
  

 

Inflaatio osuu koteihin 
Teksti: Theresa Knowles 

 

Budjettitoimikunnan valmistellessa 2022–2023 budjettia on syytä valmistautua tulevien muutaman 
vuoden kustannustason nousuun. Viime vuosina LCG:n hallitus on pyrkinyt määrätietoisesti 
kehittämään omaisuuttamme, mutta samalla pitämään kuukausittaisten vastikkeiden nousun 
kohtuullisena. Tämä ei ole jatkossa mahdollista johtuen raketin omaisesta kustannusten noususta. 
Viime vuonna anteeksiannettu PPP-laina helpotti korvaamaan joitain kustannusten nousuja. 
Valitettavasti tilanne on toinen tulevana budjettivuotena. 

Uutisten mukaan keskimääräinen inflaatiovauhti on n. 7,9 %, jonka tasoinen inflaatio on koettu 
viimeksi v. 1982. TradingEconomics.com:n mukaan polttoaineiden hinta on noussut 49 %, ruoan hinta 
6 %, uusien autojen 11 % ja vaatteiden 6 %. Kuitenkaan nämä eivät ole ainoita tuotteita, joiden 
hinnannousut iskevät syvälle jokaisen kuluttajan ja yhteisöjen ”kukkaroihin”. Todellisuudessa ei ole 
olemassa keinoja välttää näitä kustannusten nousuja vaikka kuinka yrittäisimme. 

Vakuutukset ovat yksi kohde, jonka maksujen nousu, 40 %, on jo vaikuttanut tänä vuonna ja 
lisänousu, 35 %, on tulossa ensi budjettikaudelle. Lain mukaan yhteisöltä edellytetään erilaisia 
vakuutuksia, joista voisi mainita omaisuus-, vastuu- ja työsuhdevakuutukset. 

Toinen korotuskohde, joka tulee vaikuttamaan suoraan yhteisöömme, on veden hinta, joka on 
noussut vuosittain 4 %. Tämä on yksi merkittävimmistä jokaisen rakennuksen kustannuksista. Bussin 
käyttämän polttoaineen hinnannousu on yli 50 %, kuten jokainen on huomannut huoltoaseman 
pumpulla. Työvoimakustannukset ja työvoiman saatavuusvaikeudet ovat synnyttäneet erityisen 
kilpailutilanteen ja aiheuttaneet työntekijöiden palkkakustannusten nousun. Kiinteistöjen ja uima-
altaiden hoidossa tarvittavien tarvikkeiden hinnat on myös nousseet. 

Kun muistetaan Surfside Condominium -onnettomuus, ensimmäisenä tulee mieleen kuolonuhrien 
määrä. Toinen asia on omaisuusvahinkojen suunnaton hinta; satoja miljoonia taaloja. Monikaan ei 
tajua, mitkä ovat tämän onnettomuuden heijastusvaikutukset meihin jokaiseen kustannusten 
nousujen kautta. Todellakin tämä onnettomuus on alkanut vaikuttaa jokaiseen.  Vakuutusyhtiöt, 
kaupungit, kunnat, jopa osavaltiokin ovat alkaneet edellyttää useilta kiinteistöyhteisöiltä perusteellisiä 
tarkastuksia ja useiden kohteiden/asioiden päivittämistä, jotka on päästetty vanhentumaan vuosia 
ajan. Tällaisia kohteita ovat mm. palovaroitinjärjestelmät, hissit, sähkökaapit, betonikorjaukset, 
maalaukset, teiden/pihojen päällysteet, jotka saatetaan pian vaatia päivitettävän tämänpäiväiselle 
tasolle. Nämä päivitykset ovat kalliita. Yhteisön eikä sen hallituksen enää sallita lykätä tai jopa jättää 
välttämättömiä korjauksia ja ylläpitotehtäviä tekemättä. Vakuutusyhtiöt, kaupungit, kunnat ja 
osavaltio eivät enää salli yhteisöjen jatkavan riskien ottamista, jotka saattavat lopputuloksena 
aiheuttaa Surfsiden kaltaisen tragedian. 

Viime vuosina hallitus on jo toteuttanut useita edellä mainituista tarpeellisista korjauksista ml. 
betonikorjaukset, maalaukset, piha-alueiden päällystämiset, jne. Toivottavasti hallituksen 
huolehtiminen omaisuuden ylläpidosta auttaa meitä selviytymään kustannusten nousuista aiheutuvien 
vaikeiden aikojen läpi. 

