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HUVILAYHDISTYS 60 VUOTTA: 

TERVETULOA KAIKKI JUHLIMAAN! 

 

Laaksolahden huvilayhdistys täyttää kunniakkaat 60 vuotta. Toivotamme 

kaikki alueen asukkaat tervetulleiksi mukaan juhliin! 

 

Päivävastaanotto lauantaina 25.10.2003 klo 13 – 15 

 

Lauantaina 25.10.2003 kello 13 – 15 pidämme Laaksolahden monitoimita-

lolla avoimien ovien päivät. Tervetuloa kahville ja keskustelemaan muiden 

alueen asukkaiden kanssa sekä kuuntelemaan lasten lauluesityksiä. 

 

Päivävastaanotolle ei tarvita ennakkoilmoittautumista. 

 

Iltajuhla lauantaina 25.10.2003 klo 18.30 – 23.00 

 

Iltajuhlan pidämme samana päivänä niin ikään Laaksolahden monitoimita-

lolla. Ruokailun lisäksi ohjelmassa on arvovaltainen juhlapuhe, lasten kir-

joitus- ja piirustuskilpailun palkintojenjako sekä tietysti elävää musiikkia. 

 

Iltajuhlaan osallistuminen edellyttää 20 euron hintaisen illalliskortin lunas-

tamista etukäteen. Illalliskortteja saa monitoimitalolta tiistaisin ja torstaisin 

kello 14 – 18 torstaihin 16.10. asti. 

 

Tervetuloa! 

Lisätiedot Kirsti Torniainen, puh. 599 192. 

 

 



 

 

 

LAAKSOLAHDEN MONITOIMITALON VUOKRAUS 

 

Laaksolahden monitoimitalon vuokrausjärjestelyt ovat heinäkuun alussa 

siirtyneet Espoon kaupungilta huvilayhdistyksellemme. Talon vuokraus hoi-

tuu helpoiten käymällä itse monitoimitalolla (päivystys tiistaisin ja torstaisin 

klo 14 – 18), puhelimitse puh. 8163 5001 (samaan päivystysaikaan) tai säh-

köpostitse osoitteella laaksolahti.monitoimitalo@espoo.fi. 

 

 

HUVILAYHDISTYKSELLÄ UUSI NUORISOSTIPENDIRAHASTO 

 

Laaksolahden huvilayhdistys on 60-vuotisjuhliensa kunniaksi perustanut 

nuorisostipendirahaston. Rahastosta yhdistys jakaa oman alueemme lapsille 

ja nuorille stipendejä ja palkintoja kannustukseksi esimerkiksi koulutyöstä 

ja hyvästä käytöksestä. 

 

Rahaston kartuttamiseksi otamme mielellämme vastaan lahjoituksia; pank-

kitili on Sampo 800012-70932263. 

 

Lisätiedot Tuula Sevón 

puh. 040 – 585 0101, sähköposti tuula.sevon@pp.inet.fi. 

 

 

LAAKSOLAHDEN KIRJASTON YSTÄVÄT RY PERUSTETTU 

 

Alueen asukkaiden aktiivit ovat perustaneet yhdistyksen vaikuttaakseen 

Laaksolahden kirjaston säilymiseen ja asukas- ja asiakaslähtöiseen kehittä-

miseen. Perustamiskokous pidettiin 9.9., ja puheenjohtajaksi valittiin Anna-

Ester Liimatainen-Lamberg. Kirjastossa kerätään nimiä kirjaston säilyttämi-

seksi; nimilista luovutetaan kaupunginvaltuustolle ennen ensi vuoden talo-

usarvioesityksen käsittelyä. 

 

Lisätiedot Marjo Matikka, puh. 050 – 300 1327,  

sähköposti marjo.matikka@luukku.com. 
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ONKO KENELLÄKÄÄN KUVIA JUHANNUSJUHLIEN UINNISTA? 

 

Menneen kesän juhannusjuhlissa sattui pieni haveri: huvilayhdistyksen pu-

heenjohtaja ja pari muuta jäsentä onnistuivat molskahtamaan märiksi, kun 

olivat lähdössä veneellä kokkoa sytyttämään. Useita henkilöitä oli ympärillä 

ja salamavalot välähtelivät: löytyisikö näitä valokuvia keneltäkään huvi-

layhdistyksen arkistoon ja mahdollisesti lehdissämme tai kotisivuillamme 

julkaistavaksi? 

 

Vastaukset Marjo Matikka, puh. 050 – 300 1327,  

sähköposti marjo.matikka@luukku.com. 

 

 

URHEILUSEUROJEN JA MUIDEN YHDISTYSTEN VANHOJEN 

PAPEREIDEN ARKISTOINTIPYYNTÖ 

 

Suomen Urheiluarkiston arkistonhoitaja Heli Yrjänäinen (varhaisten lap-

suusvuosiensa laaksolahtelainen hänkin) on lähettänyt yhdistyksemme jäse-

nen Kari Pohjakallion kautta pyynnön laaksolahtelaisille urheiluseuroille ja 

muille yhdistyksille siitä, että vanhat pöytäkirjat ja muu paperimateriaali 

toimitettaisiin oman alansa arkistoon. Maassamme on kaksitoista keskusar-

kistoa, joihin asiakirjat mielihyvin vastaanotetaan; Helsingin Olympiasta-

dionilla sijaitseva Suomen Urheiluarkisto on näistä yksi. 
 

Lisätiedot Marjo Matikka, puh. 050 – 300 1327,  

sähköposti marjo.matikka@luukku.com. 



 

 

 

JÄSENMAKSUT 

 

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 Tuula Sevón 

puh. 040 – 585 0101, sähköposti tuula.sevon@pp.inet.fi. 

 

 

JÄSENETUJA 

 

Laaksolahden huvilayhdistyksen jäsenille tarjotaan seuraavat edut: 

– Esso (polttoöljy) 

– Puukeskus, Kilo 

– Värisilmä, Viherlaakso 

– Kannelsalo Ky (-15 %, ei tarjoustuotteet). 

 

Laaksolahden huvilayhdistys on Espoon Omakotiyhdistysten Keskusjärjes-

tön (EOK) jäsenyhdistys, ja sitä kautta huvilayhdistyksen jäsenet saavat etu-

ja seuraavista yrityksistä: 

– K-Rauta, Espoon Keskus 

– OP-Puu 

– Puukeskus 

– Rauta-Jaakko 

– Stark 

– Värisilmä, Espoo Muurala. 


