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LAAKSOLAHDEN HUVILAYHDISTYS LHY RY
TOIMINTAKERTOMUS 2013
Yhdistyksen tarkoituksena on sääntöjen mukaisesti valvoa toimintaalueensa asukkaiden yleisiä ja yhteisiä etuja kaupunginosaan liittyvissä rakentamis- ja kehittämishankkeissa ja edistää asuinalueensa viihtyisyyttä, myötävaikuttaa siihen, että Laaksolahden kaupunginosan
asukkaat kokevat asuinpaikkansa miellyttäväksi ja turvalliseksi asua
sekä edistää yhteishenkeä ja yhteistoimintaa kaupunginosan kehittämiselle tärkeiden hankkeiden tukemiseksi.
JÄSENISTÖ
Kertomusvuoden lopussa yhdistyksen jäsenrekisterissä oli 320 jäsentä,
joista jäsenmaksun maksaneita oli 320. Jäsenmaksuja kertyi yhteensä
4880,00 euroa.

HALLINTO
Laaksolahden huvilayhdistys LHY ry:n sääntöjen mukaan hallituksen
toimikausi alkaa ja päättyy syyskokoukseen. Hallituksen kokoonpano
ja hallituksen jäsenien tehtävät/vastuualueet olivat ajalla 26.11.2012 –
26.11.2013:
Marjo Matikka
Mika Holmström
Jukka Laukkanen
Marianne Sundell
Anne Koskela
Lasse Gustafsson
Erkki Torkkeli
Harri Hämäläinen
Kari Kuisma

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
rahastonhoitaja
tilaisuusvastaava
sihteeri
talkoovastaava
kaavoitusvastaava
nettivastaava
perinnevastaava

varajäsenet:
Heli Alppivuori
Kalle Sohlberg
Hallituksen kokouksia oli yhteensä 11 vuonna 2013.
Yhdistyksen toiminnantarkastaja oli Niklas Wasenius
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SÄÄNTÖMÄÄRÄISET VUOSIKOKOUKSET
Kevätkokous oli 23.4.2012 Laaksolahden monitoimitalolla. Kokouksessa vahvistettiin toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2012 ja
myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
Syyskokous oli 26.11.2013 Laaksolahden monitoimitalolla. Syyskokouksessa valittiin hallituksen puheenjohtajaksi kaksivuotiselle toimikaudelle Mika Holmström. Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin erovuoroisten tilalle kaksivuotiselle toimikaudelle (v 2013 – 2015): Harri Hämäläinen, Anne Koskela, Jukka Laukkanen, Matti Konkari ja varajäsen
Heli Alppivuori. Johanna Sarvela valittiin hallituksen jäseneksi toimikaudelle 2013 – 2014 Mika Holmströmin tilalle.
Hallituksen jäseninä jatkavat Marianne Sundell, Erkki Torkkeli, Kari
Kuisma ja varajäsenenä Kalle Sohlberg.
Toiminnantarkastajaksi vuodelle 2014 valittiin Niklas Wasenius.

EDUNVALVONTA
Laaksolahden huvilayhdistys LHY ry:n jäsenyhdistykset:
PRO ESPOONJOKI RY
Laaksolahden huvilayhdistys LHY ry on yhdistyksen varsinainen jäsen.
LAAKSOLAHDEN KIRJASTON YSTÄVÄT RY
Laaksolahden huvilayhdistys LHY ry on kannatusjäsen.

TALOUS
Yhdistyksen tilikauden tulos oli ylijäämäinen 940,19 euroa.

TIEDOTTAMINEN
Tiedotteita julkaistiin 3 kertaa, kutakin 1850 kpl, jotka jaettiin toiminta-alueen kaikkiin talouksiin.
Laaksolahden huvilayhdistys LHY ry:llä on kotisivut www.laaksolahti.fi
ja Facebook-sivut
(https://www.facebook.com/#!/groups/347138112041473/ ), joiden
kautta on tiedotettu ajankohtaisista asioista. Nettisivuja on ylläpitänyt
Meeri Nisula.
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PERINTEEN TALLENNUS
Perinteen tallennusta on jatkettu. Vuoden 2013 aikana on muun muassa kuvattu nykyinen jäähalli sekä muut saneerattavat rakennukset ympäristöineen.

