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@LAAKSOLAHTI TWITTERISSÄ  
 

Tapahtumat nyt twitterissä! Seuraa meitä ja alueen tapahtu-

mia pikaviestipalvelussa twitter.com/laaksolahti. Seuraami-

nen ei edellytä rekisteröitymistä. 

 

AILA-VENE ON VESILLÄ - VARAUKSET SIWALTA 
 

Yhdistyksen jäsenet voivat vuokrata Aila-soutuvenettä pelas-

tusliiveineen edulliseen 10 euron vuorokausihintaan. Vuokra-

uksen hoitaa 1.6.2015 lähtien Laaksolahdentien Siwa. 

 

Muutoksena aiempaan vuokrausmaksu tulee maksaa LHY:n 

tilille IBAN FI08 1478 3000 7289 51.  Kaupalla jäsenyys tar-

kastetaan jäsenluettelosta; mikäli olet vastikään liittynyt jä-

seneksi, ota mukaan kuitti jäsenmaksun maksamisesta. 

 

Lisätiedot laaksolahti.fi/aila-vene. 

  

 



JUHANNUSJUHLAT 
Lipunnosto perjantaina 19.6. klo 20, kokko klo 22 
 
Laaksolahden huvilayhdistys järjestää perinteiset juhannus-

juhlat kokkorannassa yhdessä Pitkäjärven VPK:n kanssa. Oh-

jelmassa on mm. musiikkia, tanssia ja ongintaa, ja tarjolla 

on kahvia, virvokkeita ja makkaraa.  

Lue lisää osoitteessa laaksolahti.fi/juhannusjuhla. 

 
KOKKOTALKOOT 
– MUKAVA TAPA TUTUSTUA NAAPUREIHIN 
 

Tule myös mukaan talkoisiin, se on mukava tapa tutustua 

naapureihin! Toivotamme kaikki alueen asukkaat tervetul-

leeksi rentoihin talkoisiin kokkorannassa 

– tiistaina 16.6. ja keskiviikkona 17.6. klo 17–21 kokon ja 

tanssilavan rakentamiseksi 

– juhannusaattona 19.6. klo 19–23 mm. kahvinmyyntiin 

– maanantaina 22.6. klo 17–21 siivous- ja purkutöihin. 

 

Talkootyötä on sopivasti, muttei liikaa, ja jokainen voi osal-

listua omien kykyjensä ja ehtimisensä mukaan.  Ennakkoil-

moittautumista talkoisiin ei tarvita. Ota kuitenkin yhteyttä, 

jos sinulla on järjestyksenvalvojakortti ja ehdit olla juhannus-

aattona paikalla: Mika Holmström, puh. 0400 418919, 

mika.holmstrom[ät]iki.fi. 

 

KUIVIA OKSIA KOKON RAKENTAMISEEN 
 

Juhannuskokkoon soveltuvia kuivia oksia voi toimittaa kok-

korantaan tiistaina 16.6. kello 17–21. Piikkipensaita, nau-

lapuita, lahotavaraa, painekyllästettyä puuta tai muuta kok-

koon kelpaamatonta tai vaikeasti käsiteltävää puumateriaalia 

emme valitettavasti voi vastaanottaa. Jotta materiaalia ei 

tule liikaa, sovi tulostasi etukäteen Erkki Torkkelin kanssa, 

puh. 050 392 6710. 

  



SISUSTUSMATKA TALLINNAAN SYYSKUUSSA 

 

Syyskuussa matkaamme Tallinnaan, jossa käymme eri sisus-

tusmyymälöissä, suuressa kangaskaupassa sekä useissa pik-

kumyymälöissä. Matkatavarat ja tuliaisostokset kulkevat kä-

tevästi bussin kyydissä. Tarkemmat tiedot myöhemmin. 

 

LAAKSOLAHTI OKTOBERFEST LOKAKUUSSA 
 

Kirjaa jo nyt ylös perjantai-ilta 23.10.2015: järjestämme sil-

loin Laaksolahti Oktoberfest -juhlat monitoimitalolla!  Tästä 

vain yhdistyksen jäsenille tarkoitetusta tilaisuudesta kerrom-

me lisää myöhemmin, seuraa nettisivujamme! 

 

JÄSENMAKSUT 
 

Yhdistyksen vanhoille jäsenille lähetämme jäsenmaksulaskun 

postitse. Mikäli et juhannukseen mennessä ole saanut laskua, 

ota meihin yhteyttä! 

 

HUOM! Viime vuoden huhtikuun jäsenmaksulaskujen posti-

tuksessa oli tapahtunut valitettava virhe: kaikki eivät olleet 

saanet kirjettä lainkaan. Pyydämmekin ystävällisesti kaikkia 

jäseniä, jotka eivät ole maksaneet vuoden 2014 maksua, 

maksamaan sen vuoden 2015 maksun yhteydessä (jolloin 

maksun suuruudeksi tulee 2 x 15 € = 30 €). Kiitos!  

 

Kaikki uudet jäsenet tervetuloa! Jäseneksi voi liittyä maksa-

malla vuosijäsenmaksun (15 €) tilille IBAN FI08 1478 3000 

7289 51. Kirjoita nimesi ja osoitteesi viestikenttään, jotta 

saamme tarvittavat tiedot jäsenrekisteriin. Ilmoita halutes-

sasi myös sähköpostiosoitteesi. 

 

Jäsenrekisteritiedustelut Jukka Laukkanen, 

jukka.laukkanen[ät]talouskolmio.fi, puh. 0500 999 594 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LENTOPALLOA JUPPERIN KOULULLA TIISTAISIN 
 

Yhdistyksellämme on 25.8.2015 alkaen lentopallovuoro Jup-

perin koululla tiistaisin klo 20.00–21.30. Tule mukaan liikku-

maan! Lisätiedot Esko Uotila, 

euotila[ät]gmail.com, puh. 050 558 7861. 

 
 

_____________________________________________________________ 
Tämä tiedote jaetaan n. 1800 talouteen 
Laaksolahden alueella.  

Mainokset 1/1 s 500 € ja 1/2 s 250 € 

Laaksolahden huvilayhdistys LHY ry 
info[ät]laaksolahti.fi  

www.laaksolahti.fi 
twitter.com/laaksolahti 

 

 


