
* ASUINALUEEN SIIVOUSTALKOOT TIISTAINA 7.5.2013 klo 18-19
Jätesäkkejä ja hanskoja on jaossa Mäyrämän ja Mustalammen hyötykeräyspisteiden 
luona sekä Kevättärentien parkkipaikalta. Ahkerille siivoojille on tarjolla myös makeaa 
naposteltavaa. Tervetuloa talkoisiin, siistitään yhteinen asuinalueemme kesäkuntoon!

* MÄYRÄMÄEN VILJELYPALSTAT - KASVIMAATALKOOT 25.-26.5.2013
Puutarhajyrsin on tällöin varattavissa viljelijöiden käyttöön. Varaukset Jorma 
Viljaselta. Asukasyhdistys  tarjoaa talkoopäivinä kahvit tai mehun ja makkaran. 
Viljelypalstoista on kysyntää ja siksi jokaisen viljelijän on ilmoitettava 15.5. mennessä 
jatkaako tai lopettaako viljelyn. Ilmoittamattomat  palstat luovutetaan 19.5 uusille 
halukkaille viljelijöille.

Palstamaksu on 10 euroa. Maksulla katetaan jyrsimen vuokra ja polttoainekulut ja 
hankitaan työkaluja. Maksun voi suorittaa asukasyhdistyksen tilille:
Mäyrämäen ja Mustalammen asukasyhdistys ry:  FI87 8000 2713 1004 50
BIC: DABAFIHH Viitteeksi: palstamaksu 2013. Viljelyn jatkamis- tai 
lopettamisilmoitus ja jyrsinvaraus sekä tiedustelut vapaista palstoista Jorma 
Viljaselle, puh. 0400 647 362  tai sähköpostilla : viljanjo@ovi.com

* KOTIKAHVILATOIMINTAA
Kotikahvilaperheiden kevätretki Nokkakiven huvipuistoon (http://www.nokkakivi.fi) 
tiistaina 28.5.2013. Lisätietoja: Heli Dahlman, heli.dahlman@gmail.com

* TULE LIIKKUMAAN KAHVAKUULAN INNOITTAMANA
Kahvakuulatreenit jatkuvat Pirunkorven kentällä toukokuun ajan tiistaisin klo 19-20.  

* PERHELIIKUNTAILLAT ALKAVAT PIRUNKORVEN KENTÄLLÄ 
SUNNUNTAINA 2.6.2013 KLO 18
Asukasyhdistyksen järjestämä perheliikunta on tarkoitettu kaikenikäisille ja – 
kokoisille perheille, jotka haluavat liikkua yhdessä tai erikseen samaan aikaan samassa 
paikassa. Jokainen perheliikuntakerta muotoutuu osallistujien iän, määrän, toiveiden ja 
kiinnostuksen mukaan. Tarkoituksena olisi löytää liikunnan ilo ja saada ehkä hikeäkin 
pintaan niin lapsille kuin aikuisille! 
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Pistämme perheet liikkumaan kesäsunnuntaisin klo 18 Pirunkorven kentällä. 
Ensimmäinen kerta on 2.6. ja viimeisellä kerralla 11.8. vietämme Lasten olympialaisia. 
Jokaisella kerralla on mukana ohjaaja, joka jakaa ideoita ja vinkkejä liikunnallisiin 
touhuihin. Liikuntavälinekassin sisältö on kaikkien vapaasti käytettävissä noina 
kertoina. Lisätietoja: Anette Mehtälä, anette.mehtala@elisanet.fi

* KOTALAMPI ROCK TORSTAINA 6.6.2013 klo 18-21.30 
Luvassa jälleen riemukas koko perheen illanvietto Kotalammen toimintapuistossa. 
Ohjelmassa mm. K-Mikko (Stand up -koomikko Mikko Vaismaa), lasten ja nuorten 
esityksiä, kahvio, onnenpyörä ja jättitramppa. Tapahtumaan on ilmainen sisäänpääsy, 
mutta kahvilaa ja muita huvituksia varten kannattaa varata käteistä mukaan. 
Tervetuloa mukaan! Iltaan kaivataan vielä muutamia reippaita esiintyjiä ja talkooväkeä, 
ilmoittautumiset 12.5. mennessä: mm.asukasyhdistys@gmail.com

* TELTTOJA VUOKRATTAVANA
Asukasyhdistyksellä on vuokrattavana erilaisiin tapahtumiin ja pihajuhliin sopivia 
telttoja. Vuokra isosta teltasta 30 euroa/vrk ja pienestä 10 euroa/vrk. Varaukset ja 
tiedustelut: mm.asukasyhdistys@gmail.com

* TULOSSA SYKSYLLÄ
Asukasyhdistys järjestää koko perheen hurjan hauskat Halloween-iltamat Keljon 
Tapiolassa lauantaina 26.10.2013, ohjelmassa mm. live-musiikkia ja tanssia. Lisätietoja 
tulossa myöhemmin.

* ASUKASYHDISTYKSEN YHTEYSTIEDOT
Mäyrämäen ja Mustalammen asukasyhdistys ry
Sähköposti: mm.asukasyhdistys@gmail.com

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)
Blogi: http://mmasukasyhdistys.wordpress.com

AURINKOISTA KESÄÄ KAIKILLE!!
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