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Huomaa muuttunut päivä: 
 

LAAKSOLAHDEN HUVILAYHDISTYS RY:N KEVÄTKOKOUS 

 

Laaksolahden huvilayhdistys pitää sääntömääräisen kevätkokouksensa 

Laaksolahden monitoimitalolla maanantaina 29.3.2004 klo 18.30, joka ys-

tävällisenä kutsuna ilmoitettakoon. Kokouksessa käsitellään sääntöjen mää-

räämät asiat. 

 

Pyydämme huomaamaan, että kokouspäivä on muuttunut edellisen tiedot-

teen ilmestymisen jälkeen. 

 

Lisätiedot Marjo Matikka, puh. 050 – 300 1327,  

sähköposti marjo.matikka@luukku.com. 

 
 

ESPOON KARTANOKIERROS LAUANTAINA 8.5.2004 

 

Lauantaina 8.5. lähdemme opastetulle kierrokselle tutustumaan espoolaisiin 

kartanoihin; matkalla pysähdymme lounaalle tai kahville jossakin kartanois-

ta. Kartanokierros on maksuton Laaksolahden huvilayhdistyksen, Jupperin 

omakotiyhdistyksen, Pitkäjärven VPK:n ja Veinin omakotiyhdistyksen jä-

senille, muilta peritään 10 euron osanottajamaksu. Mahdollinen ruokailu tai 

kahvi on osanottajien itsensä kustannettava. 

 

Lähtö Laaksolahden monitoimitalon edestä klo 10.00, paluu n. klo 14. 

 

Sitovat ilmoittautumiset 4.4.2004 mennessä Marjo Matikalle, 

puh. 050 – 300 1327, sähköposti marjo.matikka@luukku.com.
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TAPAHTUMAKALENTERI 

 

Ke 17.3.2004 klo 18 

Jupperin koulu 

KKK-VANHEMPAINKAHVILA 

Koko kylä kasvattaa -teema jatkuu tänäkin ke-

väänä. Asiantuntijalääkäri ja lastenpsykiatri Rai-

sa Cacciatore pitää alustuksen aiheesta ”Miten 

tuen lapsen ja nuoren itsetuntoa ja itsenäistymis-

tä.” Ovimaksu 2 €. Lastenhoito järjestetty tilai-

suuden ajaksi.  

Lisätiedot Eeva-Riitta Puomio, puh. 050 – 531 

9219, sähköposti eeva-riitta.puomio@sci.fi. 

Ma 29.3.2004 klo 18.30 

Laaksolahden monitoimi-

talo 

HUOMAA 

MUUTTUNUT 

PÄIVÄ 

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 

Laaksolahden huvilayhdistys pitää sääntömää-

räisen kevätkokouksensa. Kokouksessa käsitel-

lään sääntöjen määräämät asiat.  

Lisätiedot Marjo Matikka, puh. 050 – 300 1327, 

sähköposti marjo.matikka@luukku.com. 

Ti 30.3.2004 klo 18 

Laaksolahden kirjasto 

KIRJALLISUUSILTA 

Alustajana kirjailija Claes Andersson. Tilaisuu-

dessa mahdollisuus ostaa kahvia ja teetä. Järjes-

täjänä Laaksolahden kirjaston ystävät ry. 

Lisätiedot Marjo Matikka, puh. 050 – 300 1327, 

sähköposti marjo.matikka@luukku.com. 

La 8.5.2004  

klo 10.00 – n. 14.00 

Lähtö Laaksolahden mo-

nitoimitalon edestä klo 

10.00 

ESPOON KARTANOKIERROS 

Lähdemme opastetulle kierrokselle tutustumaan 

espoolaisiin kartanoihin; matkalla pysähdymme 

lounaalle tai kahville jossakin kartanoista. Kar-

tanokierros on maksuton yhdistysten (Laakso-

lahden huvilayhdistys, Jupperin omakotiyhdis-

tys, Pitkäjärven VPK ja Veinin omakotiyhdistys) 

jäsenille, muilta peritään 10 euron osanottaja-

maksu. Mahdollinen ruokailu tai kahvi on osan-

ottajien itsensä kustannettava. 

