TIEDOTE 2/2010

KESÄRETKI KIVIKELLARINMÄELLE
Järjestämme lauantaina 12.6.2010 kesäretken Janakkalan Kivikellarinmäen mainioon kotiseutumuseoon. Olemme
pääosin ulkotiloissa, joten varautukaa säänmukaisin varustein. Retki sopii myös lapsille.
Retkiohjelma:
9.30 Lähtö Laaksolahden monitoimitalolta
11.00
Tervetuliaiskahvit Kivikellarinmäellä
11.30
Opastettu kierros ja vapaata yhdessäoloa
14.30
Lounas
16.30
Lähtö Kivikellarinmäeltä
18.00
Paluu Laaksolahteen
Paikkoja on rajoitetusti. Retki on tarkoitettu vain Laaksolahden huvilayhdistyksen ja Jupperin Omakotiyhdistyksen jäsenille sekä heidän perheenjäsenilleen. Hinta on aikuisilta 25
euroa ja korkeintaan 10-vuotiailta lapsilta 15 euroa sisältäen kuljetukset, sisäänpääsyn, opastuksen ja kahvit sekä hyvän lounaan.
Ilmoittautumiset viimeistään 20.5.2010
Marjo Matikalle, puh. 050 300 1327,
sähköposti marjo.matikka[ät]luukku.com
Lisätiedot Kivikellarinmäestä:
www.kolumbus.fi/kivikellarinmaki

JUHANNUSJUHLAT
Laaksolahden huvilayhdistys järjestää perinteiset juhannusaaton juhlat kokkorannassa yhdessä Pitkäjärven VPK:n
kanssa. Ohjelmassa on mm. musiikkia, tanssia ja ongintaa,
ja tarjolla on kahvia, virvokkeita ja makkaraa.
Lipunnosto on perjantaina 25.6. klo 20 ja kokko sytytetään klo 22. Tervetuloa!

JUHANNUSJUHLATALKOOT
Juhlien järjestämiseksi tarvitsemme kaikki mahdolliset apuvoimat mukaan talkoisiin niin ennen juhlia, juhlien aikana
kuin juhlien jälkeenkin.
– Kokonrakennustalkoot pidämme keskiviikkona 23.6. ja
torstaina 24.6. alkaen klo 17.
– Juhlapäivänä perjantaina 25.6. tarvitsemme järjestely- ja
myyntiapua klo 18–24.
– Siivoustalkoot ovat maanantaina 28.6. alkaen klo 17.
Kaikki alueen uudetkin asukkaat: tervetuloa mukaan talkoisiin! Ennakkoilmoittautumista ei tarvita.

HYVÄÄ PUUTAVARAA KOKON RAKENTAMISEEN
Juhannuskokkoon tarkoitettua kuivaa puutavaraa voi toimittaa tiistaina 22.6. kello 17–21. Piikkipensaita, naulapuita,
lahotavaraa, painekyllästettyä puuta tai muuta kokkoon kelpaamatonta tai vaikeasti käsiteltävää puumateriaalia emme
valitettavasti voi vastaanottaa.
Lisätiedot
Lasse Gustafsson puh. 0400 458167

HALUAISITKO JÄRJESTYKSENVALVOJAKORTIN?
Onko sinulla jo järjestyksenvalvojakortti tai haluaisitko saada sellaisen? Juhannusjuhlien järjestämiseksi tarvitsemme
sinua! Ota yhteyttä Mika Holmströmiin, puh. 0400 418919,
tai sähköposti mika.holmstrom[ät]iki.fi.

AILA-VENE VESILLE
Pitkäjärven kokkorannassa oleva Aila-soutuveneemme on
taas laskettu vesille, ja sitä vuokrataan jäsenille hintaan 5
€/vrk. Vuokrauksen hoitaa Laaksolahdentien M-Market.

LIITY HUVILAYHDISTYKSEN JÄSENEKSI
Liity nyt Laaksolahden huvilayhdistys LHY ry:n jäseneksi
maksamalla jäsenmaksu (10 €/vuosi) tilille 147830728951. Maksaessasi kirjoita nimesi ja osoitteesi viestikenttään, jotta saamme tarvittavat tiedot jäsenrekisteriin.
Ilmoita halutessasi myös sähköpostiosoitteesi.
Lisätiedot Jukka Laukkanen, puh. 0500 999 594,
sähköposti jukka.laukkanen[ät]talouskolmio.fi

GOLFKURSSIT
Haluatko aloittaa golfin pelaamisen tai parantaa nykyisiä taitojasi? Järjestämme Huvilayhdistyksen jäsenille Gumböle
Golfin kentällä Espoon keskuksen lähellä:
Alkeiskurssi 4 x 2 h + Green Card
Kurssin kolme ensimmäistä kertaa sisältää golfin eri osaalueiden harjoittelua harjoitusalueilla ja neljäs kerta pelaamista täysimittaisella kentällä. Kurssi sisältää myös Green
card -luennon ja -suorituksen. Hinta Huvilayhdistyksen jäsenille 190 €/hlö ja muille 240 €/hlö.
Kurssiaikataulu:
– 31.5. klo 18–20
– 1.6. klo 18–20
– 3.6 klo 18–20
– 7.6. klo 19-21
– Green card -luennon ja -suorituksen aika sovitaan erikseen
Kertauskurssi 2 x 2 h
Kurssin aikana käydään läpi pelin eri osa-alueita; osallistujien toiveet on myös mahdollista hyvin huomioida. Hinta Huvilayhdistyksen jäsenille 50 €/hlö ja muille 80 €/hlö.
Kurssiaikataulu:
– 2.6. klo 18–20
– 6.6. klo 17-19.
Opettajana molemmilla kursseilla toimii Ari Koutuaniemi.
Kursseille mahtuu 8 ensimmäiseksi ilmoittautunutta.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset Kalle Sohlberg,
puh. 050 3850 361, sähköposti kalle.sohlberg[ät]elisanet.fi

