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Lake Clarke Gardens Condominium Association 

       2981 Florida Mango Rd   

        Lake Worth, FL  33461              

          Toimisto (561) 965-8487                   Fax (561) 965-0986 
 

Sähköposti:  office@lakeclarkegardens.com          Nettisivu: www.lakeclarkegardens.com 

Arvostan yhteisön antamaa 

tukea! Jatkan edelleenkin työtä 

asukkaiden kanssa ja heidän 

hyväkseen, jotta yhteisömme 

olisi jatkossakin hyvä paikka 

asua ja elää. 

Me kaikki olemme hyvin 

onnekkaita, kun olemme löytäneet 

tällaisen kauniin ja kulttuurisesti 

rikkaan yhteisön. Toimiessamme 

kaikki yhdessä tästä voi vain tulla 

vieläkin parempi paikka kaikille. 

Olen ylpeä saadessani toimia 

hallituksen jäsenenä. Tulen 

tekemään parhaani, jotta LCG 

pysyy edelleen suurenmoisena 

asuinpaikkana meille kaikille. 

Hallituksen jäsenenä sitoudun 

ylläpitämään LCG:ssä kulujen 

kohtuullisuutta, kuntoa ja 

taloudellista vahvuutta. Kiitän 

luottamuksesta. 

Kiitos kaikille, jotka 

äänestitte minua. Tulen 

toimimaan kaikkien hyväksi 

huolimatta siitä, äänestittekö 

minua vai ettekö. 

Kaikkien 18 vuoden aikana, jonka 

olen asunut LCG:ssä, en ole 

aiemmin nähnyt yhteisöämme yhtä 

miellyttävänä paikkana kuin mitä se 

nykyisin on. Olen kiitollinen ja 

tyytyväinen hallituksen jäsen. 

Olen innokas saadessani palvella LCG:n 

omistajia. Käytän kirjanpidollisen ja 

rahoituksellisen kokemukseni ja 

osaamiseni työskennellessäni 

toimikunnissa, tehdessäni suosituksia 

tai äänestäessäni asioista hallituksen 

esityslistakokouksessa. 
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MAKSETTU MAINOS TÄSSÄ UUTISLEHDESSÄ EI MILLÄÄN 

TAVOIN MERKITSE SITÄ, ETTÄ LAKE CLARKE GARDENS, INC 

VASTAISI MAINOKSESSA MAINITUISTA TUOTTEISTA JA/TAI 

PALVELUISTA. 

Rahoitusraportti 
Yhteenveto rahoitustilanteesta per 31. tammikuu 2022  (tilintarkastamaton) 

Likvidit varat 

Varsinainen 

toiminta  Erityiskorjaukset  Hurrikaani  

  Aktiviteettit-

oiminta  

Yhteinen 

rahasto   
Talokohtaiset 

rahastot  

Pankkitilit 

yhteensä 

Rahat ja 
pankkisaamiset  

 

$1,075,781.87   $  25,490.73   $204,776.44   $ 5,349.72   $118,443.04   $602,855.61   $2,032,697.41  

Miinus: Etukäteen 
suoritetut 
erityiskorjaukset 
(kaikki)  $(227,898.07)  -   -   -   -   -   -  
Plus: Etukäteen 
suoritetut 
hoitokulut  

 $                      

-     -   -   -     -   -  
Käytettävissä olevat 
rahat ja 
pankkisaamiset  $  847,883.80   $  25,490.73   $204,776.44   $ 5,349.72   $118,443.04   $602,855.61   -  

Tilisaamiset   $     81,388.93   $     3,971.71   -   -   $        520.56   $    2,115.23   -  

Likvidit nettovarat 
sarakkeittain 

 $   

929,272.73   $  29,462.44  

 $  

204,776.44   $ 5,349.72   $118,963.60   $604,970.84   $2,032,697.41  

 

Email: lcg.sauve@gmail.com 

tai kirjoituksen voi jättää toimistoon 

Kirjoitukset julkaistaan, mikäli lehdessä 

on tilaa. 

Toimisto Email 
 Toimisto       office@lakeclarkegardens.com 

 Muutos- ja korjaushakemukset  applications@lakeclarkegardens.com 

 Jennifer Cox,  isännöitsijä       propmgr@lakeclarkegardens.com 

 Marie Hartley, kirjanpitäjä     controller@lakeclarkegardens.com 

 

Kaikki huoneistojen omistajat kutsutaan osallistumaan  

Taloedustajien kokous    3.3. klo 10.30 
Auditoriossa 

Hallituksen asialistakokous   3.3. klo 11.30 
Auditoriossa ja Zoomin välityksellä 

Hallituksen kokous    3.8. klo 10.00 
Auditoriossa ja Zoomin välityksellä 

Maisemointoimikunnan kokous  17.3. klo 10.00 
Korttihuoneessa 

Huom: 

Hallituksen kokouksen lopussa yleisöosallistujien 
puheenvuoro Vapaa Sana-osiossa on sallittu vain 
niille, jotka ovat toimittaneet kysymyksensä tai muut 
huolenaiheensa kirjallisesti hallitukselle viimeistään 
maanantaina 7.3.2022 klo 12.00. 

Muista siirtää kelloaikaa 
eteenpäin yksi tunti ennen 
nukkumaan menoa 12.3. 
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Vuosikokous 

Candidate 
Alkup. 

