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KEVÄTKOKOUSKUTSU 
 
Laaksolahden huvilayhdistys LHY ry:n sääntömääräinen 
kevätkokous pidetään  
tiistaina 28.4.2009 klo 18.00 Laaksolahden 
monitoimitalossa (Lähdepurontie 2). 
 
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. 
 
 
TERVETULOA! 
 
Lisätiedot: Marjo Matikka  
puh. 050 300 1327, sähköposti marjo.matikka@luukku.com 
 
 
 
Simaa ja sirkushuveja 29.4.2009 
 
Jupperin koulu viettää lukukaudella 2008 - 2009  
70-vuotisjuhliaan.  
 
Jupperin koulun 70-vuotisjuhlavuoden kunniaksi perinteinen 
Simaa ja sirkushuveja -tapahtuma järjestetään wanhanajan 
kylämarkkinahengessä keskiviikkona 29.4 Jupperin koululla 
klo 18.00 alkaen. 
 
 
 



Espoon Kartanokierros 4.4.2009 
  
LHY järjestää Espoon kartanokierroksen lauantaina 
4.4.2009 kello 11.00 alkaen. Lähtö on Laaksolahden 
monitoimitalon edestä. Paluu retkeltä on noin kello 17.00.  
 
Käymme retken aina tutustumassa joidenkin kartanoiden 
sisätiloihin ja bussin siirtymätaipaleilla oppaamme Mari 
Nevalainen kertoo matkan varrella olevien kartanoiden 
historiaa. Matkan aikana pysähdymme Bastvikin 
kartanossa, jossa on mahdollisuus ostaa kahvi ja muut 
pientä purtavaa.  
 
Retken hinta yhdistyksen jäseniltä on 20 euroa ja muilta 25 
euroa henkilöltä. 
 
Ilmoittaudu viimeistään 28.3.2009 mennessä Marjo 
Matikalle puh. 050-300 1327 tai 
marjo.matikka@luukku.com  
 
 
 
Kartanoromantiikkaa ja salakuljetusta  
Retki Viroon 16.5.2009 
 
05:30 Lähtö Monitoimitalolta kohti Länsisatamaa 
 
07:30-09:30 Helsinki – Tallinna, Tallink Superstar 
 
Tallinnaan saavuttua matka jatkuu Viron pohjoisimmalle 
niemelle Viinistun pieneen yli 600-vuotiaaseen kaupunkiin. 
Tapaamme oppaamme ja aloitamme mielenkiintoisen 
kierroksemme Lahemaan kansallispuiston alueella, jossa 
päivän aikana kuulemme salakuljetustarinoita sekä 
vierailemme kahdessa merkittävässä kartanossa. Viinistussa 



tutustumme paikalliseen taidemuseoon, jossa on esillä mm. 
kylässä syntyneen Jaan Manitskin töitä.  
 
Viinistusta matkamme jatkuu Palmsen kartanoon ja siihen 
tutustumisen jälkeen edelleen Sagadiin. Sagadin kartanossa 
nautimme myös kolmen ruokalajin maittavan lounaan.  
 
Lounaan jälkeen suuntamme hieman etelään Rakveren 
kaupunkiin. Rakveressa vierailemme pellava- ja 
puuvillakangastehtaan myymälässä, jonka valikoimissa on 
tabletteja, pöytäliinoja, pyyheliinoja, saunatakkeja, mattoja 
ja verhoja – ja tietenkin edulliseen hintaan. Rakveressa jää 
myös omaa aikaa kaupungilla kiertelyyn ja muihin 
tuliaisostoksiin. 
 
21:00-23:00 Tallinna – Helsinki, Tallink Star 
 
noin klo 24.00 paluu takaisin kotikulmille  
 
Matkan hinta on LHY:n jäseniltä 100 € /hlö ja  
muilta 120 € /hlö.  
 
Hinta sisältää: bussikuljetukset Laaksolahdesta 
Laaksolahteen, laivamatkat Helsinki – Tallinna – Helsinki, 
ohjelman mukaiset opastukset ja vierailut 
sisäänpääsymaksuineen sekä 3 ruokalajin lounaan Sagadin 
kartanossa.  
 
Ilmoittaudu viimeistään 16.4.2009 Marjo Matikka gsm 
050-300 1327 tai e-mail: marjo.matikka@luukku.com. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
LIITY HUVILAYHDISTYKSEN JÄSENEKSI! 
 
Liity nyt Laaksolahden huvilayhdistyksen jäseneksi! 
Liittyminen tapahtuu maksamalla jäsenmaksu (10 €/vuosi) 
tilille 147830-728951. Maksaessasi kirjoita nimesi ja 
osoitteesi viestikenttään, jotta saamme tarvittavat tiedot 
jäsenrekisteriin. 
 
Lisätiedot: Jukka Laukkanen puh. 0500 999 594, sähköposti 
jukka.laukkanen@talouskolmio.fi 
 
 
 
 
LHY:n hallitus vuonna 2009 
 
Marjo Matikka, puheenjohtaja 
puh. 050 – 300 1327, marjo.matikka@luukku.com 
 
Mika Holmström, varapuheenjohtaja 
puh. 0400-418 919, mika.holmstrom@iki.fi 
 
Jukka Laukkanen, rahastonhoitaja, puh. 0500 – 999 594 
 
Lasse Gustafsson, talkoovastaava 
puh. 0400 – 458 167, lasse.gustafsson@kolumbus.fi 
 
Heli Alppivuori, sihteeri 
Marianne Sundell, tilaisuusvastaava 



Anne Koskela, tiedottaja 
Erkki Torkkeli, kaavoitusvastaava 
Janne Kylli, netti- ja perinnevastaava 
 
Varajäsenet:  
Harri Hämäläinen  
Kari Kuisma 


