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Lake Clarke Gardens Condominium Association 

 2981 Florida Mango Rd   

Lake Worth Beach, FL  33461 
              

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

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

Millainen on hyvä hallituksen jäsen? 
Toim. Jerry Sauvé 

 
 Lake Clarke Gardens:n vuosittainen hallituksen jäsenten vaalit ovat ovella. On hyvä 
käyttää aikaa ehdokkaiden arviointiin. Hallituksessa toimimista jotkut pitävät epäkiitollisena 
tehtävänä. Toisten mielestä taas se on palkitsevaa.  Kaikesta huolimatta jokainen 
asunnonomistaja tietää, että ilman onnistunutta hallitustyöskentelyä omistajuudesta voi 
muodostua painajaismaiseksi. Niinpä on hyvä miettiä, milloin voi sanoa, että hallituksen jäsen 
on onnistunut tehtävässään. 
 
Aika ja energisyys 

Nämä asiat yllättävät eniten uusia hallituksen jäseniä. Omistajayhteisöä ei voi hoitaa ilman 
paneutumista yksityiskohtiin ja se vaatii kovaa työtä ja sitoutumista, Hallituksen jäsenen 
tulee käyttää aikaa perehtyäkseen ja ymmärtääkseen hallinnon asiakirjoja. 

  
Halukkuus oppimiseen 

Sääntöihin, rajoituksiin, yhtiöjärjestykseen sekä erinäisiin lisäsäädöksiin sisältyy runsaasti 
asioita, jotka hallituksen jäsenen tulee ymmärtää. Henkilöllä on oltava halu oppia ja etsiä 
näkökulmia, jotka parhaiten palvelevat yhteisön etuja. 

 
Reilu asenne 

Mikäli hallituksen jäsen alkaa toimia henkilökohtaisesta kostonhalusta tai haluaa edustaa 
vain tiettyä asiaa, hän aiheuttaa ajan mittaan vain riitaa ja harmia. Hallituksen jäsenen tulee 
toimia puolueettomasti ja suhtautua kuhunkin tilanteeseen objektiivisesti. 

 
Johdonmukaisuus 

Toiminnan johdonmukaisuus on erityisen tärkeää noudatettaessa yhtiöjärjestystä ja muita 
sääntöjä. Mikäli hallitus kokonaisuudessaan osoittaa johdonmukaisuutta kaikessa 
toiminnassaan, yhteisön jäsenet todennäköisemmin noudattavat yhteisön sääntöjä ja 
määräyksiä. Hallituksen toiminnan epäjohdonmukaisuus saa aikaan sen, että yhteisön 
jäsenet suhtautuvat välinpitämättömästi sääntöihin ja määräyksiin. 

 
Hyvät sovittelutaidot 

Hallitus on tehokkaimmillaan, kun se pitää yllä vakaan ja matalan profiilin, ja tarvittaessa 
toimii ristiriitojen välittäjänä. Hallituksen jäsenten ei tule ottaa asioita henkilökohtaisesti, 
eikä hakea jatkuvaa vahvistusta omistajilta. 

 
Vahvat kommunikointitaidot 

Kun hallituksen jäsenet tiedottavat asioista säännöllisesti ja tehokkaasti, yhteisön jäsenet 
voivat odottaa parempia lopputuloksia. 
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Kaikki huoneistojen omistajat kutsutaan 
osallistumaan 

 

 Taloedustajien kokous               3.2. klo 10.30 Auditorio 
 

 Vuosikokous         8.2. klo 19.00 
                                          Auditorio ja Zoomin välityksellä 
 

 Säännöt ja määräykset          9.2. klo 13.00 Korttihuone 
 

 Kommunukaatiokomirea    10.2. klo 10.30 Korttihuone 

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. joulukuuta 2021  (tilintarkastamaton) 

Likvidit varat 

Varsinainen 

toiminta  Erityiskorjaukset  Hurrikaani  

  Aktiviteettit-

oiminta  

Yhteinen 

rahasto   
Talokohtaiset 

rahastot  

Pankkitilit 

yhteensä 

Rahat ja 
pankkisaamiset  

 
$1,167,489.52   $       25,490.73   $204,778.10   $  8,082.23   $ 109,943.04   $594,355.61   $ 2,110,139.23  

Miinus: Etukäteen 
suoritetut 
erityiskorjaukset 
(kaikki)  $(214,211.81)  -   -   -   -   -   -  
Plus: Etukäteen 
suoritetut 
hoitokulut  

 $                       
-     -   -   -     -   -  

Käytettävissä olevat 
rahat ja 
pankkisaamiset  $  953,277.71   $       25,490.73   $204,778.10   $  8,082.23   $ 109,943.04   $594,355.61   -  

Tilisaamiset   $     76,133.19   $         4,800.00   -   -  $         739.70   $    3,416.49   -  

Likvidit nettovarat 
sarakkeittain 

 
$1,029,410.90   $       30,290.73   $204,778.10   $  8,082.23   $110,682.74   $597,772.10   $ 2,110,139.23  

Seuraavat henkilöt ovat asettuneet 
ehdolle äänestettäessä jäseniä 

hallitukseen kaudeksi 2022-2023  
(aakkosjärjestyksessä): 

 

Viimeinen päivä kirjoitusten lähettämiselle 

julkaistavaksi maaliskuun uutislehdessä on 20.2. 

Email: lcg.sauve@gmail.com 

tai kirjoituksen voi jättää toimistoon 

Kirjoitukset julkaistaan, mikäli lehdessä on tilaa. 

Howard Allen    14-305 

Allan Boroday   22-203 

Theresa Knowles    3-211 

Francisco Muniz    8-301 

Gilles Roy      2-312 

Jill Vales    10-312 

Denis Vanasse   10-305 

Toimisto Email 

 Toimisto       office@lakeclarkegardens.com 

 Muutos- ja korjaushakemukset  applications@lakeclarkegardens.com 

 Jennifer Cox,  isännöitsijä       propmgr@lakeclarkegardens.com 

 Marie Hartley, kirjanpitäjä     controller@lakeclarkegardens.com 

TAPAA EHDOKKAAT  
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Nicole Johnson Haferin tilintarkastustoimistosta 

keskusteli tilikauden 2020-2021 

tilintarkastuksesta. Yleisesti ottaen LCG:n 

taloudellinen tilanne on vakaa. 

