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KOKOUSKUTSU
Laaksolahden huvilayhdistys LHY ry järjestää sääntömääräisen
kevätkokouksensa Laaksolahden monitoimitalolla tiistaina 1.9.2020
klo 18.30. Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat.
MONITOIMITALO ON PALAAMASSA NORMAALIAIKAAN
Koronapandemian sulkema Laaksolahden monitoimitalo on
palaamassa arkeen. Päivystäjämme on heinäkuuta lukuun
ottamatta paikalla tiistaisin ja torstaisin klo 16.00 – 19.30.
HAE TYÖPAIKKAA ITSE TAI ANNA VINKKI:
Yhdistyksemme hoitaa Espoon kaupungin puolesta Laaksolahden
monitoimitalon (Lähdepurontie 2) vuokraamisen. Haemme nyt
OSA-AIKAISTA PÄIVYSTÄJÄÄ
vakinaiseen työsuhteeseen (7 h/vko)
elokuun alusta tai sopimuksen mukaan.
Päivystäjän tulee sitoutua päivystämään monitoimitalolla joka
tiistai ja torstai klo 16.00 – 19.30 (heinäkuuta, hiihtolomaa ja
pyhäpäiviä lukuun ottamatta). Edellytyksenä on täysi-ikäisyys,
PC-toimistotyökalujen hyvä käyttöosaaminen ja
erinomainen oma-aloitteisuus ja tunnollisuus.
Kysy lisää sähköpostilla hallitus@laaksolahti.fi
tai puhelimitse Mika Holmström, puh. 0400 418919.
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Jäsenille ja heidän vierailleen:
VENERETKI PENTALAAN LAUANTAINA 15.8.2020
Jos vain pandemiatilanne sallii, järjestämme lauantaina 15.8.2020
n. klo 11.30 – 17.30 retken saaristomuseo Pentalaan.
Alustava ohjelmamme:
11.30 Bussikuljetus Laaksolahdesta Suomenojan venesatamaan
Venematka Pentalaan (yksityiskuljetus)
Opastettu kierros
Ruokailu ravintola Paven'issa (varmistuu myöhemmin)
Veneellä takaisin Suomenojalle (yksityiskuljetus)
17.30 Paluu takaisin Laaksolahteen bussikuljetuksella
Matkaa tahdittaa hovihanuristimme Johannes Niskanen!
Hinta kuljetuksineen ja lounaineen on 70 €/hlö. Mukaan mahtuu n.
40 nopeinta ilmoittautujaa. Ilmoittaudu siis heti ja viimeistään 5.8.
sähköpostilla tilaisuudet@laaksolahti.fi tai puhelimitse Erkki Torkkeli, puh. 050 392 6710 tai Mika Holmström, puh. 0400 418919.
Lähetämme tarkennetun
ohjelman ja maksuohjeet
noin viikkoa ennen retkeä.

Kuvia Pentalasta

JUHANNUSJUHLIA EI VOITU JÄRJESTÄÄ TÄNÄ VUONNA

PITKÄJÄRVI KUNTOON

Viime vuonna kokko jäi polttamatta metsäpalovaroituksen takia,
mutta saimme kuitenkin pidettyä mukavat juhlat. Tänä vuonna
juhlat jäivät koronapandemian takia kokonaan väliin. Perimätiedon mukaan ne ovat jääneet viimeksi pitämättä 1950-luvulla; kertokaa, jos muistatte historiaa tarkemmin!

Pitkän tähtäimen suunnitelmassamme on yhdessä Espoon ja Vantaan kaupunkien ja muiden asukasyhdistysten kanssa vaikuttaa
huonokuntoisen Pitkäjärvemme puhdistumiseksi.

Yleensä huhtikuussa pidetty juhannusjuhlien talkoolaisten ilta
sekin siirtyi ensi vuoteen, samoin touko-kesäkuun vaihteeseen
suunnittelemamme puutarhamatka Viroon.
BUSSILINJA 321 ON SÄILYMÄSSÄ!
Länsiväylä-lehden mukaan HSL on taipumassa asukkaiden ja Espoon kaupungin vaatimuksiin bussilinjan 321 säilyttämiseksi, tosin
harvennetuin vuorovälein eikä lainkaan sunnuntaisin.
KIRJELMÖINTIÄ
Olemme yhdessä naapuriasukasyhdistysten kanssa kirjelmöineet
− Viherlaakson terveysaseman puolesta ja
− Pitkäjärven ja Lippajärven realis sen ja toimenpiteisiin johtavan
kunnostamissuunnitelman aikaansaamiseksi.
JÄSENMAKSUT
Vanhoille jäsenille on maaliskuussa postitettu jäsenmaksukirje.
Uudet jäsenet: tervetuloa yhdistykseen! Voitte liittyä maksamalla
vuosijäsenmaksun (15 €/hlö) Laaksolahden huvilayhdistys LHY ry:n
tilille IBAN FI08 1478 3000 7289 51. Kirjoita nimesi ja postiosoitteesi viestikenttään, jotta saamme tarvittavat yhteystiedot
yhdistyksen jäsenrekisteriin.
Jäsenrekisteritiedustelut: Jukka Laukkanen, puh. 0500 999594

Ota yhteyttä, jos sinulla on kiinnostusta ja mahdollisuus toimia
projektitiimissämme!
Lisätiedot: Matti Peltola, puh. 040 705 1191.

