrekisteristä pois kaikki jäsenet, jotka eivät ole
maksaneet jäsenmaksuaan kahden karhuamisen jälkeen. Muistathan, että jäsenyys on
perhekohtainen. Uusi rekisteröityminen jäseneksi tapahtuu myClubin kautta.
https://vanhankartanonomakotiyhdistys.myclub.fi/login > rekisteröidy uudeksi jäseneksi.
Jos rekisteröityessäsi saat virheilmoituksen että nimesi on jo käytössä niin asia saattaa johtua siitä
että olet yhdistyksen vanha jäsen, jonka sähköpostiosoite on puuttunut vanhan jäsenrekisterin
puolelta. Olemme ajaneet myClubin jäsentietojen pohjaksi vanhan jäsenrekisterimme. Voit
rekisteröityä toisella nimellä mutta ilmoita asiasta
jasenrekisteri@vanhankartanonomakotiyhdistys.fi tai myClubin palautepostin kautta, jotta saamme
käyttäjätilit vastaamaan todellisuutta ja laskutuksen kohdentumaan oikein. Aeimmin jäsenrekisteriä
ja liikuntaryhmien osallistujalistoja hallinnoitiin erikseen.
Yhdistykseltä puuttuu 226 henkilön sähköpostiosoitteet, jäsenmaksulaskujen lähettämisen
helpottamiseksi olisi hyvä, jos mahdollisimman moni päivittäisi tietonsa myClubin kautta.
Vain yhdistyksen jäsenenä saat käyttöösi jäsenedut, mm. alennuksia liikuntaryhmien maksuista.

http://vanhakartano.kuvat.fi/kuvat/Hiihtokisan+kuvia,+27.2.2011/Kes%C3%A4juhlat+2014/
https://vanhankartanonomakotiyhdistys.myclub.fi/login


Omakotiyhdistyksen alueella toimivia kahviloita,
lounasravintoloita ja ravintoloita.
Kysyimme kolmea asiaa, 1. yrityksen nimi, 2. mitä
tarjoatte 3. erikoisuuksia, 4, aukioloajat
Kahvilat:
Cafe of Toni
(Teboil kylmäaseman vieressä)
2. Kahvia, täytetty patonki/sämpylä, leivonnaisia ja
virvoitusjuomia.
3. Erikoistarjous: kahvi ja pulla 2€.
4. mato 06:0014:00, pe 06:0013:00
Auramaan leipä,
Pieni Teollisuuskatu 5
Viihtyisä kahvila, sisään mahtuu rattailla
2. Kahvia, tuoretta leipää, munkkeja, leivoksia,
lihapiirakoita, pasteijoita, täytetyt sämpylät ja
patongit, kakut. Yrityksille palaveripullat, sämpylät ja
kakut tilauksesta, yrityksille laskutusmahdollisuus.
3. Erikoistarjoukset, ks tienvarsimainonta.
4. mape 716:30
Kahvipirtti,
Niipperinkuja 4, käynti Niipperintieltä
2. Suolaisia ja makeita leivonnaisia, täytettyjä
sämpylöitä ja patonkeja, aamupuuroa, virvokkeita ja
jäätelöä. Tilauksesta kakkuja ja juhlaherkkuja.
3. Kahvi ja pulla 2,50€
4. mape 0616, lasu 1015
Kahvipirtin tila on vuokrattavissa lasten
syntymäpäiväjuhlia ja muita yksityisyystilauksia
Lounaspaikkoja:
Ravintola Lounasmatti ja PikkuMatti,
Juvan Teollisuuskatu 8 ja Kiilaniityntie 10 (Koskelo)
2. Tarjolla aamupalaa, lounasta, makeita ja suolaisia
leivonnaisia.
3. Valmistamme kaiken tarjoamamme itse
4. mape 06:3015:00, aamiainen 6:309:30, lounas
1014:30
Grilli Safkis,
Juvan Teollisuuskatu 14
2. Grilliruokaa
3. Safkisspeciaali, Keke's burger
4. mape 0818
Café Margreteberg,
Marketan puisto
2. Tarjoamme arkisin lounasta klo 11.00 – 13.30
sekä kahvilatuotteita Marketanpuistossa.
Takeaway annoksia

