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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 20.6. klo 20, ja kokko syty-

tetään klo 22.  Tervetuloa! 

 

 

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 17.6. ja keskiviikkona 18.6. klo 17–21 kokon ja 

tanssilavan rakentamiseksi 

– juhannusaattona 20.6. klo 19–23 mm. kahvinmyyntiin 

– maanantaina 23.6. 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 heti yhteyttä, jos sinulla on järjestyksenvalvo-

jakortti ja ehdit olla juhannusaattona paikalla: Mika Holm-

ström, puh. 0400 418919, mika.holmstrom@iki.fi.  



 

 

KUIVIA OKSIA KOKON RAKENTAMISEEN 
 

Juhannuskokkoon soveltuvia kuivia oksia voi toimittaa kok-

korantaan tiistaina 17.6. 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 458 381. 

 

HUVILAPUISTO 
 

Huvilapuistoon (Toisen huvilatien kupeessa) suunnitellaan 

3,5 m leveää kivituhkapintaista puistoraittia: valaistun puis-

toraitin varrelle tulisi kolme penkkiä ja pari puistoroskako-

ria. Yhdistyksemme on lähettänyt Espoon kaupungille posi-

tiiviset kommentit suunnitelmasta. Suunnitelman toteutuk-

selle ei ole vielä aikataulua, mutta se tapahtunee vasta vie-

reisten katujen rakentamisen yhteydessä tai sen jälkeen. 

 

KIRKKOVENEITÄ PITKÄJÄRVELLÄ 
 

Espoon seurakuntayhtymän seurakunnat järjestävät Pitkä-

järven uimarannalla kirkkovenesoututapahtuman lauantaina 

30.8. klo 10–14. Meille on ilmoitettu, että myös yleisöllä on 

mahdollisuus päästä kokeilemaan soutamista. 

 

VALTAKUNNALLINEN KIRPPISPÄIVÄ 
 

Valtakunnallinen kirppispäivä on lauantaina 24.5.2014, ken-

ties innokkaita laaksolahtelaisiakin kiinnostaisi vaikka pitää 

autotallikirppistä omalla pihallaan?  Siivouspäivällä ei ole vi-

rallista järjestäjää, vaan jokainen tapahtumaan osallistuja 

on oman tapahtumansa järjestäjä. 

 

Lisätiedot www.siivouspaiva.com 



 

 

HUVILAYHDISTYKSELLE UUDET NETTISIVUT 
 

Olemme uudistaneet nettisivumme www.laaksolahti.fi. Ker-

romme niillä ajankohtaisista tapahtumista, alueemme har-

rastusmahdollisuuksista sekä julkaisemme mielenkiintoista 

historiatietoa sanoin ja kuvin. Käykää tutustumassa ja an-

takaa palautetta! 

 

 

 
 

 

 

 

JÄÄHALLIN RAKENTAMINEN VIIVÄSTYY 
 

Tämänhetkisen tiedon mukaan Laaksolahden urheilukentän 

suuremman, käyttökiellossa olevan jäähallin tilalle rakenne-

taan uusi halli aikaisintaan vuonna 2018. Jääpulan helpot-

tamiseksi Espoon kiekkoilun tuki ry:n tavoitteena onkin sitä 

ennen rakentaa 3-kaukaloinen harjoitusjäähalli Leppävaa-

raan Perkkaalle kaupungin vuokratontille. Kohteen raken-

nustyöt on määrää käynnistää jo tänä vuonna ja tilat on 

tarkoitus ottaa käyttöön 30.6.2016 mennessä. 



 

 

 
STARS SHOW LINNANMÄEN PEACOCKISSA 
 

Tule mukaan teatteriretkelle!  Olemme varanneet 40 lippua 

Stars Show'sta, suositusta, revyymäisestä imitaatioesityk-

sestä torstaille 18.9.2014. Bussikuljetus Laaksolahden 

jäähallin parkkipaikalta lähtee klo 17.30, ja palaamme sa-

maan paikkaan n. klo 22.30. 

 

Lipun hinta kuljetuksineen on yhdistyksemme jäsenille 57 €. 

 

Nopeat syövät hitaat ja vain 40 ensimmäistä mahtuu mu-

kaan. Sitovat ilmoittautumiset 

mieluiten sähköpostitse tilaisuudet@laaksolahti.fi 

tai puhelimitse Marianne Sundell, puh. 050 597 5661. 

 

AILA-VENE VESILLÄ 
 

Pitkäjärven kokkorannassa säilytettävä Aila-soutuveneem-

me on jo päässyt vesille. Venettä vuokrataan yhdistyksen 

jäsenille pelastusliiveineen hintaan 5 €/vrk. Vuokrausta hoi-

taa puolestamme Laaksolahdentien M-Market. 

 

LIITY HUVILAYHDISTYKSEN JÄSENEKSI 
 

Tue oman asukasyhdistyksesi toimintaa. Voit liittyä yhdis-

tyksemme jäseneksi maksamalla jäsenmaksun (15 €/vuosi) 

tilille IBAN FI08 1478 3000 7289 51. 

Maksaessasi kirjoita nimesi ja osoitteesi viestikenttään, jot-

ta saamme tarvittavat tiedot jäsenrekisteriin. Ilmoita ha-

lutessasi myös sähköpostiosoitteesi. 

 

_____________________________________ 
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