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TERVETULOA JUHANNUSJUHLIIN ! 
 
Laaksolahden huvilayhdistys järjestää perinteiset  
juhannusaaton juhlat kokkorannassa yhdessä Pitkäjärven 
VPK:n kanssa. Ohjelmassa on musiikkia, tanssia, ongintaa ja 
arpajaiset, myynnissä on kahvia, virvokkeita ja makkaraa. 
 
Lipunnosto on klo 20 ja kokko sytytetään klo 22. 
 
JUHANNUSJUHLATALKOOT  
 
Juhlien järjestämiseksi tarvitsemme kaikki mahdolliset 
apuvoimat mukaan talkoisiin ennen juhlia, niiden aikana ja 
juhlien jälkeen.  
Rakennustalkoot pidetään:  

- tiistaina 17.6. klo 17 – 21: kokkotarvikkeiden  
 vastaanotto 
- keskiviikkona 18.6. klo 17 alkaen 
- torstaina 19.6 klo 17 alkaen 

Juhannusaattona 20.6 tarvitsemme järjestely- ja 
myyntiapua, lisätietoja saa kokkorannassa talkoopäivinä. 
 
Siivoustalkoot pidetään maanantaina 23.6. klo 17.  
Siivoustalkoiden aikana roskalavalle saa tuoda  
metalliromua, mutta ei mitään muuta jätettä.  
 
Tervetuloa mukavaan talkooporukkaamme, myös kaikki 
alueen uudet asukkaat! Ennakkoilmoittautumista ei tarvita.  
Lisätiedot: Lasse Gustafsson, puh 0400 - 458167 



 
 
 
 
 
RAJOITUKSIA KOKKOTARPEIDEN 
TOIMITUKSESSA 
 
Juhannuskokkoon tarkoitettua puutavaraa voi toimittaa 
pieniä määriä kokkorantaan, mutta vain tiistaina 17.6. klo 
17-21.  Piikkipensaita, naulapuita, lahotavaraa, 
painekyllästettyä puuta, raskaita kuljetuslavoja tai muuta 
kokkoon kelpaamatointa tai vaikeasti käsiteltävää 
puumateriaalia emme valitettavasti voi ottaa vastaan.  
  
Lisätiedot: Lasse Gustafsson puh 0400 - 458167 
 
 
AILA-VENEEN VUOKRAUS  
Jäsenistöllämme on mahdollisuus vuokrata Aila-
soutuvenettämme hintaan 5 euroa/päivä. Varauskirjaa hoi-
taa ent. Masan kioski, Laaksolahdentie 41.  
 
 
 
LIITY HUVILAYHDISTYKSEN JÄSENEKSI! 
 
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: Jukka Laukkanen puh. 0500 
999 594, sähköposti jukka.laukkanen@talouskolmio.fi 
 
 
 



 
 
 
Suosittelemme lasten ja vanhempien 
yhteistä kesäretkeä Tampereelle: 
RANSU KARVAKUONO JA KYLPYLÄ EDEN  
13. kesäkuuta ja 18. heinäkuuta  
 
Retkellä tutustutaan mediamuseo Rupriikkiin, jossa on  
Ransu Karvakuonon 30-vuotisesta urasta kertova 
juhlanäyttely. Elämyksellisellä museokierroksella tutustutaan 
viestinnän historiaan sekä tavataan tietenkin Ransu. 
Museokierroksen jälkeen suunnataan Nokialle viihdekylpylä 
Edeniin, jossa nautitaan maittava lounas. Edenin 
kylpyläosastolla on useita saunoja, uima-altaita, poreita ja 
liukumäkiä trooppisessa 30 asteen lämmössä.  
 
Retken hinta on 105 euroa/penkkipari (= aikuinen ja 4-14 v. 
lapsi). Lisätiedot ja ilmoittautumiset: Astor Oy Matkapalvelu, 
www.astor.fi 
 
************************************************  

Hemmottelua ihan lähellä 
Aurinkoiset tarjoukset 

Täydellinen kasvohoito 49 € sis. alv(norm. hinta 64 €) 

Kestoväri ripsiin ja kulmiin10 € sis. alv (14 €) 5 € 
 
 

Kasvohoitola  
Tuija Tiilikka 
 I.A. Dipl. Kosmetologi 

Ajanvaraukset p. 040 554 9444 
myös ilta- ja lauantaiaikoja 

Metsänvartijantie 7 C 1 
02720 ESPOO (Laaksolahti) 



 