 

Lake Clarke Gardens Condominium Association 
       2981 Florida Mango Rd   

        Lake Worth Beach, FL  33461              
          Main Office (561) 965-8487                   Fax (561) 965-0986 
     
Email: lakeclarkegardens@comcast.net                          Website: www.lakeclarkegardens.com
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 Rahoitusraportti 
Yhteenveto rahoitustilanteesta per 28. helmikuu 2022  (tilintarkastamaton) 

Likvidit varat 
Varsinainen 

toiminta  
Erityiskorjauks

et  Hurrikaani  
  Aktiviteettit

-oiminta  
Yhteinen 
rahasto   

Talokohtaiset 
rahastot  

Pankkitilit 
yhteensä 

Rahat ja 
pankkisaamiset  

 
$1,142,886.94   $       25,490.73   $205,068.57   $  6,870.72   $ 109,545.26   $611,776.51   $ 2,101,638.73  

Miinus: Etukäteen 
suoritetut 
erityiskorjaukset 
(kaikki)  $(213,724.83)  -   -   -   -   -   -  

Plus: Etukäteen 
suoritetut 
hoitokulut   $                     -     -   -   -     -   -  

Käytettävissä 
olevat rahat ja 
pankkisaamiset  $  929,162.11   $       25,490.73   $205,068.57   $  6,870.72   $ 109,545.26   $611,776.51   -  

Tilisaamiset   $     83,531.01   $         3,259.14   -   -   $        355.33   $    1,653.01   -  

Likvidit nettovarat 
sarakkeittain 

 
$1,012,693.12   $       28,749.87   $205,068.57   $  6,870.72   $ 109,900.59   $613,429.52   $ 2,101,638.73  

Toimisto Email 
 Toimisto       office@lakeclarkegardens.com 

 Muutos- ja korjaushakemukset  applications@lakeclarkegardens.com 

 Jennifer Cox,  isännöitsijä       propmgr@lakeclarkegardens.com 

 Marie Hartley, kirjanpitäjä     controller@lakeclarkegardens.com 

MAKSETTU MAINOS TÄSSÄ UUTISLEHDESSÄ EI 

MILLÄÄN TAVOIN MERKITSE SITÄ, ETTÄ LAKE 

CLARKE GARDENS, INC VASTAISI MAINOKSESSA 
MAINITUISTA TUOTTEISTA JA/TAI PALVELUISTA. 

Viimeinen päivä kirjoitusten lähettämiselle 
julkaistavaksi toukokuun Uutislehdessä on 

20.4. 

Sähköposti: lcg.sauve@gmail.com 

tai kirjoituksen voi jättää toimistoon.  

Kirjoitukset julkaistaan, mikäli lehdessä on 
tilaa. 

LCG:n hallituksen 
jäsenet ja henkilökunta 

toivottaa Hyvää 
Pääsiäistä! 

 
 
 

Asunnon omistajia pyydetään 
osallistumaan 

 
Viestintätoimikunnan kokous 
5.4. klo 11 Korttihuone 
  
 
Taloedustajien kokous 
7.4. klo 10.30 Auditorio 
 
 
Hallituksen asialistakokous 
7.4. klo 11.30 Auditorio 
  
 
Hallituksen kokous 
12.4. klo 10 Auditorio ja Zoomin välityksellä 
  
 
Maisemointitoimikunnan kokous 
18.4. klo 10 Korttihuone 
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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  

Taataksemme asianmukaiset toimenpiteet ja 
seurannan toimisto ei enää hyväksy 

puhelimitse tai henkilökohtaisen käynnin 
yhteydessä tehtyjä työtilauksia. Työtilaus 

tulee toimittaa joko LCG:n nettisivun kautta 
sähköpostilla tai tuoda käsin kirjoitettu 

työtilaus toimistoon. 
 

PUHELIMITSE TEHDYT TYÖTILAUKSET 
HYVÄKSYTÄÄN VAIN HÄTÄTAPAUKSISSA. 

 

Älkää esittäkö kunnossapitohenkilökunnalle 
pyyntöjä tai asioita, jotka liittyvät kiinteistöjen 
kunnossapitoon. On ehdottoman tärkeä, että 
pyynnöistä/asioista on olemassa kirjallinen 
dokumentointi samoin kuin myös seuranta 

suoritetuista toimenpiteistä ja/tai 
ratkaisuista. 

 

 
Päätöslauselmaesitys: Poistetaan 
asukkaiden kuukauden välein tehtävä 
hakemusprosessi. Jatkossa tarvitaan vain 
kertahyväksyntä hakemuslomakkeessa 
ilmoitetulla tavalla. 

Ehdosussitys hyväksyttiin 6-1 
 
Päätöslauselmaesitys: Otetaan käyttöön 
ajoneuvojen rengaslukitusperiaatteet ja 
tehdään sopimus South Florida Booting 
Inc.:n kanssa. 

Esitys hyväksyttiin 6-1 
 
Päätöslauselmaesitys: Sakotetaan 
omistajaa (rak. 4 asunto 105) 
rekisteröimättömästä asukkaasta (tiedot 
esitetty johdolle sekä sääntöjen 
valvontatoimikunnalle). 

Esitys hyväksyttiin 6-1 
 
Päätöslauselmaesitys: Sakotetaan 
omistajaa (rak. 4 asunto 105) 
rekisteröimättömästä ajoneuvosta 
(tiedot esitetty johdolle sekä sääntöjen 
valvontatoimikunnalle). 

