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HUVILAYHDISTYS HAASTAA ALUEEN ASUKKAAT: 

HANKITAAN YHDESSÄ VPK:LLE DEFIBRILLAATTORI! 

 

Laaksolahden huvilayhdistys,  Jupperin omakotiyhdistys, Kanta-Espoon 

seurakunnan Laaksolahden alue, Laaksolahden Martat, Pohjois-Espoon Lei-

jonat ja Pitkäjärven VPK kokoavat yhdessä 22000 markkaa defibrillaattorin 

hankintaa varten. Defibrillaattorin avulla VPK:n ensivasteryhmä voi poistaa 

sydänlihaksen kammiovärinän, jonka jälkeen sydämellä on edellytykset 

käynnistyä normaalisykkeeseen joko itsestään tai paineluelvytyksen avulla. 

Laite tulee olemaan Pitkäjärven VPK:n käytössä.  

 

Laaksolahden huvilayhdistys ry. on päättänyt aloittaa haastekeräyksen lah-

joittamalla tarkoitukseen 5000 markkaa!  

 

Vastaa nyt sinä haasteeseen sopivaksi katsomallasi summalla. Vastaamalla 

edesautat nopean avun saamista lähialueen sydänkohtauksen uhreille. Hän 

voi olla naapurisi tai vaikka oman perheesi jäsen.  

 

Voit tehdä lahjoituksen Pitkäjärven VPK:n tilille MERITA 135030-

1416484 kirjoittamalla viestikenttään sana "lahjoitus" sekä kertomalla osoit-

teesi, johon VPK voi lähettää kummikirjan. Pronssikummikirjan saa 250 

markan lahjoituksella, hopeakummin kirjan 500 markan lahjoituksella. Kul-

takummiksi pääset 1000 markan summalla. Hopea- ja kultakummin lahjoi-

tussumma tarjoaa lahjoittajalle myös oikeuden halutessaan liittyä Pitkäjär-

ven VPK:n ainaisjäseniksi. Jos haluat ainaisjäsenyyden, mainitse siitä lah-

joituksen yhteydessä.  Auta VPK:ta pelastamaan ! 
 



112-PÄIVÄ 11.2. KLO 12–15 JUPPERILAISTEN KANSSA 

 

Jupperin omakotiyhdistys ja Laaksolahden huvilayhdistys järjestävät 112-

päivän, joka nimensä mukaisesti pidetään sunnuntaina 11.2. klo 12–15 Jup-

perin niityllä (Pitkäjärvenrannan ja Rantatien kulmassa oleva urheilukenttä, 

ns. surffirannan vieressä).  

 

Tiedossa on VPK:lta tulta, liekkejä ja savua: TV-palosimulaattori eli näytös 

miten palava TV sammutetaan; moottoriruiskulla ruiskuttelua; jauhesam-

muttimen käyttöä käytännössä; ja palovaroittimen asennusohjausta. VPK 

myy myös sammuttimia, sammutinpeitteitä ja palovaroittimia. Jupperin 

omakotiyhdistys ja Laaksolahden huvilayhdistys myyvät kahvia ja grilli-

makkaraa; tiedossa on myös arpajaiset ja kilpailuja lapsille. 

 

Myynnistä saatava tuotto lahjoitetaan VPK:lle defibrillaattorin hankintaan.  

Kaikki mukaan 11.2. klo 12! 

 

ALUEELLE UUDET HÄLYTINLAITTEET? 

 

Saamamme tiedon mukaan Lähderannassa sijaitseva yleishälytin korvataan 

helmikuun aikana kahdella uudella, joista toinen sijoitetaan Jupperin koulun 

katolle. Hälyttimiä testataan asennuksen jälkeen, sen jälkeen entiseen mal-

liin eli joka kuukauden 15. päivä tai sitä seuraavana arkipäivänä. Aluehäly-

tyskeskus tiedottaa asiasta myös lehdissä. 

 

KAHVIASTIASTO LAINATTAVISSA 

 

Huvilayhdistys lainaa jäsenilleen veloituksetta 48 hengen kahviastiastoa. 

Astiasto on valmiina kuljetuslaatikoissa. Lisätiedot: Marjo Matikka, puh. 

5095670 tai 050-3001327, sähköposti marjo.matikka@pp.nic.fi. 