Sitovat ilmoittautumiset 4.4.2004 mennessä 

Marjo Matikalle, puh. 050 – 300 1327, sähkö-

posti marjo.matikka@luukku.com 

Toukokuun alku KKK-siivoustalkoot 

22.–24.6.2004 JUHANNUSJUHLATALKOOT 

Pe 25.6. Juhannusaatto PERINTEISET JUHANNUSJUHLAT 
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Su 15.8.2004  

klo 10.00 – n. 16.00 

Lähtö Laaksolahden mo-

nitoimitalon edestä klo 

10.00 

RETKI  HYVINKÄÄN 

RAUTATIEMUSEOON 

Ohjelma alkaa Hyvinkäällä kello 11.00. Retki on 

maksuton yhdistysten (Laaksolahden huvilayh-

distys, Jupperin omakotiyhdistys, Pitkäjärven 

VPK ja Veinin omakotiyhdistys) jäsenille, muil-

ta peritään 10 € osanottajamaksu. Mahdollinen 

ruokailu tai kahvi on osanottajien itsensä kus-

tannettava. 

Lisätiedot ja ilmoittautumiset Kirsti Torniainen, 

puh. 599 192. 

Syyskuu 

Laaksolahden kirjasto 

SYYSKUINEN KIRJASTOILTA 

Järjestäjänä Laaksolahden kirjaston ystävät ry. 

Loka-marraskuu KYLPYLÄRETKI  TURKUUN 

Käymme ensin tutustumassa johonkin museoon, 

ja sen jälkeen kylvemme kylpylähotelli Caribi-

assa. 

Lisätiedot Marjo Matikka, puh. 050 – 300 1327, 

sähköposti marjo.matikka@luukku.com. 

Ma 29.11.2004 klo 18.30 

Laaksolahden monitoimi-

talo 

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN  VUOSIKOKOUS 

Laaksolahden huvilayhdistys pitää sääntömää-

räisen syyskokouksensa, joka ystävällisenä kut-

suna ilmoitettakoon. Kokouksessa käsitellään 

sääntöjen määräämät asiat. 
 

Useat tilaisuuksista järjestetään yhteistyössä alueen muiden asukasyhdistys-

ten (Jupperin omakotiyhdistys, Veinin omakotiyhdistys) sekä muiden alu-

een järjestöjen (Pitkäjärven VPK, Laaksolahden Martat, Jupperin koulu, 

Jupperin päiväkoti, Laaksolahden kirjaston ystävät) kanssa. 
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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 Janne Väänänen 

puh. 040 – 750 7859, sähköposti janne.vaananen@tellabs.com 

 

 

KOTISIVUT 

 

Jos sinulla on pääsy Internetiin, käypä kotisivuillamme osoitteessa 

www.laaksolahti.fi. Anna palautetta ja kerro, mitä muuta haluaisit sivuil-

tamme löytää! 

 

 

VAROKAA HEIKKOJA JÄITÄ! 

 

Pitkäjärven jää on nyt suurelta osin hyvin vahvaa, mutta ei kaikkialta! Va-

rokaa mm. laskuojien suita ja järven kunnossapitoon liittyviä hapetuskohtia. 

 

 

KOIRIEN KIINNIPITÄMINEN JA JÄTÖSTEN KORJAAMINEN 

 

Näin kevään kynnyksellä haluaisimme jälleen muistuttaa kaikkia koiria sii-

tä, etteivät tekisi tarpeitaan toisten tonteille tai portinpieliin. Voisitte myös 

pyytää isäntiänne ja emäntiänne korjaamaan jätöksenne. 

 

Ja muistavathan isännät ja emännät pitää sekä kissat että koirat kytkettyinä! 

Irrallaan juoksentelevat lemmikit kun saattavat aiheuttaa hankalia ja jopa 

vaarallisia tilanteita kanssakulkijoille. Ihmisten allergiat ja eläinpelot on 

myös syytä tiedostaa. Yrittäkäämme yhdessä enemmän huomioida toinen 

toisiamme, niin meillä kaikilla on parempi ja mukavampi olla! 

 

Iloista kevättä kaikille! 
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