Esitys hyväksyttiin 6-1 
 
Päätöslauselmaesitys: Sakotetaan 
omistajaa (rak. 14 asunto 410) uuden 
sähkökaapin asentamisesta ilman 
muutostyölupatoimikunnan 
hyväksyntää. 

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti 
 
Päätöslauselmaesitys: Sakotetaan 
omistajaa (rak. 17 asunto 104) 
aiheuttamastaan häiriöstä. 

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti 
 
Päätöslauselmaesitys: Vahvistetaan 
myyntisopimus rakennuksen 26 
huoneistosta 203. Huoneiston omisti LCG. 

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti 
 
Päätöslauselmaesitys: Vahvistetaan 
varojen siirto yhteisestä rahastosta 
aitakorjaukseen, joka tehtiin Arabian 
Roadin ja huoneistojen väliin. 

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti 
 
 

 
Päätöslauselmaesitys: Hyväksytään uudet 
puutyöverstasta koskevat säännöt. Uudet 
toimintaperiaatteet helpottavat asukkaiden 
pääsyä verstaalle ja lisäävät käytettävissä 
olevia tunteja, kun käyttö sallitaan lauantaisin. 

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti 
 
Päätöslauselmaesitys: Hyväksytään 
tekeillä oleva kirjallinen sopimus Bocca-
pallokentän asentamisesta. 

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti 
 
Päätöslauselmaesitys: Hyväksytään 
hallituksen jäseniä koskevat eettiset 
periaatteet. 

Esitys jätettiin pöydälle tekstiselvennysten 
tekemistä varten. 

Vuosikokous 

UUDET ASIAT 
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  Budjettitoimikunta, kirjanpitäjä Marie ja 
minä olemme tehneet pitkiä päiviä laatiessamme 
kauden 2022/2023 budjettia, joka esiteltiin 
hallitukselle 
budjettitoimikunnan kokouksessa 23.3.2022. 

   

 Budjettipaketti julkistetaan lähiaikoina. Nämä tärkeät asiakirjat toimitetaan 
normaalissa postissa ja sähköpostitse. Paketissa on mukana valtakirja, joka tulee 
täyttää ja allekirjoittaa. Valtakirja tulee palauttaa päätösvaltaisuuden saavuttamiseksi. 
Äänestettäessä rahastosiirroista ilman päätösvaltaisuutta voimaan tulee automaattisesti 
100 %:n rahastointi.  
 

 Näin määrää Floridan osavaltion laki (Census Report from Condominiums). Vaikka 
tätä saatetaan pitää hankalana, mutta näin on toimittava, jotta säilytämme asemamme 
55+ -yhteisönä. Pitääksemme asiakirjamme ajan tasalla valtakirjassa kysytään myös 
toistakin asiaa. Näitä kysymyksiä ei pidä nähdä uteluna, sillä niiden avulla suojellaan 
omistajia ja asuntoja. Auttakaa ylläpitämään oikeita tietoja tietokannoissamme. FOB-
avainten aktivointi tapahtuu antamanne census-lomakkeen perusteella. FOB-avaimet 
poistuivat käytöstä automaattisesti 30.6. ja ne aktivoidaan vasta, kun 
omistajan census-lomake on palautettu toimistoon. Lomakkeen voi 
palauttaa ennen 30.6.2022. 
   

 1.4.2022 alkaen toimisto on avoinna klo 8–15. Toimisto on 
kiinni klo 15–16, jolloin toimistohenkilöt tekevät valmiiksi päivittäiset 
tehtävät: sähköpostit, ääniviestit, työmääräykset ja aikataulutetut 
tapaamiset. Näin taataan, että asiat tulevat hoidetuiksi aikataulujen 
mukaisesti. 
 

 Kesäksi poislähtevien asukkaiden tulee katkaista veden tulo 
vesispoilerista ja peittää wc-istuimet. Lisäksi tulee varmistaa 
toimistossa, että tilitiedot ovat kunnossa sekä mikä on ensisijainen 
osoite poissaolon aikana. Lisäksi toimistoon on ilmoitettava,  kuka käy tarkistamassa 
asunnon poissaolon aikana. Jokaisesta tarkistuskäynnistä tulee täyttää vihreä kortti, 
joita on saatavilla toimistosta. Mikäli kukaan ei käy tarkistamassa asuntoanne, 

ilmoittakaa siitä toimistoon ja 
LCG:n  kunnossapitohenkilö voi 
suorittaa  tarkistuksen kerran 
kuukaudessa. Maksu on tällöin 
10 taalaa/kk. Kuukausittain 
suoritettava tarkistus on 
pakollinen LCG:ssä. Mikäli 
jätätte auton LCG:n alueelle, on 
jätettävä auton avain keittiön 
pöydälle siltä varalta, jos autoa 
joudutaan siirtämään. 
Varmistukaa myös, että 
toimistossa on toimivat avaimet 
asuntoonne siltä varalta, jos 
tulee hätätilanteessa tarve 
päästä asuntoonne. 
 
Kiitokset! 

