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Kesäjuhlat laavulla 2.7. kello 17
Laitathan kalenteriin Viitankruunun kesäjuhlat, jotka pidetään
lauantaina 2.7. alkaen kello 17. Lisätietoa myöhemmin FB- ja
Whatsapp-ryhmissä.

Liity kanaville!

Tiistai 21. kesäkuuta, 2022
info@viitankruunu.fi

Uusi ulkoilureitti “Viitankruunun kierto”
tänä kesänä työn alla
Viitankruunun alueen ulkoilureittien rakentaminen jatkuu.
Innokkaalla kahdeksan hengen ryhmällä olemme hahmotelleet
muutamia eri reittivaihtoehtoja, raivanneet polkuja ja tehneet
siltoja. Myös kaikille yhteisiä talkoita on tulossa.

Alueella tapahtuu kaikenlaista mukavaa. Parhaiten pysyt mukana
seuraamalla alueen Facebook-ryhmää “Viitankruunun asukkaat”
ja alueen yhteisiä nettisivuja osoitteessa viitankruunu.fi sekä
liittymällä asukasyhdistykseen. Yhteiseen Whatsapp-ryhmään
“Viitankruunun olohuone” pääset liittymään FB-ryhmästä
löytyvällä linkillä tai pyytämällä kutsu naapurilta.

Viitanpolun ulkoilureitti
Syksyllä 2021 rakensi kaupunki alueellemme rannasta
Olkakirveenkadun päähän kulkevan upean valaistun
ulkoilureitin, jonka nimesimme Facebook-äänestyksen
tuloksena Viitanpoluksi. Kannattaa käydä tutustumassa!

Rantaan tehdään myös pitkospuut, sillä asukasyhdistys sai Salon
kaupungin osallistuvan budjetoinnin kautta rahoitusta
ulkoilureittejä varten. Jos haluat mukaan reittiryhmään, ole
yhteydessä Jussi Markulaan.

Joko olet käynyt laavulla?
Kiitos valtavan suuren ja innokkaan talkooporukan, syksyllä
saimme valmiiksi alueelle oman kauniin laavun!
Tämä laavu ja sen hienot
näkymät ovat kaikkien
asukkaiden sekä vierailijoiden
vapaassa käytössä. Omat
klapit mukaan! :)

Ulkoilureitin alustava linjaus

Tuethan alueen kehittämistä
Alueen kehittämistä voit tukea myös pienellä rahallisella
panoksella eli maksamalla asukasyhdistyksen jäsenmaksun.
Ellet ole vielä jäsen, liittymään pääset suorittamalla
jäsenmaksun tämän kirjeen lopussa olevalla lomakkeella.

Venelaiturin tilanne

kokeilemaan lajia! Jos haluat mukaan padel-klubiin, ole
yhteydessä Jussi Markulaan.

Kävelyklubi starttasi
Viitankruunun kävelyklubi starttasi toukokuussa.
Kävelyklubissa voit huhuilla itsellesi kävely- tai lenkkiseuraa
alueen asukkaista. Liittymään pääset Facebook-ryhmästä
löytyvällä linkillä.

Palautetta?
Venelaituria on vuoden verran suunniteltu rantaan. Kaupungin
puolesta on laiturin paikka jo sorastettu sekä ranta pengerretty.
Vireillä on ollut erilaisia vaihtoehtoja laiturin hankkimiseksi ja
ylläpitoon, mm. laituriyhtiö, mutta toistaiseksi konkretiaan ei
ole vielä päästy. Asukasyhdistyksen vuosikokouksessa päätettiin
edelleen jatkaa venelaiturin edistämistä asukasyhdistyksen
toimesta. Jos haluat edistää hanketta, ole yhteydessä Jussi
Markulaan.

Padel-klubi pyörii

Kaikenlaisia ideoita ja kysymyksiä otetaan ilolla vastaan
asukasyhdistyksen osoitteeseen info@viitankruunu.fi. Erityisesti
kaipaamme alueeseen tai sen asukkaisiin liittyen valokuvia ja
erilaisia blogitarinoita jne. yhdistyksen nettisivuille. Myös
alueen yrittäjät voivat esittäytyä sivuilla.
Kaikki asukkaat ovat tervetulleita mukaan kaikenlaiseen
toimintaan sekä starttaamaan uutta!
Lisätietoja voit kysellä vaikka Jussi Markulalta, puhelin 040 505
9053 ja sähköposti jussi.markula@gmail.com ja
Facebookin/Messengerin kautta tavoittaa myös.

Olethan jo asukasyhdistyksen jäsen?
Maksamalla jäsenmaksun oheisella tilisiirrolla, olet mukana
päättämässä alueen suunnasta ja annat myös tärkeän
taloudellisen tuen alueen kehittämiseen.
Voit ilmoittaa tarvittavat tiedot myös nettisivujen kautta:
www.viitankruunu.fi/asukasyhdistys
Viitankruunun oma padel-klubi on syksystä asti pelannut
aktiivisesti 1-2 kertaa viikossa. Tulossa on myös
padel-tutustumispäivä, jolloin kaikki kiinnostuneet pääsevät

HUOM. Jos taloudessa on yksi yhdistyksen jäsenmaksun
maksanut jäsen, on muiden samassa taloudessa asuvien
jäsenmaksu 0 €.

