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Matinkylän Lions-klubi mukana  
Nenäpäivän keräyksessä 



Arvoisat lukijat ja ilmoittajamme  
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http://www.verkkoviestin.fi/lionsespoomatinkyla/etusivu


Huolehdi unesta niin 
uni huolehtii sinusta  

Tyynynvalinta 
Sinulle sopivimman tyynyn valintaan 
vaikuttavat nukkuma-asentosi, harti-
oidesi leveys ja kaulasi pituus, patjasi 
upottavuus sekä sinun mieltymykse-
si joko vahvaan tukeen tai pehme-
ään tuntemukseen. 

Uuteen tyynyyn tottuminen voi kes-
tää päivästä viikkoon, riippuen siitä, 
kuinka paljon kaularangan asento 
muuttuu tyynyä vaihdettaessa. TEM-
PUR tyynyt ohjaavat sinut anatomi-
sesti parhaaseen asentoon. Tällöin 
kääntyilyn tarve vähenee kun nukku-
misergonomiasi paranee. 
Huono tyyny aiheuttaa heräilyä ja 
kipuja. 

Näin valitset yksilöllisesti  sopivan 
tyynyn ja patjan! 

TEMPUR takaa elämäsi parhaat unet. 
Ei puutumista, ei kipua, ei heräilyä, 
ainoa mitä tunnet on painottomuus. 
TEMPUR sopii jokaiselle sillä se muo-
toutuu yksilöllisesti sopivaksi painosi 
ja kehon lämmön tunnistuskyvyn 
ansiosta. TEMPURilla saat parhaan 
ergonomisen tuen etkä koe epämu-
kavuutta, kuten perinteisissä vuoteis-
sa, jotka ovat työntäviä ja kimmoisia. 
Nukkumisergonomiaan vaikuttavat 

sekä tyyny että patja. Valitse ensin 
tyyny nukkuma-asennon ja hartiale-
veyden mukaan. Kokeile Sinulle 
valitun tyynyn kanssa Tempurin 
kolme patja-tunnetta. Jokainen tu-
kee oikein, mutta tuntuu erilaiselta: 
TEMPUR® Original: voimakkaan tuen 
tunne. Tunnet kuinka patja muotou-
tuu ja samalla tukee, painosta riip-
pumatta. TEMPUR® Cloud: vahva 
tuki ja täyteläinen pintapehmeys. 
Kokeilemalla tunnistat mikä tunne 
sopii parhaiten. TEMPUR® Hybridi tai 
Sensation: perinteisen patjan jous-
tava tunne. Joustava tunne yhdis-
tettynä TEMPUR-materiaalin ter-
veyttä edistäviin ominaisuuksiin. 

TEMPUR on kansainvälisen ja koti-
maisen tutkimuksen TESTIVOITTAJA 
· paras, tutkitusti  
tyytyväisimmät käyttäjät! 

· paras selälle 

· paras unelle 

· paras allergikoille 

· paras design 

· paras laatu 

Tempur Brand Store Espoo 

 
ARK 10–21, LA 10–19, SU 12-18 • Puh. 040 215 7560  
Iso Omena, 2. krs, Postin vieressä 

Kaikille ajan 

varanneille 

yllätyslahja! 

TARJOUKSET ja AJANVARAUS nukkumisergonomian kartoitukseen www.sleepcenter.fi/espoo 



Leijonapuistossa Matinkylän täyttömäessä 

Sunnuntaina 23.2.2020 klo 11–14  

Kuumaa mehua ja makkaraa. Muurikkalettuja.  

Kahvia ja pullaa.  

Mäenlaskun tarkkuuskilpailu. 

 

Tervetuloa vauvasta vaariin! 

 

Tilaisuusuus peruutetaan mikäli lumitilanne ei salli mäenlaskua. 

Hyväksymme myös korttimaksut 

Lions Club Espoo/Matinkylä 

Laskiaisen riemua! 





Vastuu on meidän – nuorten Internetin käyttö  
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Parveke-, julkisivu- ja sisäsaneeraukset  
luotettavasti jo yli 20-vuoden kokemuksella! 

* Presto-Maalaus Oy * Tullivuorentie 11 D *   

  * 00700 HELSINKI * Puh. 040-500 0810 *      

presto@prestomaalaus.fi 

Auto Combi on erinomaisien kulkuyhteyk-
sien varrella Espoon Olarissa sijaitseva auto-
huolto, joka huoltaa ja korjaa vuosien koke-
muksella kaikki automerkit ja vuosimallit. 

Käytämme kaikissa töissämme nykyaikaista 
korjausvälineistöä ja diagnostiikkalaitteis-
toa, joten suoritamme myös vikakoodien 
lukutehtäviä sekä pakokaasumittauksia 

Meiltä saat sijaisauton edullisesti käyttöösi 
huollon tai korjauksen ajaksi. 

Teemme korjaukset 
sekä määräaikaishuol-
lot jokaiseen autoon 
merkistä ja mallista 
riippumatta. 

Komeetankatu 1 
02210 Espoo 
Puh: 050 323 0303 
info@autocombi.fi 
www.autocombi.fi 
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Lions-järjestön toimintaa 103 vuotta 





Asukastalo Kylämaja,  

Matinkylän asukkaiden kohtauspaikka! 
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Asukastalo Kylämaja 
Matinkatu 7 
p. 050 430 3112 
www.kylamaja.fi 
www.facebook.com/kylamaja 

http://www.facebook.com/kylamaja


ALVAR AALLON TUOLIT
kunnostetaan

pitkäaikainen kokemus
VERHOILUPISTE

SAVELA
Puh. 0400 300628

www.verhoilupiste.net

 

Kauppakeskus Iso Omena 
ma-pe 8.30–21, la 9–19, su 11–18  

 

Haukilahden sivuapteekki 



Tule jäseneksi maailman  

suurimpaan  

vapaaehtoistyöhön  

perustuvaan  

hyväntekeväisyysjärjestöön! 
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Autokorjaamo 

Matinkylän Auto Oy 

vuodesta 1957 
 

Tuomo Saaristo 
040 554 35 66 
09-884 2635 

 
Hannuksenpelto 4, 02270 ESPOO 

ma-pe 7.30 – 17.00 



Matinkylän koulujen luokkaretkien suunnitelma 
2020 
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Luokkaretkien ensimmäinen kohde toukokuussa 2017, Fagervikin ruukki on ollut toiminnassa 
1646-1902. Rautaruukin perusti ruukinpatruuna Carl Billsten 1646.  



 

 

 

 



Tervetuloa tutustumaan toimintaamme sivujemme kautta.  

www.verkkoviestin.fi/lionsespoomatinkyla/etusivu ja 

www.facebook.com/MatinkylanLions/ 

 

Lisäksi osallistuminen lasten ja nuorten kanssa tapahtumiimme on hyvä keino tutustua toimin-
taamme ja tavata nykyisiä leijonia. 

Näissä olemme mukana 
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