Paid advertisement  

MARKIN KULJETUSPALVELU 
 

NYT SAATAVISSA VIIKON JOKAISENA PÄIVÄNÄ PÄIVIN JA ÖIN 
 
 

Tarvitsetko kuljetuksen: 
 

töihin – kouluun - lentokentälle – ruokakauppaan – kirkkoon – 
lääkärikäynnille - kaupungin yöhön 

 
 

Parempi kuin Uber – Halvempi kuin taksi 
 
 

*Taksamittari ei käytössä          *Käytettävissä tuntiperusteisesti 
 

Edullinen. Luotettava.  
 

Soita Markille 561/254-2458 
 

(LCG:n asukas rak. 24) 

Toimiston 
aukioloajat: 

 
maanantai-
perjantai 
klo 8.00-

15.00 
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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  

Paid advertisement  

2-311 Kimberly & James Cobaugh         
              Walton, KY 

3-209 Dusko & Cena Spaskevski  
        Liverpool, NY 

4-202 Diane Lepera   
                        Brigantine, NJ 
 

5-207 Jose Carrillo 
 Mayya Yakoleva 
                            El Paso, TX 
 

5-304 Terry & Shelley Bradley      
             Summit, NY 

6-301 Susan & Douglas Sage     
           Louisville, KY 

6-311 Charles & Faye Zekany             
          Pittsburgh, PA  

8-105 Carol-Jean (CJ) Canfield   
          Melbourne, FL  

10-304 Carmen Diaz 
               West Palm Beach, FL 
 

10-312 Gaston Boucher 
  Lise Perron 
                                  Canada 
 

12-401 James & Jaye Nannini 
               West Palm Beach, FL 
  

14-403 Mary Regina Duggan      
             Queens, NY 

 

15-206 Maria Boran 
                      East Boston, MA 
 

16-205 Louise Gelinas 
                                   Canada 
 

18-302 Olga Paschold 
                  Boynton Beach, FL 
 
19-206 Branimir Stanimirovic    

                   Canada 
 

19-207 Terttue Myrskog  
                           West Palm Beach, FL 
 

21-111 Jack Dlugitch 
          Lake Worth, FL 
 

23-208 Brian & Joan LeFort    
                  East Falmouth, MA  

 Lake Clarke Gardens on tehnyt sopimuksen South Florida Booting Company:n kanssa. 
Kaikki autot täytyy asianmukaisesti rekisteröidä, kun LCG:n alueelle pysäköidään klo 24.00–
6.00. Booting Company:llä on merkein varustettuja autoja, jotka kiertävät alueella 
sattumanvaraisesti. Mikäli autoosi on laitettu rengaslukko, se tullaan poistamaa yhden tunnin 
kuluttua siitä, kun sinä olet ollut yhteydessä Booting Company:yyn ja maksanut 75 taalan 
rengaslukkomaksun. 
 

 Varmista, että autosi ja kenen tahansa yliyön vieraan auto on asianmukaisesti 
rekisteröity toimistossa. Vieraslapun voi hankkia ennakkoon. Lisätietoa on tulossa, kunhan 
järjestelmä otetaan käyttöön. 

mailto:JROSMAN47@gmail.com
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Kuullaan ”Elviksen” 
esittämänä laulu 

entisen pitkäaikaisen 
asukkaan, Frances 

Montgomery, 
kunniaksi. 

David Morin alias 
“Elvis” esiintyy 

LCG:ssä joka vuosi.  

Lahjakoriarvonnan tuotto käytetään 
auditorion kunnostamiseen.  

Ray ja Raylettes ovat erityisen 
pidettyjä LCG:n asukkaiden 

keskuudessa. 

Talvikausi 2021–2022 on päättymässä ja mikä sesonki tämä onkaan ollut! Kahden vuoden 
koronarajoitusten jälkeen LCG:stä on jälleen tullut aktiivinen yhteisö. Kauppareisuista 
ravintoloihin, museoihin ja kasinoihin; todellakaan ei ole ollut pulaa vaihtoehdoista. 
 
Erityiskiitokset Peggy Silveriolle, Howie Allenille, Suzanne Roylle ja monille muille 
vapaaehtoisille, jotka ovat työskennelleet aktiviteettitoimistossa, organisoineet ja valmistelleet 
tapahtumat. Sitoutumisemme yhteisöömme on mahdollistanut nämä kaikki aktiviteetit. 

 
Muistellaanpa muutamia tapahtumiamme. 

Perjantai-illan karaoke 
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Historioitsija-asukkaamme, 
Arch Hunter, pitää yhden 

esitelmistään. 

Herra Ron esiintyy ensimmäisen 
kerran LCG:ssä Hot Dogs -

tapahtumassa altaalla 
yleisönään 150 henkilöä. 

LOLA esiintyy 
loppuunmyydyssä 

tilaisuudessa viileänä 
maanantai-iltapäivänä. 

Isännöitsijämme, Jennifer, 
osallistui hauskan pitoon. 