TALKOOTOIMINTA
Vuoden 2013 talkootoiminta painottui kahteen merkittävään talkootapahtumaan, Aila-veneen peruskunnostukseen ja perinteisen juhannusjuhlan järjestelyihin.
Kevättyöt alkoivat jo totutusti "varastokioskin" maalaustalkoilla, ulkoseinät olivat
talven ja kevään aikana saaneet runsaasti taidokkaita graffiitteja ja töherryksiä. Asiasta tehtiin myös ilmoitus poliisille. Siistimistyön suorittivat Otto Matikka ja Lasse
Gustafsson 17.5.2013.
Maanantaina 20.5.2013 oli vuorossa Aila-veneen pesu ja vesillelasku.
Vesillelasku jäi haaveeksi sillä veneen köli oli osittain haljennut kulumisen, pakkasen ja jään vaikutuksesta. Vene siirrettiin Eino Tonterin pihalle jatkotoimenpiteitä
varten.
Samana päivänä korjattiin myös Pitkäjärventien varrella, monitoimitalon läheisyydessä oleva yhdistyksen ilmoitustaulu joka oli ilkivaltaisesti kaadettu aiheuttaen teräsjalkojen katkeamisen.
Talkoisiin osallistui Eino Tonteri, Mika Holmström, Erkki Torkkeli, Kari Kuisma,
Otto Matikka ja Lasse Gustafsson.
21.5 - 9.6.2013 koki Aila-vene "uudelleensyntymisen". Veneen köli sai uuden tukevan lasikuitupinnoitteen, vene pestiin kauttaaltaan ja ulkopuoli maalattiin kauniin
vaaleaksi. Työtunteja kertyi kolmekymmentä, urakasta vastasi Eino Tonteri apunaan
Mikko Hietala. Suuret kiitokset ahkeralle työparille!
18.6.-24.6.2013 Juhannusjuhla kaikkine valmisteluineen.
Juhannustalkoot käynnistyivät tiistaina rannan siivouksella ja keskiviikkona talkooporukka kokosi tanssilavan ja rakensi kokon. Juhannusaattona talkoot alkavat jo aamulla telttojen ja muden rakennelmien kokoamisella kahdeksan innokkaan talkoolaisen voimin. Aattona mukana oli myös Pitkäjärven VPK:edustus vastaamassa erityisesti juhlijoiden turvallisuudesta ja ohikulkevan liikenteen ohjaamisesta. Laaksolahden M-Marketin tuki juhlien järjestämisessä on merkittävä. Talkooväki kokoontui vielä maanantaina siivoamaan rannan.

Keskiviikkona 3.7.2013 korjattiin jälleen ilkivaltaisesti kaadetun ja jalkavaurioitunut yhdistyksen ilmoitustaulu Pitkäjärventien kokoojatien varrella. Taulu sai lisätuen taakseen estämään mahdollista "uudelleenkaatumista". Korjaustalkoisiin osallistui Otto Matikka ja Lasse Gustafsson.
Syksyn saapui jälleen Laaksolahteen ja koitti Aila-veneen ja alustan nostotalkoot, vene pestiin kauttaaltaan ja laitettiin talvisäilytykseen rannan tuntumaan. Talkoot suoritettiin lauantaina 12.10.2013, siihen osallistui Erkki
Torkkeli ja Lasse Gustafsson.
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Sydämelliset kiitokset kaikille talkoisiin ja juhannusjuhlan järjestelyihin osallistuneille henkilöille!

JUHLA- JA VIRKISTYSTOIMINTA

Talkooväen ilta 19.3.2013
Juhannusjuhlien talkooväelle järjestettiin iltamat 19.3 Laaksolahden
monitoimitalolla. Ruokailun lomassa muisteltiin juhannusjuhlia ja mietittiin kehitysideoita tuleviin talkoisiin ja juhannusjuhlaan. Espoon Opistoteatterin esitys yllätti ja ilahdutti talkooväkeä. Talkooväki olikin yhtäkkiä
osa teatteriesitystä!

