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Hyvä alueen asukas,

Olemme alueen asukasyhdistys. Tavoitteenamme on edistää alueen kehitystä toimimalla asukkaiden
puolestapuhujana, vaikuttaa alueen asioihin ja järjestää pienimuotoista toimintaa, kuten liikuntavuoroja,
retkiä ja siivoustalkoot.

Vuoden 2017 johtokunta

Omakotiyhdistyksen vuosikokous pidettiin helmikuussa. Kokouksessa valittiin uusi johtokunta, jossa on
edustajia eri alueilta.
Puheenjohtaja: Jaana Suur-Askola, (Rantakylä)
Varapuheenjohtaja: Lauri Töldsepp, (Purolaakso)
Sihteeri: Tero Romakkaniemi, (Rantakylä)
Rahastonhoitaja: Juho Hyrkäs, (Aurinkorinne )
Jäsenet ja varajäsenet Tuula Nevala (Kujala), Tanja Koli (Purolaakso) sekä Nathan Gaasenbeek

(Järvenpää) Kaisu Airas-Kaarela (Rantakylä) sekä Elina Malkamäki
(Aurinkorinne).

Vuoden 2017 jäsenmaksu ja jäseneksi liittyminen

Uudeksi jäseneksi voi liittyä maksamalla 10 € jäsenmaksun per kotitalous pankkitilille Päijät-Hämeen
Osuuspankki FI68 5610 1020 0196 58. Kirjoita jäseneksi liittyvän osoitetiedot ja sähköposti viestikenttään.
Vanhat jäsenet voivat maksa jäsenmaksun viitenumerolla 20161 yhdistyksen tilille.

Saajan
tilinumero

Päijät-Hämeen Osuuspankki
FI68 5610 1020 0196 58

LASKU
Kolava-Kujala-Kariston omakotiyhdistys ry:n
Jäsenmaksu 2017

Saaja Kolava-Kujala- Kariston
omakotiyhdistys ry.

Uudet jäsenet laittakaa viestikenttään yhteystiedot:
sähköposti, osoite

Maksaja Viite 20161

Tililtä
Eräpäivä 21.5.2017 Määrä

10,00 €
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Siivoustalkoot la 22.4. klo 10 ->

Siivoustalkoot pidetään tänä vuonna jo huhtikuun puolella eli lauantaina 22.4. klo 10 alkaen. Perinteiseen
makkaranpaistoon voit osallistua nuotiopaikalla (entinen laavun paikka) Kymijärven rannassa klo 11.00
eteenpäin klo 13.00 asti. Siivoustarvikkeita (roskapusseja, siivoushanskoja, turvaliivejä, keräystikkuja ym.)
voit hakea keräyspisteiltä Järvenpäässä Reelinkipolun huvimajassa sekä Rantakylässä Ajurinkadun ja
Karistonkadun kulma. Roskapussit voi jättää kyseisten paikkojen lisäksi kartassa oleviin muihin pisteisin.
Kartta löytyy Facebook -ryhmästä ja nettisivulta.

Syksyn salivuoroja

Ennakkotietona ilmoitamme, että olemme hakeneet ensi syksyksi neljää salivuoroa Kariston koululta.
Suunnitelma on, että suositut sählyvuorot jatkavat niin, että vuoroja on kolme perhe-, miesten- ja
naistenvuoro. Toiveiden mukaan on haettu myös lentopallovuoroa. Ilmoitamme salivuorista lisää, kun
vuorot ja ajankohdat ovat varmistuneet.

Teatteria syksyllä

Olisiko kiva käydä teatterissa, mutta ei vaan saa lähdettyä. Nyt se käy helposti, sillä olemme varanneet
lippuja Lahden kaupungin teatteriin seuraaviin näytöksiin. Sitovat ilmoittautumiset Jaanalle 28.8.2017
mennessä pj@karistonoky.fi tai 040-7273669.

30.9. klo 13  Tatun ja Patu Suomi - Outolan veljesten hillitön tutkimusmatka suomalaisuuteen (5 v. alkaen)
Hinta yhdistyksen jäsenille 9 €/lippu
13.10. klo 19  Love me Tender  - Romanttinen musikaali täynnä nostalgiaa ja huippuhyvää musiikkia. Hinta
yhdistyksen jäsenille on 22 €/lippu

Tiedottaminen

Seuraa yhdistyksen toimintaa ja tapahtumia liittymällä Facebook ryhmään Kolava-Kujala-Kariston
omakotiyhdistys tai nettisivuilta, jotka löytyvät ositteesta www.karistonoky.fi.
Tervetuloa mukaan kaikkeen toimintaan.

Lisätietoja Jaana Suur-Askola, pj@karistonoky.fi tai Tero Romakkaniemi sihteeri@karistonoky.fi.


