Joulukuu 2020
Johtokunnalta: Vanhankartanon omakotiyhdistys ry
Omakotiyhdistys edistää toimialueensa (Niipperi, Perusmäki, Vanhakartano) viihtyisyyttä ja asukkaiden
yhteisöllisyyttä. Yhdistys toimii alueensa olojen kehittämiseksi ja asukkaiden etujen parantamiseksi.
Asukastoiminnan lisäksi yhdistys järjestää useiden lajien liikuntaryhmiä Juvanpuiston koululla.
Yhdistyksen jäsenyys on perhekohtainen ja 18 € vuonna 2021. Jäsenmaksut peritään vuosittain uuden
systeemin mukaan heti tammikuussa. Vuodelta 2020 ei peritty jäsenmaksua ollenkaan erikoistilanteesta
johtuen. Jäsenperheille annetaan alennus liikuntoihin. Lisätetoa löydät yhdistyksen verkkosivuilta
osoitteessa www.voky.fi ja yhdistyksen toimintaa voit seurata Facebookissa Vanhankartanon
omakotiyhdistys. Yhdistykseen voit liittyä myClubpalvelun kautta osoitteessa
https://www.voky.fi/yhdistys/jasenyys/ tai laittamalla sähköpostia osoitteeseen posti@voky.fi
Johtokunta 2021:
Puheenjohtaja Ilona Hautamaa
Sihteeri Ilkka Sipiläinen
Varapuheenjohtaja Helena Järvinen
Rahastonhoitaja Kari Alho
Jäsenet: Leena HammarStaf, Irma Ahokas, Milla Murtosaari, Iris Iilomo, Camilla Lindy
Varajäsenet: Matti Huomanen, Matti Kuiko
Johtokunnan tavoitat sähköpostilla johtokunta@voky.fi

Perinteinen uudenvuoden vastaanotto on valitettavasti peruttu
kokoontumisrajoitusten takia. Pahoittelemme tilannetta ja toivomme kaikille
terveyttä ja parempaa uutta vuotta 2021!




Liikuntaryhmät
Valitettavasti jouduimme loppukaudesta 2020 perumaan taas
liikuntaryhmiä, onneksi suurin osa kaudesta saatiin kuitenkin pitää.
Kevään ryhmien osallistujamäärät on rajoitettu varmuuden vuoksi 20
henkilöön, mikä tulee valitettavasti nostamaan ryhmien hintoja.
Uutena lajina suunnittelemme Fascia methodia osalle kevätkautta.
Seuraa ilmoittelua verkkosivuillamme ja Facebookissa.



Avaamme ilmoittautumisen heti kun mahdollista. Tällä hetkellä viranomaiset ovat jatkaneet
kokoontumisrajoituksia 10.1.2020 asti. Ilmoittautumisen aloittaminen edellyttää varmaa tietoa rajoitusten
purusta.


Ovatko jyrsijät ongelma?
Omakotiyhdistys järjesti marraskuussa infotilaisuuden verkossa jyrsijöistä ja niiden hävittämisestä.
Tilaisuudessa tutkijatohtori Tuomas Aivelo esitteli omaa rottaprojektiaan
(https://www.helsinki.fi/fi/projektit/kaupunkirotat), mikä antoi paljon hyödyllistä tietoa rottien
sielunelämästä. Tilaisuudessa myös Pestes oy esitteli omia palvelujaan jyrsijäongelman torjuntaan.
Tiedustelemme nyt teiltä hyvät asukkaat, oletteko kiinnostuneita osallistumaan mahdolliseen
alueelliseen jyrsijöiden hävityshankkeeseen. Ajankohta on avoin, paras ajankohta lienee syksy
ilmojen viilentyessä. Jos kiinnostusta löytyy, niin voimme suunnitella yhdessä hanketta eteenpäin ja
kysellä mahdollisia tarjouksia.
Yhteydenotot sähköpostiin jyrsijat@voky.fi

Joulukukka seniorille tempaus
Omakotiyhdistys halusi näin koronavuotena järjestää
tempauksen, joka ilahduttaisi lähialueemme senioreita.
Kukkakauppa Kullannupun kauppias Satu lähti heti
yhteistyöhön kampanjaamme.
Mukaan saatiin myös KSupermarket Niipperi, Hyvä
Näkyviin PohjoisEspoossa, Espoon kotihoito
ja Espoon Tuomiokirkkoseurakunnan diakoniatyö.
Ideana oli tarjota kyläläisille väylä lahjoittaa joulukukka
kotihoidon ja diakonian piirissä oleville senioreille, joita
alueellamme on 54 henkilöä.
Tietosuojan vuoksi saimme luonnollisesti vain
senioreiden iät ja sukupuolen ilman nimiä.
Valitettavasti ei ole olemassa tietolähdettä niistä
senioreista, jotka asuvat alueellaamme, mutta eivät ole
diakonian tai kotihoidon piirissä, joten heitä ei voinut sisällyttää tähän tempaukseen.
Lahjoitusaika oli 24.11.9.12., mutta alueemme asukkaat osallistuivat niin aktiivisesti, että neljässä
päivässä kaikille senioreille löytyi kukkalahjoittajat! ISO KIITOS TEILLE HYVÄT KYLÄLÄISET!
Halusimme muistaa myös kotihoidon työntekijöitä, siispä Ksupermarket Niipperin kauppias osallistui
osaltaan lahjoittamalla heille joulukukat.
Pohjoisespoolaiset lapset askartelivat kouluissa ja päiväkodeissa kortteja kukkalähetysten mukaan. Kukat
ja kortit jaetaan senioreille kotihoidon ja diakonian kautta ennen joulua.
Tämä tempaus onnistui yli odotusten ja ehkäpä toteutamme saman ensi vuonnakin!