ääntenlask 
Lopull. 

ääntenlask. 

Jill Vales 276 276 

Theresa Knowles 265 263 

Gilles Roy 245 251 

Howard Allen 241 237 

Francisco Muniz 223 223 

Denis Vanasse 201 200 

Allen Boroday 167 167 

 Lake Clarke Gardensin vuosikokous 

pidettiin 8.2.2022 tarkoituksena valita neljä 

hallituksen jäsentä. Kolmen eniten ääniä 

saaneiden ehdokkaiden hallituskausi on 

kaksivuotinen. Äänimäärältään neljäntenä 

olleen ehdokkaan hallituskausi on 

yksivuotinen johtuen edellisenä vuotena 

kesken kauden tapahtuneesta hallituksen 

jäsenen erosta. 

  

Alkuperäinen ääntenlaskenta tapahtui 

8.2.2022 ja tarkistuslaskenta 

tehtiin11.2.2022 

Bldg. 
H.  
Allen 

A.  
Boroday 

T.  
Knowles 

F.  
Muniz 

G.  
Roy 

J.  
Vales 

D.  
Vanasse 

2 4 3 4 15 19 16 17 

3 7 6 14 13 8 11 8 

4 5 1 6 11 8 10 9 

5 11 9 11 6 8 6 4 

6 4 7 6 8 5 8 1 

7N 8 7 9 7 10 6 6 

7S 6 6 6 5 5 4 4 

8 4 4 9 6 6 8 4 

9 10 6 10 6 7 13 10 

10 4 4 5 11 9 12 11 

12 4 3 5 5 6 6 8 

14 15 7 13 12 19 11 8 

15 9 6 7 4 4 9 5 

16 2 5 5 10 12 13 11 

17 8 5 7 10 12 10 8 

18 3 4 4 11 12 12 12 

19 8 5 6 4 6 5 3 

20A 6 1 4 2 5 6 2 

20B 5 3 7 4 6 7 4 

21 14 11 12 5 12 9 7 

22 7 6 9 9 8 8 9 

23 15 10 16 12 5 7 4 

24 7 2 8 15 12 17 10 

25 11 5 13 3 3 8 6 

26 6 4 5 4 2 6 1 

Paper  183 130 201 198 209 228 172 

Online  54 37 62 25 42 48 28 

Final  237 167 263 223 251 276 200 

Sija 4 7 2 5 3 1 6 

Rakennuskohtaiset äänet yhteensä 

Kotiinlähtö edessä? 

 

 

 

 

 

Hyvissä ajoin ennen kotiinlähtöä hanki 

toimistosta täydelliset ohjeet asioista, jotka 

sinun tulee hoitaa, kun huoneisto jää 

tyhjäksi pidemmäksi aikaa. 

                                                                                                                                                                                                                                                     

 2     Gilles Roy  

3     Joyce Kirkwood 

4     Susan Madl 

5     Ria Heeringa 

6     Lorraine Petrozza 

7     Barbara Rosman 

8     Bonnie Kaczynski 

9     Diane O'Shea 

10   Mary Menis 

12   Barbara MacDonald 

14   Shawn McMahon 

15   Larry Charrier 

16      Gladys Sivilla 

17      Karen Cade 

18      Ray Smagala 

19      Ray Smagala 

20A   Ray Smagala 

20B   Grace C. Galosz 

21     Kathy Bowley 

22     Jo Ann Mugge 

23     Pat Ritari 

24     Maria Rodriguez 

25     Martha Ruiz 

26     John Carlson  

  Voimassa oleva luettelo 
taloedustajista 

    Bldg.     Rep      Bldg.      Rep 
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Paid advertisement  

2-305 Tatiana Zavilevitz 

Lake Worth, Fl 

7-311  Jill & Louis Vales 

West Palm Beach, Fl  

8-210 Michelle Marks 

  Yvette Holder  

West Palm Beach, Fl  

12-401  James & Jaye Nannini 

West Palm Beach, Fl  

21-306  Vilma Torres 

  Julio Rosado  

Orange, New Jersey 

23-205  Eine & Sakari Mantila 

Finland 

25-306 Margaret Lankow  

Saugus, Massachusetts 

Hallituksen kokous 

 

 

Päätöslauselmaesitys: Hyväksytään Realtor 

myymään LCG:n omistama huoneisto 26-203. 

Myynnin hoitavat ovat Robert Slack/Regina Husbands. 

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

Päätöslauselmaesitys: Hyväksytään, että 

puutyöverstaan avaimen säilytystä varten 

asennetaan kuntosalihuoneeseen FOB-avaimella 

avautuva laatikko. SAMCOn antama kustannusarvio 

on 3.354,16 taalaa. 

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

Päätöslauselmaesitys: Hyväksytään tarkistettu 

käyttöpääoman laskentamenetelmä. 

Yksityiskohtainen selostus tästä menetelmästä on 

lähetetty sähköpostilla asunnonomistajille ja 

selostuksen voi myös noutaa toimistosta. 

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

Päätöslauselmaesitys: Hyväksytään, että 8.3. 

pidettävän hallituksen kokouksen jälkeen 

pidettävässä jatkokokouksessa hyväksytään 

rakennusten 2, 3, 4, 5, 8 , 17 ja 24 

kertaluonteinen lisämaksu rakennuskohtaisten 

käyttöpääomavajeiden kattamiseksi. 

