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KUTSU SYYSKOKOUKSEEN 
 
Laaksolahden huvilayhdistys LHY ry pitää sääntömääräisen 
syyskokouksensa maanantaina 26.11.2012 klo 18.00 
Laaksolahden monitoimitalolla (Lähdepurontie 2), joka ystä-
vällisenä kutsuna ilmoitettakoon. Kokouksessa käsitellään 
sääntöjen määräämät asiat. 
 

JOULUINEN VIINI-ILTA 
 
Syyskokouksen jälkeen 26.11.2012 n. klo 19.00 järjes-
tämme joulunmakuisen ja -tuoksuisen viini-illan Laaksolah-
den monitoimitalolla. 
 
Osallistumismaksu on yhdistyksen jäsenille ja heidän per-
heenjäsenilleen 20 €/henkilö, muille 40 €/henkilö. Ikäraja 
on 18 vuotta. Sitovat ilmoittautumiset 17.11.2012 
mennessä sähköpostitse sundellmarianne{ät}gmail.com tai 
puhelimitse Marianne Sundell, 050 597 5661. 
 

VPK:N ALKUSAMMUTUSKOULUTUS NAISILLE 
 
Pitkäjärven VPK:n naisosasto järjestää NAISILLE alkusam-
mutuskoulutuksen maanantaina 17.12.2012 klo 18.00 
osoitteessa Palokunnanpuisto 5. 
 
Ilmoittautumiset sähköpostitse naiset{ät}pitkajarvenvpk.net 
tai puhelimitse Anu Heikkilä, 050 3702174.

 



 

 

KESKUSTELUTILAISUUS LAAKSOLAHDEN 
HIEKKATEIDEN KUNNOSTAMISESTA 
 
Toteutimme alkukesästä kyselyn, jolla kartoitimme alueen 
asukkaiden mielipiteitä katujemme, lähinnä hiekkateidemme 
kunnosta, sekä yleisiä näkemyksiä niiden kunnostustarpeis-
ta. Kyselylomake jaettiin tiedotteemme mukana alueen n. 
1800 kotitalouteen, ja vastauksia saimme erittäin paljon, 
peräti 275 kpl! Kiitämme lämpimästi kaikkia vastannei-
ta! 
 
Esittelemme yhteenvedon katukyselyn tuloksista ja keskus-
telemme niistä keskiviikkona 28.11.2012 Laaksolahtita-
lossa Ylänkötie 16:ssa (huomaa paikka!). Tilaisuuden tavoit-
teena on nähdä erilaisten mielipiteiden kirjo ja rakentavassa 
kyläyhteisöhengessä miettiä aluettamme kokonaisuutena. 
Vieraanamme on myös Espoon kaupungin edustaja. 
 
Odotamme paikalle runsaasti yleisöä, ja joudumme rajaa-
maan tämän keskustelutilaisuuden koskemaan vain Laakso-
lahden alueen hiekkateiden perusparannustarpeita ja niitä-
kin vain yleisellä tasolla – emme siis ehdi käsitellä alueen 
asfaltoituja pääkatuja (nopeaa tilannepäivitystä lukuun ot-
tamatta), yksittäisten katujen tai risteysten haasteita tai 
puutteita katujen kunnossapidossa. 
 
17.00   Mahdollisuus tutustua yhteenvetoon (seinällä) 
18.00 Tervetuloa 
18.05 Tilannepäivitys Laaksolahdentien perusparannuksen 

aikataulusta (esitys) 
18.15 Yhteenveto katukyselyn tuloksista (esitys) 
19.00 Hiekkateiden kunnostamisesta yleisesti (esitys) 
19.30 Keskustelua rakentavassa hengessä (keskustelu) 
21.00 Tilaisuus päättyy 
 
Lisätiedot Mika Holmström, puh. 0400 418919, 
sähköposti mika.holmstrom{ät}iki.fi 



 

 

JÄÄHALLI PURETAAN TURVALLISUUSSYISTÄ 
 
Laaksolahden urheilupuiston Arena-jäähalli (suurempi jää-
halli) puretaan rakenteiltaan huonokuntoisena. Käyttökielto 
alkaa jo 1.12.2012 ja purkaminen näillä näkymin alkuvuo-
desta. 
 
Espoon kaupungin investointiohjelmassa on uuden kaksi-
kaukaloisen, kustannuksiltaan 15 miljoonan euron jäähallin 
rakentaminen urheilupuiston alueelle. Vuosi 2013 on varattu 
suunnitteluun, ja rakentaminen ajoittunee vuosille 2014–
2015. Suunnittelussa otetaan huomioon myös harjoitusjää-
hallin tarpeet ja tilanne sekä uimarannan kehittäminen. 
 
 

MONITOIMITALON VUOKRAAMINEN 
 
Laaksolahden monitoimitalolla (Lähdepurontie 2, urheilu-
puiston vieressä) on sen vuokraamista varten huvilayhdis-
tyksen järjestämä päivystys arkitiistaisin ja -torstaisin klo 
15.00–18.30. 
 
Vuokraustiedustelut voi tehdä myös  
puhelimitse (09) 8163 5001 samaan päivystysaikaan tai 
sähköpostitse laaksolahti.monitoimitalo{ät}espoo.fi. 
 
 

UUSI FACEBOOK-RYHMÄ 
 
Yhdistyksemme tiedottaa tulevista tapahtumista painetuilla 
tiedotteilla, Internet-sivuillaan www.laaksolahti.fi ja nyt 
myös Facebook-ryhmässä, jonka löydät hakusanalla Laakso-
lahden huvilayhdistys. Ryhmän jäseneksi ovat kaikki laakso-
lahtelaiset tervetulleita! 
 

 



 

 

LIITY HUVILAYHDISTYKSEN JÄSENEKSI 
 
Liity nyt Laaksolahden huvilayhdistys LHY ry:n jäseneksi 
maksamalla jäsenmaksu (vuonna 2012 10 €/vuosi) tilille 
IBAN FI08 1478 3000 7289 51. 
 
Maksaessasi kirjoita nimesi ja osoitteesi viestikenttään, jotta 
saamme tarvittavat tiedot jäsenrekisteriin. Ilmoita halutes-
sasi myös sähköpostiosoitteesi. 
 
Lisätiedot Jukka Laukkanen, puh. 0500 999 594, 
sähköposti jukka.laukkanen{ät}talouskolmio.fi 
 
 

 
LHY:n arkistosta: 

Ohje vuoden 1946 jäsenmaksujen maksamiseksi 

 
 

Laaksolahden huvilayhdistys LHY ry 
info{ät}laaksolahti.fi 
www.laaksolahti.fi 

 


