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JUHANNUSJUHLAT 
 
Laaksolahden huvilayhdistys järjestää perinteiset juhannus-
aaton juhlat kokkorannassa yhdessä Pitkäjärven VPK:n 
kanssa. Ohjelmassa on mm. musiikkia, tanssia ja ongintaa, 
ja tarjolla on kahvia, virvokkeita ja makkaraa.  
 
Lipunnosto on perjantaina 21.6. klo 20, ja kokko syty-
tetään klo 22.  Tervetuloa! 

 
 
JUHANNUSJUHLATALKOOT 
– MUKAVA TAPA TUTUSTUA NAAPUREIHIN 
 
Tule myös mukaan talkoisiin, se on mukava tapa tutustua 
naapureihin! Toivotamme kaikki alueen asukkaat tervetul-
leeksi rentoihin talkoisiin kokkorannassa 
– tiistaina 18.6. ja keskiviikkona 19.6. klo 17–21 kokon ja 
tanssilavan rakentamiseksi 
– juhannusaattona 21.6. klo 19–23 mm. kahvinmyyntiin 
– maanantaina 24.6. klo 17–21 siivous- ja purkutöihin. 
 
Talkootyötä on paljon, ja kaikki pienikin apu on erittäin ter-
vetullutta! Ennakkoilmoittautumista ei tarvita. Ota kuitenkin 
heti yhteyttä, jos sinulla on järjestyksenvalvojakortti, tarvit-
semme ehdottomasti panostasi juhannusaattona! 
 
Lisätiedot Mika Holmström,  
puh. 0400 418919, sähköposti mika.holmstrom[ät]iki.fi 

 



KUIVIA OKSIA KOKON RAKENTAMISEEN 
 
Juhannuskokkoon soveltuvia kuivia oksia voi toimittaa kok-
korantaan tiistaina 18.6. kello 17–21. Piikkipensaita, 
naulapuita, lahotavaraa, painekyllästettyä puuta tai muuta 
kokkoon kelpaamatonta tai vaikeasti käsiteltävää puumate-
riaalia emme valitettavasti voi vastaanottaa. 
 
Jotta materiaalia ei tule liikaa, sovi tulostasi etukäteen Kari 
Kuisman kanssa, puh. 0400 458381. 
 

MONITOIMITALOLLE UUSIA KALUSTEITA 
 
Espoon kaupunki on luvannut Laaksolahden monitoimitalolle 
uudet kalusteet ensi syksyn aikana. 
 
Monitoimitalolla on sen vuokraamista varten huvilayhdistyk-
sen järjestämä päivystys arkitiistaisin ja -torstaisin klo 
15.00–18.30. Vuokraustiedustelut voi tehdä myös  puheli-
mitse (09) 8163 5001 samaan päivystysaikaan tai sähkö-
postitse laaksolahti.monitoimitalo[ät]espoo.fi. 
 

KIITOS SIISTEYDESTÄ! 
 
Näin kesän kynnyksellä tuntuu siltä, että yhä useampi koi-
ranomistaja kerää jätökset talteen, mistä suuret kiitokset! 
Muistammehan myös, että paitsi koirien, myös kissojen pi-
täminen vapaana on kiellettyä. 
 

ILKIVALLASTA RIKOSILMOITUS 
 
Olemme ilkivallan jäljiltä jälleen maalanneet Pitkäjärventien 
mäessä olevan varastorakennuksemme (entinen kioski) se-
kä kunnostaneet yhden ilmoitustauluistamme. Yhdistyk-
semme tekee ilkivallasta aina rikosilmoituksen. 



  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Linja-auto Vantaantien (nyk. Pitkäjärvenranta) ja Pitkäjär-
ventien risteyksessä talvella 1951 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Laaksolahden jäähallin rakennusvaihe toukokuussa 1978 
(kuva Kalevi Saukkonen) 
 
 

YHDISTYKSEMME TÄYTTÄÄ 70 VUOTTA 
 
Oma asukasyhdistyksemme, Laaksolahden huvilayhdistys 
LHY ry, täyttää tänä vuonna kunnioitettavat 70 vuotta. Seu-
raa tiedotteitamme ja ilmoitustaulujamme, niin tiedät missä 
ja miten syksyllä juhlimme. 

 

 



LENTOMELUN MITTAUSTULOKSIA NETISSÄ 
 
Finavia (www.finavia.fi) on avannut lentoliikenteen seuraa-
miseen uuden palvelun (http://webtrak.bksv.com/hel). Se 
tarjoaa karttanäkymän mm. yksittäisten lentokoneiden reit-
tiin ja korkeuteen noin 70 kilometrin sisällä Helsinki-Van-
taan lentoasemasta. Meidän kannaltamme mielenkiintoista 
on päästä seuraamaan Laaksolahteen saamamme melun-
mittausaseman lukemahistoriaa. Reaaliaikainen seuranta on 
myös mahdollista, mutta turvallisuussyistä tunnin viiveellä. 

 
AILA-VENE VESILLE 
 
Pitkäjärven kokkorannassa säilytettävä Aila-soutuveneem-
me on tämän tiedotteen tullessa jakeluun jo todennäköisesti 
päässyt vesille; se on ollut kuivatelakalla kölivaurion kor-
jaamiseksi.  
 
Venettä vuokrataan yhdistyksen jäsenille pelastusliiveineen 
hintaan 5 €/vrk. Vuokrausta hoitaa puolestamme Laakso-
lahdentien M-Market. 
 

LIITY HUVILAYHDISTYKSEN JÄSENEKSI 
 
Voit liittyä yhdistyksemme jäseneksi maksamalla jäsenmak-
sun (15 €/vuosi) tilille IBAN FI08 1478 3000 7289 51. 
 
Maksaessasi kirjoita nimesi ja osoitteesi viestikenttään, jotta 
saamme tarvittavat tiedot jäsenrekisteriin. Ilmoita halutes-
sasi myös sähköpostiosoitteesi. 
 
Lisätiedot Jukka Laukkanen, puh. 0500 999 594, 
sähköposti jukka.laukkanen[ät]talouskolmio.fi 
 
 

Laaksolahden huvilayhdistys LHY ry 
info[ät]laaksolahti.fi 

www.laaksolahti.fi 


