
ASUKASYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS MAANANTAINA 17.2.2014 
Klo 18.00 Keltinmäen Keitaalla osoitteessa Silokkaantie 11
Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntömääräiset asiat. Tervetuloa mukaan 
vaikuttamaan oman asuinalueesi asioihin. Yhdistyksen johtokunnassa on aina 
tilaa aktiivisille asukkaille! Lisätietoja: yhdistyksen puheenjohtaja Tuija Elina 
Lindström, puh. 044 5313243

MÄYRÄMÄEN JA MUSTALAMMEN LASTEN HIIHTOKILPAILU
KOTALAMMELLA SUNNUNTAINA 9.3.2014 klo 10
(Ilmoittautumiset klo 9 alkaen)
Tervetuloa perinteisiin asukasyhdistyksen järjestämiin hiihtokilpailuihin, jossa 
kaikkien yritteliäisyys palkitaan. Kilpailuihin tulee ilmoittautua etukäteen, jotta 
palkintoja osataan varata riittävästi. Voit myös osallistua kisojen iloiseen 
talkooporukkaan.

KISAKESKUS:   Keltinmäen koulu (yläkerta, A-ovi) 
HIIHTOLADUT:  Matkojen pituudet iästä riippuen n. 50 m. - 1,2 km 
SARJAT:    Jokaiselle ikäluokalle 2-vuotiaasta lähtien. Ei 
     yläikärajaa! 
PALKINNOT:   Kaikille 
OSANOTTOMAKSU: Mäyrämäen ja Mustalammen asukasyhdistyksen 
     jäsenperheen jäsenille 0 euroa (Vuoden 2014 
     jäsenmaksun (10 €) voi maksaa paikan päällä tai jos 
     maksu on maksettu, pitäisi kuitti olla mukana.). 
     Muille osanottomaksu on 10 euroa. 
ILMOITTAUTUMINEN: Sähköpostitse mm.asukasyhdistys@gmail.com 
     perjantaihin 28.2. mennessä. Viestiin etunimi, sukunimi ja 
     lapsen syntymävuosi.
NUMEROIDEN HAKU: Keltinmäen koulu yläkerta, A-ovi klo 9 – 9:30 
TARJOILU:   Tarjolla kahvilasta erilaisia herkkuja käteismaksulla. 
     Kisa-alueella myös makkaranmyyntiä ja onnenpyörä.
Tervetuloa iloiseen talviulkoilutapahtumaan Kotalammelle!

Mäyrämäen ja Mustalammen asukasyhdistys ry
mmasukasyhdistys.wordpress.com
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TULE LIIKKUMAAN KAHVAKUULAN INNOITTAMANA
Kahvakuulatreenit Pirunkorven kentällä, tiistaisin klo 19-20. Seuraa ilmoittelua: 
paikkamuutokset, peruuntumiset, aikatauluvaihdokset Mäyrämäen ja 
Mustalammen asukasyhdistys -facebook ryhmässä, tiedot alla.

TERVETULOA MUKAAN KOTIKAHVILATOIMINTAAN!
Oletko päivisin kotona lasten kanssa ja haluaisit tutustua alueen muihin 
lapsiperheisiin? Uusia perheitä otetaan mieluusti mukaan toimintaan. 
Lisätiedot kotikahvilavastaavalta: katariina.keranen@elisanet.fi

LIITY POSTITUSLISTALLE JA SEURAA UUTISIA FACEBOOKISSA
Asukasyhdistys tiedottaa sekä tarjoaa asukkaille keskustelufoorumin 
aluetta koskevista ajankohtaisista asioista postituslistallaan 
mm.asukasyhdistys@gmail.com. Voit liittyä listalle lähettämällä kyseiseen 
sähköpostiosoitteeseen nimesi sekä sähköpostiosoitteesi. 
Asukasyhdistys toimii aktiivisesti myös Facebookissa:
Facebook-sivu: Mäyrämäen ja Mustalammen Asukasyhdistys 
(http://on.fb.me/17tlyZq)
Facebook-ryhmä: Mäyrämäen ja Mustalammen asukasyhdistys 
(http://on.fb.me/XuD0J6)
Facebook-kirppariryhmä: Mustalammen ja Mäyrämäen kirppari 
(http://on.fb.me/150PP2m)

UUDET JA VANHAT JÄSENET 
- ON AIKA MAKSAA JÄSENMAKSU VUODELLE 2014!
Jäsenmaksun maksamalla saat osallistumisoikeuden asukasyhdistyksen 
tapahtumiin sekä järjestettyyn toimintaan. Samalla mahdollistat alueen 
edunvalvonnan, tiedotustoiminnan sekä yhteisen viihtyvyyden 
eteenpäinviemisen. Maksamista varten tarvitset seuraavat tiedot:

Asukasyhdistyksen tilinumero: FI87 8000 2713 1004 50
BIC: DABAFIHH
Saaja: Mäyrämäen ja Mustalammen asukasyhdistys ry
Kirjoita viestikenttään: As.yhd.jäsenmaksu 2014 + perheen osoite, nimet 
(etunimi sukunimi) ja lasten syntymävuodet
Maksun suuruus: 10 euroa
Eräpäivä: 15.3.2014
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