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KEVÄTKOKOUSKUTSU 
 
Laaksolahden huvilayhdistys ry:n sääntömääräinen 
kevätkokous pidetään maanantaina 31.3.2008 klo 18.30 
Laaksolahden monitoimitalossa (Lähdepurontie 2). 

 
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. 
 
Aloitamme illan luennolla Kodin ja asuinalueen 
turvallisuus, jonka tulee pitämään Espoon poliisilaitokselta 
Elina Hännikäinen.  
 
TERVETULOA! 
 
Lisätiedot: Marjo Matikka 
puh. 050 300 1327, sähköposti marjo.matikka@luukku.com 
 
 
KIRPPUTORI la 29.3.2008 kello 10.00 – 
14.00 Laaksolahden monitoimitalolla 
 
LHY ja Pitkäjärven naisosasto järjestävät yhdessä 
kirpputoritapahtuman Laaksolahden monitoimitalolla 
lauantaina 29.3.2008 kello 10.00 – 14.00. 
 
Pöytävuokra on 10 euroa/pöytä. Pöytävaraukset Marjo 
Matikka (marjo.matikka(at) luukku.com) tai gsm 050-300 
1327 viimeistään 23.3.2008 mennessä. 
 



Puffetissa kahvia ja pullaa, makkaraakin löytyy grillistä. 
 
TULE MYYMÄÄN TAI TEKEMÄÄN LÖYTÖJÄ! 
 
 
LAULUILTA ma 7.4.2008 klo 18.00 alkaen 
Jupperin koulun ruokasalissa 
 
Lauluilta 7.4.2008 kello 18.00 alkaen Jupperin koulun 
ruokasalissa eli Vellikellossa. Lauluiltaa on säestämässä Kari 
Juolan orkesteri.  
 
Tilaisuuden järjestää Pitkäjärven VPK:n veteraanit yhdessä 
Espoon palokuntaveteraanien kanssa. 
 
 
ESPOON KARTANOKIERROKSET 
la 17.5., 7.6., ke 27.8., la 30.8. ja 
13.9.2008 
 
Kartanokierroksen aikana tutustutaan lähemmin Albergan, 
Gumbölen, Bodomin ja Espoon kartanoiden historiaan. 
Lisäksi siirtymämatkoilla esitellään matkan varrelle jääviä 
kartanoita mm. Kilo, Bell, Gloms, Träskända, Lövkulla, 
Bensuls, Oittaa, Pakankylä ja Margreteberg. Opastuksessa 
käsitellään Espoon ja sen kartanoiden ja niiden asukkaiden 
historiaa ja nykypäivää, arkkitehtuuria ja puistoja.  
Lounas ja kahvit omalla kustannuksella. 
 
Kierroksille on vapaa pääsy. Oikeus mahdollisiin muutoksiin 
kartanokierroksen ohjelmassa on järjestäjällä. Oppaana 
kierroksilla on Mari Nevalainen.  
 
Kierroksiin on ennakkoilmoittautuminen. Ilmoittautumiset 
Espoon matkailuun puh. 8164 7230 tai e-mail 
tourist@espoo.fi. Ilmoittautumiset pyydetään tekemään 



vähintään viikkoa ennen kierroksen alkamista. Retket 
lähtevät ennakkotiedosta poiketen TAPIOLASTA. 
Tarkemman osoitteen saat ilmoittautumisen yhteydessä. 
 
 
RETKI  Aboa Vetukseen ja Ars Novaan 
SEKÄ Caribin kylpylään 17.5.2008 klo 8.00 
 
8.00 lähtö Laaksolahden monitoimitalolta Turkuun 
 
10.00 tutustuminen Aboa Vetukseen ja Ars Novaan.  
10.15 alkaa noin tunnin opastettu kierros Aboa Vetuksen 
arkeologis-historiallisella puolella ja sen jälkeen on vapaata 
aikaa tutustua myös Ars Novan näyttelyihin.  
 
12.30 vierailu Luostarinmäen käsityöläismuseossa 
 
13.45 lounas Aurajoen rannalla sijaitsevan terassiravintola 
Vaakahuoneen maittavasta saaristolaispöydästä.  
 
15.00-17.30 iltapäiväuinti kylpylä Caribiassa  
 
17.45 lähtö paluumatkalle 
 
n. 20.00 saapuminen Espooseen 
 
Retken hinta on 45 eur/hlö yhdistyksen jäseniltä ja muuten 
60 eur/hlö. Alle 13 v lapset 7 euron alennus retken 
hinnasta.  
 
Retken hintaan sisältyy pääsymaksu, opastukset, ruokailu 
ja bussikuljetus.  
 
Sitovat ilmoittautumiset 15.4.2008 mennessä Marjo Matikka 
gsm 050-300 1327 tai e-mail marjo.matikka 
(at)luukku.com  
 



HUVILAPUISTON POLUN 
PERUSKUNNOSTUS 
 
Huvilapuiston polun peruskunnostus on ollut työn alla 
syksystä -07 ja se on edennyt vaiheeseen, jossa polku on 
saanut uuden linjauksensa, leveämmän ja turvallisemman 
muotonsa sekä metallikaiteen alarinteen puoleiselle 
reunalleen. 
 
Alkavan kevään aikana polun pintakerros tasoitetaan sekä 
"epävirallinen oikopolku" entisille portaille rakennetaan. 
Polku varustetaan myös tarvittavin liikenne- ja opasmerkein 
ja kunnostussuunnitelmaan liittyvät "puistotyöt" 
istutuksineen hoidetaan kevään edistyessä. Polun 
perusparannustöistä vastaa Espoon kaupungin Tekninen 
keskus/katu- ja viherpalvelut -yksikkö. 
 
LIITY HUVILAYHDISTYKSEN JÄSENEKSI! 
 
Liity nyt Laaksolahden huvilayhdistyksen jäseneksi. 
Liittyminen tapahtuu maksamalla jäsenmaksu (10 €/vuosi) 
tilille 800018 - 264419. Maksaessasi kirjoita nimesi ja 
osoitteesi viestikenttään, jotta saamme tarvittavat tiedot 
jäsenrekisteriin. Lisätiedot: Jukka Laukkanen puh. 0500 
999 594, sähköposti jukka.laukkanen@talouskolmio.fi 
 
¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤  
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Metsänvartijantie 7 C 1 
02720 ESPOO (Laaksolahti) 



 


