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OKTOBERFEST KUTSUU VIIHTYMÄÄN!
Järjestämme saksalaistyyppiset Oktoberfest-juhlat perjantaina 28.10.2016 klo 18:30-23:30 Viherlaaksossa ravintola Lagunan tunnelmallisessa kellarissa. Kaikki yhdistyksen
jäsenet sekä heidän vieraansa ovat tervetulleita!
Hintaan 38 €/hlö sisältyy aiheenmukainen ruokatarjoilu sekä kolme juomaa. Ikäraja on 18 vuotta.

Ilmoittaudu heti sähköpostitse
tilaisuudet[ät]laaksolahti.fi ja
maksa illallismaksu 38 €/hlö
yhdistyksen tilille
FI08 1478 3000 7289 51
viimeistään 14.10.2016. Ilmoita
nimesi maksun viestikentässä.

HARRASTUSNÄYTTELY JOKAVUOTISEKSI
Pidimme elokuun viimeisenä sunnuntaina näyttelyn alueemme harrastusmahdollisuuksista. Paikalle oli saapunut
kiitettävä määrä näytteilleasettajia, mutta yleisö ei vielä
täysin löytänyt tilaisuutta. Ensi vuonna uudelleen!

PITKÄJÄRVEN VPK 80 VUOTTA
Onnittelemme VPK:tamme 80-vuotispäivän johdosta ja kiitämme kaikesta yhteistyöstämme! Juhlavuonna Palokunnan paloaseman käytössä olevat tilat ovat kaksinkertaistuneet paremmin vastaamaan monipuolista ja aktiivista toimintaa.
KEVÄÄN KARAMZIN-MONOLOGIN TUOTTO VPK:LLE
Lähialueellamme toimivat seitsemän asukasyhdistystä järjestivät 22.5.2016 monologinäytelmän Aurora K – Rakkaudesta hyväntekeväisyyteen. Yhdistykset ovat yksimielisesti
päättäneet lahjoittaa näytelmästä saadun tuoton 281,65 euroa täysimääräisesti Pitkäjärven VPK:lle. Lahjoittajina ovat
Jupperin Omakotiyhdistys, Veinin Omakotiyhdistys, Lähderanta Kilta, Rastaalan omakotiyhdistys, Lippajärveläiset, Viherlaaksolaiset ja Laaksolahden huvilayhdistys LHY.

LAAKSOLAHDEN KIRJASTO 25 VUOTTA
Laaksolahden kirjaston avaamisesta tulee syyskuussa kuluneeksi 25 vuotta. Onnea!
Kirjastossa on paljon mielenkiintoista ohjelmaa, esim. kirjaillassa 28.9.2016 ministeri Raimo Sailas kertoo toiminnastaan talouden etulinjassa.
Kirjastolla on nyt omatoimiaukioloajat. Kirjastokortilla ja
pin-koodilla pääsee kirjastoon joka päivä (myös viikonloppuisin) klo 7-22. Henkilökuntaa on paikalla ma ja ke klo 1420 sekä ti, to ja pe klo 10-16.
SYYSKOKOUSKUTSU
Laaksolahden huvilayhdistys LHY ry järjestää syyskokouksensa Laaksolahden monitoimitalolla (Lähdepurontie 2) tiistaina 22.11.2016 klo 19.30, mikä ystävällisenä kutsuna
ilmoitettakoon. Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat. Tervetuloa mukaan vaikuttamaan myös hallitustyöskentelyn kautta sekä erilaisissa työryhmissä.
LIITY JÄSENEKSI – TUE ASUKASYHDISTYSTÄSI
Tule mukaan asukasyhdistykseen ja tue sen toimintaa. Voit
liittyä yhdistyksemme jäseneksi maksamalla jäsenmaksun
(15 €/vuosi) tilille FI08 1478 3000 7289 51.
Maksaessasi kirjoita nimesi ja osoitteesi viestikenttään, jotta saamme tarvittavat tiedot jäsenrekisteriin.

JOULUINEN SISUSTUSMATKA TURKUUN 26.11.2016
Lauantaina 26.11.2016 suuntaamme Laaksolahdesta
kohti Turkua klo 8:30. Päivän ensimmäinen vierailupaikkamme on Ylhäisten Sisustustehdas Salossa, jossa perehdytään mattoihin ja kuullaan niiden ominaisuuksista sekä materiaaleista. Lisäksi sisustustehtaalla on runsaasti kankaita,
tapetteja ja huonekaluja.
Salosta matka jatkuu Turun sataman kupeeseen, 1890luvun telakkarakennuksessa sijaitsevaan sisustuspuoti Aveliaan. Valikoimissa on mm. lasitavaraa, valaisimia, mattoja,
kynttilöitä ja huonekaluja.
Lounaalle istahdamme Hus Lindmanissa, jossa myös kuulemme esityksen joulusomistuksesta. Lounaan jälkeen jatkamme Paimioon, Adalmiinan Helmi -sisustuskauppaan.
Vanhassa navetassa majaansa pitävästä puodista löytyy talonpoikaisantiikkia sekä sisustustuotteita mm. Skandinaviasta ja Englannista.
Takaisin Laaksolahdessa olemme noin klo 18:30.
Retken hinta on 105 €/hlö; siihen sisältyvät bussikuljetukset, ohjelmassa mainitut vierailut, suolainen aamukahvi Ylhäisten sisustustehtaalla sekä noutopöytälounas Hus Lindmanissa.
Sitovat ilmoittautumiset 11.11.2016 mennessä sähköpostitse tilaisuudet[ät]laaksolahti.fi tai puhelimitse Marianne
Sundell 050 5975 661. Osallistumismaksu suoritetaan yhdistyksen tilille FI08 1478 3000 7289 51. Ilmoita nimesi
maksun viestikentässä.
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