 

Päätöslauselmaesitys vahvistamista 

varten: Ohjeet sähköisestä 

äänestämisestä ja vaalien vastuuhenkilön 

valinta.  Ohjeet hyväksyttiin ja Jerry Rosman 

nimitettiin vastuuhenkilöksi.  
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

Päätöslauselmaesitys huoneiston 26-203 

myymisestä. Lake Clarke Gardens omistaa 

tämän huoneiston. Huoneisto on arvioitu ja 

valmisteltu myyntiä varten.  
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

Päätöslauselmaesitys tilapäisistä COVID-

varotoimista isännöitsijän toimistossa, 

aktiviteettitoimistossa, bussissa ja 

hisseissä (Katso s. 5).  
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

Päätöslauselmaesitys Bocca-

pallokenttään liittyvien toimenpiteiden 

perumisesta sekä kenttään varattujen 

varojen käyttämisestä muihin kohteisiin. 

Saadun uuden tiedon perusteella esitettiin, 

että asiasta tehdään lisäselvityksiä. (Katso s. 

8)  

Hallituksen kokouksen 
pääkohdat  

UUDET ASIAT 

Paid advertisement  

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  

Toimittajalta 

 Tunnetko jonkun, jolla on 

mielenkiintoinen harrastus, 

epätavallinen tarina kerrottava? 

Erityinen syntymäpäivä tai 

vuosipäivä? 

 Mikäli sinulla on 

mielenkiintoinen juttu, joka saattaisi kiinnostaa 

yhteisömme jäseniä, lähetä se toimittajalle. 

Lähettäminen ei automaattisesti merkitse 

julkaisuhyväksyntää, mutta asiaa harkitaan. 

Varaudu myös, että juttuasi saatetaan 

toimituksellisista syistä lyhentää. 

 Juttuja julkaistaan, mikäli lehdessä on 

tilaa. Kaikessa aineistossa tulee olla 

rakennuksen ja huoneiston numero. 

Uutislehden tarkoituksena on tarjota 

informaatiota ja tärkeitä näkökulmia 

kaikenlaisista myönteisistä elämän eri alueista 

LCG:ssä. Pitäen mielessä tämän julkaisun 

ohjeet mitään syytteleviä tai 

palopuheenomaisia juttuja ei oteta 

harkittavaksikaan. 

 Tavoitat minut sähköpostiosoitteella: 

lcg.sauve@gmail.com. Voit myös jättää tietoja 

toimiston postilaatikkoon. 
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 Henkilökunta on ollut tosi kiireinen viedessään 
rakennusten asukkaille ilmoituksia hisseihin, käytäville, 
pyykinpesutiloihin ja ilmoitustauluille. Asukkaat ovat luvatta 
poistaneet useita ilmoituksia. Jos joku tavoitetaan 
poistamassa ilmoituksia, tästä seuraa rangaistus ja 
mahdollisesti sakot.   

 Toinen ilmoitus vuosikokouksesta ja LCG:n hallituksen jäsenten vaalipaketti (kirjakuorineen ja 
äänestyslomakkeeseen liittyvine ohjeineen) postitettiin tammikuun 7. päivänä 2022. Paketti on lähetetty 
isännöitsijän toimistoon ilmoitettuun viralliseen laskutusosoitteeseen sekä myös sähköpostiosoitteeseen. 
Äänestyspaketti on myös LCG:n nettisivuilla. Tarvittaessa paketin voi myös noutaa Isännöitsijän 
toimistosta. 

 Mikäli aiot äänestää sähköisesti, sinun täytyy toimittaa isännöitsijän toimistoon lupahakemus 
(consent form) ennen kuin voit äänestää. Ota yhteys isännöitsijän toimistoon, mikäli et jo tehnyt tai 
mikäli haluat varmistaa, että toimiston arkistosta löytyy lupa. Lupahakemuslomakkeen voi pyytää 
sähköisesti, samoin kuin lupahakemuksen voi lähettää isännöitsijälle sähköisesti 
(propmgr@lakeclarkegardens.com).  

 Mikäli et ole vielä lähettänyt toimistoon edellä mainittua lupahakemusta nyt on syytä toimia 
pikaisesti. Säännösten mukaan lupahakemuslomake tulee lähettää 72 tuntia ennen vuosikokousta, joka 
on tiistaina 8.2.2022 klo 7:00 PM, siis lomake lähetettävä lauantaina 5.2.2022 klo 7:00 PM mennessä. 
Mieluiten kuitenkin lupahakemuslomake toivotaan lähetettävän toimistoon jo perjantaina 4.2.2022 klo 
12:00 mennessä. Varsinainen sähköinen äänestäminen tulee tehdä tiistaina 8.2.2022 ennen klo 7:00 PM.  
LCG:n nettisivuilla on vaiheittainen esitys sähköisen äänestämisen rekisteröitymisestä sekä varsinaisestä 
äänestämistapahtumasta. Tämä esitys on lähetetty myös sähköpostitse.  

 Palm Beach County on ilmoittanut LCG:lle tilapäisestä rasitteesta, joka johtuu töistä Florida 
Mango -kadun varrella. Parhaillaan hankitaan asiaankuuluvaa tietoa, joka liittyy rakentamiseen sekä sen 
vaikutuksiin LCG:ssä. Kunhan nämä tiedot on selvitetty ja vahvistettu, pidetään kokous, jossa 
informoidaan asukkaita odotettavissa olevista rakentamisen vaikutuksista sekä asukkailla että LCG:lle. 
Lisäksi asiasta lähetetään tiedote asukkaille. 

