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vahvistettu)
yhteistaohjelmaa.
Valittavissa
Tiistai.15.6.:"vapaatailtaohjelmaa
1"-Talleillalleei olevarsinaista
paikanSummer
on:- JobCentre-esittely;taallevoivarataeri rakennusproiektien
of Buildingproiektin
puitteissa
(ks.Nettisivut)
- uusienkansallisten
kertovat
kokemuksistaan
verkostoien
luominen:
ohjaajat
Keskiviikko.'1
6.6.lltajuhla
2"
Torstai.17.6.:"vapaatailtaohjelmaa
- JobCentreon avoinna;- verkostoien
yhteistaohjelmaa.
Talleillalleei olevarsinaista
\laihtoehtoja:
rakentamista
voidaanjatkaa
- tulevaisuus
- (vahvistetiu)
Periantai.
18.6.Loppukaneetti
- viela...- lisaa...www.thelaststraw.org
Lauantai.
19.6.:lltaaei olesuunniteltu
y$aville,sukulaisille,
Ja viela...Please
antakaatietoaeteenpain...
kolleegoille...
KuvatAmi
SEvihdisb€ ,€rldbaa yhre&€issuajds kiknostuEtahyty jesenisl'st, SeaEa netlis' ./bnnel

Savikerhokokoontui
kokoontuiensimmaisen
Ruotsinpyhtaalle,
Savikerhoioka paateftiinperustaaviimesyyskokouksessa
oli Urpolankartanon
I peiva.Tarkempi
kokouspaikka
keffanHummppilassa
manaskuun
Paikalleoli saapunut
ihan
viikinkisauna.
Kerhonisentane
toimiHIE kertaaMikkoKylamarkula.
keskustelu
Muutenkin
mukavasti
vakea.JarvisenPaavoja TeuvoRankitoivatterveisiaBerliiniste.
periaafteella
oli kuitenkin
hoidettiin
ruokailu.Kerhonkohokohta
ronsyilihwinkinlaajallla.
Nyyttikesti
ja
Mikinkisaunanloylytovataivanornaaluokkaansa,voinkinlampimas$
savusaunassa
kylpeminen.
jotka
painliikkuvat.
kaikille
Humppilassa
suositella
Terveisin
MaritaK-L

KURSSEJA SUIJNNITTEILLA:
-Haiyrylinnansaviaeinienteko

t&9.

lahteekayntiintoukokuussa.
Lahemmin
ThomasCommondt,0400-2233'13
Paraisilla
kevaalla,

jostatiedotammemyohemmin
MydsMroonsuunnitellaan
kesallasavikurssia,
tarkemmin.

JosTeillaontiedossamuitakursseja,
talkoitatai muutasaveenliith^aaniin ilmoitelkaasiitaMaritalle
taiAmilleniinsaamme
tiedonmahdillisimman
monelle.
Ja nettisivumme
http://koti.mbnet.iilsavirv
toimiiedelleen.
kavkaakatsomassa!

KURSS'
Vanhankasinpainetuntapetinrestaurointija korjaus
Liedossa14.-18-05.04.
Kurssinvetejenetoimii SinikkaSiekkeli.Kurssimaksu300 euroa,johon sisewy ruokailu.Peivemaksu
on 65 euroa, jos ei voi olla mukanakokoaikaa.
Kurssiinsiseltryluennot,liimamaalinvalmistus,sabluunantekoja senkeyttd, kodaamisenja
entisdinnin estetiikka
Kurssilleotetaan 10 osanottajaa.llmoiftautumisetSinikkaSiekkeli05G565 8798 03.05.2004
mennesse.

