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OMAKOTIYHDISTYS TIEDOTTAA 
 
 

Alueellamme toimii aktiivinen 
omakotiyhdistys, joka järjestää pienimuotoista 
toimintaa sekä vaikuttaa asuinalueen asioihin 
ja luo alueelle yhteisöllisyyttä. 
 
Johtokunta 2013 
 
Vuosikokouksessa helmikuussa valittiin uusi 
johtokunta.  Puheenjohtajana jatkaa Jaana 
Suur-Askola, sihteerinä Anna Romakkaniemi, 
ja muut johtokunnan jäsenet ovat Tuula 
Nevala, Kaisu Airas-Kaarela, Elina Malkamäki, 
Margit Gaasenbeck, Maarit Tuomi sekä 
varajäseninä Janne Keränen ja Martti Kivioja.   
  

 
 
Kariston laavu maaliskuussa 2013

Jäsenmaksu 2013 
 
Omakotiyhdistyksen jäseneksi voi liittyä maksamalla jäsenmaksun, joka on vain 10 € vuodessa 
taloutta kohden. Sen voi maksaa alla olevalla pankkisiirrolla tai suoraan tilille 561010-20019658. 
Pyydämme ystävällisesti ilmoittamaan yhteystiedot (nimi, sähköposti, osoite ja puhelin) sihteerille

 

, 
siten varmistat, että saat ajankohtaista tietoa sähköpostiisi yhdistyksen toiminnasta ja tapahtumista.  

Siivoustalkoot  
 
Omakotiyhdistys on järjestänyt perinteiset siivoustalkoot jo usean vuoden ajan. Tänä vuonna 
Kariston alueen siivoustalkoot pidetään lauantaina 18.5.2012 klo 10 alkaen. Keräyspisteiltä 
Järvenpäästä, Rantakylästä ja Aurinkorinne 3:ta saa jätesäkkejä ja hanskoja. Siivouksen jälkeen klo 
13.00 alkaen on tarjolla makkaraa ja mehua/kahvia Ajurinkadun Karistonkadun kulmassa sekä 
Järvenpäässä Reelinkipolun huvimajalla. 

Tänä vuonna jätteet jätetään kuuteen keräyspisteeseen Kariston rantatien ja Karistonkadun varteen.  
Jätesäkit voi jättää keräyspisteisiin päivän aikana.  Jos alueelta löytyy isoja roskia, jotka eivät mahdu 
roskapussiin, niin niistä voi ilmoittaa mukana oleville johtokuntalaisille.  

Joukkoliikenne 
 
Yhdistys on tehnyt Lahden kaupunginhallitukselle selvityspyynnön Kariston alueen joukkoliikenteen 
kehittämiseksi ja ehdottanut konkreettisia toimenpiteitä aikatauluihin ja reitteihin. Joukkoliikenteen 
puutteet on yksi eniten asukkaita askarruttava asia Karistossa ja alueen puutteellinen joukkoliikenne 
haittaa alueen asuttamista ja ohjaa perheitä yksityisautoiluun.   
 
Lahden omakotiliiton (LOL) tapahtumat 
 
Lahden omakotiliitto, jonka jäsenyhdistys olemme, on järjestämässä tutustumiskäyntiä Lahti 
Energian Kymijärven voimalaitokselle sekä Isomäen puutarhalle keväällä.  Tiedotamme tapahtumista 
sähköpostitse ja nettisivuillamme, kun saamme tapahtumista tarkemmat tiedot. 
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Liikuntasalivuoro 
Olemme varaamassa Kariston koululta salivuoroa syksylle, jotta yhdistyksen jäsenet voisivat kuntoilla 
yhdessä esim. lentopallon, sählyn, jumpan parissa vuoroviikoin miesten ja naisten kesken.  
Toivottavasti onnistumme saamaa oman vuoron. 
 

Jäsenalennuksia RTV:ltä   
RTV-Yhtymä Oy (Alavankatu 6, Lahti) myöntää yhdistyksen jäsenille sopimuksen mukaiset 
tuotekohtaiset alennukset.  Alennukset eivät koske kampanja- ja tarjoushintaisia tuotteita. Saat 
alennukset kertomalla myyjälle ennen ostoksia olevansa ko. yhdistyksen jäsen. Maksu tapahtuu joko 
käteisellä tai yleisillä maksuvälineillä. 
 
Tiedottaminen ja yhteisöt 
Sähköposti

 

: Tiedotamme pääasiassa sähköpostitse toiminnasta ja tapahtumista. Varmista, että 
sähköpostiosoitteesi on yhdistyksen tiedossa 

Nettisivut: Uudistetut kotisivumme löytyvät osoitteesta www.karistonoky.fi.  
 
Facebook

 

: Yhdistys on perustanut ryhmän Facebookiin nimi Kolava-Kujala-Kariston omakotiyhdistys 
ry. Ryhmä on tarkoitettu jäsenille. Laita viesti niin kutsumme Sinutkin mukaan ryhmään. 

Sharetribe: Tunnetko tämän foorumin karisto.sharetribe.com/fi?  Sharetribe Karisto on alueemme 
oma foorumi, jossa asukkaat voivat auttaa toisiaan eri tavoin. Siellä onnistuu mm. tavaroiden 
lainaaminen, myynti, vuokraus ja vaihto sekä kyytirinkien järjestäminen.   
 
Tervetuloa mukaan alueen tapahtumiin, vaikuttamaan ja yhdistyksen toimintaan!  
 
Hyvää kevättä kaikille, 
 
Johtokunta 
Lisätietoja:  Jaana Suur-Askola,  pj.,  pj@karistonoky.fi, p. 040 7273 669 
 Anna Romakkaniemi,  sihteeri, sihteeri@karistonoky.fi, p. 0400 532040   
 
JÄSENMAKSU 
 

Saajan 
tilinumero 

Päijät-Hämeen Osuuspankki 
561010-20019658 

LASKU 
 
Kolava - Kujala-Kariston omakotiyhdistyksen 
jäsenmaksu 2013 

Saaja 
 

Kolava – Kujala - Kariston  
omakotiyhdistys ry. 

VIESTI 
Yhteystiedot (nimi, os., sposti ja puh.)  
Ilmoita myös ositteeseen sihteeri@karistonoky.fi, 
että saat varmasti jatkossa jäsenpostia 

Maksaja 
 

 

Viitenro  

Tililtä       -         Eräpäivä 
 

15.5.2012 Euro 
                 10,00 
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