 Viime kuukausina on tullut runsaasti valituksia siitä, etteivät lemmikkien omistajat kerää pois 
eläintensä jätöksiä. Fair Housing Amendments Act ja ADA -säännösten mukaan yhteisössä on tarjolla 
sopivaa asumista myös sellaisille henkilöille, jotka tarvitsevat opas- tai terapiaeläintä edellyttäen, että 
yhteisölle on esitetty tarpeesta asianmukainen dokumentti. Kuitenkin opas- ja/tai terapiaeläimiä 
koskevien yhteisön sääntöjen ja määräysten noudattamatta jättäminen saattaa johtaa siihen, että LCG 
peruuttaa opas- ja tai terapiaeläin pitämisluvan. Eläinten omistajia kehotetaan varmistamaan, että 
lemmikkien jätösten hävittämien hoidetaan asianmukaisesti. 

  Huomioikaa, että 
nopeusrajoitus on 20 mailia/tunti. 
Useiden asukkaiden ja vieraiden 
ajonopeuden on huomattu olevan 
yli 20 m/t. Joka ainoan on 
noudattaa liikennesääntöjä, 
pysähtymismerkkejä ja 
nopeusrajoituksia. Muussa 
tapauksessa seurauksena voi olla 
rangaistus ja mahdollisesti sakot. 
Erityisen vaarallista 
piittaamattomuus on niille 
asukkaille, jotka kävelevät 
yhteisön kaduilla kaikkina 
vuorokauden aikoina sekä myös 
alueella työskentelevälle 
hoitohenkilökunnalle. Olkaa 
varovaisia ajaessanne 
alueellamme ja noudattakaa 
liikennesääntöjä.  

Paid advertisement  
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Millainen on hyvä hallituksen 
jäsen? 
jatkuu sivulta 1 
 
Yksimielisyyden rakentaja 

Hyvät välittäjätaidot ja kommunikointikyvyt 
yhdessä auttavat tehokkaasti 
yksimielisyyden rakentumista. Tämä on 
tärkeä piirre jatkuvassa kehittymisessä ja 
pyrittäessä tavoitteisiin, joiden 
tarkoituksena on omistajayhteisön 
kokonaisvaltainen hyvinvointi. 

  
Ehdoton rehellisyys 

Hallituksen jäsenten täytyy välttää 
kaikenlaista epärehellistä toimintaa. Tällä 
tarkoitetaan sitä, että ”aina on toimittava 
oikein, vaikkei kukaan olisi näkemässä”. 

 
Paksunahkaisuus 

Henkilö, joka antaa muiden ihmisten 
”jyrätä” itsensä, ei voi toimia tehokkaasti 
yhteisön hallituksessa. Hallituksen jäsenen 
on noudatettava sääntöjä sekasorron 
välttämiseksi, vaikkakin siitä saattaisi 
aiheutua taloudellisia vaikeuksia. 

 
 Niinpä, ennen äänestystä arvioi 
jokainen ehdokas ja tee paras päätöksesi. 
 

Soveltavin osin lainattu: Condo Manager.com 

Väliaikaiset COVID varotoimet 
 
Isännöitsijän toimisto:  
Kasvomaskin käyttämistä 
vaaditaan toimistossa. 
Samanaikaisesti toimistossa 
sallitaan 2 henkilöä. 
 
Aktiviteettitoimisto: 
Kasvomaskin käyttämistä 
edellytetään Aktiviteettitoimistossa. Huomioitava, 
ettei toimistossa ole yhtä aikaa niin montaa 
henkilöä, ettei turvavälin (2 m) pitäminen ole 
mahdollista. 
 
Bussi: 
Kasvomaskien käyttämistä vaaditaan kaikilta 
asukkailta ja henkilökunnalta LCD:n bussissa. 
 
Hissit: 
Hississä kasvomaskien käyttöä vaaditaan kaikilta 
asukkailta, vierailta, henkilökunnalta ja 
toimittajien edustajilta. Suositus on, että hississä 
yhdellä kertaa olisi vain saman perheen jäseniä. 
Mikäli hississä on ihmisiä, kun se tulee, hissiin ei 
pidä mennä. Hissin annetaan jatkaa matkaa. 

Kasvomaskin  
käyttämistä  
vaaditaan 

Äänestyssäännöt 
LCG:ssä järjestetään vaalit tässä kuussa, 
joten on aika kerrata osavaltion 
lakisääteiset äänestämistoimenpiteet. Alla 
olevien näkökohtien avulla on tarkoitus 
varmistaa, että äänestäminen toteutuu 
asianmukaisesti ja rehellisesti.  

Floridan lainsäädäntö (F.S.) edellyttää, että huoneistoista 
koostuvien yhteisöjen hallituksen jäsenten vaaleissa 
noudatetaan tiettyjä menettely- ja toimintatapoja. Nämä 
säännöt ovat tarkoitetut takaamaan asianmukaiset vaalit ja 
tarjoamaan kaikille huoneistojen omistajille mahdollisuuden 
asettua ehdolle hallituksen jäsenten vaalissa. 

Uuden Condo-lain mukaan, mikäli vaalissa annetaan 
väärennetty äänestyslomake tms., kyse on F.S. 831.01:n 
alaisesta rangaistavasta rikoksesta, ja osavaltion rikoslaissa 
säädetään väärennyksestä seuraavaa (Pykälä on esitetty 
suomeksi tosi vapaasti!): 

”Henkilö, joka syyllistyy jatkossa lueteltuihin tekoihin, 
tuomitaan törkeästä kolmannen asteen rikoksesta ja 
rangaistaan pykälien 775.082, 775.083 tai 775.084 
mukaisesti. 

tekee virheelliseksi, muuttaa tai väärentää julkisen 
merkinnän tai todistuksen, lipun tai todistuksen, jonka 
julkishallinnon tai oikeuslaitoksen virkailija on antanut 

sama koskee myös, jos väärennys kohdistuu rahan tai 
muunlaisen omaisuuden tilaamiseen tai vastaanottoon 

edellä mainitut teot liittyvät tilanteisiin, joissa asiakirjat 
muodostavat laillisen todisteen. 

sama koskee perustamiskirjaa, kauppakirjaa, testamenttia, 
muunlaista kirjallista velvoitetta, valtakirjaa, vakuutuskirjaa, 
rahtikirjaa ja velkakirjaa, tilausta, vastaanottotodistusta ja 
asiakirjaa, jolla luovutetaan rahaa tai muunlaista  

sama koskee kuittia, jotka on saatu rahan, tavaroiden tai 
muunlaisen omaisuuden vastaanottamisesta, matkalippua, 
tai kuljetuksia hoitavan yrityksen antamaa muuta todistetta” 

 718.112. Pakolliset järjestelyt – 

“Huoneiston omista ei saa antaa lupaa kenenkään muun 
henkilön äänestää äänestyslipullaan ja mikäli näin on 
tapahtunut, äänestyslippu hylätään. Tätä säännöstä 
rikkovalle huoneiston omistajalle voidaan pykälän s. 
718.303. mukaisesti yhteisön toimesta määrätä sakko”. 

