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TIEDOTE 4/2000
PERHERETKI JOKIOISTEN MUSEORAUTATIELLE
Lähdemme koko perheen retkelle tutustumaan Jokioisten hienoon museo-rautatiehen sunnuntaina
27.8.2000. Pääsemme matkustamaan vanhan höy-ryveturin vetämänä läpi kauniin
lounaishämäläisen maalaismaiseman ja tu-tustumaan elävään rautatiehistoriaan. Kirsti Torniainen
on onnistunut järjes-tämään asiantuntevan ja meille räätälöidyn oppaan matkalle.
Varatkaa retki koko perheelle! Mukaan mahtuu vielä, mutta paikat täytetään
ilmoittautumisjärjestyksessä. Pidä kiirettä! Liput vain 65 mk/hlö, sisältäen matkat Laaksolahdesta,
pääsylipun junaan ja opastuksen.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset: Kirsti Torniainen, puh. 599 192.
JUHANNUSAATON KOKKOJUHLAT
Huvilayhdistys järjestää perinteiset juhannusjuhlat kokonpolttoineen ns. Kokkorannassa eli
Pitkäjärventien ja Pitkäjärvenrannan risteyksessä. Tilai-suus alkaa juhannusaattona 23.6. klo 19.30
lipunnostolla, elävää musiikkia ja tanssia on tarjolla klo 20.00 - 23.00. Buffetista saat makkaraa,
kahvia, pullaa ja virvokkeita. Kokko sytytetään kello 22.30.
Tervetuloa kaikki mukaan yhteisiin juhliimme!
KOKONRAKENNUSTALKOOT KE 21.6. KLO 18
Kokonrakennustalkoot järjestetään keskiviikkona 21.6. klo 18.00 alkaen. Kokkoon sopivaa
puuainesta voi tuoda Kokkorantaan lauantain 17.6. ja keskiviikon 21.6. välisenä aikana.
Orapihlaja- tai muita piikkisiä oksia em-me kuitenkaan valitettavasti voi ottaa vastaan.
... JA JUHANNUSJUHLIEN SIIVOUSTALKOOT MA 26.6. KLO 18
Juhannuksen jälkeisenä maanantaina siivoamme sitten talkoilla juhlien jät-tämät jäljet.
Kokoonnumme Kokkorannassa klo 18.00. Jos joskus siivoajia olisi yhtä paljon kuin juhlijoita ja
sotkijoita...
Lisätiedot ja ilmoittautumiset vapaaehtoistehtäviin: talkoovastaava Mikko Hietala, puh. 590727.
Talkoisiin osallistuminen ei edellytä ilmoittautumista.
AILA-VENE VESILLÄ
Huvilayhdistyksen Aila-soutuvene on laskettu Pitkäjärveen. Venettä saavat vuokrata kaikki
yhdistyksen jäsenet 25 markan vuorokausihin-taan. Varauskirja ja veneen avain ovat vanhan tavan
mukaisesti Ma-san kioskilla Laaksolahdentiellä. Lisätiedot puheenjohtaja Marjo Matikalta, puh.
509 5670.
KAUNIS PITKÄJÄRVENRANTA VIRKISTYSKÄYTÖSSÄ
Oletteko kävelleet tai pyöräilleet Pitkäjärvenrannan päästä päähän? Nyt kun tien läpiajo on
estettynä, kaikkia vaarantava ralliautoilu on saatu kuriin ja tuo kaunis Kuninkaantien osa sille
kuuluvaan arvoonsa. Käykää ihaile-massa maisemia ja nauttimassa ulkoilusta!
NAAPURIVALVONTA ARVOSSAAN LOMA-AIKANA

file:///C:/Users/holmmika/Desktop/Temp/LHY_Tiedote_4_2000.html

25.4.2014

Tiedote 4/2000

Page 2 of 2

Näin kesälomien alkaessa muistutamme naapurivalvonnan tärkeydestä pien-taloalueella. Kerro
naapurillesi milloin olet poissa ja mistä sinut saa kiinni. Pyydä naapuriasi ottamaan postisi talteen
ja tekemään elämisen merkkejä pihalle. Ja jos itse huomaat epämääräistä liikettä naapurisi pihalla,
ilmoita siitä hänelle ja tarvittaessa suoraan poliisille, puh. 10022.
YHDISTYKSEN JÄSENMAKSUSTA JA YHDISTYKSEEN LIITTYMISESTÄ
Edelliseen tiedotteeseen oli pujahtanut kontaktihenkilövirhe.
Yhdistyksemme jäsenmaksuasiat ja osoiterekisterin ylläpidon hoitaa talou-denhoitajamme Tuula
Sevón, Etelätie 9, 02710 ESPOO, puh. 596 721.
SYKSYN LEHTEEN KIRJOITUKSIA, VALOKUVIA JA ILMOITUKSIA
Julkaisemme jälleen syksyllä lehden, teemaksi olemme tällä kertaa valin-neet alueellamme olevat
harrastusmahdollisuudet ja -aktiviteetit. Uskomme tämän aiheen kiinnostavan paitsi uusia, myös
vanhempiakin laaksolahtelai-sia.
Jos sinulla on tähän teemaan tai johonkin muuhun liittyvä idea artikkeliksi, tai jos itse haluat
toimia kirjoittajana, ota yhteyttä yhdistyksen tiedottajaan, Mika Holmströmiin. Lehden toimitus
kaipaa myös valokuvia erilaisista laaksolahtelaisista tapahtumista.
Mikan tavoitat numerosta 0400-418919 ja sähköpostiosoitteesta mi-ka.holmstrom@iki.fi. Lehden
ilmoitushankinnasta vastaa Tuomas Sundell, puh. 050-378 5212, sähköposti
tuomas.sundell@catella.fi.
Laaksolahden huvilayhdistyksen hallitus toivottaa kaikille laaksolahtelaisil-le hyvää, kaunista ja
virkistävää kesää!
Ja muistattehan, että niin juhannuksena kuin muulloinkin vesille mennään vain selvin päin, ja
silloinkin pelastusliivien kanssa. Näytetään itse mallia lapsillemme.
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