 

ANTEEKSIPYYNTÖ LEHDEN MYÖHÄSTYMISESTÄ 

 

Olemme pahoillamme joulun alla ilmestyväksi tarkoitetun tiedotelehtemme 

myöhästymisestä, joka johtui erinäisistä teknisistä ongelmista. Parempi kui-

tenkin myöhään kuin ei milloinkaan.  – Toivottavasti lehdestä on ollut kai-

kille iloa! 
 
 



KIRSTI KYSYY TOIVEITA TÄMÄN VUODEN RETKIKSI 

 

Viime vuonna kävimme mm. konsertissa ja tutustuimme Jokioisten hienoon 

museorautatiehen. Missä haluatte tänä vuonna käydä?  Tilaisuusemäntämme 

Kirsti Torniainen ottaa mielellään vastaan toiveita ja ideoita puhelinnume-

rossa 599192. 

 

HUVILAYHDISTYKSEN HALLITUKSEN TYÖNJAOSSA 

UUDELLEENJÄRJESTELYJÄ 

 

Talousvastaavamme Tuula Sevónin muutettua väliaikaisesti ulkomaille hä-

nen tehtäviään on ryhtynyt hoitamaan Harri Luomala. 

 

Tässä uusittu hallituksen yhteystietolista: 
 

Marjo Matikka 

puheenjohtaja 

Kuttulammentie 1 A 

02730  ESPOO 

puh. 509 5670 

gsm  050 - 300 1327 

marjo.matikka@pp.nic.fi 

Mika Holmström 

varapuheenjohtaja, 

tiedotus ja julkaisut 

Kuudes järvikuja 3 

02730  ESPOO 

puh. 594 617 

gsm  0400 - 418 919 

mika.holmstrom@iki.fi 

Arja Kontio 

sihteeri 

Kuudes järvikuja 4 

02730  ESPOO 

puh. 566 3637 

gsm 0400 - 410 734 

Harri Luomala 

talousvastaava; 

talkoovastaava oto 

Etelärinne 5 

02710  ESPOO 

puh. 512 4435 

gsm 040 - 561 3548 

Ilkka Pohjanoksa 

perinnevastaava 

Hirsitie 32 

02720  ESPOO 

puh. 590 039 

gsm 0400 - 411 861 

(Tuula Sevón 

virkavapaalla) 

  

Tuomas Sundell 

kaavavastaava 

Pitkäjärvenranta 20 

02730  ESPOO 

 

gsm  0400 - 378 5212 

Kalevi Toivola 

ympäristövastaava 

Toinen huvilatie 11 

02730  ESPOO 

puh. 595 731 

gsm 0400 - 708 409 

Kirsti Torniainen 

tilaisuusemäntä 

Pitkäjärvenranta 12 

02730  ESPOO 

puh. 599 192 

 

 
 

 



JÄSENMAKSUT 

 

Liity nyt Laaksolahden huvilayhdistyksen jäseneksi! Liittyminen tapahtuu 

maksamalla jäsenmaksu (50 mk/vuosi) tilille 800018 - 264419. Ja vanhoja 

jäseniä muistutamme maksamaan jäsenmaksunsa ajallaan. Kirjoita nimesi ja 

osoitteesi viestikenttään maksaessasi, jotta saamme tarvittavat tiedot jäsen-

rekisteriin. 

 

Jäsenmaksu- ja jäsenrekisteriasioissa auttaa talousvastaava Harri Luomala, 

puh. 5124435 tai 040-5613548. 

 

 

ALUEEN ASUKKAITA PYYDETÄÄN TALKOOTYÖRYHMÄÄN 

 

Hallituksessa alunperin talkoovastaavaksi nimitetyn Harri Luomalan siirryt-

tyä hoitamaan yhdistyksen talousasioista tiedustelemme muiden jäsenten 

halukkuutta ryhtyä hoitamaan talkootehtäviä. 

 

Vuoden suurin ja tärkein talkooprojekti on juhannusjuhla, jonka toteuttami-

sessa tarvitsemme kaikkien alueen asukkaiden apua. 

 

Lisätiedot: Marjo Matikka, puh. 5095670 tai 050-3001327, sähköposti 

marjo.matikka@pp.nic.fi. 

 


