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MIELENKIINTOISIA TAPAHTUMIA TULOSSA! 
Laaksolahden huvilayhdistys LHY ry pyrkii kehittämään alu-
een viihtyisyyttä vaikuttamalla eri viranomaistahoihin ja jär-
jestämällä alueen asukkaille mielenkiintoisia tapahtumia. 
Yhdistys kerää myös tietoa aluetta koskevista kaava- ja ra-
kennussuunnitelmista sekä tiedottaa niistä ja muistakin tär-
keimmistä tapahtumista tiedotteilla, ilmoitustauluilla ja (tä-
män vuoden aikana uudistuvilla) kotisivuilla. 
 
Huvilayhdistyksessä on noin 350 jäsentä. Jäsenyys on edul-
lista eikä velvoita mihinkään, mutta se lisää yhteenkuulu-
vaisuustunnetta lähiympäristöön. Ohjeita liittymiseen taka-
sivulla! 

   Kuohuviini- ja samppanjailta 8.4. 

 
 
KEVÄTKOKOUSKUTSU 
Laaksolahden huvilayhdistys LHY ry järjestää sääntömääräi-
sen kevätkokouksensa tiistaina 29.4.2014 klo 18.30 Laakso-
lahden monitoimitalolla (Lähdepurontie 2), joka ystävällise-
nä kutsuna ilmoitettakoon. Kokouksessa käsitellään sääntö-
jen määräämät asiat. 



 

 

KEVÄINEN KUOHUVIINI- JA SAMPPANJAILTA 
 
Kuohuviini-ilta järjestetään tiistaina 8.4.2014 klo 19.00 
Laaksolahden monitoimitalossa, Lähdepurontie 2. Tilaisuu-
dessa maistelemme erilaisia kuohuviinejä, samppanjaa 
unohtamatta. Tarjolla on viittä erilaisten kuohuviinien edus-
tajaa ja myös pientä purtavaa. Perehdymme näiden jalojen 
kuohujuomien eroavaisuuksiin viinitila Château Carsinin vii-
niasiantuntija Jukka Orasjärven opastuksella. 
 
Sitovat ilmoittautumiset 25.3.2014 mennessä sähköpostitse 
tilaisuudet[ ]laaksolahti.fi tai puhelimitse Marianne Sundell, 
050 597 5661. Tilaisuuteen on rajoitettu osallistujamäärä.  
 
Osallistumismaksu 30 €/henkilö suoritetaan yhdistyksen ti-
lille IBAN FI08 1478 3000 7289 51. 
Ilmoita nimesi maksun viestikentässä. 
 
 
PUUTARHANHOITOA KEVÄTKOKOUKSEN JÄLKEEN 
 
Sääntömääräisen kevätkokouksen (tiistai 29.4.2014 klo 
18.30) jälkeen Maisemasuunnittelu Kontrasti Oy pitää esi-
telmän kotipihan ja puutarhan hoidosta. Paikkana on Laak-
solahden monitoimitalo (Lähdepurontie 2). 
 
 
JUHANNUSJUHLA 
 
Koko Laaksolahden yhteinen juhannusjuhla järjestetään jäl-
leen perinteisin menoin. 
 
 
ENNAKKOTIETOA SYKSYN OHJELMASTA 
 
Suunnitteilla on retki Haltian luontokeskukseen Nuuksioon 
sekä teatterimatka, mahdollisesti myös osallistuminen kirk-
kovenesoutuun Pitkäjärvellä. 



 

 

 
BUSSILINJA 15:N REITTI 
 
HSL suunnittelee bussilinja 15:n lähtöpaikan siirtämistä 
Jupperista Lähderantaan. Tämä hankaloittaisi monen Laak-
solahtelaisen matkustamista Kauniaisten ja Tapiolan suun-
taan. Yhdistys on lähettänyt HSL:lle kirjelmän reitin lähtö-
paikan säilyttämisestä ennallaan. 
 
 
YHDISTYKSEN 70-VUOTISJUHLIEN ANTIA 
 
Vietimme marraskuussa yhdistyksemme juhlapäivää. Ilta-
juhlassa jaettiin yhdistyksen viirit henkilöille, jotka ahkerasti 
ja pyyteettömästi ovat pitkään toimineet yhdistyksen hy-
väksi ja edesauttaneet erilaisten tapahtumien järjestelyissä. 

 
 
Viirit myönnettiin kuvassa etualalla oleville Lasse 
Gustafssonille ja Matti Riitojalle sekä Teuvo Tikkaselle Veinin 
omakotiyhdistyksestä ja M-kauppiaille Salla ja Juha Matilai-
selle. 



 

 

LIITY HUVILAYHDISTYKSEN JÄSENEKSI 
Tue oman asukasyhdistyksesi toimintaa. Voit liittyä yhdis-
tyksemme jäseneksi maksamalla jäsenmaksun (15 €/vuosi) 
tilille IBAN FI08 1478 3000 7289 51. 
Maksaessasi kirjoita nimesi ja osoitteesi viestikenttään, jot-
ta saamme tarvittavat tiedot jäsenrekisteriin. Ilmoita ha-
lutessasi myös sähköpostiosoitteesi. 
Lisätietoja saat rahastonhoitaja Jukka Laukkaselta. 
 

YHTEYSTIEDOT 
Tiedustelut  info@laaksolahti.fi 
Tilaisuuksiin ilmoittautumiset tilaisuudet@laaksolahti.fi 
Viestit hallitukselle hallitus@laaksolahti.fi 
Kotisivut  www.laaksolahti.fi 
 
Hallitus:  
Harri Hämäläinen  
Matti Konkari  matti.konkari[ ]kolumbus.fi 
Johanna Sarvela johanna.sarvela[ ]fimnet.fi 
Marianne Sundell puh. 050 597 5661 
Erkki Torkkeli  erkki.torkkeli[ ]finnair.com 

puh. 050 392 6710 
Jukka Laukkanen 
rahastonhoitaja 

jukka.laukkanen[ ]talouskolmio.fi 
puh. 0500 999 594 

Anne Koskela 
sihteeri 

 

Kari Kuisma 
varapuheenjohtaja 

 

Mika Holmström 
puheenjohtaja 

mika.holmstrom[ ]iki.fi 
puh. 0400 418 919 

Heli Alppivuori, varajäsen  
Kalle Sohlberg, varajäsen  
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