Bonnie Villiard vetää n. 25 henkilön 
Diamond-taideluokkaa. 

Käynti Morikami 
museossa ja 

japanilaisessa 
puutarhassa. 

Pyhän Patrickin Päivän 
illallistanssiaiset. Musiikin 

esittää Bill DeRenzo. 
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 Säännöt  

Paid advertisement  

 Hallituksen ehdotuksesta, toimikunnassa 
äänestettiin kannatuksesta seuraaville asioille: 

• ei ylimääräisiä fob-avaimia tietyille 
huoneistoille 

• määritellään, kuka ei voi toimia sääntöjen 

valvontatoimikunnan jäsenenä 

• sallitaan lasten pelata puttigriinillä aikuisen 
henkilön valvoessa koko ajan. 

 Toimikunta kävi läpi puutyöverstasta 
koskevat tarkistetut toimintaperiaatteet, joita 
hallituksessa oli harkittu ja teki yhden 
ehdotuksen. Toimikunta keskusteli myös LCG:n 
ajoneuvojen rengaslukitsemista koskevista 
toimintaperiaatteista sekä miten määritellään 
palveluseläimien ja seuraeläimien ero. 

 Peter Toland kertoi meille, että nyt 
hallituksen käsittelyssä on esitys hallituksen 
jäsenten eettisistä ja eturistiriitatilanteisiin 
liittyvistä toimintaperiaatteista sekä 
kolmivuotinen projekti LCG:n sääntöjen (Rules 
and Regulations) uudelleen järjestelystä sekä 
niiden päivittämisestä.  

 
 Muutostyölupahakemuslomake ollaan 
uudistamassa, jotta huoneistojen omistajien 
olisi helpompi kuvata muutostyö 
yksityiskohtaisesti. Toimikunta ottaa myös 
huomioon muutamia Palm Beachin Countyn 
rakennusosaston ohjeita projekteista, jotka 
eivät edellytä lupaa. 

 Uuteen lomakkeeseen sisältyy myös: 

sanat, joita tulee käyttää kuvaamaan 
aluskatteen pehmustenäytteitä haettaessa 
muutostyölupaa lattiamateriaalin asentamiseen 

kirjallinen suunnitelma korjausjätteiden 
hävittämisestä edellytetään jokaiselta 
projektilta 

valokuvat putkiston nykytilanteesta kaikkien 
projektien osalta ja erityisesti sellaisten 
projektien osalta, kun ei käytetä laillistettua 
putkimiestä 

 Keskusteltiin myös yhteisön 
sähköjohtojen ja putkistojen iästä ja tarpeesta 
hankkia laillistetun asiantuntijan arvio 
tärkeimmistä korjaus-/parannustarpeista. 

Toimikunta etsii muutamaa vapaaehtoista 
henkilöä, jotka ymmärtävät rakennusprojekteja, 
ovat ympärivuotisia asukkaita ja halukkaita 
käymään tarkistamassa keskeneräisiä 
projekteja ja näin varmistamaan, että niissä 
noudatetaan olemassa olevia sääntöjämme. 

 Viisi hallituksen jäsentä oli läsnä. Myös 
Jennifer Cox, isännöitsijä, osallistui. 

 Taloedustajia pyydetiin äänestämään, 
milloin uuden taloedustajien puheenjohtajan 
vaalit pitäisi pitää. Enemmistö kannatti, että 
valinta tehdään tammikuun ensimmäisenä 
torstaina eli 5.1.2023.  Äänestykseen saavat 
osallistua vain ne taloedustajat, jotka ovat 
osallistuneet vähintään kolmeen kokoukseen. 
Äänestys on salainen. 

 Taloedustajilta pyydettiin kannanottoa 
kokouksen pitämisestä aamulla vaiko illalla. 
Enemmistö kannatti jatkettavan aiempaa 
käytäntöä ja kokous alkaa klo 10.30 kuukauden 
ensimmäisenä torstaina. 

Keskusteltiin seuraavista aiheista: 

Työtilaukset – Hyväksytään vain kirjalliset 
työtilaukset joko paperilla, nettisivujen 
kautta tai sähköpostitse 

Valot – Valoasia koski niiden päällä oloajan 
pidentämistä tai päälle laittamista 
tarpeettoman aikaisin   

Palveluseläimet ja seuraeläimet – 
Toimistosta ja LCG:n nettisivuilta on 
saatavissa ohjeet, joita palvelus- ja 
seuraeläinten omistajien tulee noudattaa 

 Peter Toland kertoi muutamista uusista 
säännöistä mm. sähkötupakointi. Se ei ole 
sallittu uima-allasalueilla, kirjastossa, 
korttihuoneessa, auditoriossa tai 
biljardihuoneessa. Sääntö on sama kuin 
tupakoinnissa. 
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Paid advertisement  

 Kokouksessa tarkoituksena oli 

keskustella, miten ensi vuoden budjettirahat 

käytetään. Kaikki olivat yhtä mieltä siitä, että 

LCG:n sisääntuloportin kasvit korvataan 

Lantana-kukilla ja LCG:n kirjaimet maaltaan 

uudestaan. Nykyiset kasvit istutetaan 

jonnekin muualle. 

