
Johtokunnalta:

Yhdistyksen syksy on mennyt vahvasti
liikunnan merkeissä. Lasten ja aikuisten
jumpparyhmät ovat liikuttaneet kyläläisiä
edellisvuosien malliin ja toiminta jatkuu
keväällä samoilla ryhmillä. Ilmoittautuminen
aukeaa 15.12. MyClubissa.

Järjestämme toista kertaa puurojuhlan
Ponnen majalla 16.12. klo 19 alkaen. Katso
mainos tässä tiedotteessa.

Perinteinen uudenvuoden vastaanotto klo 18
Eero Teikarin puistossa.

Yhdistys on antanut lausunnon Kalajärvelle
suunnitelluista tornitaloista Niipperintien ja
Porintien kulmaukseen. Kantanamme
esitimme, korkeasta rakentamisesta
luovutaan ja pienasuntojen sijaan enemmän
perheasuntoja. Näin alueen yleisilme säilyy ja
saadaan lisää perheasuntoja.

Yhdistyksen puurojuhla perjantaina 16.12. klo 19 Ponnen majalla.

Ohjelma:
19.00 aloitus, glögi
19.30 joululauluja/ohjelmaa, Mari Kätkä laulattaa
20.15 puuropuhe
20.30 puuro ja soppa, puurolaulua
21.30 Ohjelmaa
22.00> saunaa ja sopivaa viihdemusiikkia
23.30 tonttujen aika hipsiä hiljaa varpahillaan jatkoille

Tuo mukaan pieni lahja, saa olla kierrätystavaraa,
paketoituna pukinkonttiin.

Joulupuuro ja glögi 5€, käteismaksu ovella.

Ennakkoilmoittautumiset Leenalle, 0407420833, leena.hammarstaf@voky.fi

Ps. Mukaan voi tulla myös ilman ennakkoilmoittautumista.

Joulukuu 2015



Hyvinvointia ja mielenrauhaa  uusia palveluja alueellamme!

Joulukuussa aloittaa toimintansa Kehon ja mielen huoltamo Valon Pisara osoitteessa Juvan
teollisuuskatu 8. Palvelutarjontaan kuuluvat mm. hermoratahieronta, äänimalja sekä
rentoutushoidot, pienryhmille tarkoitetut kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin liittyvät kurssit ja
workshopit sekä henkilökohtaiset valmennukset. Katso tarkemmat tiedot palveluista ja
aukioloajoista www.valonpisara.com sekä Facebookissa Kehon ja mielen huoltamo Valon pisara.

Hanki jouluksi lahjakortit ja sarjaliput, itselle tai lahjaksi – tilaa sähköpostitse
milla@valonpisara.com – Vanhankartanon omakotiyhdistyksen jäsenille 10% joululahjakorteista!

Kevään liikuntoihin
ilmoittautuminen aukeaa 15.12. i
MyClubissa. Ryhmät ja ajat ovat
samat kuin syksyllä.
Ilmoittautumiset MyClubin kautta.
Ks. http://www.voky.fi/

MLL PohjoisEspoon paikallisyhdistyksen

kevään 2017 harrastekerhojen ilmoittautuminen on käynnissä ja lisää uusiakin kerhoja on tulossa
joulukuun aikana. Kannattaa seurata nettisivujamme http://pohjoisespoo.mll.fi/

Niipperin koulun vanhempainyhdistys
Metsäkulman lapset järjestävät
myyjäiset Juvanpuiston koululla 10.12.
klo 1113.
Niipperin koulun 3A luokka myy
ennakkomyyntinä joulukuusia. Kuusen
hinta on 52 € ja ne toimitetaan Niipperin
alueella asiakkaille kotiin ti 20.12. illalla.
Joulukuuset ovat tuuheita ja viljeltyitä
suomalaisia 22,5 m korkeita kuusia.
Joulukuusen voi tilata Niipperin koulun
joulumyyjäisissä la 10.12. klo 1113
Juvanpuiston koululla tai Johannalta p.
0413609227 su 18.12. mennessä.