Tilauksesta teemme voileipäkakkuja, täytekakkuja,
piirakoita, salaatteja ym.
3. Meillä täyden palvelun pito ja juhlapalvelua,
astioita, pöytäliinoja ym.
Lounaskahvila sijaitsee luonnonkauniissa
Marketanpuistossa.
4. Arkisin klo 09.00 – 15.00
Kesäisin myös viikonloput auki (toukoelokuu)
Lex Expert food (Lihaexpertit)
Juvan teollisuuskatu 30
2. Wanhanajan lihakauppa laajalla valikoimalla.
Monipuolisen ja maukkaan lounasravintolan
herkkuja mape, hyvän asiakaspalvelun ja
paremman mielen.
3. Laaja valikoima lihaa omasta leikkaamosta.
Tunnelmallisen lihakaupan valikoiman
erikoisherkkuja. Paikan päällä käsin tehtyjä valmis
/einesruokia. Esim. ti lihapiirakka, ke hampuri
laiset, to pizza, pe munkki. Joka torstai kokin
hernekeitto ja pannari. Nouto caterinpalvelut
omasta keittiöstä.
4. Lounasravintola mape 6:3014, lihakauppa ma
pe 718, la 914.
Ravintola Lounastuuli,
Läntinen Teollisuuskatu 8
2. Joka päivä keitto, 2 lämmintä ruokaa, päivän
salaatti, intialainen kasvisruoka, jälkiruoka + juomat,
9.50€. Päivän pizza + salaatti 8.50€. Pizzalista
myös erikseen.
3. Järjestämme myös caterinpalvelua. Tarjoamme
herkullisia intialaisia ja suomalaisia ruokia. Catering
menu on sovittavissa tilaisuuden luonteen mukaan.
Tilat vuokrattavissa iltatilaisuuksiin tarjoiluineen.
4. mape 714:30.
Ravintoloita:
MarjaRavintola,
Juvan Teollisuuskatu 23
2. Lounas, takeaway, tilaussauna.
3. Aasialaista ruokaa, sushia saatavilla lokakuusta.
Saunaosasto, missä on myös uimaallas ja
takkahuone.
4. mape 1020, la 1220
Ravintola Juvanhovi,
Pieni Teollisuuskatu 5
2. Lounas, pizza, kebab, pihvit.
3. Karaoke, elävää musiikkia, darts ja biljardi.
4. mato 920, pe 902, la 1202, su suljettu.



KUTSU
Omakotiyhdistyksen perinteinen syysjuhla kutsuu lauantaina 25.10. klo 18.30!
Paikkana Carlbergin nuorisoseuratalo, Nuorisotie 10
Illan teemana on SuomiRuotsi ja asun toivotaan olevan teemaan sopiva! Paras esiintyminen/asu
palkitaan.
Luvassa maukas illallinen ruokajuomineen, hauskaa ohjelmaa, yhdessöoloa ja tanssia!
Illalliskortin hinta on 23 €. Ota kaverisi mukaan
juhlimaan ja tutustumaan yhdistyksen toimintaan. 80
ensimmäistä mahtuu mukaan.
Menu:
Riistakäristystä
Friteerattuja muikkuja
Tartarkastiketta
Uunipaahdettua perunaa
Punajuuripiparjuurisalaattia (majoneesipohja)
Vihersalaattia
Salaattikastiketta
Leipälajitelma ja voita
Sinivalkokeltainen panna cotta
Kahvia, haudutettua teetä
Ilmoittautumiset mielellään viimeistään maanantaina 20.10. yhdistyksen MyClubsivuston kautta
https://vanhankartanonomakotiyhdistys.myclub.fi/events
tai 040 742 0833 / Leena HammarStaf. Illalliskortti (23 € per henkilö) maksu suoritetaan yhdistyksen
tilille Nordea FI37 1430 3000 0429 54.

Uudenvuoden perinteiset avajaiset Eero Teikarin puistossa 31.12. klo 18.
Voit tuoda omia raketteja mukaan, paikalla rakettiammuntateline. Muista suojalasit. Yhdistys tarjoaa
kuohuvaa ja lapsille jotain pientä makeaa.



Joulukarkelot jo kolmatta kertaa!
Tapahtuma järjestetään Juvanpuiston koulun ruokalassa
27.11.2014 klo 1720 Juvanpuro 2, 02920 Espoo
Joulukarkeloissa sinulla on mahdollisuus myydä omia käsitöitäsi, pitää kirpputoripöytää tai vaikka
esitellä oman järjestösi toimintaa.
Varaa maksuton pöytä sähköpostitse: juvanpuisto.nuoriso@espoo.fi
Varaa pöytä tiistaihin 25.11. mennessä.
Sinulla on mahdollisuus tuoda vanhempainyhdistyksen pisteelle myytäväksi vanhoja urheiluvälineitä.
He myyvät ne puolestasi ja voit noutaa rahasi tapahtuman jälkeen.
Tapahtuman järjestää Espoon nuorisopalvelut ja mukana järjestämässä ovat Juvanpuiston koulun
vanhempainyhdistys, sekä MLL PohjoisEspoo.
Tule tekemään löytöjä ja
Karkeloimaan kanssamme !