Päiväretki Tuusulan rantatielle 19.5.2013
Sunnuntaina 19.5. järjestimme yhdessä Astor matkapalvelun kanssa
päiväretken Tuusulan Rantatien kulttuurihistoriallisiin maisemiin. Vierailimme kolmessa Tuusulajärven museokohteessa, jotka vievät meidät
kansallisromantiikan ajalle. Aloitimme opastetun kierroksen Ainolasta,
joka oli Sibeliuksen perheen kotina yli 60 vuoden ajan. Tutustuimme
kodin kerrokselliseen sisustukseen, jossa huonekalut olivat eri vuosikymmeniltä, vanhimmat Ainon ja Jeanin perintökalusteita ja nuorimmat
1930 ja 1950-luvulta.
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Seuraavaksi suuntasimme retkemme taiteilijapariskunnan, Juhani Ahon
ja Venny Soldan-Brofeldtin kotiin, Aholaan. Tutustuimme kohteessa kirjailijan ja kuvataiteilijan elämäntyöhön. Aholan uudistettu perusnäyttely
Minkä mitäkin Aholasta avautui kesällä 2012, joten vierailukohde oli
monelle meistä uusi. Lounasta nautittiin majatalo Onnelan noutopöydästä. Alkuperäiseen asuunsa entisöity Halosenniemi hätkähdytti meitä
kauneudellaan. Museon erikoisnäyttelyssä esiteltiin Pekka Halosen taidetta. Paluumatkalla pysähdyimme Koiramäen Pajutallilla, joka oli pullollaan hurmaavia tuliaisia ja sisustustuotteita. Pajutallin viihtyisässä pihapiirissä nautimme tuoreista korvapuusteista ja höyryävästä kahvista.

Perinteiset Juhannusjuhlat 21.6.2013
Kokkojuhla juhannusaattona järjestettiin perinteiden mukaan kokkorannassa. Sää oli mitä kaunein ja rantaan kerääntyi suuri väkijoukko viettämään kesäiltaa ja ihastelemaan järvellä roihuavaa juhannuskokkoa.
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Juhannustansseja saatiin tanssia Johannes Niskasen säestämänä. Ranta-alueella järjestettiin perinteinen tikanheittokilpailu, arpajaiset sekä
ongintaa. Myyntiteltasta myytiin makkaraa, virvokkeita, kahvia ja pullaa
sekä karkkeja. Tunnelma rannassa oli jälleen leppoisa ja iloinen.

LHY:n 70-vuotisjuhlat 9.11.2013
Laaksolahden huvilayhdistys LHY ry täytti toimintavuonaan 70 vuotta.
Yhdistyksen 70-vuotisjuhlat järjestettiin Laaksolahden monitoimitalolla
ja juhlaväkeä illanviettoon saapui kuutisen kymmentä. Iltaa vietettiin illallisen, seurustelun sekä haitarin tahdittaman tanssimusiikin merkeissä.
Ruokailun aikana valkokankaalla juhlaväkeä viihdytti kuva- ja yhdistyksen historiikkiesitys. Virallista osuutta unohtamatta, juhlassa jaettiin yhdistyksen viirejä kiitokseksi yhdistyksen hyväksi tehdystä pitkäaikaisesta
työstä. Viirit myönnettiin Matti Ritojalle, Teuvo Tikkaselle, Lasse Gustafssonille sekä Salla ja Juha Matilaiselle. Juhlatilaisuuteen osallistui
myös naapuri omakotiyhdistysten puheenjohtajat puolisoineen ja iloksemme pöydissä istui myös vanhoja kyläläisiä, joten sali täyttyi iloisen
puheensorinan lisäksi myös mieleenpainuvista puheista.
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MUUTA TOIMINTAA

Liikuntaharrasteena oli edelleen lentopalloilu kesällä Kuttulammen puiston kentällä ja talvella Jupperin koulussa. Vetäjänä lentopalloilussa toimi
Esko Uotila.
Yhdistyksen Aila vene oli vuokrattavissa jäsenille. Vuokrauksen hoiti
Laaksolahden M-market.
Laaksolahden monitoimitalon ulkopuolinen vuokraus oli edelleen Laaksolahden huvilayhdistys LHY ry:n huolehdittavana.

Laaksolahden huvilayhdistys LHY ry
Hallitus 29.4.2014

