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TERVETULOA JUHANNUSJUHLIIN
Laaksolahden huvilayhdistys järjestää juhannusaaton juhlat yhdessä Jupperin Omakotiyhdistyksen, Pitkäjärven VPK:n ja Veinin Omakotiyhdistyksen
kanssa.
Juhannusaaton (perjantai 21.6.) ohjelmaa:
Lipunnosto klo 20
Musiikkia
Tanssia
Arpajaiset
Ongintaa
Kahvia ja virvokkeita
Makkaraa
Tikanheittoa
Kokon sytytys klo 22

Juhannusjuhlien alennuskuponki
Tällä kupongilla saat kolme makkaraa yhteishintaan
neljä euroa. Tarjous on voimassa niin kauan kuin
makkaroita riittää.

Ruutu ruksittu
=
alennuskuponki
on käytetty

KIITOKSET PENKKITALKOISIIN OSALLISTUNEILLE
Mikko Hietala ja koko huvilayhdistyksen hallitus esittää lämpimät kiitokset
kokkorannan penkkitalkoisiin osallistuneille! Olemme saaneet hienot penkit
yhteiseen käyttöömme. Kiitos!

RAJOITUKSIA KOKKOTARPEIDEN TOIMITUKSESSA
Edellisvuosista poiketen juhannuskokkoon tarkoitettua puutavaraa saa toimittaa kokkorantaan vain ja ainoastaan perjantaista 14.6. tiistaihin 18.6. kello 17 ja 20 välisenä aikana.
Piikkipensaita, naulapuita, lahotavaraa, painekyllästettyä puuta tai muuta
kokkoon kelpaamatonta jätettä emme edelleenkään voi käyttää!
Tiedustelut Mikko Hietala, puh. 040 716 4231 tai 590 727.

JUHANNUSJUHLATALKOOT
Juhlien järjestämiseksi tarvitsemme kaikki mahdolliset apuvoimat mukaan
talkoisiin niin ennen juhlia, juhlien aikana kuin juhlien jälkeenkin.
Rakennustalkoot pidetään
– tiistaina 18.6. alkaen klo 17
– keskiviikkona 19.6. alkaen klo 17
– torstaina 20.6. alkaen klo 17.
Juhlapäivänä tarvitsemme apua
– perjantaina 21.6. klo 12 – 24.
Siivoustalkoot ovat
– maanantaina 24.6. alkaen klo 17.
Lisätiedot Mikko Hietala, puh. 040 716 4231 tai 590 727.
Tervetuloa mukaan, mukava talkooporukka odottaa Sinua!

JUPPERIN LUONTOPOLKU ON AVATTU
Yhdistyksemme pitkäaikaisen jäsenen, Timo Luoma-ahon uutteran ja tavoitteellisen työn tuloksena Jupperiin avattiin 21.5.2002 klo 12 hieno luontopolku.
Luontopolulla on yhdeksän rastia. Polku on merkitty nauhoilla, ja rastit on
numeroitu. Jokaisella rastilla on kysymyksiä, jotka tutustuttavat kävijät alueen tyypillisimpiin lajeihin. Osa kysymyksistä haluaa myös herätellä kävijät
näkemään lähimetsän yhteyksiä koko maapallon ekologiseen verkostoon.
Tule tutustumaan ja tarkkailemaan luonnon monimuotoisuutta! Kuuntele
lintujen ääniä ja tunnista kasveja sekä näe lähimetsän säilyttämisen merkitys
osana luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä ja siten meidän kaikkien
elinolosuhteiden turvaamista.
Polun alkupisteen löydät Jupperin Tammenterho-mökiltä osoitteesta Tammipääntie 33. Luontopolun opasvihkosia saa samasta paikasta (postilaatikosta).
Huvilayhdistyksen hallitus kiittää ja samalla onnittelee Timo Luoma-ahoa
hienosta työstä!
NAAPURIVALVONTA – JA KOKO KYLÄ KASVATTAA
Loma-ajan taas lähestyessä muistutamme kaikkia naapuriyhteistyön voimasta. Kerrothan naapureillesi, kun olet matkoilla ja seuraathan mitä naapurissa
tapahtuu? Varkaita on aina liikkeellä.
Seuraattehan myös mitä rakas nuorisomme tekee? Ja mikä tärkeintä, näytättehän itse hyvää esimerkkiä: älköön kukaan roskatko, älköön kukaan tarpeettomasti melutko, älköön kukaan ylinopeutta ajako ja käyttäytykööt
kaikki muutoinkin siivosti.

STOP TÖHRYILLE -PROJEKTI ESPOOSSA
Helsingin kaupunki perusti vuonna 1998 projektin töhryjä (esim. spraymaaleilla tehdyt graffitit ja tusseilla aikaansaadut nimimerkit) vastaan. Espoossa heräsi kiinnostus samanlaisen projektin aikaansaamiseksi Helsingin
myönteisten tulosten vuoksi. Töhryjen määrä on Helsingissä vähentynyt
noin 70 % vuoden 1998 lähtötasosta vuoden 2001 loppuun.
Espoon ja Helsingin kaupunkien välillä päädyttiin kuntarajat ylittävään yhteistyöhön ja huhtikuussa 2002 allekirjoitettiin yhteistyösopimus projektin
laajentamiseksi Espoon alueelle.
Projektin toimintaperiaatteena on asukaslähtöisyys, viestintä, töhryjen määrän kartoitus, puhdistus, pintojen suojakäsittely sekä valvonta ja sovittelu.
Olennaista onnistumiselle on paikallisten yhdistysten ja asukasaktiivien
saaminen mukaan toimintaan.
Kun tapaat töhrijän itseteossa, ilmoita tästä välittömästi ilmaisnumeroon
0800 – 96227, niin ympärivuorokautisesti päivystävä vartiointiliike lähettää
partion paikalle.
Uusista töhryistä ilmoita virka-aikana numeroon 1665 631, jotta töhrääjät
saavat mahdollisimman lyhyen aikaa nauttia jäljistään.

UUDET JÄSENET OVAT TERVETULLEITA
HUVILAYHDISTYKSEEN!
Liity nyt Laaksolahden huvilayhdistyksen jäseneksi! Liittyminen tapahtuu
maksamalla jäsenmaksu (10 €/vuosi) tilille 800018 - 264419. Kirjoita nimesi ja osoitteesi viestikenttään maksaessasi, jotta saamme tarvittavat tiedot
jäsenrekisteriin. Kiitos ja tervetuloa jäseneksi!