 Mikäli huoneiston omistaja havaitsee tätä sääntöä rikkovaa 
toimintaa, häntä pyydetään välittömästi ottamaan yhteyttä 
isännöitsijän toimistoon. Yhteydenottajan henkilöllisyyttä ei 
paljasteta vastapuolelle. Vaalit otetaan vakavasti. 

Kiitos yhteistyöstä. 

(Mukaillen lainattu Florida Condominium Association Advisors -
ohjeista sekä Floridan laeista) 
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Paid advertisement  

 Keskustelun pääaihe on, kuinka saada 
tieto asukkaille tapaamisesta auditoriossa, 
18.1., jossa kerrotaan sähköisestä hallituksen 
jäsenten äänestyksestä. Jennifer laatii 
PowerPoint-esityksen. Tarjolla on kahvia ja 
pikkuleipiä. Komitea tarkistaa, voisiko esityksen 
julkaista nettisivuilla. 

 Carol Wright tarkistaa Terveysvirastolta, 
minkälaisia palveluita olisi saatavissa asukkaille. 

Muita kommentteja: 

• haluttaisiin esitys meneillään olevista 
hankkeista Sääntö- ja määräyskomiteassa 
sekä Säännösten toimeenpanokomiteassa 

• haluttaisiin komiteoiden päivittävän 
nettisivuille puheenjohtajien ja jäsenten 
nimet 

• haluttaisiin Taloedustajien nimet 
rakennusten ilmoitustauluille 

• haluttaisiin isännöitsijän sähköpostiosoite 

Pysäköintisäännot. Sääntöjen ja 
määräystemme (Rules and Regulations) mukaan 
autoja ei saa peruuttaa ruutuun, lupalapun pitää 
olla näkyvissä, punanumeroisten 
rekisteröintilappujen tulee olla jokaisen 
huoneiston omistajan autossa ja jokaisen yliyön 
vieraan täytyy ripustaa toimistolta saatu lappu 
autoonsa. MITKÄÄN KAUPALLISET AJONEUVOT tai 
YLISUURET PICKUP-KUORMA-AUTOT eivät saa 
pysäköidä yli yön LCG:n alueella. 

Hoito/ESA -eläimet. Hoito- ja/tai 
mielenterveystukieläin osoitetaan kaikille 
näkyvällä lupalapulla. Eläimenomistajia 
kehotetaan kiinnittämään eläimiin asianmukaiset 
lupalaput. Eräs huoneistonomistaja on 
ehdottanut, että jokainen eläimenomistaja 
kiinnittäisi oveensa tai ikkunaan lapun 
huoneistossa olevasta eläimestä. 

Taloedustajien tehtävänä ei ole ohjailla 
huoltohenkilökuntaan kuuluvia henkilöitä 
talossaan. Sitä varten tulee täyttää työtilaus 
toimistoon ja säilyttää kopio itsellä. Mikäli 
samasta kohteesta on tehty kaksi työtilausta, 
tulee asiasta tiedottaa Jenniferille (=isännöitsijä).  

Tiettyjä taloedustajia koskevat asiat: 

• Comcast on jättänyt joitain laitteita kiinteistön 
alueelle. Jennifer tutkii tilanteen. 

• Rakennusten siivoustarvikkeisiin on budjetoitu 
200 taalaa. Siitä huolimatta huoneistojen 
omistajat ovat hankkineet aineita, puhdistaneet 
kaiteita ja hissejä itse. Jennifer sai tiedon 
asiasta ja sanoi, että miehet koulutetaan 
tekemään siivous kunnolla. 

• Ulkopuoliset valot loistavat rakennuksiin päin 
eikä kohti pysäköintialueita. 

• Pyyntö toisesta kierrätyspahvi- ja -
paperiroskalaatikosta, koska huolimatta siitä, 
että laatikot poljetaan kasaan, roskalaatikot 
täyttyvät eikä kaikkia roskia saa mahtumaan 
laatikoihin. On kerrottu, että kunta (Coynty) 
saattaa veloittaa ylimääräistä.  

• Ankkojen jätöksiä ei kunnolla puhdisteta 
jalankulkuväyliltä sen jälkeen, kun talojen pesu 
on tehty. 

• Kierrätysroska-astioiden alustat ovat likaiset ja 
lika kulkeutuu huoneistoihin. 

• Kun maa on korkeammalla kuin lammen 
ympäryskävelytie, kulkeutuu lika kävelytielle.  

• Kun jätekuiluun viedään roskia myöhään illalla, 
aiheutuu melua, joka häiritsee niissä 
huoneistoissa asuvia, jotka ovat lähellä 
roskakuilua. 

• Joissakin taloissa pensaikko on hyvin tiivis ja 
huonosti leikattu. Mary ehdotti, että huoneiston 
omistaja voisi tehdä allekirjoitetun pyynnön 
pensaikon poistamiseksi, mikäli se on liian iso.  

SÄÄNTÖTOIMIKUNNAN RAPORTTI 

 Komiteassa on 9 jäsentä sekä 

yksi hallituksen jäsen, joka vaalii 

LCG:n yhteisten toimintatapojen 

toteutumista. Komitea piti yli 

kolmituntisen kokouksen 11.1. 