Liikuntaryhmät kevät 2017 

Maanantai 1717.45 Lasten jumppis 3  4
vuotiaat

Perusliikuntataitoja leikin avulla:
tasapainotaidot ja liikkumistaidot, hieman
käsittelytaitoja.
Ohjaaja Irma Ahokas, apuohjaajia tarpeen
mukaan.
Paikka Juvanpuiston koulu, Pieni sali.
Maksu 35 € jäsenet, eijäsenet 45 €.
Ryhmän maksimikoko 20.(Lapsen
oltava 3 vuotta täyttänyt)

Maanantai 1818.50Lasten jumppis 56vuotiaat

Perusliikuntataitoja ryhmässä pelaten ja
leikkien: tasapainotaidot, liikkumistaitojen
oikeat liikeradat ja käsittelytaitoja.
Ohjaaja Irma Ahokas, apuohjaajia tarpeen
mukaan.
Paikka Juvanpuiston koulu, Pieni sali.
Maksu 35 € jäsenet, eijäsenet 45 €.
Ryhmän maksimikoko 22.

Maanantai 1919.55 Lihaskunto

Helppoa ja tehokasta lihaskuntopainotteista
liikuntaa ilman askelsarjoja.
Sopii sekä miehille että naisille.
Tarkempi ohjelma tulossa lähiaikoina.
Ohjaaja Johanna Oikarinen.
Paikka Juvanpuiston koulu, Pieni sali.
Maksu 45 € jäsenet, eijäsenet 55 €.
Ryhmän maksimikoko 40.

Maanantai 20.0521 Kehonhuolto

Hauskaa, vauhdikasta ja energistä liikuntaa.
Kehonhuoltotunti, jossa ohjelma
rakennetaan pilatestyyppisistä ja koko
kehoa, etenkin selän kuntoa parantavista
liikeistä.
Ohjaaja Johanna Oikarinen.
Paikka Juvanpuiston koulu, Pieni sali.
Maksu 45 € jäsenet, eijäsenet 55 €.
Ryhmän maksimikoko 55.

Keskiviikko 19.3020:30 Kahvakuula

Paikka Juvanpuiston koulu, Pieni Sali
Ohjaaja Milla Murtosaari
Maksu 45 € jäsenet, eijäsenet 55 €.

Torstai 20.3021:30 Sähly miehet

Paikka Järvenperän koulu, Liikuntasali.
Maksu 25 € jäsenet, eijäsenet 35 €.

Perjantai 19.30  21 Naisten sähly
Paikka Juvanpuiston koulu, Iso sali.
Maksu, 25 € jäsenet, eijäsenet 35 €.

Sunnuntai 1819.30 Jooga (Yin & Yang)

Ohjaaja Saara Rönnholm
Paikka: Juvanpuiston koulu, pieni sali
Maksu, 85 € jäsenet, eijäsenet 95 €.

Ryhmän maksimikoko 35.

Sunnuntai 16.5017.50 Jooga (Astanga)

Sopii joogan aloittaville.
Ohjaaja Riikka Pihlanto
Paikka: Juvanpuiston koulu, pieni sali
Maksu, 50 € jäsenet, eijäsenet 60 €.

Ryhmän maksimikoko 35.

Ilmoittautuminen aukeaa 15.12.

Ilmoittautua voit myclubin kautta, linkki löytyy
www.voky.fi. Mukaan voi liittyä vielä ryhmien
alettua jos tilaa löytyy.

Maksu on lukukausikohtainen (syksy tai kevät
erikseen). Ilmoittautuminen myclubiin tuottaa
laskun ja se tulee ilmoitettuun
sähköpostiosoitteeseen.

Seuraa yhdistyksen nettisivuja, siellä kerrotaan
ryhmien alkamisajankohdat.
www.voky.fi






