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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.  
Kokkotarvikkeiden vastaanotto: 

- tiistaina 16.6. klo 17 – 21 
Rakennustalkoot pidetään:  
- keskiviikkona 17.6. klo 17 alkaen 
- torstaina 18.6 klo 17 alkaen 

 
Juhannusaattona 19.6 tarvitsemme järjestely- ja 
myyntiapua, lisätietoja saa kokkorannassa talkoopäivinä. 
 
Siivoustalkoot pidetään maanantaina 22.6. klo 17.  
 
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 16.6. 
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.  
 
Vuokrauksen hoitaa yhdistyksen valtuuttama asiamies, 
kauppias Juha Matilainen / M-Market Laaksolahdentie 41, 
puh. 040 5573850 (kaupan aukioloaikoina).  
 
 
LENTOPALLOA LAAKSOLAHDESSA 
 
Kuttulammen kentällä pelataan lentopalloa tiistaisin klo 
18.30 alkaen kesäkauden ajan.   
 
Syyskuun alusta siirrytään sisätiloihin pelaamaan Jupperin 
koulun liikuntasaliin torstaisin klo 19.30 - 21.30. 
 
Tule mukaan pelaamaan! 
 
Lisätiedot: Esko Uotila, puh 050 558 7861 tai   
sähköpostitse euotila@gmail.com 
 



 
BUSSILINJOJEN 248, 24 JA 25 MUUTOKSET 
16.8.2009 ALKAEN 
 
Laaksolahden alueella avataan uusi Rastasniityntie 
liikenteelle ja ajoyhteys Vanhalta Rastaalantieltä Latvatielle 
katkaistaan asemakaavan mukaisesti syysliikenteen alkuun 
mennessä.  
 
Linjalla 24 Leppävaara – Veini - Jupperi ei enää voida 
liikennöidä Vanhan Rastaalantien kautta. Linjan 24 reitti 
muutetaan kulkemaan 16.8.2009 alkaen Jupperista 
Kuusinevantien, Rastasniityntien, Veininlaaksontien ja 
Lähderannantien kautta Turuntielle ja edelleen 
Leppävaaraan. Päivä-, ilta- ja viikonloppuliikenteessä 
ajetaan osa vuoroista tunnuksella 24T Karakalliontien 
kautta. 
 
Linjan 25 Leppävaara – Laaksolahti - Lähderanta/Högnäs 
reitti siirretään kulkemaan Pitkäjärventien sijaan 
Laaksolahdentien kautta. Näin turvataan yhteydet 
Laaksolahdentieltä Leppävaaraan läpi koko päivän. Linjan 
25 vuoroväliä tihennetään ruuhka-aikaan noin 20 minuuttiin 
ja muulloin 30 minuuttiin. Liikennöintiaikaa pidennetään 
iltaisin noin klo 
21 saakka. 
 
Linjan 248 Helsinki- Karakallio - Jupperi reitti lyhennetään 
Lähderantaan päättyväksi. Kuitenkin aamulla ja iltapäivällä 
ruuhka- ajan ja iltaisin klo 21 jälkeiset vuorot ajetaan 
edelleen Laaksolahdentien kautta Jupperiin tunnuksella 
248A. Koulumatkayhteydet Laaksolahdentien varrelta 
Viherlaaksoon ja Karakallioon hoidetaan siis linjan 248 A -
vuoroilla.  
 



Linjojen 15 Otaniemi- Tapiola- Kauniainen -Jupperi, 315 
Helsinki - Vanhakartano ja 530 Martinlaakso - Espoon 
keskus reitit eivät muutu. 
 
Lisätietoa asiasta saa YTV:ltä. 
 
 
Tule mukaan tukemaan KOULUTUS ELÄMÄÄN –
VAUNUN toimintaa  Jupperin ja Lähderannan 
kouluilla  
 
Koulutus Elämään -säätiö kiertää alakouluilla antamassa 
lapsille terveyskasvatusta (terveelliset elämäntavat sekä 
ehkäisevä päihdetyö). Säätiön toiminnan keskeisenä 
ajatuksena on opettaa samoja lapsia joka vuosi, jolloin 
oppitunnit muodostavat jatkumon. 
 
Vaunu on ollut Jupperin ja Lähderannan kouluilla jo useana 
vuonna ja palaute opetuksesta on ollut positiivista. Säätiö 
saa rahoitusta mm. RAY:ltä ja paikallisilta yhdistyksiltä, 
mutta se ei riitä kattamaan kaikkia kuluja.  
 
Myös yksityishenkilöt voivat tukea vaunuopetuksen 
jatkumista Jupperin ja Lähderannan kouluilla lahjoituksin. 
Lahjoitustili: Ålandsbanken, 660100-1061910. Jos haluat 
kohdentaa lahjoituksesi tietyn koulun toimintaan, merkitse 
maksettaessa viestiksi koulun nimi.  
  
Lisätietoja: www.koulutuselamaan.fi 
 
 
LIITY HUVILAYHDISTYKSEN JÄSENEKSI! 
 
Liity nyt Laaksolahden huvilayhdistyksen jäseneksi! 
Liittyminen tapahtuu maksamalla jäsenmaksu (10 €/vuosi) 
tilille 147830-728951. Maksaessasi kirjoita nimesi ja 



osoitteesi viestikenttään, jotta saamme tarvittavat tiedot 
jäsenrekisteriin. 
 
Lisätiedot: Jukka Laukkanen puh. 0500 999 594, sähköposti 
jukka.laukkanen@talouskolmio.fi 
 