Kokouksessa jatkettiin reilun kolmen viime vuoden 

aikana tehtyä työtä sääntöjen ja määräysten 

ajantasaistamiseksi.  Säännöstöön lisättiin 

muutama hallituksen hyväksymä uusi sääntö sekä 

läpikäytiin yli 14 LCG:n lakimiehen tekemää 

ehdotusta. 

 Seuraava kokous on keskiviikkona 9.2. klo 

1:00PM Auditoriossa. Silloin tarkoituksena on 

hienosäätää joitain säännöksiä ja valmistella 

eturistiriitoihin liittyviä toimintaperiaatteita, joita 

sovellettaisiin hallituksen jäseniin. 

Säännöt  
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Herv Hugel (22/312) kuoli 30.12.2021. Hän ja hänen 

vaimonsa, Ingrid, olivat LCG:n pitkäaikaisia 

asukkaita. Herv toimi hallituksen jäsenenä 1990-

luvulla. Hän myös oli myös kiinteistövälittäjä ja 

myi useita LCG:n huoneistoja. Herv ja Ingrid 

muuttivat hoitokotiin viime vuonna. 
 

Ilmoitti Pete Toland 

 

Ikäväksemme ilmoitamme, että serkkumme, 

Maria Baginski-Myers, kuoli Puolassa 30.12.2021. 
 

Ilmoitti Grace ja Zenon Golasz 

 

 

 Suruksemme ilmoitamme Ted Deckertin (5-310) 

poismenosta. Tedi ja hänen Marie-vaimonsa 

saivat lukuisia ystäviä heidän lyhyen LCG:ssä 

olonsa aikana. Osanottomme perheelle. 
 

Ilmoitti Ria Heeringa 

Sääntöjen valvontatoimikunta tapasi 
17.12.2021 klo 15.20 Korttihuoneessa. 
 

Tämä on ensimmäinen tapaaminen viime 
kevään jälkeen, sillä komitealle ei ollut 
tullut yhtään valitusta. 
 

Olemme äskettäin saaneet 2 valitusta ja 
ne ovat käsittelyssä. Isännöitsijä lähetti 
kirjeen omistajille kertoen valituksista ja 
he heille kerrotaan tilanteesta tutkinnan 
jälkeen.  

Kokous alkoi yleiskeskustelulla LCG:n 
maisemointitilanteesta. 
 
LCG:n pääsisääntulo. Koska Florida 
Mangolla on tällä hetkellä meneillään laajoja 
muutostöitä, komitea päätti lykätä tämän 
aiheen käsittelyä. 
 
Keskustelu rikkaruohoista ja 
pusikkojen poistamisesta. Esitettiin 
runsaasti ehdotuksia. Kannatusta sai: 
Samanaikaisesti jokaisen rakennuksen 
sisääntulo valaistaisiin 
tervetulotoivotuksena.  Laitteistot näyttivät 
edelleenkin olevan paikoillaan. (Pistorasiat 
olivat edelleen joulukoristeiden käytössä.) 
Suositeltiin valaistuksen 
uudelleenasentamista juhlakauden jälkeen. 
 
Yksimielisinä todettiin, että LCG:n 
maisemanhoito on hyvin hoidettu, 
kuitenkin, monien puskien on annettu 
kasvaa liian korkeiksi ja ne näyttävät 
olevan hoitamattomia. Jotkut pensaat 
ovat selvästi yli-ikäisiä. Komitean jäsenet 
suunnittelevat tarkistavansa TSM:n 
sopimuksen ymmärtääkseen paremmin 
yhtiön maisemanhoitovastuut ennen kuin 
tehdään mitään suosituksia. 
 
Aikaa käytettiin keskustellen, miten 
hankittaisiin mielipiteitä 
mahdollisimman monelta omistajalta. 
Yksi ehdotus oli ottaa yhteyttä 
Taloedustajien komiteaan ja tehdä 
yhteistyötä ko. rakennuksen omistajien 
kanssa. Heitä pyydettäisiin mainitsemaan 
ko. rakennuksen ympäristön 6 tärkeintä 
maisemointiin liittyvää asiaa. Komitean 
toinen aikomus on laatia kuukausittainen 
yhteenveto hallitukselle maisemoinnista ja 
alueiden hoidon ylläpidosta. Ray osallistui 
Taloedustajien kokoukseen 6.1. ja esitti 
ehdotuksen.  

ATLANTIC BROADBAND ON NYT 

BREEZELINE 

 Seuraavassa muutamia on seikkoja, jotka 

selvittävät ABB:n (Atlantic Broadband) 

nimenmuutoksesta johtuneita sekaannuksia ja 

huolenaiheita: 

 Breezeline on edelleen sama entinen Atlantic 

Broadband: samat palvelut sekä sama tekninen ja 

tukipalveluhenkilökunta.  

 Perinteisesti itärannikolla toiminut Atlantic 

Broadband on laajentanut toiminta-aluettaan ja tehnyt 

mittavia hankintoja muualla Yhdysvalloissa. Yhtiö on 

kahdeksanneksi suurin kaapeliverkko-operaattori. ABB 

on vain muuttanut nimensä Breezelineksi. 

 Hankittuaan kaksi kaapeliyhtiötä Ohion 

Clevelandissa ja Columbuksessa syyskuussa 2021 ABB 

päätti muuttaa nimensä. Hankintojen johdosta yhtiön 

palvelujen saatavuus laajeni kattamaan 1,6 miljoonaa 

kotitaloutta ja liikeyritystä. 

 Mikään ei tule muuttumaan LCG:n 

saamassa palveluissa, vain yhtiön nimi muuttui. 
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 Tammikuun 18. päivänä 
kommunikaatiokomitea piti ensimmäisen 
yleisökokouksen. Aiheena oli nettiäänestys ja 
isännöitsijä Jennifer Cox laatimassa esityksessä 
kerrottiin äänestysoikeuden rekisteröinnin sekä 
varsinaisen äänestämisen vaiheet. Lisäksi vastattiin 
kysymyksiin, joita esittivät sekä paikalla olleet että 
Zoomin kautta tilaisuuteen osallistuneet asukkaat.  

