
OHJELMASSA: 

 Hevosajelua  Poniratsastusta  Halikoirat Pomppulinna pienille (maksuton)   

 Kauko-ohjattavien helikopterien lennätysnäytös  (säävaraus)  Partiolaisten 

ohjelmaa  Buffet  (mm. makkaraa, munkkeja, mehua, kahvia)  Eko-ongintaa  

 Kasvomaalausta  Paloauto (hälytysvaraus)  Käsityömyynti* Kirpputori* 
 

*Tule mukaan myymään!  
Oma pöytä mukaan, maksu paikan päällä: 

Kädentaitajat, paikkamaksu 10 euroa. Kirpputori, paikkamaksu 5 euroa  

 
Saatamme saada myös yllätysohjelmaa! Tule mukaan! 

 

Mukana myös:  
 Latokasken Martat  SPR Lounais-Espoo  Partio (Mastonvartijat ry)  

 Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL Nöykkiö)  Espoonlahden Seurakunta 
 
 
Syystempauksessa liityt helposti myös seuran jäseneksi. Jäsenmaksu 10€ / vuosi.



 LATOKASKEN VILJELYPALSTAT 
Tiesitkö, että meillä on Latokaskessa oma noin  

kahden hehtaarin palstaviljelypelto? 
 

Alueella on noin 100 aarin kokoista palstaa, joista muu-
tama on vielä vapaana. Kun vuokraat palstan nyt, pääset 
heti syystöihin ilman tämän vuotista palstamaksua. Mak-
sat siis vain ensi vuoden maksun 48 €, joka sisältää Lato-
kaski-seuran jäsenmaksun (10 €).  

 

Lisätietoja palsta-alueesta ja vapaista palstoista löydät 
nettisivuilta www.latokaskenpalstat.net.   
Jos kiinnostuit, ota yhteyttä viljelypalstojen pehtooriin:  
Mirja Ovitz: 
Puh. 040-5104005,  
Email.mirja.ovitz@gmail.com  

 

Syystempauksen maistuvat  

makkarat grilliin lahjoittaa: 

 
 

K-Supermarket Malminmäki 
Malminkorpi 2, puh. 010 3210220 

Avoinna arkisin 7-21, la 7-18, su 12-18 

  

Latokaski-seura ry 
Syystempauksen järjestäjänä on paikallinen asukasyhdistys 
Latokaski-seura ry. Mitä enemmän meitä on, sitä paremmin 
pystymme vaikuttamaan asuinalueemme kehittämiseen!  

I  Latokaski 

Puheenjohtaja  
Pia Rautio, pia.rautio@ekovital.fi, puh 0400 709 588 
Jäsensihteeri, rahastonhoitaja  
Mirja Ovitz, mirja.ovitz@gmail.com, puh 040 510 4005 
Muut hallituksen jäsenet 2015-2016: 
Ulla Tuomainen (sihteeri), Raili Pilke (varapj.), Marketta Arjas, Juha-Matti 
Kemppinen, Päivi Silventoinen, Päivi Teljä-Siltanen, Mirja Ylönen 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

Latokaski on aktiivinen myös netissä osoitteessa www.latokaski.fi. 
Meillä on myös aktiivinen Latokaski-ryhmä, tule mukaan: 

www.facebook.com/groups/latokaski  

 

JOULUKORTTITALKOOT 
Koko perhe mukaan! 

 

Tiistai 
17.11.2015 

Klo. 18-20 

 

Latokasken  
asukaspuisto

(Lehtikaskentie 7, 
02340 Espoo) 

 

Ilmaiset materiaalit ja vapaa pääsy. 
Piparia ja glögiä! 

 

Järjestäjä: Latokaski-seura ry. 

Tule mukaan, liity jäseneksi!  
Jäseneksi liittyminen on helppoa,  sen voit tehdä esim. syystempauk-
sessa tai tilisiirrolla. Jäsenmaksu on 10 euroa vuodessa. 
Latokaski-seura ry 
FI51 80001400 994514  (Danske Bank) 
10 €  (jäsenmaksu / vuosi) 
Viesti: Jäsenmaksu (+ nimi, osoite, puh. email)  

http://www.latokaskenpalstat.net/
mailto:mirja.ovitz@gmail.com
http://www.latokaski.fi.
http://www.facebook.com/groups/latokaski

