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Äijä jumppaa ja joogaa!
Lahden Kuntohoito tarjoaa maaliskuussa Messilä Golfin
osakkaille mahdollisuuden tutustua uusiin liikunnallisiin lajeihin.
Lajikokeilut järjestetään lauantaina 24.3. klo 12–13
Ryhmien maksimi koko on 20 henkilöä

JOOGA

Jooga (soveltuu myös kokemattomille) ohjaajana tunnettu
ja tykätty pitkän linjan ammattilainen Mira Härkönen

ÄIJA JUMPPA

ÄIJA JUMPPA

Äijä jumpan (Cross training - soveltuu kaikille)
ohjaajana on energinen ja innostava toiminnallisen
harjoittelun personal trainer Jani Huoponen
Lajikokeilut toteutetaan uuden brändimme, Ole.fit alla
ja uusissa tiloissamme Aleksanterinkatu 7 B
(Lahden Kuntohoidon alakerrassa).
Tiloista löytyy pukuhuone sekä peseytymistilat.
Myös sauna on käytössä. ( Jos mahdollista, niin ota oma
munalukko mukaan, lainalukkojakin löytyy).
Samalla pääset tutustumaan myös uuteen kuntosaliimme.
Osallistujat täyttävät vierailijakortin. Tunnit ovat
messilägolfin osallistujille maksuttomia/sitoumuksettomia.
Muista varustautua liikuntavaatetuksella ja sisäkengillä.
Ilmoittautuminen 15 min ennen tunnin alkua vastaanotossamme.
Ilmoittautuminen:
Hyvä vaihtoehto on ilmoittautua mailitse lahti@ole.fit
tai tekstiviestillä/puhelimitse 050 351 5355
ps. Auton saat kätevästi parkkiin joko
Vuorikadulle (2h paikkoja) tai Toriparkkiin.

Siirry tästä FIT Lahden sivuille

LETAS kilpailu sai hyvän vastaanoton
Messilä Golf Oy:n vuosikokouksessa
Kesäkuun ensimmäisellä viikolla Messilässä pelattava
LETAS-kiertueen osakilpailu, Finnish Ladies Open sai
kokousväeltä hyvän vastaanoton. Kilpailun järjestelyorganisaatio
on rakentumassa hyvää vauhtia ja sen vetäjäksi on lupautunut
vuosi sitten Osakeyhtiön hallitukseen valittu Jukka Ottela.
Myös vapaaehtoisten rekry on hyvässä vauhdissa.
Talkoolaisia on ilmoittautunut mukaan jo aikamoinen määrä
ja joukko kasvoi kiitettävästi myös eilisessä kokouksessa.
Lähde sinäkin mukaan tekemään tästä ainutlaatuisesta
kilpailusta vieläkin upeampaa.
Ilmoittautumiset ja tiedustelut:
Arja Byman, arja.byman@messilagolf.fi
Lue tästä vuosikokouksessa esitelty kilpailupresentaatio.

Juustoherkkuja Kauppahallista!

Juustokellari Räsäsen juustopuoti Lahden Kauppahallissa
tarjoaa hyvät valikoimat juustoja, niin arkeen kuin juhlaankin.
Juustojen lisäksi valikoimaan kuuluvat mm. laadukkaat
oliiviöljyt ja balsamicot. Yksi juustopuodin erikoisuus on
Tiinan Sahdin sahtivierre, jota saa 5l astiassa!
Messilän osakkaille herkuttelu on 15% edullisempaa,
sillä Messilän osakaskorttia näyttämällä
saat kaikista tuotteista 15%:n alennuksen.

Tervetuloa palvelevaan
Juustopuotiin Kauppahalliin!
Siirry tästä osakasetujen sivulle
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