 Kommunikaatiokomitean 
tarkoitus on järjestää lisää 
kokouksia. Helmikuun 
kokouksessa käsitellään LCG:n 
erilaisia komiteoita sekä niiden 
roolia ja tarkoitusta. Näin 
jokainen voi päättää, mihin 
komiteaan liittyy. Tulevissa 
yleisökokouksissa ja/tai 
uutiskirjeissä valaistaan 
palveluita, joita senioreille on 
tarjolla samoin kuin Palm Beach 
Countyn puistoja ja aktiviteetteja. 
Koko ajan kartoitetaan 
mielenkiinnon kohteita sekä sitä, 
minkälaista informaatiota 
LCG:ssä elämisestä halutaan.  
Ideoita rohkeasti esiin 
sähköpostilla osoitteeseen 
lcg.fyi@gmail.com, lappu 
korttihuoneen viestilaatikkoon. 
tai 

Bocce-pallokenttäuutiset 

 Muistanette, että pitkän 

tähtäimen suunnittelukomitea teki 

erään ehdotuksen hallituksen 

kokouksessa maaliskuussa 2020 

juuri ennen kuin korona ”hyökkäsi”. Ehdotus 

sisälsi likimääräisen arvion kustannuksista ilman 

palkkakustannuksia, käsin tehdyn luonnoksen sekä 

4 komitean jäsenen allekirjoittaman selostuksen. 

Komitean raportin mukaan ehdotusta oli 

valmisteltu kahden vuoden ajan. 

 Hallituksen jäsenet suhtautuivat 

myönteisesti Bocca-pallokentän rakentamiseen ja 

totesivat, että hanke tulee sisällyttää budjettiin. 

Pitkän tähtäimen komiteaa pyydettiin laatimaan 

kustannusarvio Bocca-pallokentän rakentamisesta. 

Allan Borodayltä saatiin ensimmäisen 

kustannusarvio joulukuussa 2021. 

 Hanke olisi hyvä lisä harrastustarjontaan. 

Alusta pitäen hallitus on tukenut hanketta. 

 Kun kustannusarvio on päivitetty (tarjous 

on toukokuulta 2021 – inflaatio on nousut), ehkä 

voidaan edetä, mikäli lopullinen hinta alittaa 

10.000 taalaa. 

Paid advertisement  

N
u
rk

k
a

   
   

   
  

Ajoneuvojen poishinaamista 
koskevat ohjeet 

Floridan lain mukaan 
kiinteistön omistajalla tai vuokraajalla, 
ml. yhteisöt, joihin kuuluu asuntoja, 
tai näiden valtuuttamilla edustajilla on 
oikeus hinauttaa ajoneuvo pois 
alueeltaan, mikäli ajoneuvo on pysäköity ilman lupaa 
(lupalappu tms.).  Alueella täytyy kuitenkin olla esillä 
näkyvä ilmoitus ajoneuvon pysäköintikiellosta ilman 
asianmukaista lupaa sekä ilmoitus, että ilman lupaa 
pysäköity ajoneuvo tullaan hinauttamaan pois alueelta. 

Ajoneuvoa hinaavan henkilön tai yhtiön tulee 
ilmoittaa hinauksesta paikalliselle poliisille tai 
poliisiasemalle viimeistään 30 minuuttia siirron 
päättymisestä sekä mainita paikka, mihin ajoneuvo on 
jätetty.  

Siirtokehoitus annetaan yleensä seuraavissa 
tapauksissa: 

• asukkaalla on enemmän autoja kuin nimettyjä 
pysäköintipaikkoja 

• ajoneuvo on tyypiltään sellainen, ettei sen 
pysäköinti säännösten mukaan ylipäätään ole 
sallittu alueella 

• ajoneuvo on pysäköity lastausalueella tai alueella, 
joka tulipalojen varalta on pidettävä vapaana 

• ajoneuvo tukkii ajoväylän, ajoliuskan, hissin tai 
varauloskäynnin 

• pysäköinti kaduilla voi olla kielletty alueen 
säännöksissä tai paikallisen viranomaisen toimesta 

• käyttökelvoton ajoneuvo varastoidaan 
pysäköintialueella 

• ajoneuvo ylittää paikallisen nopeusrajoituksen 

• ajoneuvo on pysäköity nurmikoille 

• pysähtymisen pakollisuutta osoittavaa 
liikennemerkkiä ei ole noudatettu 

Lähde: Florida Association News Blog 

Viestintä   
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Paid advertisement  

 

 

Tehtäessä huoneiston muutostöitä 

työskentelyajat ovat 

8:00am– 5:00pm  

MAANANTAI-LAUANTAI 
 

Huoneistosta poistettuja vanhoja tavaroita yms. EI SAA 

laittaa roska-astioihin. Joko itse tai korjauksen 

suorittaja on vastuussa niiden viemisestä pois LCG:n 

alueelta. 

Vastuullinen omistaja 
Toimittajan kommentti 

LCG ei ole mikään koirayhteisö. Kuitenkin 
poikkeuksia on tehtävä mielenterveys- ja 
hoitoeläinten osalta. Nämä eläimet tulee 
rekisteröidä asianmukaisesti ja hallitus hyväksyy ne. 

 LCG:n asukkaana olen todella 
tyytyväinen yhteisömme jäsen. 
Tuntuu hyvältä havaita ihmisten 
olevan kohteliaita toisiaan kohtaan. 
Kävellessäni koirani kanssa näen 
hymyilevän vastaantulijan tai autoilijan 
heilauttavan kättänsä.  Muistukseksi vain, että 20 
mailin nopeusrajoitus on yläraja, ei tavoite. Jos 
sinulla on mielenterveys- tai hoitokoira, ole 
vastuullinen omistaja ja noudata seuraavia 
ohjeita. 

Pidä mukanasi taskulamppu. Sääntö numero 
ykkönen on turvallisuus sekä itselle että koirallesi. 
Kun hämärä laskeutuu, älä unohda, että 
taskulampun valon avulla näyt autoilijoille sekä 
että sen avulla löydät koirasi jätökset. Floridan 
pitkässä ja tiheässä nurmikossa voi olla vaikea 
muistaa tarkoin, mihin paikkaan koirasi on tehnyt 
”talletuksen”. Sillä aikaa, kun avaat pussia, 
koirasi on voinut liikkua ja siinähän olet…  Eräänä 
iltana kävellessäni koirani ja ystäväni kanssa, 
teimme kokeen. Ilman taskulappua emme 
kyenneet havaitsemaan, mihin koira itseasiassa 
teki tarpeensa. 