 Ulkotilojen tuhkakuppeja tarvitaan 

allasalueiden porttien läheisyyteen - kaksi 

kummallekin altaalle. 

 Shuffleboard-pelialueelle istutetaan 

“kesäkukkia” nykyisiin ruukkuihin. 

 Peter ehdotti 200 taalaa käytettäväksi 

kunkin rakennuksen omiin istutuksiin. 

 Loppurahoilla hankitaan lehtikatetta, 

rikkaruohon tuhoainetta ja lannoitteita. 

 Edelleen keskustelun alaisena on 

Garden Dr. N:n puoleisen sisäänajoväylän 

pensaiden korvaaminen uusilla.  

 Kaikkia toimikunnan jäseniä pyydettiin 

tuomaan esille huolensa ja ajatuksensa 

seuraavassa kokouksessa. Silloin 

keskustellaan seuraavan vuoden 

suunnitelmasta. 

 Maisemointitoimikunta on pyytänyt 

omistajilta lisää ehdotuksia siitä, mitä 

rakennuksille pitäisi tehdä. Ehdotusten 

tekoon on kaksi tapaa. 

 Jos sinulla on idea, ota yhteys 

rakennuksesi taloedustajaan. Hän 

vuorostaan vie asiasta tiedon edelleen 

toimikuntaan. 

 Kirjoita kommenttisi työtilauksena, 

lisää siihen nimesi, rakennuksen ja asunnon 

numero sekä puhelinnumerosi. Vie lomake 

toimistoon ja siellä se laitetaan 

”maisemointilaatikkoon”. Tutkimme 

huolenaiheita ja ideoita ja keskustelemme 

niistä sekä pyrimme ratkaisemaan ne 

parhaaksi katsomallamme tavalla.   

 Mielellämme otamme vastaan myös 

positiivisia ideoita ja palautteita omistajilta. 

  

  Puheenjohtajaa eikä sihteeriä valittu, koska 
kokoukseen osallistui vain muutama henkilö. 
Toivomme lisää henkilöitä osallistumaan 
toimintaamme.  

Keskustelua käytiin seuraavista asioista: 

Sähköön liittyvät asiat: 

Aurinkopaneelit: Vuosittaiset 
sähkökustannukset ovat yli 70.000 taalaa 
(yhteisten alueiden osalta tieto saatu toimistosta 
ajalle tammikuu 2021-helmikuu 2022). Pitäisikö 
selvittää mahdollisuutta siirtyä 
aurinkopaneeleihin. 

Ajoneuvojen latausasemat: Uutta todellisuutta 
on se, että tulevaisuudessa omistajat haluavat 
asentaa latausasemia. Kuinka meidän pitäisi 
valmistautua tähän todellisuuteen? 

Turvallisuusasiat: 

Saapuessaan LCG:n rakennus 10:een jotkut 
autot ajavat väärään suuntaan oikotietä 
(yksisuuntainen ulosmenotie rakennuksen 
pihalta). 

Nopeusnäytöt eivät näytä vaikuttaneen 
paljoakaan ajonopeuksiin. Tilastoja ei ole. Onko 
nopeusnäytöillä mitään vaikutusta? 

Ehdotuksia: Ajoteiden uudelleenjärjestelyt 
suorien ja nopeiden tieosuuksien välttämiseksi. 
Näin kävely ja pyöräily on turvallisempaa. 

Rakennuksiin ja muuhun omaisuuteen 
liittyvät asiat: 

Pyörätelineet: Monia telineitä käytetään pyörien 
pitkäaikaiseen säilytykseen, vaikka aktiiviset 
pyöräilijät tarvitsevat niitä enemmän. 

Autoportit: Alustavan tutkimuksen mukaan 
kustannus olisi keskimäärin n. 4.000 taalaa/
huoneisto, mikäli rakennuksen 12 huoneistoa 
haluaisi autoportin. Kustannus on suurempi, 
mikäli rakennuksessa autoporttia haluavia on 
vähemmän kuin 12 huoneistoa ja vastaavasti 
kustannus on pienempi, mikäli rakennuksessa 
autoporttia haluavia on enemmän kuin 12 
huoneistoa. Kaikki luvut ovat 
keskimääräisarvioita. 
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Paid advertisement  

Näin sääntöjen valvontatoimikunta toimii: 

Toimikuntaan kuuluu itseasiassa kaksi toisistaan 
riippumatonta toimikuntaa: Sääntöjen valvontatoimikunta 
ja toinen on Sääntörikkomuksiin liittyvä 
käsittelytoimikunta. 

Sääntöjen valvontatoimikunta:  
Toimikunta käsittelee saamien virallisten valitusten 
asiakirjat, tutkinnat, vastaukset ja antaa suositukset 
hallitukselle sakkojen perinnästä tai ettei sakkoja 
peritä. Nämä valitukset koskevat rikkomuksia, jotka 
kohdistuvat virallisissa yhtiöasiakirjoissa (bylaws) ja 
säännöissä (Rules & Regulations) määriteltyihin 
asioihin/seikkoihin. Toimikuntaan kuuluu minun 
lisäkseni 5 jäsentä. 