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

Päätöslauselmaesitys: Hyväksytään tilikauden 

2022-2023 budjettitoimikunnan puheenjohtaja. 

Robert Knowles nimitetään puheenjohtajaksi. 

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

Päätöslauselmaesitys: Keskustelua ja äänestys 

COVID-rajoituksista. Hyväksytään, ettei 

kasvomaskia enää vaadita käytettävän 

isännöitsijän toimistossa, aktiviteettitoimistossa 

eikä hisseissä. Kasvomaski vaaditaan käytettäväksi 

edelleenkin LCG:n bussissa. 

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 
Paid advertisement  
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 Kevättä kohti ollaan menossa. Arabian kadun varrella ja 

rakennus 2:n takana oleva aita on valmis uusine Clusia-

istutuksineen. 

  Kiitos teille kaikille loistaville vapaaehtoiselle, jotka 

autoitte helmikuun 8. päivän vaaleissa. Hallitus on 

aloittanut toimintansa ja työn alla on sekä nykyisiä että 

uusia projekteja. 

 Muistutan kaikkia huoneistojen omistajia ja asukkaita pysäköintiin liittyvistä säännöistä. 

Jokaisen huoneiston omistajan on rekisteröitävä autonsa toimistossa, josta annetaan 

rekisteröintilappu.  Samoin vuokralaisten ja yliyön vieraiden täytyy rekisteröidä autonsa 

toimistossa ja ripustaa sieltä saatu lupalappu riippumaan etupeilistä auton sisäpuolelle. 

Tilapäisen vieraan lupalappu sallii pysäköinnin 24 tunnin ajaksi LCG:n alueella. Omistajan vastuulla 

on huolehtia, että vieraat ovat tietoisia KAIKISTA pysäköintisäännöistä. Peruuttaminen perä edellä 

pysäköintiruutuun on kielletty. 

 Kirjastossa oleva quarterien (neljännestaalan kolikot pesukonetta ja kuivuria varten) 

vaihtokone täytetään joka perjantai iltapäivä ennen toimiston sulkeutumista viikonlopun ajaksi. 

Quartereiden käytön lisäännyttyä suositellaan, että rahanvaihto tehtäisiin maanantaista perjantaihin 

mieluiten toimiston aukioloaikana. Muistakaa myös, ettei pesukoneeseen eikä kuivuriin saa laittaa 

isoja raskaita mattoja eikä vilttejä/sängyn peittoja. Erilaisten eläimistä johtuvien 

allergiasairauksien vuoksi ei pesukoneeseen eikä kuivuriin saa laittaa minkäänlaisia 

eläinten käytössä olleita alustoja tai vastaavia tavaroita. 

 Remontit, muutostyöt, sähkö- ja putkityöt edellyttävät LCG:n luvan. Ennen minkäänlaisen 

työn aloittamista lupa ja/tai hyväksyntä tulee saada muutostyölupatoimikunnalta. Lomakepaketin 

luvan hakemista varten saa toimistolta tai LCG:n nettisivuilta. Kun lupa on saatu, se täytyy pitää 

näkyvillä huoneiston ikkunassa tms. työn valmistumiseen asti. Patioiden remonttien ja 

muutostöiden tai huoneistojen rakenteellisten muutosten täytyy täyttää tietyt vaatimukset sekä 

niillä tulee olla LCG-yhtiön kirjallinen hyväksyntä. Asunnon omistajan tulee liittää lupahakemukseen 

kunnolliset piirustukset ja hyväksyntä Palm Beach Countyn asiaankuuluvalta rakennusvirastolta. 

Piirustusten ja erittelyjen täytyy olla tarvittaessa saatavilla. Lisäksi LCG:lle tulee toimittaa kirje, 

jossa suostutaan olemaan aiheuttamatta mitään harmia LCG:lle ja vapautetaan LCG kaikesta 

vastuusta.  Huoneiston omistajan vastuulla on rakennustöiden jälkeinen siivous sekä mahdollisesti 

pensaille tai muulle omaisuudelle aiheutuneiden vahinkojen korjaaminen. Muutostyötoimikunnan 

ja/tai hallituksen hyväksyntä ei 

tarkoita sitä, nämä elimet jollain 

tapaa takaavat luvan kohteena 

olevan muutostyön turvallisuuden 

tai asianmukaisuuden ja että 

kyseinen muutostyö on 

rakennussäännösten tai muiden 

vastaavien vaatimusten mukainen. 

Luvan saanutta työtä saa tehdä 

maanantaista lauantaihin klo 8.00–

17.00. Mikä tahansa sähkö- tai 

putkityö, esim. 

sähkökaappimuutokset, uusi 

kuumavesivaraaja tai uusi 

ilmastointilaite, vaativat myös 

LCG:n luvan sekä myös countyn 

luvan. Säännösten rikkomisesta 

määrätään sakot. 
 

Onnellista kevättä kaikille! 

 

 

ATTENTION SNOWBIRDS 

 Do you need your condo or car looked 
after while away? 

