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TIETOISKU KODIN TURVALLISUUDESTA 
syyskokouksen yhteydessä 23.11.2009 
Laaksolahden monitoimitalolla 
 
17.30 alkaen Kidde Finland Oy:n edustaja esittelee 
kodin paloturvallisuuteen liittyviä tuotteita ja myy 
tuotteita tarjoushintaan.  
 
18.20-18.45 Olli Lehtinen kertoo kodin 
paloturvallisuudesta. Esityksessä nähdään palovideo 
(palon kehittyminen oikeissa olosuhteissa, 7 min.) ja 
käsitellään ennakkosuunnittelua, uloskäyntejä, 
palovaroittimia, alkusammutuskalustoa ja palotilanteessa 
toimimista. 
 
18.45 -19.15 Ari Toivonen Espoon Turvapalvelusta 
kertoo kodin murtosuojauksesta  
Securitas Direct hälytys- ja vartiointipalvelut kodin ja 
perheen turvaksi. Faktoja tarran takana - Helppokäyttöinen 
langaton hälytysjärjestelmä. Asennus ja avaimet käteen 
koulutus. Hälytyskeskus ja asiakaspalvelu päivystää 24 h. 
Ilmaiset vartijakäynnit.  Ja mikä parasta, hinnoiltaan joka 
kodin saatavilla!  
 
Kokouksen jälkeen on mahdollisuus kuulla 
sammuttimien huollosta ja mahdollisuus saada 
tarjous sammuttimen huollosta edulliseen hintaan. 



Myynnissä myös ensiapupakkauksia. 
Etsitkö uutta harrastusta? 
Tässä lista alueemme harrastustoiminnasta: 
 

- jalkapallo: FC89 (www.fckasiysiespoo.fi) 
- jääkiekko: EKS (www.espoonkiekkoseura.fi) 
- ringette: EKS (www.espoonkiekkoseura.fi) 
- tennis: Laaksolahden tennishalli ja ETS (Espoon 

tennisseura) (www.espoontennisseura.fi) 
- sulkapallo: Laaksolahden tennishalli ja ETS 

(Espoon tennisseura) 
(www.espoontennisseura.fi) 

- vapaapalokunta: Pitkäjärven VPK 
(www.pitkajarvenvpk.net) 

- partio: Pitkäjärven vaeltajat 
- punttisali: Laaksolahden urheilukentän 

yhteydessä ja myös Lähderannan 
ostoskeskuksessa 

- lentopallo: ainakin Laaksolahden 
huvilayhdistyksellä on omaa harrastustoimintaa 

- uinti: Cetus (www.cetus.fi), Laaksolahden Virin 
perinneyhdistys 

- taitoluistelu: Espoon jäätaiturit 
- Mannerheimin Lastensuojeluliiton Laaksolahden 

paikallisyhdistys 
- Laaksolahden Martat 
- Lions Club 
- seurakunnan erilaiset kerhot ja muu toiminta 

 
Lista ja linkit löytyvät myös nettisivuiltamme: 
www.laaksolahti.fi 
 
Jos tiedät muita paikallisia harrastusmahdollisuuksia, 
voit ilmoittaa niistä osoitteeseen 



marjo.matikka@luukku.com, niin päivitämme tiedot 
nettisivuille.  
 
 
SYYSKOKOUSKUTSU 
 
Laaksolahden huvilayhdistys LHY ry:n sääntömääräinen 
syyskokous pidetään maanantaina 23.11.2009 klo 19.15 
Laaksolahden monitoimitalossa (Lähdepurontie 2). 
 
Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat. 
 
Syyskokouksessa valitaan myös uusia hallituksen jäseniä. 
Tule rohkeasti mukaan hallituksen toimintaan. Tule 
toimimaan asuinalueemme parhaaksi. 
 
 
TERVETULOA! 
Lisätiedot Marjo Matikka 
puh. 050 300 1327, sähköposti 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 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
UUTTA PIENILLE TALOYHTIÖILLE 
 
Isännöinnin huippulaatua yli 20 vuoden kokemuksella. Vakavarainen, kolmen perheen omistama, arvostettu 
isännöinnin ammattilainen tarjoaa nyt täyden isännöintipalvelun rinnalle uuden 
palvelun. 
 
Asuntoyhtiön taloudelliset tehtävät ja asukasisännöitsijän vahva tuki 
 
Kustannustehokas ratkaisu pientaloyhtiöille, jotka haluavat isännöintitoimiston tukiverkon tarpeen vaatiessa, mutta 
eivät tarvitse isännöintipalveluja aktiivisesti. EEH‐Isännöinti vastaa taloyhtiön maksuliikenteestä, kirjanpidosta, 
vuokravalvonnasta ja viranomaissuhteista. Ammatti‐isännöitsijämme antavat tarpeen vaatiessa neuvoja ja opastavat 
kaikissa käytännön pulmissa, niin hallinnollisissa kuin teknisissä asioissa. Osaamisemme, kokemuksemme ja 
yhteistyöverkostomme kaikissa asumiseen liittyvissä kysymyksissä ovat käytettävissänne. 
 
Me autamme Teitä pitämään huolta kodeistanne. 
 
Etelä‐Espoon Huolto Oy, Ukkohauentie 9, 02170 Espoo 
Puhelin 09‐525 9980, email: etela‐espoon.huolto@eeh.fi 

 
 
 
 
*********************************************** 

Luotettavaa ja korkeatasoista sisätilojen 
uudistamistyötä paikkakunnalla jo 25 vuoden 

ajan. 
 
Teemme lähes kaikki sisärakennustyöt sisältäen mm. 

• Kylpyhuoneet    • Saunat    • Keittiöt 
• Maalaukset     • Tapetoinnit  • Kalusteasennukset 
• Parketin asennukset  • Vesieristystyöt • Laatoitukset 
• Vahinkosaneeraukset • Muutostyöt                  

 
Kauttamme myös 
    • Sähkötyöt    • Putkityöt   • Parkettien hionnat ja lakkaukset     

 
 

 
 

RAKENNUSKANTTI OY 
Lasse Gustafsson p. 0400 458 167 

Kaivoskuja 12, 02730 Espoo, y-tunnus 0520637-4 


