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KUTSU KEVÄTKOKOUKSEEN 
 
Laaksolahden huvilayhdistys LHY ry pitää sääntömääräisen 
kevätkokouksensa tiistaina 17.4.2012 klo 18.00 Laakso-
lahden monitoimitalolla (Lähdepurontie 2), mikä ystävällise-
nä kutsuna ilmoitettakoon. Kokouksessa käsitellään sään-
töjen määräämät asiat. 
 

PIENTALOASUNTOJEN JÄTEHUOLLOSTA 
 
Kevätkokouksen jälkeen 17.4. klo 19.00 Hannoa Oy:n 
edustaja tulee kertomaan meille turvallisesta jätehuollosta 
ja tehokkaasta kierrätyksestä pientaloalueilla. Tervetuloa! 
 

ETSIMME JUHANNUSJUHLIIN TALKOOVÄKEÄ 
 
Juhannuksena poltamme jälleen kokkoa Pitkäjärvellä ja juh-
limme kesän taittumista. Tervetuloa suunnittelemaan ohjel-
maa ja kokonrakennusta tiistaina 22.5. klo 19.00 Laak-
solahden monitoimitalolle. 
 
Kaikki alueen vanhat ja uudet asukkaat ovat tervetulleita 
mukaan! Kahvitarjoilu. 
 
Tarvitsemme myös lisää järjestyksenvalvojia, ja maksamme 
kurssimaksun puolestasi, jos sitoudut mukaan juhannus-
aattona. Ota yhteyttä Mika Holmströmiin, 
mika.holmstrom[ät]iki.fi tai puh. 0400 418919. 

 



 
SISUSTUSMATKA TURKUUN TOUKOKUUSSA 
 
Lauantaina 12.5. järjestämme sisustusaiheisen päiväret-
ken Turkuun. Vietämme päivän Turku Design Festival  -tun-
nelmissa tutustuen näyttelyihin ja myyjäisiin ja kuulemme 
suunnittelijoiden näkemyksiä tulevan kesän sisustustyyleis-
tä. 
 
Lähtö on Laaksolahdesta klo 8.00 ja paluu noin klo 18.30. 
Tarkempi ohjelma tulee kotisivuillemme www.laaksolahti.fi 
viikolla 14. 
 
Retken hinta on yhdistyksemme jäseniltä 40 eur/hlö, muilta 
45 eur/hlö. Hintaan sisältyvät bussikuljetukset ja lounas 
sekä kohde-esittelyt.  
 
Ilmoittautumiset 23.4. mennessä 
Marianne Sundell, sähköposti sundellmarianne[ät]gmail.com 
tai puh. 050 597 5661. 
 
ESPOONJOEN YLÄJUOKSULLE PATIKOIMAAN 
 
Sunnuntaina 27.5. patikoimme yhdessä pitkin keväistä 
Glimsjokea tutustuen sen jokiluontoon ja joenvarsimetsiin. 
Kävelyreitin pituus on noin 2 km. 
 
Kokoonnumme Espoon Järvenperän Träskändan kartano-
puiston sillalla klo 10.00, ja retki päättyy Jorvinkosken 
sillalle noin klo 12.30. Retkipäivää voi halutessaan jatkaa lä-
heisen talomuseo Glimsin lastenpäivän merkeissä. Pukeudu 
säänmukaisiin vaatteisiin ja jalkineisiin, ja ota mukaan pie-
net retkieväät. 
 
Ilmoittautumiset 16.5. mennessä  
Marianne Sundell, sähköposti sundellmarianne[ät]gmail.com 
tai puh. 050 597 5661. 



 
PELASTUSLIIVIT AILA-VENEESEEN 
 
Hankimme jäsenillemme vuokrattavaan Aila-veneeseemme 
ensi soutukaudeksi pelastusliivit. Laaksolahdentien M-kaup-
pias on ystävällisesti luvannut sponsoroida osan hankinta-
hinnasta, josta suuri kiitos hänelle! 

 
NIMIKOIKAA KOKKORANNAN VENEENNE 
 
Kokkorannassa makaa paljon huonokuntoisina veneitä, joita 
ei ole aikoihin käytetty. Lumien sulettua toivomme Espoon 
kaupungin vievän vanhat veneet pois, joten varautukaa 
kiinnittämään omiin, käytössä oleviin veneisiinne selkeä ja 
säänkestävä lappu, jossa on nimenne ja puhelinnumeronne. 

 
LIITY HUVILAYHDISTYKSEN JÄSENEKSI 
 
Liity nyt Laaksolahden huvilayhdistys LHY ry:n jäseneksi 
maksamalla jäsenmaksu (10 €/vuosi) tilille 
IBAN FI08 1478 3000 7289 51. 
 
Maksaessasi kirjoita nimesi ja osoitteesi viestikenttään, jotta 
saamme tarvittavat tiedot jäsenrekisteriin. Ilmoita halutes-
sasi myös sähköpostiosoitteesi.  
 
Lisätiedot Jukka Laukkanen, puh. 0500 999 594, 
sähköposti jukka.laukkanen[ät]talouskolmio.fi 
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