I’m the right person for the job. 
Reasonable Rates 

also fine Jewelry & watch repairs  

JERRY ROSMAN 

617-633-5995 
JROSMAN47@gmail.com 

Full time resident Bldg.7 unit 401 

Paid advertisement  

mailto:JROSMAN47@gmail.com
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 Sääntötoimikunta piti kokouksen 9.2. 

Kokous on todella hyödyllinen. Huomattavin 

aikaansaannos oli luonnoksen laatiminen 

hallituksen jäsenten eturistiriita-/eettisistä 

toimintaperiaatteista. Toimintaperiaateluonnos 

on lähetetty hallituksen käsiteltäväksi. 

Toimikunta päätti myös: 

• siirtää rikkomus-/kuulemisosion 

sääntökirjan (R&R) loppuun 

• kuvata sääntöjen valvontaosion vastaamaan 

paremmin LCG:n yhtiöjärjestystä (Bylaws)  

• sisällyttää sääntöihin uudet 

käyttäytymissäännöt (Civility Rule), jotka 

tarjoavat jotain suojaa LCG:n työntekijöille 

ja toimittajille.  

 Toimikunta on saamassa valmiiksi 

kolmivuotinen työn nykyisen sääntökirjan 

korjaamiseksi, päivittämiseksi ja 

uudelleenjärjestelemiseksi. 

  

Sharon L. Tocket 
Realtor® 
 

12161 Ken Adams Way 110 S1 
Wellington, Florida 33414 
 

561 252-7294 direct 
SharonTocket@comcast.net 
 
 

I Need Listings 
Everything is selling 

 
 

www.Gracious Homes Realty.com 
Distinctive Marketing of Fine Homes 

Paid advertisement  

Säännöt  

Toimikunta suosittaa 

 Poistetaan kiinanruusut 
puttigreeniien ympäriltä. 
Jotkut kasvit ovat kuolleet ja 
siellä oleva parsasaniainen 
(asparagus fern) (todella 
laajasti levinnyt rikkaruoho) 
pitää joka tapauksessa kaivaa 
ylös. Kiinanruusut on 
aikoinaan istutettu liian lähelle 
uima-altaalle menevää jalkakäytävää. Koska 
jalkakäytävä on liian kapea, ihmiset kävelevät 
parkkipaikan läpi. Istutetaan jotain muuta 
kauemmaksi jalkakäytävästä. 

• Ostetaan uusia kukkalaatikoita, multaa ja 
taimia itäaltaalle. Siirretään nykyiset taimet 
alueen kukkapenkkiin. 

• Kaikkialla alueella on runsaasti kuolleita oksia, 
jotka pitää poistaa. Joitakin kasveja ei voida 
pelastaa ja ne tulee korvata uusilla. 

• Lehtikatetta tarvitaan joka puolella, mutta 
vasta kun 
puutarhakerho 
kitkenyt 
rikkaruohot tai ne 
on myrkytetty; 
erityisesti 
kävelyteillä 
rakennuksilta 
yhteisille alueille. 

• Ostetaan ulkotiloihin soveltuvia tuhkakuppeja 
tupakointialueille.  Hinta on n. 50 taalaa/kpl. 
Tuhkakuppeina käytettyihin kukkaruukkuihin 
hankitaan tuoretta multaa ja taimia. Näin ne 
saadaan näyttämään huomattavasi 
siistimmiltä. 

• Pohjoisen sisäänkäynnin 
pensasaidat tarvitsevat 
huoltoa.  Joko ne pitää 
nostaa ylös ja korvata 
uusilla tai yrittää leikata 
kuolleet oksat pois. 

• Itäaltaan kivetykset 
ovat nousseet ja ne 
tulee korjata. Tämä on 
turvallisuusasia. 

• Lannoitteita tarvitaan kaikkiin pensaikkoihin. 

• Sopimus maisemoinnista pitää päivittää 
nettisivulle. Haluamme käydä sen läpi 
tavoitteena varmistaa, että saamme ne 
palvelut, joista on sovittu. 

• Avattaessa itäaltaan etelän puoleista porttia 

se osuu sementtiin. Saranoita on nostettava. 

SINUA TARVITAAN! 

 Pitkän tähtäimen suunnittelutoimikunnan 

viime kokous oli 17.2.2022. Siellä keskusteltiin 

useista eri aiheista: Bocca-pallokenttä, 

polkupyörät, katot ja aurinkopaneelit, 

latausasemat, pääsisäänkäynti, turvallisuusasiat 

yms. Kokoukseen osallistui vain neljä jäsentä. 

Mikäli sinulla on ideoita tai muuten haluat auttaa 

suunniteltaessa LCG:n tulevaisuuden enpiteitä, 

ilmoittaudu toimikunnan jäseneksi. 
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 Kiitokset Jerry Rosmanille 

toiminnastaan tämän vuoden 

vuosikokouksen vaalien vastuuhenkilönä. 

Olemme hyvin kiitollisia vapaehtoisille, 
jotka osallistuitte tänä vuonna vaalien 
ääntenlaskentaan. Tuloksia korjattiin 
muutamalla tarkistuslaskennassa 
löydetyllä lipsahduksella, ja ensi vuonna 
kaikki sujuu paljon paremmin. 

