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TIEDOTUSTILAISUUS LAAKSOLAHDENTIEN 
PERUSPARANNUSPROJEKTISTA 
 
Maanantaina 26.4.2010 klo 18.00 Espoon kaupungin 
edustaja tulee kertomaan meille Laaksolahdentien peruspa-
rannusprojektin suunnitelmista. Tilaisuus järjestetään Laak-
solahden monitoimitalolla ennen kevätkokoustamme. 
 
Tule mukaan kuuntelemaan! 
 
 

KUTSU KEVÄTKOKOUKSEEN 
 
Laaksolahden huvilayhdistys LHY ry pitää sääntömääräisen 
kevätkokouksensa maanantaina 26.4.2010 klo 19.00 
Laaksolahden monitoimitalolla (Lähdepurontie 2), joka ystä-
vällisenä kutsuna ilmoitettakoon. Kokouksessa käsitellään 
sääntöjen määräämät asiat. 
 
 

MONITOIMITALO REMONTISSA KESÄN 
 
Espoon kaupunki korjaa Laaksolahden monitoimitalon lattian 
alla olevat vesivahingot ja mm. uusii talon ilmastointia. 
Remontti alkaa näillä näkymin toukokuussa ja alustavan 
aikataulun mukaan valmistuu elokuun lopussa. Remontin 
aikana monitoimitalo ei ole käytettävissä. 
 

 



 
 

Vain jäsenille: 
KESÄRETKI KIVIKELLARINMÄELLE 
 
Järjestämme lauantaina 12.6.2010 kesäretken Janakka-
lan Kivikellarinmäen kotiseutumuseoon. Olemme pääosin ul-
kotiloissa, joten varautukaa säänmukaisin varustein. Retki 
sopii myös lapsille. 
 
Retkiohjelma la 12.6.2010: 
  9.30 Lähtö Laaksolahden monitoimitalolta 
11.00 Tervetuliaiskahvit Kivikellarinmäellä 
11.30 Opastettu kierros ja vapaata yhdessäoloa 
14.30 Lounas 
16.30 Lähtö Kivikellarinmäeltä 
18.00 Paluu Laaksolahteen 
 
Paikkoja on rajoitetusti. Retki on tarkoitettu vain Laaksolah-
den huvilayhdistyksen ja Jupperin Omakotiyhdistyksen jäse-
nille sekä heidän perheenjäsenilleen. Hinta on aikuisilta 25 
euroa ja korkeintaan 10-vuotiailta lapsilta 15 euroa sisältä-
en kuljetukset, sisäänpääsyn, opastuksen ja kahvit sekä hy-
vän lounaan. 
 
Ilmoittautumiset viimeistään 20.5.2010 
Marjo Matikka, puh. 050 300 1327, 
sähköposti marjo.matikka[ät]luukku.com 
 
Lisätiedot Kivikellarinmäestä: 
www.kolumbus.fi/kivikellarinmaki 



 
 

LIITY HUVILAYHDISTYKSEN JÄSENEKSI! 
 
Liity nyt Laaksolahden huvilayhdistys LHY ry:n jäseneksi! 
Liittyminen tapahtuu maksamalla jäsenmaksu (10 €/vuosi) 
tilille 147830-728951. Maksaessasi kirjoita nimesi ja 
osoitteesi viestikenttään, jotta saamme tarvittavat tiedot 

jäsenrekisteriin. Ilmoita halutessasi myös sähköpostiosoit-

teesi. 

Lisätiedot Jukka Laukkanen, puh. 0500 999 594, 
sähköposti jukka.laukkanen[ät]talouskolmio.fi 
 

HALUATKO SÄHKÖPOSTIA LHY:LTÄ? 
 
Huvilayhdistyksen jäsenet voivat ilmoittaa sähköpostiosoit-
teensa sähköistä tiedottamista varten Jukka Laukkaselle, 
sähköposti jukka.laukkanen[ät]talouskolmio.fi. 
 

HALLITUKSEN SÄHKÖPOSTIOSOITE 
 
Huvilayhdistyksen hallitus on ottanut käyttöön sähköposti-
osoitteen hallitus[ät]laaksolahti.fi. Kaikki kysymykset, ideat 
ja kommentit ovat tervetulleita! 
 

JÄSENETUJA TARJOAVAT YRITYKSET 
 
Seuraavat yritykset ovat ilmoittaneet antavansa alennusta 
yhdistyksemme jäsenille. Alennuksen saamiseksi ilmoita 
kassalla nimesi ja jäsennumerosi. 
– Bike Planet, Varisto  
– Espoon Kehys ja Lasi, Viherlaakso 
– Espoon Väri, Viherlaakso  
– Kaihdinmaailma, Espoo ja Vantaa 
– Kannelsalo Ky, Viherlaakso  
– Puukeskus, Petikko 
– Värisilmä Espoo, Muurala 



LHY:N ENSIAPUPAKKAUKSIA MYYNNISSÄ 
 
Hanki itsellesi tai lahjaksi kodin ensiapupakkaus LHY:n lo-
golla hintaan 15 euroa/pakkaus. Ensiapupakkauksia on 
myynnissä monitoimitalolla päivystysaikoina tiistaisin ja 
torstaisin klo 15.00–18.30 siihen asti, kunnes monitoimita-
lon remontti alkaa. 
 
Ensiapupakkauksen sisältö: ihoteippi, 10 kpl laastareita, en-
siapuside, 2 kpl sidetaitoksia, kolmioliina, sakset, 2 kpl ker-
takäyttökäsineitä, pinsetit, elvytyssuoja, 2 kpl haavapyyh-
keitä, ensiapuohjeet 
 
 

KIRPPUTORI 
 
Tervetuloa tekemään hyviä ostoksia Laaksolahden monitoi-
mitalon kirpputorille lauantaina 17.4.2010 klo 10–13. 
 
Lisätiedot Marjo Matikka, puh. 050 300 1327, 
sähköposti marjo.matikka[ät]luukku.com 
 
 

TARVITSEMME JUHANNUSJUHLIIN 
JÄRJESTYKSENVALVOJIA 
 
Laaksolahden huvilayhdistyksen hallitus pyytää alueen 
asukkaiden ystävällistä talkooapua perinteisten juhannus-
juhliemme mahdollistamiseksi: tarvitsemme lisää järjestyk-
senvalvojia. 
 
Onko sinulla jo järjestyksenvalvojakortti tai haluaisitko saa-
da sellaisen? 
 
Ota yhteyttä Mika Holmströmiin, puh. 0400 418919, 
sähköposti mika.holmstrom[ät]iki.fi. 


