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TERVETULOA JUHANNUSJUHLIIN! 

 

Laaksolahden huvilayhdistys järjestää perinteiset juhannusaaton juhlat ns. 

kokkorannassa yhdessä Jupperin Omakotiyhdistyksen, Pitkäjärven VPK:n 

ja Veinin Omakotiyhdistyksen kanssa.  

 

Ohjelmassa on musiikkia, tanssia, arpajaiset, ongintaa, kahvia ja virvokkei-

ta, makkaraa sekä tikanheittoa.  

 

Lipunnosto on klo 20 ja kokko sytytetään klo 22. 

 

 

 



 

JUHANNUSJUHLATALKOOT 

 

Juhlien järjestämiseksi tarvitsemme kaikki mahdolliset apuvoimat mukaan 

talkoisiin niin ennen juhlia, juhlien aikana kuin juhlien jälkeenkin. 

 

Rakennustalkoot pidetään 

– tiistaina 22.6. alkaen klo 18 

– keskiviikkona 23.6. alkaen klo 17 

– torstaina 24.6. alkaen klo 17. 

 

Juhlapäivänä tarvitsemme järjestely- ja myyntiapua 

– perjantaina 25.6. klo 17–24. 

 

Siivoustalkoot ovat 

– maanantaina 28.6. alkaen klo 17. 

 

Lisätiedot Mikko Hietala, puh. 590 727. 

 

 

RAJOITUKSIA KOKKOTARPEIDEN TOIMITUKSESSA 

 

Juhannuskokkoon tarkoitettua puutavaraa saa toimittaa kokkorantaan vain 

ja ainoastaan tiistaina 22.6. kello 17–21 ja keskiviikkona 23.6. kello 17–20.  

 

Piikkipensaita, naulapuita, lahotavaraa, painekyllästettyä puuta tai muuta 

kokkoon kelpaamatonta tai vaikeasti käsiteltävää puumateriaalia emme 

edelleenkään voi vastaanottaa! 

 

Tiedustelut Mikko Hietala, puh. 590 727. 



 

 

HARRASTENÄYTTELY SYYSKOKOUKSEN YHTEYDESSÄ 

29.11.2004 

 

Oletko laaksolahtelainen kotitaiteilija? Harrastatko puutöitä, metallitöitä, 

käsitöitä, askartelua? Tuo työsi näytteille marraskuun harrastenäyttelyym-

me! 

 

Soita mielellään jo ennen juhannusta Kirsti Torniaiselle, puh. 599 192. 

 

 

AILA-VENE VESILLE 

 

Yhdistyksen Aila-soutuvene on laskettu Pitkäjärven aalloille. Vuokrauksen 

hoitaa Kioski Masa (Laaksolahdentie 41). 

 

Venettä vuokrataan ainoastaan yhdistyksen jäsenille (5 €/vuorokausi). 

 

 

ESPOON KARTANOKIERROS 8.5. OLI LOPPUUNMYYTY 

 

Opastettu kartanokierroksemme 8.5. sai erittäin suuren suosion. Pyrimme 

uusimaan tapahtuman vuoden kuluttua. 

 

 

JÄSENMAKSUT 

 

Liity nyt Laaksolahden huvilayhdistyksen jäseneksi! Liittyminen tapahtuu 

maksamalla jäsenmaksu (10 €/vuosi) tilille 800018 - 264419. Maksaessasi 

kirjoita nimesi ja osoitteesi viestikenttään, jotta saamme tarvittavat tiedot 

jäsenrekisteriin. 

 

Lisätiedot Janne Väänänen 

puh. 040 – 750 7859, sähköposti janne.vaananen@tellabs.com

mailto:janne.vaananen@tellabs.com


 

TAPAHTUMAKALENTERI 

 

Ti 22. – To 24.6. JUHANNUSJUHLATALKOOT 

Tarkemmin edellisellä sivulla 

Pe 25.6. Juhannusaatto PERINTEISET JUHANNUSJUHLAT 

Tarkemmin edellisellä sivulla 

Su 15.8. 

klo 10.00 – n. 16.00 

Lähtö Laaksolahden mo-

nitoimitalon edestä klo 

10.00 

 

Ilmoittautumiset 25.6. 

mennessä. 

RETKI HYVINKÄÄN 

RAUTATIEMUSEOON 

Ohjelma alkaa Hyvinkäällä kello 11.00. Retki on 

maksuton yhdistysten (Laaksolahden huvilayh-

distys, Jupperin omakotiyhdistys, Pitkäjärven 

VPK ja Veinin omakotiyhdistys) jäsenille, muil-

ta peritään 10 € osanottajamaksu. Mahdollinen 

ruokailu tai kahvi on osanottajien itsensä kus-

tannettava. 

Lisätiedot ja ilmoittautumiset 25.6. mennessä 

Kirsti Torniaiselle, puh. 599 192. 

Syyskuu 

Laaksolahden kirjasto 

SYYSKUINEN KIRJASTOILTA 

Järjestäjänä Laaksolahden kirjaston ystävät ry. 

Loka-marraskuu KYLPYLÄRETKI TURKUUN 

Käymme ensin tutustumassa johonkin museoon, 

ja sen jälkeen kylvemme kylpylähotelli Caribi-

assa. 

Lisätiedot Marjo Matikka, puh. 050 – 300 1327, 

sähköposti marjo.matikka@luukku.com. 

Ma 29.11.2004 HARRASTENÄYTTELY 

Tarkemmin seuraavalla sivulla 

Ma 29.11.2004 klo 18.30 

Laaksolahden monitoimi-

talo 

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 

Laaksolahden huvilayhdistys pitää sääntömää-

räisen syyskokouksensa, joka ystävällisenä kut-

suna ilmoitettakoon. Kokouksessa käsitellään 

sääntöjen määräämät asiat. 

 
Useat tilaisuuksista järjestetään yhteistyössä alueen muiden asukasyhdistys-

ten (Jupperin omakotiyhdistys, Veinin omakotiyhdistys) sekä muiden alu-

een järjestöjen (Pitkäjärven VPK, Laaksolahden Martat, Jupperin koulu, 

Jupperin päiväkoti, Laaksolahden kirjaston ystävät) kanssa. 

mailto:marjo.matikka@luukku.com