  Jerry Rosman, talo 7 
 

Lähetän kiitokseni teille, jotka ajatuksin 
ja rukouksin osoititte osaanottonne 
sisareni poismenon johdosta. Sain 
runsaasti kortteja ja puheluita. Haluan 
kiittää myös hänen muistokseen 
annetuista lahjoituksista. Lahjoitan ne 
edelleen parille 
hyväntekeväisyysjärjestölle, joiden 
toiminta on lähellä sydäntäni. 

Duane Burbank, talo 15 
 
 
 

Kiitokset Bonnie Villiardille, Theresa Bidalle 
ja Kathy Bowleylle lahjakorien 
järjestämisestä Elvis-illallisille. Työnne 
ansiosta saatiin yli 600 taalaa 
käytettäväksi auditorion muutostöihin. 
 
 

Lumilintuna olen joka kerta kiitollinen 
päästyäni Floridaan, erityisesti tällä 
kertaa, kun rajat avautuivat 20 
kuukauden odottamisen jälkeen. 
Floridassa aurinko paistaa ja palmut 
huojuvat.  
 Asun talo numero 2:ssa ja haluan 
antaa tunnustuksen Alille kaikesta hänen 
työstään tämän rakennuksen eteen. Hän 
on aina auttamassa joulukoristeiden 
laitossa, ympäristön siivouksessa ja 
erityisesti orkideoiden istuttamisessa. Se 
on ihailtavaa. Kiitos Ali kaikesta tästä! 

Natalie Talon, rakennus 2 
 
 
 
Kiitos puutarhakerholle ahkeroinnista 
aamuisin: rikkaruohojen kitkennästä ja 
maiseman siistimisestä. 

Gilles Roy, rakennus 2 
 
 
  

Kiitos Uskollisuus lipulle 
Teksti: Gilles Roy 

 

 Minulta kysytään joskus, 

kuinka voin osoittaa uskollisuuteni 

USA:n lipulle, kun olen Kanadan 

ranskalainen. Vastaan aina: Eri 

valtioissa ei aina olla samaa mieltä 

asioista ja silloin muodostuu erilaisia 

ryhmittymiä. Huolimatta siitä mihin poliittiseen 

puolueeseen henkilö kuuluu, mitä uskontoa harjoittaa, 

äänestääkö vaiko ei, on yksi asia kaikille Amerikan 

kansalaisille yhteinen ja se on rakkaus ja uskollisuus 

Amerikan lipulle ja sen merkitykseen. Vaikka olen 

toisen valtion kansalainen, olen kuutisen kuukautta 

vuodessa ylpeänä vieraana ja asunnonomistajana tässä 

suuressa maassa ja niinpä myös minä ylpeänä ja 

kunnioittavana osoitan uskollisuutta USA:n lipulle.  

 Muistakaa vanha sanonta: Maassa maan tavalla. 

Siispä, kun USA:ssa…… 

DIAMOND – TAIDELUOKKA 

7.3. klo 9.30-11.30 Korttihuone 

Maksu max 5 taalaa, joka kattaa vain tunnin 

materiaalit. Arvioitu kustannus on 3-5 taalaa 

riippuen, minkälaisen tarvikepaketin valitsee. 

Virvokkeita on tarjolla. Mukaan kevyt tabletti jos 

mahdollista. 

 

Ilmoittautuminen aktiviteettitoimistossa.  

Malleja tarjolla.  

Paid advertisement  
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VAPAAEHTOISET OVAT AIKAANSAAVIA 
Teksti: Howie Allen 

 Toinen LCG:n talvisesongin tapahtumakausi lähenee kohti loppua. Varmaankin useimmat meistä 
ovat yhtä mieltä kanssani siitä, että selvisimme ihan hyvin tapahtumaköyhästä vuodesta 2020 kuluvaan 
tapahtumarunsaaseen kauteen.  Meillä on ollut viisi tapahtumaa auditoriossa, joissa on ollut elävää 
musiikkia, illallistarjoilua ja tanssia. 

 Tällä kaudella on ollut lisäksi neljä tapahtumaa itäaltaalla, joissa myös on ollut elävää musiikkia, 
ruokaa ja tanssia. Miellyttävä yllätys on ollut se, että näihin tapahtumiin on osallistuttu runsaslukuisesti 
ja useimmat tapahtumat ovat olleet loppuunmyytyjä. LCG:n oma vapaaehtoisjoukko on todella pannut 
tuulemaan. Jokaisen panos on ollut tarpeen tapahtumien onnistumiseksi. Valokuva henkilöistä, jotka 
olivat töissä helmikuisessa Dinner  Dance -tapahtumassa. 