  
Sääntörikkomuksiin liittyvä käsittelytoimikunta:  

3 omistajan muodostaman riippumaton paneeli tutkii 
ehdotetut sakotustapaukset erityisessä 
kuulustelukokouksessa. Tässä tehty päätös on 
lopullinen, eikä kukaan hallituksen jäsen saa vaikuttaa 
asiaan. Päätöksentekoon voi osallistua enemmän kuin 3 
henkilöä, mutta henkilö ei saa olla sääntöjen 
valvontatoimikunnan jäsen. Meitä on myös 5 henkilöä 
sekä minä.  
Viime kuukausina toimikunta on ollut kovin kiireinen. 
Hallitus hyväksyi 4 sakkotustapausta, jotka 
sääntörikkomuksiin liittyvä käsittelytoimikunta oli 
käsitellyt ja viikoittain on tullut n. 5 kantelukorttia (See 
it Say it).  

Koronapandemia on lähestulkoon ohitettu, meillä on uusi 
johto ja henkilökunta sekä hyvät toimikuntien jäsenet. 
Täydellinen kattaus menestykseen. 

 Olemme päättäneet pitää säännölliset 
kokoukset kuukauden kolmantena tiistaina klo 
11.00. 
 
 Ensimmäiseksi kuultiin Natalien raportti 
hänen rakennuksensa järjestämistä nyyttikesti-
illallisjuhlista, johon osallistui 80 % asukkaista. 
Toimikunta suosittelee tämäntyyppisten 
tapahtumien järjestämistä, mikä on hyvä keino 
parantaa asukkaiden keskinäistä yhteydenpitoa. 
Keskustelemme asiasta seuraavassa 
taloedustajien kokouksessa. 
  
 Seuraavaksi keskusteltiin kehnosta 
viitoituksesta tultaessa alueellemme ja päätettiin, 
että asia pitää ottaa esille Jenniferin kanssa. 
Erityisesti viitoitus toimistoon on tarpeellinen. 
 
 Julie ilmoitti, että kanavan 590 muutosten 
teko on siirtynyt toimistossa Gabyn tehtäväksi ja 
hän tekee muutokset sekä päivittää tiedot 
ilmaiseksi. 
 
 Päätettiin pitää irti leikattava 
“hätätilannekortti” vielä yhden kuukauden 
uutislehdessä. 
   
 Helmikuussa järjestetty kahvitilaisuus 
onnistui hyvin. Kutsuimme kaikkien toimikuntien 
puheenjohtajat kertomaan toimikuntien 
tarkoituksista ja käsittelyn alla olevista asioista. 
Tilaisuudessa on paljon osallistujia, ja se kiinnosti 
kovasti yleisöä.  
 
Seuraavan kauden alustava kalenteri: 
 

Marraskuu: Taide ja käsityöt sekä 
 puutarhakerho 
Joulukuu: Toimistohenkilökunnan 
 tapaaminen 
Tammikuu: Perehdytysvideo 
Helmikuu: Toimikuntien info 
Maaliskuu: Yhteisön ulkopuoliset kohteet 

  
 Tarvittaessa aiheet voivat muuttua ja 
kesäkuukausina ohjelmaan sisältynee enemmän 
yhteisön ulkopuolisia kohteita, koska 
ympärivuotisten asukkaiden mielenkiinto 
todennäköisesti kohdistuu monenlaisiin 
aktiviteetteihin. 
 
 Keskusteltiin lääkintätarvikkeiden 
vaihtokaupasta. Tarvitsisimme huoneen 
tavaroiden varastoimiseksi ja ehdotuksia otetaan 
vastaan. Muutoin voisimme perustaa jotain nettiin 
ja/tai käyttää ”Myytävänä” -taulua, joka on 
korttihuoneen ulkopuolella. 
 
 Seuraava kokous on tiistaina 5.4. klo 
11.00 johtuen pohjoiseen lähtevien jäsentemme. 
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Retki Palm Beachin historialliseen 
museoon 
 

Huhtikuun 26. päivänä, 2022 
 

Ilmoittautuminen 
Aktiviteettitoimiston 
ulkopuolella olevalle 

taululle. Anna 5 taalaa 
Sylvialle ennen kuin nouset 

bussiin. 
Bussi lähtee klo 9.30. 

Pehmeä jooga 
 

Tule mukaan joogaan ystäviesi ja naapureidesi 
joukkoon.  

 

Maanantaina, keskiviikkona, 
perjantaina klo 9.15 

 

Lauantaina klo 9.30  
Auditoriossa 

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 

Historia herää henkiin 
 

Kyse on kuuluisia amerikkalaisia esittelevän 
sarjan neljäs osa. Esitys ei ole mikään 

tavanomainen ja tylsä historiajuttu. Arch Hunter 
on historioitsija ja tarinankertoja, joka 

esityksissään saa aiheen heräämään eloon. 
 