Ota mukaan riittävästi pusseja. Joskus koirasi 
saattaa yllättää sinut ja tarvitsetkin 
perusteelliseen puhdistamiseen enemmän kuin 
yhden pussin. Myöskin lisäpussi voi olla tarpeen 
siivotaksesi jonkun toisen koiran jätökset. Näin ei 
pitäisi tapahtua, mutta parempi varoa kuin katua. 
Mielenterveys- tai avustuskoiran pito alueellamme 
on etuoikeus, jonka vuoksi haluamme edelleenkin 
pitää koiria parhaina ystävinämme. Joten siis ei 
saa jättää jälkiä korjaamatta. 

Koirien ja omistajien välinen suhde. Olet 
vastuussa koirastasi ja kaikista sen tarpeista ihan 
kuin lapsesta. Muistettava on, ettei koirasi ole 
ihminen. Sinä teet aina kaikki päätökset koiran 
puolesta. Esimerkiksi, kun kävelytät koiraasi, sinä 
johdat ja päätät paikan, jossa koira tekee 
jätöksensä. Valitse paikka riittävän kaukana 
kävelyteistä, jotta ne pysyvät puhtaina. 

Koirat ja hissit. Hissi on koirille kuin häkki ilman 
luukkua ja poispääsymahdollisuutta. Niille hissi on 
traumaattinen kokemus. Jotkut koirat inhoavat 
häkkiä, käyttäytyvät hermostuneesti ja lirauttavat 
ennen hissiin menoa. Toiset koirat taas pelkäävät 
astua hissiin ja ne siten lirauttavat helpotuksesta 
poistuessaan hissistä. Koirasi tarvitsee hyvän 
hissikokemuksen. Älä hössötä, kun koiraasi 
ahdistaa. Rauhoittele ja silitä sitä hissimatkan 
ajan. Sitten anna karkki palkinnoksi rauhallisesta 
hissimatkasta ja koirasi ei lirauta  

Toimittanut Nathalie Talon 

  2-206 Carol Jean Canfield 

Melbourne, FL 

  4-307 Sharon Walls 

Tacoma, Washington  

  6-203 Nahar Kazal 

West Palm Beach, FL 

  7-305 Eliecer & America Rodriguez 

West Palm Beach, FL 

  7-403 Sylvie Jean & Raymound Bourret 

 Canada 

  8-312 David Lewenz 

Lakeland, FL 

  9-104 Marc Lachaine & Caroline Martel  

Canada 

17-207 James & Deanna Wood 

Port Orchard, Washington 



10 

ELÄVÄÄ MUSIIKKIA 
PÄIVÄLLINEN JA 

TANSSIA 
                                

Tule päivälliselle ja nauttimaan 
musiikista ja tanssista David Morin 
viihdyttämänä. Puolet esityksestä on  
”Kunnia Elvikselle” -show ja toinen 

puoli suosittua musiikkia 1960-, 1970
- ja 1980-luvuilta.  

 

DAVID MORIN “MONIÄÄNINEN MIES” 
 

David Morin on saanut yleisön haltioitumaan ”Kunnia 
Elviselle” -esiintyjänä niin julkisissa kuin yksityisissäkin 
tilaisuuksissa usean vuoden ajan etelä-Floridassa. Hän on 
loistava lahjakkuus ja ”Kunnia Elvikselle” -show on nähty 

Davidin esittämänä myös Hotelli Bellagiossa Las Vegasissa. 
 

Davidin valikoimassa on yli 40.000 laulua, joten varmasti 
niistä löytyy jokaiselle jotain nautittavaa. Hänen pukunsa, 
joita hän vaihtaa koko ajan esityksensä aikana, tarjoavat lisää 
viihdykettä yleisölle.  
 

TÄTÄ ET HALUA MENETTÄÄ!!! 
 
MISSÄ:  Auditorio 
PÄIVÄ:  Maanantai, 7.2. 
AIKA:  5:00-9:00PM 
PÄÄSYMAKSU:15 taalaa henkilöltä 
 

Päivällinen tarjotaa klo 5:00PM 
 

Menu: Parmesankanaa, pasta, sekasalaatti ja jälkiruoka. 
Omat juomat mukaan. Kahvi ja vesi tarjotaan. 
 

Etukäteisvaraus vaaditaan 
Ilmoittaudu Aktiviteettitoimistossa viimeistään 4.2. 
(Alaikäraja 18 vuotta – osallistujamäärä max 150) 

JUHLAT ITÄALTAAN TERANSSILLA 

ESIINTYJÄ: MR. RON 
Tule mukaan pitämään hauskaa kauden 

kolmanteen ulkoilmajuhlaan. Aktiviteettitoimisto 

on löytänyt uuden paikallisen lahjakkuuden, josta 

takuuvarmasti tulet nauttimaan. Ron Rabia, 

tunnettu viihdemaailmassa Mr. Ronina, on laulaja/

lauluntekijä, joka viihdyttää meitä laulu- ja 

tanssimusiikilla. 

Hotdogit grillistä ovat tapahtuman ainoa ruokatarjoilu. Varaa pöytä 

itsellesi ja ystävillesi sekä tuo mukanasi pöydän pikkunaposteltavat. 

TUO OMAT JUOMAT. Tapahtuman osallistujamäärä on rajoitettu 

125 ensimmäiselle lipun lunastaneille. Luultavasi liput myydään 

nopeasti, joten älä viivyttele. 

TAKUUVARMASTI TULEE OLEMAAN HAUSKAA!!! 

MISSÄ:     Itäaltaan teranssi 

PÄIVÄ:     Maanantai, 28.2. 