 Lukuisten henkilöiden panosta tarvitaan tapahtumien suunnittelussa ja järjestämisessä, jotta ne 
olisivat turvallisia, kannattavia ja viihdyttäviä. Tapahtumasta laaditaan esite, aktiviteettitoimiston 
vapaaehtoiset henkilöt myyvät tapahtumiin lippuja viikkoja etukäteen. Tapahtumakoordinaattori 
varmistaa sopimukset esiintyjän kanssa, laatii ruokalistan sekä useita päiviä etukäteen hankkii muita 
tapahtumassa tarvittavia tarvikkeita mahdollisimman edullisesti. Tavallisesti tapahtumaa edeltävänä 
päivänä yksi ryhmä kokoontuu järjestelemään tapahtumapaikkaa sekä valmistelemaan ruokatarjoilua. 
Itse tapahtumapäivä edellyttää hyvää suunnittelua ja koordinointia. Etukäteinen istumajärjestys ja 
valvottu sisäänpääsy on hyvän järjestyksen edellytys. Joka kerta todellinen haaste on saada kuuma 
ateria valmiiksi juuri oikeaan aikaan. Nopea ja organisoitu ateriatarjoilu edellyttää vähintään kahta 
tarjoilulinjaa ja useita tarjoilijoita.  Kun kaikki osallistujat on saatu palveltua, vapaaehtoisillakin on 
tilaisuus nauttia ruokansa. Pitääksemme tänä vuonna kaikki tilaisuudet mahdollisimman turvallisina 
noudatimme muutamia lisävarotoimenpiteitä: osallistujat eivät itse ottaneet ruokaa, kaikilla tarjoilijoilla 
oli käsineet ja kasvomaskit, leivonnaiset tarjottiin pusseissa, hedelmät tarjottiin etukäteen yksittäin 
täytetyissä kulhoissa ja ruokalistaan valitut jälkiruoat ovat valmiiksi paketoitu. 

 Tapahtuman loputtua ja 
osallistujien poistuttua 
vapaaehtoisryhmä siivoaa 
tapahtumapaikan alustavasti ja 
aikaisin seuraavana aamuna 
tehdään perusteellisempi siivous. 
Tapahtumaa seuraavana päivänä 
toimisto- ja huoltohenkilöstölle 
tarjoillaan lämmin lounas 
ylijääneestä ruoasta.  

Vapaaehtoisryhmänne on 
tyytyväinen tehtyään omalta 
osaltaan tästä kaudesta viihdyttävän 
ja odotamme innolla jatkavamme 
seuraavan kauden tapahtumien 
suunnittelua. 

 

Paid advertisement  

Vapaaehtoisia 

tarvitaan 

Erilaisia tehtäviä 
hoitaviin toimikuntiimme 
etsitään vapaaehtoisia henkilöitä. 

Ilmoittaudu valkoiselle taululle 
korttihuoneessa. Paikkoja on 
rajallinen määrä, joten toimi 

nopeasti ja ilmoittaudu jäseneksi 
yhteen tai useampaan 

toimikuntaan. Näitä ovat 
aktiviteettitoimikunta, 

budjettitoimikunta, 
maisemointitoimikunta, 

muutostyölupatoimikunta (ARC), 
perehdyttämisttoimikunta, 
viestintätoimikunta, pitkän 

tähtäimen suunnittelutoimikunta, 
sääntötoimikunta sekä sääntöjen 

valvontatoimikunta.   
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HÄTÄTILANTEESSA 

 

Nimi_____________________________ Syntymäpäivä____________________ 

Allergiat__________________________________________________________ 

Lääkäri___________________________ Puhelin__________________________ 

Yhteyshenkilöt: 

Nimi_____________________________ Puhelin__________________________ 

Nimi_____________________________ Puhelin__________________________ 

Vakuutus_________________________________________________________ 

Hyvä herra Sääntö, 

 Vieraani pysäköi autonsa 
vieraspaikalle, mutta sai kuitenkin 
varoituslapun. Mitä teimme väärin. 
Taidan olla pahassa pulassa, koska 
kyse on vaimoni serkun vierailusta. 

Apua, 
Hau-Hau 
 

 

Hyvä herra Hau-Hau 

 Minulla on hyvin yksinkertainen keino saada 
sinut pahasta pulasta. Mene toimistoon, täytä 
vierailijalomake ja saat oranssin riippulapun 
laitettavaksi vieraasi autoon. Tämän lupalapun voi 
pyytää ennakkoon, mikäli vieraasi saapuu 
isännöitsijän toimisto ollessa kiinni. Lupalappu 
riippumassa etuikkunan peilissä pitää pysäköinnin 
valvojan poissa ja kaikkien pitäisi taas olla onnellisia. 
Sanon pitäisi, koska sinulla täytyy olla isännöitsijän 
toimistossa kirjoitettu lupalappu ja ajoneuvo 
pysäköitynä tietylle parkkipaikalle. Sääntöjemme 
mukaan ajoneuvoon liittyy joitain rajoituksia: Mitään 
kaupallista ajoneuvoa (lava-auto, pakettiauto tai 
kaksiakselinen kuorma-auto) ei saa pysäköidä yön 
ajaksi. Asuntovaunuja, veneitä, peräkärryjä eikä 
asuntoautoja ei saa milloinkaan pysäköidä LCG:n 
alueella. Koko sääntö löytyy Rules ja Regulation -
kirjasesta. Toivottavasti tämä tieto pelasti sinut 
pahasta pulasta.  

Herra Säännön esittely 

Connie Boudreau ja viestintätoimikunta tulevat 

jatkossa ottamaan huumorin avulla esille eräitä 

sääntöjä (Rules&Regulations) ja samalla 

muistuttamaan meitä kaikkia säännöistä, jonka 

olemme ehkä unohtaneet. ”Kysy herra Säännöltä” 

-palsta esiintyy tulevaisuudessa aika ajoin 

uutislehdessä. 

Toivottavasti tätä 
korttia ei tarvitse 
koskaan käyttää. 

