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KOKO PERHEEN LINNA- JA KYLPYLÄRETKI 
 
Laaksolahden huvilayhdistys järjestää yhdessä naapuriasukasyhdistysten 
kanssa retken lauantaina 2.12.2006 Hämeen linnaan ja Aulangon kylpylään. 
 
Ohjelma: 
8.30  Lähtö linja-autolla Laaksolahden monitoimitalolta 
8.40  Lähtö bussilinja 24:n päätepysäkiltä (Tammipääntie) 

10.00  Opastettu kierros Hämeen linnassa 
12.00 Lounas ravintola Piparkakkutalossa 
13.00 Lyhyt kaupunkikierros linja-autolla 
13.30 Kylpeminen Aulangon kylpylässä 
15.30 Iltapäiväkahvi Aulangon kylpylässä 
16.00 Linja-auto lähtee kotiinpäin 
17.15 Paluu Laaksolahteen 
 
Retken hinta huvilayhdistyksen jäseniltä ja heidän perheenjäseniltään on 
vain 35 €/hlö. Jos tilaa jää, muutkin ovat tervetulleita mukaan hintaan 60 
€/hlö. Kuljetukset, opastukset, pääsymaksut, lounas ja kahvit sisältyvät hin-
taan. 
 
Lisätiedot ja ilmoittautumiset 9.11. mennessä Marjo Matikalle, 
puh. 050 300 1327, sähköposti marjo.matikka@luukku.com. 
Ilmoittautuessasi kerro, tuletko kyytiin monitoimitalolta vai 24:n pääte-
pysäkiltä. 
 

mailto:marjo.matikka@luukku.com


HUVILAYHDISTYS YRITTÄÄ EDELLEEN JÄRJESTÄÄ 
KESKUSTELUTILAISUUTTA LENTOMELUSTA 
 
Olemme yrittäneet järjestää, yhdessä naapuriasukasyhdistysten kanssa, kes-
kustelutilaisuutta asuinaluettamme häiritsevästä lentomelusta. Emme kui-
tenkaan valitettavasti vielä ole saaneet järjestettyä Finavian (ent. Ilmailulai-
tos) edustajaa paikalle. Espoon ympäristölautakunnan ja Uudenmaan ympä-
ristökeskuksen edustajat ovat valmiit saapumaan paikalle. 
 
Tiedotamme heti, jos ja kun saamme keskustelutilaisuuden aikataulutettua. 
Siihen asti voimme jatkaa mielipiteidenvaihtoa Internet-keskustelupalstal-
lamme osoitteessa www.laaksolahti.fi. 
 
SYYSKOKOUSKUTSU 
 
Laaksolahden huvilayhdistys ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään 
Laaksolahden monitoimitalossa (Lähdepurontie 2) keskiviikkona 
29.11.2006 klo 18.30, joka ystävällisenä kutsuna ilmoitettakoon. Kokouk-
sessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat. 
 
Huomaa, että päivä on muuttunut alustavasta suunnitelmasta. 
 
Lisätiedot Marjo Matikka 
puh. 050 300 1327, sähköposti marjo.matikka@luukku.com 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kuttulammen kauneutta 
 elokuussa 



KAUPUNGIN VASTAUS HUVILAHARJUNKUJAN JA 
PORRASKUJAN KUNNOSTUKSESTA JA KUNNOSSAPIDOSTA 
 
Kuten aiemmassa tiedotteessamme kerroimme, Laaksolahden huvilayhdis-
tys lähetti 17. tammikuuta Espoon kaupungin tekniselle lautakunnalle kir-
jeen, jossa selvitettiin kevytliikenneväylien käytön ympärivuotista merki-
tystä asukkaille. Ehdotimme 
– Huvilaharjunkujan osalta välitöntä pikakunnostusta ja hiekoitusta talvi-
liukkailla sekä kujan peruskorjausta auraus- ja hiekoituskelpoiseksi sekä 
– Porraskujan talvikunnossapitoa (lumenpoisto ja hiekoitus). 
Perustelimme molempien kujien jatkuvaa käyttötarvetta mm. monien käyt-
täjäryhmien kulkutarpeella bussipysäkeille. 
 
Tekninen keskus on 25.9.2006 vastannut seuraavasti: 
 

Huvilapuiston peruskorjaus ja Ensimmäisen Huvilakujan kunnossapito 
 
   Olette 22.2.2006 saapuneessa kuntalaisaloitteessanne esittäneet Hu-
vilapuistossa kulkevan polun peruskorjausta sekä Ensimmäisen Huvi-
lapolun (Porraskuja) ympärivuotista kunnossapitoa. 
   Huvilapuiston perusparannuksen suunnittelu on tarkoitus aloittaa 
vuoden 2006 aikana. Peruskorjauksen toteutuksen ajankohta ei ole vie-
lä selvillä, mutta kohde pyritään saamaan lähivuosien rakentamisoh-
jelmaan. 
   Teknisellä keskuksella ei ole resursseja käsin tehtävään kunnossapi-
toon, joten Ensimmäistä Huvilapolkua ei voida ottaa talvikunnossapi-
toon. 
   Pahoittelemme vastauksen viipymistä. 

 
Huvilayhdistys pyrkii kuitenkin edelleen myötävaikuttamaan tarvittavien 
korjausten alkamiseen. 
 
Lisätiedot Kalevi Toivola, 
puh. 0400 708 409, sähköposti kalevi.toivola@kolumbus.fi 
 



 
 
TAPAHTUMAKALENTERI 
 
Ke 29.11. klo 18.30 
Laaksolahden monitoi-
mi-talo, Lähdepurontie 2 

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 
Laaksolahden huvilayhdistys pitää sääntömää-
räisen syyskokouksensa. (Huomaa, että päivä on 
muuttunut alustavasta suunnitelmasta!) 

La 2.12. klo 8.30–17.15 LINNA- JA KYLPYLÄRETKI 
Teemme retken Hämeen linnaan ja Aulangon 
kylpylään. 

Avoin KESKUSTELUTILAISUUS 
LENTOMELUSTA 

 
 
LIITY HUVILAYHDISTYKSEN JÄSENEKSI! 
 
Liity nyt Laaksolahden huvilayhdistyksen jäseneksi ja jos suinkin ehdit, tu-
le myös mukaan toimimaan alueemme eduksi. Liittyminen tapahtuu mak-
samalla jäsenmaksu (10 €/vuosi) tilille 800018 - 264419. Maksaessasi kir-
joita nimesi ja osoitteesi viestikenttään, jotta saamme tarvittavat tiedot jä-
senrekisteriin. Lisätiedot Jukka Laukkanen 
puh. 0500 999 594, sähköposti jukka.laukkanen@talouskolmio.fi 
 
 

OSTA MAINOSTILAA TÄSTÄ TIEDOTTEESTA 
 
Myymme mainostilaa tästä tiedotteesta. Ota yhteyttä Mika Holmströmiin, 
puh. 0400 418 919, sähköposti mika.holmstrom@iki.fi. 
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