AIKA:     5:00pm – 8:00pm 

PÄÄSYMAKSU:  5 taala henkilöltä 

 

Etukäteisvaraus vaaditaan – ilmoittaudu Aktiviteettitoimistossa 

viimeistää 25.2.2022. Ikäraja 18 vuotta. 

15.2.2020 klo 3:00PM 

Korttihuone 

John F. Kennedy 

Kyseessä on kuuluisia amerikkalaisia esittelevän sarjan 

toinen osa. Esitys ei ole mikään tavanomainen ja tylsä 

historiajuttu. Arch Hunter on historioitsija ja tarinankertoja, 

joka esityksissään saa aiheen heräämään eloon. 

Tilaisuuden aiheena on 

Yhdysvaltojen historian nuorin 

vaaleilla valittu presidentti. 

Kennedyn poliittinen ura jäi 

lyhyeksi, kun hän joutui 

salamurhan kohteeksi. 

Tarkasteltaessa Kennedyn 

presidenttikauden aikaisia 

saavutuksia ja epäonnistumisia 

”Ritarin paluu”(“The Return of 

Camelot ”) ja ”toivon menetys”( “loss of hope”) 

ovat muutamia hänen kuolemastaan 

seuranneita tragedioita. 

Brightline-

matka 

22.2. 

Edestakainen lippu West Palm Beachista Miamiin 

maksaa 40 taalaa. Hintaan sisältyy junalippu ja 

kuljetus juna-asemalle LCG:stä ja palatessa 

päinvastoin.  

Bussi lähteen Lake Clarke Gardensista klo 

9:45AM. 

Juna lähteen West Palm Beachista klo 10:48AM 

ja saapuu aikataulunsa mukaan Miamiin klo 

12:00. Miamissa olet ja liikut omatoimisesti. Voit 

vain seikkailla, vierailla museoissa, Bayfront 

Parkissa, Brickell Town Centerissä tai monissa 

muissa paikoissa. Asemalta on saatavissa 

kuljetuksia edellä mainittuihin kohteisiin. 

Voi myös jäädä asemalle ja nauttia 

monipuolisesta ruokatarjonnasta aseman 

yläkerrassa. 

Sinun tulee palata Miamin asemalle klo 4:15PM. 

Juna lähtee klo 4:48PM ja West Palm Beachiin 

juna saapuu klo 6:00PM. 
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6.2. 
Ei elokuvia - päivällisvalmistelut 

 
13.2. 

Ei elokuvia-Ystävänpäiväjuhlat 
 

20.2. 
My Big Fat Greek Wedding 

Lane Kazan, Nia Vardalos 
Love is here to stay.  So is her 

family. 
 
 

27.2. 
Hot Flashes 

Brooke Shields, Daryl Hannah 
Everyone thought their glory days 

were over.  Everyone thought 
wrong! 

 
 

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. 

 
4.2. 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 

Bridgen pelaajia kaivataan 
 

Kiinnostuneille pelaamista perjantaisin klo 1:00PM 
 

Yhteyshenkilö Martie Ekström 
Ilmoittautuminen  

puh. (413) 770-4011  

$5.00   SIGN UP IN THE ACTIVITIES OFFICE 

Lahjoituksia tarvitaan 

Bonnie Villiard, Theresa Bida ja 
Kathy Bowley odottavat lahjoituksia, 

joista kerätään lahjakorit. Nämä 
arvotaan Elvis – Illallistanssiaisissa 7.2. 

Voit myös lahjoittaa kokonaisen 
lahjakorin. 

Ehdotettuja kohteita: 

*viini ja sukla  *auton pesu 

*elokuva/popcorn *kynttilä 

*arpalippu  *lahjakortti 

*golf/urheilu  *taide 

*olut/viini  *kahvi/tee 

*korut          *pasta 

Tuo lahjoitus Aktiviteettitoimistoon  

viimeistään 6.2. 

Auditoriossa tarvittavista toimenpiteistä 
tiedotetaan myöhemmin. 

LCG Kirjakerho  

Sunnuntaina 20.2. klo 4:00 pm itäaltaalla 

Tänä kuukautena luetaan Carl Hiaasenin 

kirjoittamaa  

Tervetuloa uudet jäsenet! 
Soita Lynn puh.numero 607-435-0605 

Garden Club 

Puutarhakerho kokoontuu joka tiistai 

klo 9:00 AM pingispöydän luona. 



12 

MAANANTAI  

   8:30AM Kuntoryhmä AUD 

   9:30AM Taide ja käsityöt CR 

 10:00AM Bussi uimarannalle  

TIISTAI  

   8:30AM Kuntoryhmä AUD 

   9:00AM Puutarkaklubi  

 10:00AM Vesivoimistelu 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 WP 

PERJANTAI  

   8:30AM Kuntoryhmä 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.  

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 

Aktiviteettitoimistossa 

PÄIVÄ            KOHDE             LÄHTÖAIKA/ 
                                                                                    PAIKKA 

1 Taco Tuesday  Brass Tap 12:00 

3 Gardens Mall 10:00 AM 

4 Karaoke  7:00—9:30 PM CR 

5 Green Market 9:30 AM 

7 Elvis Dinner/Dance  5:00—9:00 PM AUD 

8 Hard Rock Casino 9:30 AM 

10 Lounas Ocean One:ssa  12:00 

15 Outlet Mall 10:00 AM 

15 Arch Hunter JFK Keskustelu    3:00 PM CR 

17 Lounas Agliolio:ssa 12:00 

19 West Palm Beach Green Market 9:30 AM 

22 Brightline-juna  
(Yksityiskohdat Aktiviteettitoimistosta 9:45 AM  

 

24 Lounas Waterway Cafe:ssa  12:00 

26 LCG:n kirpputori 8:00 AM—12:00 AUD 

27 Lake Worth:n katutaidetapahtuma  12:00 

28 Hot Doggeja altaalla Hra Ronin seurassa  EP 

   

Varmuuden vuoksi kannattaa 

tarkistaa Aktiviteettitoimistosta 

kuukauden tapahtumat. 

PAIKKA 

AUD – AUDITORIO CR – KORTTIHUONE 

WP – LÄNSIALLAS EP - ITÄALLAS 