 
Täytä korttiin tiedot ja 

ripusta se jääkaapin 
oveen hätätapauksen 

varalta. 

Ole valmis 

Niin kuin vanha partiolaisen motto kuuluu; 

ole valmis. Alla oleva kortti auttaa 

ensiapuhenkilöitä hätätilanteessa. Heidän 

koulutuksessaan on opetettu katsomaan 

tärkeät tiedot jääkaapin ovesta. Se saattaa 

säästää kallisarvoista aikaa, mikäli 

autettava ei itse pysty vastaamaan.  
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Torstaina maaliskuun 
31. päivänä klo 9.30 

 
Ilmoittaudu 4 henkilön 

ryhmään 
Jokainen maksaa 25 taalaa sekä lisäksi 

ruoan ja juomat. 
 

Mailoja ei tarvita. Noustaan LCG:n bussiin ja 
mennään viettämään hauskaa leikkimielisessä 
golfkilpailussa. Taidot ovat sivuseikka 
hauskanpidon ollessa pääasia ja golfiin tulee 
uudenlainen näkökulma. 
 

Ilmoittaudu aktiviteettitoimistosssa 

 

Historia herää henkiin 
Elävää historiaa 

Kyse on kuuluisia amerikkalaisia esittelevän sarjan kolmas 
osa. Esitys ei ole mikään tavanomainen ja tylsä historiajuttu. 

Arch Hunter on historioitsija ja tarinankertoja, joka 
esityksissään saa aiheen heräämään eloon. 

 

Gettysburgin taistelu 
8.3.2022, Korttihuone     klo 13.00 

Gettysburgissa käytiin 
Yhdysvaltain sisällissodan 
suurin ja verisin taistelu. 
Se oli myös ainoa 
pohjoisvaltioiden alueella 
käyty sisällissodan taistelu. Mikä sai 
kenraali Robert E. Lee päättämään 
hyökkäämisestä pohjoiseen? Miksi muut 
hänen kenraalinsa eivät neuvoneet häntä 
olemaan taistelematta Gettysburgissa? 
Mikä oli sotilaallinen seuraus 
Gettyburgista? Oliko Gettysburg 
sisällissodan käännekohta? 

 Puutarhakerholla on ollut kiire 

poistaessaan roskia, kuolleita oksia 

ja levinneitä viiniköynnöksiä Florida 

Mangon puoleiselta kiinteistön 

reunalta. Henkilökunta on 

trimmannut klusia-pensaita Arabian 

Dr:n puolella, jotta niistä kasvaisi tasakorkeita ja -

leveitä. Tavoitteena on aloittaa työt kirkon 

puoleisella taka-aidalla sekä kitkeä rikkaruohoja 

joidenkin rakennusten ympärillä.  

Mikäli haluat päästä ulos, tavata uusia ihmisiä 

sekä nautit työskentelystä ulkona, tule 

tapaamaan meitä pingispöydän luo joka 

tiistaiaamuna klo 9.00. 

 

Morikami museo 

10.3.2022 klo 9.15 

 

 

Morikami museon kahta rakennusta 

ympäröi 6,5 hehtaarin kokoinen 

alue, jossa on japanilainen puutarha 

kävelypolkuineen, 

levähdysalueineen sekä 

maailmanluokan bonsai-kokoelma, 

lampia koi-kaloineen ja muuta villiin 

luonnon elämää. Laajemmalla 81 

hehtaarin puistoalueella on 

luontopolkuja, mäntymetsää ja 

leireilyalueita. 

Ilmoittaudu aktiviteettitoimistossa 

Retki Gumbo Limbo luontokeskukseen ja 

perhospuutarhaan 

23.3.2022 klo 13.00-16.00 

Opastetun retken maksu 5 taalaa 

Tule mukaan luontokeskukseen ja innostu etelä-Floridan 

rannikko- ja meriekosysteemeistä. Kuulet hiekkadyynien 

merkityksellisyydestä sekä mangrovepuista. Pääset 

havainnoimaan FAU;n (Florida Atlantic University) 

tutkijoiden työskentelyä merikilpikonnien kanssa. 

Vieraile perhospuutarhassa ja astu aitoon Seminole 

”taloon”. Ajamme myös Red Reef -puistoon. Kävelemme 

pikku matkan Atlantin rantaan ja katselemme ”punaista 

riuttaaa”. 

lmoittaudu aktiviteettitoimistossa 

Paid advertisement  



11 

March 6 
The Great Outdoors 

 
Dan Aykroyd, John Candy 
A holiday becomes a war. 

 
 

March 13 
No movie.  Dinner prep 

 
 

March 20 
Sweet Home Alabama 

 
Reese Witherspoon 

Sometimes what you’re looking 
for is right where you left it. 

 
 

March 27 
Going in Style 

 
Morgan Freeman, Michael Caine 
Having trouble paying bills with 

their pension funds, they resort to 
drastic measures. 

Shuffleboard-peli 
 

Tallustele shuffleboard-kentälle ja liity 
pelaajien joukkoon, ja samalla tulee 
harjoitettua myös liikuntaa. Tiistaisin klo 
10 AM. 

Karaoke 
 

Lahjakkuusien etsintää LCG:ssä! Liity ystävien ja 
naapureiden seuraan musiikin ja 

ilon illassa. Kajauta 
suosikkikappaleesi tai liity 

yhteislauluun. 
 