Richard Nixon 
5.4. klo 15.00, Korttihuone 

 

Presidentti Richard Nixon on keulakuva 
”vaikeuksista selviytyvästä lapsesta”. 

Hän oli hyvin lahjakas ja monitahoinen 
persoona. Hänen vihansa lehdistöä ja 
tietovuotoja kohtaan oli syynä siihen, 

että hänestä tuli ensimmäinen 
presidentti, joka joutui eroamaan 

kesken presidenttikauden. Watergate varjosti 
kaikkia presidentti Nixonin kotimaan ja ulkomaan 

politikkaan liittyviä saavutuksia. Saamme 
katsauksen Nixonin politiikasta presidenttinä 

muodostaaksemme käsityksen siitä, miten hän 
onnistui voittamaan äänet 49 osavaltiossa 

vuonna 1972, ja kuitenkin kaksi vuotta 
myöhemmin hän erosi presidentin virasta. 

April  3 
Sisterhood of the Traveling 

Pants  
Amber Tamblyn, America Ferrera 

A special summer in the lives of four 
lifelong friends separated for the first 

time. 

 

April 10 
The Abbot and Costello 

Show 
Travel back to the nifty fifties for 
loads of laughs and wackiness. 

  

April 17 

Easter Sunday—No Movie 

Happy Easter 

  

April 24 
Breakfast at Tiffiny’s 

Audrey Hepburn, George Peppard 

A romantic comedy that sparkles like 
diamonds.  

Retki Lake Worth:n historiallinen 
museoon 

Keskiviikkona 6.4.2022 
 
Ilmoittautuminen Aktiviteettitoimiston 
taululle. Anna 5 taalan lahjoitus Sylvialle 
ennen kuin nouset bussiin. 

Bussi lähtee klo 13.00 Karaoke 
Huhtikuun 1. ja 15 Auditoriossa 
 

Liity ystävien ja naapureiden seuraan 
musiikin ja ilon illassa. 
 

klo 19.00-21.30  



12 

 

 

PÄIVÄ       KOHDE                       LÄHTÖAIKA/ 
                                                                                PAIKKA 

1 Aktiviteettitoimisto on avoinna viimeisen kerran 

1 Karaoke   7:00—9:30 PM AUD 

4 Illallistanssiaiset 5:00 PM EP 

5 Arch Hunter   3:00 PM CR 

6 Lake Worth Museum Tour 1:30 PM 

7 Isle Casino 10:00 AM 

12 Silverball Retro Arcade 10:00 AM 

15  Karaoke   7:00—9:30 PM AUD 

21 Wellington Mall 10:00 AM 

26 Palm Beach Museum Tour 9:30 AM 

28 Wrigley’s Barbeque 12:00 PM 

MAANANTAI  

   8:30AM Kuntoryhmä AUD 

 10:00AM Bussi uimarannalle  

TIISTAI  

   8:30AM Kuntoryhmä AUD 

   9:00AM Puutarkaklubi 
Luokka päättyy 12.4. 

 

 10:00AM Vesivoimistelu 
Luokka päättyy 19.4. 

WP 

 10:00AM Shuffleboard  

KESKIVIIKKO 

   8:30AM Kuntoryhmä AUD 

   9:30AM Bussi Publixiin/Walmartiin   

   7:00PM Bingo AUD 

TORSTAI  

   8:30AM Kuntoryhmä AUD 

 10:00AM Vesivoimistelu 
Luokka päättyy 17.4. 

WP 

PERJANTAI  

   8:30AM Kuntoryhmä AUD 

   9:30AM Bussi Publixiin/Walmartiin   

   1:00PM Bridge CR 

SUNNUNTAI 

   1:00PM Sunnuntain elokuvat AUD 

    

Huhtikuun 1. päivän jälkeen 
matkoille ilmoittaudutaan 

Aktiviteettitoimiston ulkopuolella. 
Mitään takuumaksua ei tarvita. 

Matkoille täytyy osallistua 
vähintään 6 henkilöä. 

 
 

Silverball Arcade sijaitsee Delrayssä. Tiistaisin 
pääsymaksu on 25 taalaa kahdelta henkilöltä. 

Pelaaminen on mahdollista koko päivän. Tarjolla 
on ruokaa tai Atlantic Ave:lla on runsaasti 

ruokailuvaihtoehtoja. 
 
 

Wrigley’s Barbecue  (aiemmin Tom Sawyer) on 
Forest Hill:llä. Jokaisen tulee tehdä itse oma 

lounasvarauksensa. 
 
 

Bussi ajaa Beachille edelleen maanantaisin, mikäli 
6 henkilöä on ilmoittautunut ennakkoon. 

Myös käytettävissä: 
Puttigriini, shuffleboard, sauna, 

biljardihuone, puutyövertas 

Kirjasto- ja tietokonehuone 

Pingispöytä 


