ELÄMYKSELLINEN JOULUPOLKU
HANNUSMETSÄSSÄ
Sunnuntaina 9.12.2018
klo 15.30 – 17.00

Iivisniemi-Kaitaa-seuran asukastiedote
1/2018
Iivisniemi-Kaitaa-seura ry on Finnoonpuron, Länsiväylän,
Soukanväylän ja meren rajaamalla alueella asuvien ihmisten
oma asukasyhdistys.
Hei!
Taas on vuosi lopuillaan! Jouluisten aktiviteettien suunnittelu tuntuu tosin
kaukaa haetulta, kun lumikin loistaa poissaolollaan.

Lähtöpaikka sijaitsee Kaitaantiellä noin 50
metriä Hannusrannantien risteyksestä itään
päin. Polku on metsässä, eikä sovi
lastenvaunuille. Jokaisella lapsella on hyvä olla
taskulamppu ja pienimmillä aikuinen mukana.
Joulupukki voi olla polun varrella, joten on hyvä
miettiä valmiiksi viime hetken
lahjatoivomuksia!
IKS ja Hannusjärven Suojelu ry

Tämä nykyinen sää ei ole kuitenkaan ainut muutos alueellamme, vaan
rakenteilla oleva metro ja sen mukanaan tuoma muu lisärakentaminen
vaikuttaa suurestikin elämäämme. Se aiheuttaa asukkaillemme monenlaista mietittävää; kannattaako asuntoa enää korjata, mitä jos se joutuukin
rakentamisen alle? Tuleeko naapuriin paljonkin ja kuinka korkeita taloja?
Kysymyksiä on monia, vastauksia ei edes ole kaikkiin kysymyksiin. IKS pyrkii
tiedottamaan alueensa asukkaille siitä, missä mennään. Lisäksi, kanavoimme
mielipiteitä viranomaisille. Asukasyhdistyksenä meitä myös kuunnellaan.
Joten, olethan sinäkin mukana, kerro mielipiteesi ja anna sen kuulua,
vaikkapa kauttamme! Anne meille vinkkejä, mitä muuta toimintaa haluat
kauttamme!
Tunnelmallista joulun odotusta!
Sanna Liljeström
iks.puhjohtaja@gmail.com

YHTEISTYKUMPPANEITA ALUEELLAMME

Kaitaalla tapahtuu –
rakentaminen etenee
• Finnoon osayleiskaava on tullut voimaan
8.8.2018.
• Kaupunkisuunnittelulautakunnassa on työn alla
Finnoon metrokeskuksen kaava ja Hannusrannan
kaavoituksen tavoitteet.
• Valtuusto hyväksyi 11.6. Kaitaa-Iivisniemi
osayleiskaavan, mutta se ei ole vielä
lainvoimainen, koska siitä on valitettu hallintooikeuteen.
• Kaupunginhallitus on päättänyt 5.11. ehdottaa,
että valtuusto hyväksyy Finnoonkallion
asemakaavan. Kaitaanlaakson viheralueen
ideakilpailu alan opiskelijoille on käynnissä.
Yleisöäänestys ideoista verkossa 14.1. –
29.1.2019.
• Iivisniemi-kaitaa -seuran on tarkoitus järjestää
asukastilaisuus näistä kaavoitus- ja
rakentamiskohteista alkuvuodesta 2019.
• Seuratkaa seuran kotisivua www.kaitaa.net ja
Facebook-ryhmää Kaitaa kaikille, niin pysytte ajan
tasalla.

Jäsenkortilla saa alennuksia seuraavien yhteistyökumppaneittemme normaalihintaisista tuotteista:
Kukkakauppa Kukkis Anne palvelee Iivisniemessä,
osoitteessa Iivisniemenkatu 4 Lh 5. Jäsenetu on 10 %.
www.kukkisanne.com
Sisustus- ja lahjatavaraliike Hollyanna, osoite Hanikka 8,
myöntää 10 %:n jäsenalennuksen. Tarkista aukioloajat
facebookista tai www.hollyanna.fi
Puutarhanikkarit on täyden palvelun puutarhamyymälä,
osoite Espoonlahdenranta 5. Jäsenalennus 5 %.
www.taimia.fi
AutoExpertit Hannuksenpelto 3:ssa myöntää 10 %
alennuksen huolto- ja korjauslaskusta jäsenkorttia
vastaan vuoden 2015 alusta lukien. www.autoexpertit.fi
Herkkupuoti Sanni, Iivisniemenkatu 4, kahvila ja
lahjapuoti. Saat 10 % alennuksen lahjatavaroista
jäsenkortilla.
Jos et jo ole jäsen, liity!
Täytä jäsenhakemus Iivisniemi-Kaitaa-seuraan:
Nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
sähköpostilla osoitteeseen iks.puhjohtaja@gmail.com
Samaan sähköpostiin voi ilmoittaa, jos sähköpostiosoite
on muuttunut.