MOTESKALLELSE
LERBYGGARFORENINGEN
arsmdtel0rdagenden 3. april2004kl. 10.00
hallersitt stadgeenliga
7
i Fiskars,pa cafeVanhaMeiieri,Skomakarbacken
erendensasom:
Vid arsmdtetbehandlasstadgeenliga
och revisionsberattelse
bokslut,arsberattelse
fdr styrelsen
beviljandeav ansvarsfrihet
- medlemsavgift
- val av styrelsesarntrevisorel
- dvrigaerenden
Om medlemdnskaratt ett arendetas upptill behandlingav arsmotetbor daromskriftligen
SinikkaSiekkeli,
Kilovagen
7,02610Esbo,
meddelas
senastden'15.3.04.
till ordfdranden
fi
eller per e-mail
soppa+ 2x kaffe,10,-euro.
Lunchkanavnjulaspg kat6GamlaMejeriet:
ocksdom
Anmdlomdu dnskardtalunchsenastden26.3.,ochsamtidigt
Anmdlningarna
tarAmiFrommeremot,t. 019-342407
fisk-ellerhdnssoppa!
(kvell)ellere-mailamibraxen@iiopii.fi

LERBYGGARFdRENINGEN VALKOMNAR A DET HJARTLIGASTEALLA
,,VIRESSERADEATT DELTAI FdRENINGENSVERKSAMHEN

14

SAVIYHDISTYS
Savirakentamisen
edistemiseksi
ry

KOKOUSKUTSU
SAVIYHDISTYS
pitaasaantojen
maaraameen
vuosikokouksensa
paivana
3.
2004klo'10.00
lauantaina
huhtikuun
Meijeri,Suutarinmaki
7
Paikka:Fiskars,kahvila'Vanha
maeramat
vuosikokousasiat:
Esityslistalla
sdantojen
- tilinpaatds,
ja tilintarkastuskertomus
vuosikertomus
myontaminen
hallitukselle
vastuuvapauden
jesenmaksu
- hallituksen
ja tilintarkastajien
valinta
- muutasiat
15.3.04
vuosikokouksessa
siitaon viimeistaan
Josjasenhaluaaettajokinasiakasitellaan
puheenjohtdalle,
Kilontie7, 02610Espoo,tai
kirjallisesti
ilmioitettava
SinikkaSiekkeli,
eli VanhassaMeijerissa:
Lounaanvoi nauttiakokouspaikassa
keitto+ 2x kahvia10,-euroa.
ja mytishaluatkokala-tai
llmoitaystavellisesti
ateriointihaluista,
ottaavastaan
kanakeitonlMaksetaanoaikanoaalld.llmoitukset
26.3
mennesse
Ami Frommer,
p. 019-342407(ilt.)tai sehkopostieloibraxeflAiippij.fl

SAY'YHD'STYS
TO'VOTTAAKA'KK K"'V'VOSTUA'EET
SYDAMELL'SESTI
TERVETULLEEKSI
MUKAANKERHON
TOIMINTAAN
!

15

SAVfffDIErfiK,SENT-Pai&f
olltia lqgolh varustetfu.ja pafqia on viala
Savighdistghsen
muutaina.saafavillaRi&J on palsua horhealaafr.rigta
19o g/m puuvilaa.
merkill.aenFruit of Loonr" paiioja on saatavila
rushzaia,I8rnatulsefla,
musiina"va*oisella FjnahrkseUaJia luoru\onva-lhoisina
Koho.jaonS-)C0-

hjho.fin hnla, qr vain lt € .j,a,se pii6i' sis:llirJ! lostikuM'. Mpoiten iilaai paldanga}hlpo*ina
s4vinJ@rnbnetfi
hila .se.hhdpostiiry
nin€st paidanveri ja hoho seh: girferptietosi treidai toimifeta-an
posfilse .ja, ne ma-ksetaanmuhaj\a"olevallafilisiinola suoraan9distghsen fiUkVoii iol,i litpli'aa vaikka posfilortin iaikha hir.jezn oeoiifezllaSaviyhdisfgsc/o Fncmma.,Bochsinli"
44. o€?ooVlRKKtrLA & ti4JFii hir.jeestalin pii.a;'ldghF tiedot siiie ninle virise&&okoben pa.idan
ha-traiselj gfrtegstiefosi
kiho.Fn hDtolla lalrdaan mrn tarnankfden psn\o&lsialrnrrhsia-