4.3. klo 7:00-9:30 pm 
Auditoriossa 

Tule LCG:n elokuviin 
sunnuntaina klo 13.00 auditorioon 

Vesivoimistelu  

Tiistaisin ja torstaisin klo 

10:00 AM länsialtaalla 

Jooga 

Tule mukaan joogatunnille  

Maanantaina, keskiviikkona ja 

perjantaina klo 9.15 Auditoriossa 

 

 

 

 

 

Maksu 20 taalaa/henkilö 

Perinteinen irlantilainen ruoka tarjoillaan klo 
17.00  

Kahvi ja vesi tarjotaan. Muut omat juomat 
mukaan! 

Arpajaislippuja ovelta – puolet voittaa 

Etukäteisvaraus vaaditaan 

Max 150 osallistujaa 

Ilmoittautuminen Aktiviteettitoimistossa 
viimeistään perjantaina 11.3. 

KEEPIN’ IT COUNTRY 
ITÄALTAALLA 
ALLASJUHLA 
 
Pue bootsit ja cowboyhattu ja 
pidä hauskaa. 
 

Elävää musiikkia tarjoilee: 
KANTRILAULAJA JA LAULUNTEKIJÄ 

ANTHONY JAMES 
 

Nyhtöpossuvoileipä, papuja ja salaattia 
Tarjoillaan klo 5:00 PM. Tuo mukanasi omat 

juomat. 
 

MISSÄ: ITÄALTAAN KANSI 
PÄIVÄ: MAANANTAI, 4.4. 
AIKA:  KLO 17.00-20.00 
MAKSU:  10 TAALAA/HLÖ 

 
Ilmoittaudu Aktiviteettitoimissa 

1.4. mennessä 
Osallistujamäärä max 125 ja 

ikäraja 18 v LCG Kirjakerho 

Sunnuntaina 20.3.2022 

klo 16.00 itäaltaalla 
Kirja: Jacqueline Winspearin Maisie 

Dobbs 

Tervetuloa uudet jäsenet! 
 

Soita Lynn Strano,  

puh. 607-435-0605 
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MAANANTAI  

  8:30 AM Voimisteluryhmä  AUD 

    

  9:15 AM Jooga AUD 

   9:30AM Taide ja käsityöt  CR 

 10:00AM Bussi uimarannalle  

TIISTAI  

   8:30AM Voimisteluryhmä AUD 

   9:00AM Puutarkaklubi  

 10:00AM Vesivoimistelu WP 

 10:00AM Shuffleboard  

KESKIVIIKKO 

   8:30AM Voimisteluryhmä  AUD 

  9:15 AM Jooga AUD 

   9:30AM Bussi Publixiin/Walmartiin   

   7:00PM Bingo AUD 

TORSTAI  

  8:30AM Voimisteluryhmä AUD 

 10:00AM Vesivoimistelu WP 

PERJANTAI  

   8:30AM Voimisteluryhmä  AUD 

  9:15 AM Jooga AUD 

   9:30AM Bussi Publixiin/Walmartiin   

   1:00PM Bridge CR 

SUNNUNTAI 

   1:00PM Sunnuntain elokuvat AUD 

    

Normaalin työpäivän aikana tapahtuvat kaikki 
bussimatkat edellyttävät etukäteisilmoittautumisen ja 5 

taalan maksun, joka palautetaan.  

 

Työpäivän jälkeen tapahtuvat matkat edellyttävät 
vähintään 15 henkilön osallistumisen ja 10 taalan 

maksun, jota ei palauteta. 24 HOURS OF TRIP. 

 

MIKÄLI ILMOITTAUTUMINEN PERUTAAN ALLE 24 
TUNNIN SISÄLLÄ TAPAHTUMAN ALKAMISESTA, 5 

TAALAN MAKSUA EI PALAUTETA. 

Lisätietoja  

Aktiviteettitoimistosta 

Ma, Ke, Pe klo 9.30 – 11.30  

(561) 965-6221 

Myös käytettävissä: 

Puttigriini, shuffleboard, sauna, 
biljardihuone, puutyövertas 

Kirjasto- ja tietokonehuone 

Pingispöytä 

Ilmoittaudu tapahtumiin 

PAIKKA 

AUD – AUDITORIO CR – KORTTIHUONE 

WP – LÄNSIALLAS EP - ITÄALLAS 

Päivä                        Kohde                                   Lähtö  

                                                                               tai kohde 

1 Gardens Mall 10:00 AM 

3 Gulf Stream 10:30 AM 

4 Karaoke  7:00—9:30 PM CR 

7 Diamond – Taideluokka    9:30 AM CR 

8 The Hive NOON 

8 Arch Hunter—Battle of Gettysburg 3:00 PM 

9 Olutmatka (loppuunmyyty) NOON 

10 Morikami museo 9:15 AM 

14 St. Patrickin Päivä illallistanssit  5:00 PM AUD 

15 The Yard House Happy Hour 2:30 PM 

17 Lake Worthin keskusta NOON 

22 Festival Kirpputori 10:00AM 

24 Ocean One 11:30 AM 

29 Bees Nees Diner 12:30 PM 

31 Drive Shack 9:30 AM 

April 

4 Country Päivällistanssit 5:00 PM EP 


