Matinkylä-Seura ry 23.10.2019
Hyvä Matinkylä-Seuran jäsen!
Vuosi on kääntymässä lopuilleen ja on aika katsastaa,
mitä Matinkylässä on menneillään ja mitä vielä tämän
vuoden puolella on tulossa.
Tänä vuonna Matinkylä-Seurassa olemme olleet
tyytyväisiä rantaraitin edistymiseen ja uimahallin
rakennustöiden aloittamiseen. Näiden molempien
asioiden puolesta Seura on tehnyt työtä vuosikausia.
Uimahallin rakennustyöt on aloitettu syyskuussa ja
uimaan on tarkoitus päästä syksyllä 2021. Rantaraitti
on nyt valmis Villa Kolikarin kohdalta ja kulkee rantaa
myötäillen uimarannalle asti. Uusi reittiyhteys on saatu
myös uimarannan ja Nokkalanniemen
välille. Nuottaniemen kohdalla rantaraitti sen sijaan ei
ole vieläkään edennyt. Seura selvittelee tilannetta.
Matinkylän entinen terveysasema on ollut tyhjillään
vuoden alusta alkaen. Rakennus on vuodelta 1992 ja
arkkitehtonisesti arvokas. Kaupungilla ei tällä hetkellä
ole mitään suunnitelmaa rakennuksen käytölle.
Matinkylä-Seura on huolissaan rakennuksen kohtalosta.
Seura toivoo, että rakennus saataisiin asukas- ja
yhdistyskäyttöön ja siitä tehtäisiin monipuolinen
asukastalo - hyvinvoinnin, osallistumisen ja
kumppanuuden keskus – Matinkylän kylätalo.
Keräämme asukastalon puolesta nimiä adressiin.
Adressin voi allekirjoittaa netissä osoitteessa:
www.adressit.com/matinkylan_entinen_terveysasema_
asukas-_ja_jarjestokayttoon

tai paperilla Ison Omenan kirjastossa tai Kylämajassa.
Kerämme nimiä adressiin myös alla mainituissa
tilaisuuksissa ja tapahtumissa.
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la 26.10.2019 olemme mukana Mahdollisuuksien
tori -tapahtumassa klo 12 -16 Ison Omenan M.E.E.T
-aukiolla. Tule tapaamaan meitä ja allekirjoittamaan
asukastaloadressi.
ke 30.10.2019 klo 18 Ison Omenan palvelutorin
stagella on yhteislaulu -tilaisuus. Järjestäjänä EteläEspoon eläkeläiset ry ja Matinkylä-Seura ry.
Laulattajana on trubaduuri Seppo Lammi.
ke 6.11.2019 klo 18 Ison Omenan palvelutorin
stagella on esitys Matinkylän historiasta. Tule
kuuntelemaan, mitä Espoon kaupungin museon
museolehtori kertoo alueemme historiasta ja ehkä
vähän tulevaisuudestakin.
to 28.11.2019 klo 18 Ison Omenan stagella on
SuurMatinkylän asukasfoorumi. Aiheena on alueen
hankkeiden tilannekatsaus. Paikalla kertomassa ja
vastaamassa kysymyksiin on kaupungin virkamiehiä.
Tilaisuuden järjestää SuurMatinkylän asukasfoorumin valmisteluryhmä.
ke 11.12.2019 klo 18 Ison Omenan palvelutorin
stagella on tämän vuoden viimeinen yhteislaulu tilaisuus. Järjestäjänä Etelä-Espoon eläkeläiset ry ja
Matinkylä-Seura ry. Laulattajana on Elmuska.

Matinkylä-Seuran johtokunnan seuraava kokous on ma 4.11.2019 klo 18 Ison Omenan palvelutorilla Kari -nimisessä
kokoushuoneessa. Asukastoiminnasta ja -vaikuttamisesta kiinnostuneet; tervetuloa kokoukseen! Kokous on avoin
kaikille Matinkylän asioista ja kehittämisestä kiinnostuneille.
Tänä vuonna arvomme jäsenmaksunsa maksaneiden
jäsenten kesken lahjakorin. Jos et ole vielä maksanut
tämän vuoden jäsenmaksua, maksa se marraskuun
loppuun mennessä, niin olet mukana joulukuussa
lahjakorin arvonnassa.
Jäsenmaksu on 10 euroa ja sen voi maksaa MatinkyläSeura ry:n tilille Nordea FI20 1503 3007 2000 29.
Käytä maksaessasi viitettä 20145.
Hyvää syksyn jatkoa toivottaa Matinkylä-Seuran johtokunta:
Sirpa Aarniolehto -Kotilainen (pj), Jukka Kivimäki (varapj), Mika Hentunen (siht.), Leena Forsman-Ars, Jorma
Järvenpää, Antero Krekola, Tarja Niemi, Lauri Pipatti, Mirkka Turtiainen. Varajäsenet: Merja Vanhala, Anneli
Pajunen, Marita Lassila

