Lahela-Seura ry
Ensimmäiset maininnat Lahelasta löytyvät vuodelta 1491. Ruotsinkielinen nimi Finnby lienee
seurausta suomenkielisestä asutuksesta. Suomenkielinen nimi juontuu puolestaan laihoista
(savisista) viljelysmaista. Kylä pysyi pienenä maatalousvaltaisena kylänä vielä 1950-luvun alkuun
saakka, jolloin kylässä asui 150 asukasta. Nyt
asukkaita on Vaunukangas mukaan laskien yli
4 500.
Lahela-Seura toimi vireästi 1980-luvulla. Seura
heräteltiin henkiin vuonna 1997 ja rekisteröitiin
vuonna 2010.

Lahela-Seura ry:n tarkoitus ja arvot
Lahela-Seura ry:n tavoitteena on yhteistoiminnan edistäminen Lahelan asukkaiden välillä, asukkaiden
yleisten ja yhteisten etujen valvominen, paikallisten palvelujen kehittämisen edistäminen sekä asukkaiden, yhdistysten ja luottamushenkilöiden tukeminen heidän pyrkimyksissään luoda Lahelasta sen asukkaille hyvä, turvallinen, viihtyisä ja siisti asuinympäristö. Edelleen Lahela-Seura ry:n tarkoitus on tuoda
esille lahelalaisten kannanottoja Lahelaa koskevissa kysymyksissä sekä toimia lahelalaisten yhteistyöelimenä. Lahela-Seura ry pyrkii toiminnassaan avoimuuteen, puolueettomuuteen ja yhteisöllisyyteen.

Lahela-Seura ry:n toimintaa
Vuonna 2010 tapahtuneen rekisteröimisensä jälkeen Lahela-Seura ry on ollut järjestämässä kolmea
liikenneiltaa Ruotsinkylän kyläyhdistys ry:n kanssa vuosina 2011-2012. Lahela-seura järjesti Jokitien liikennelaskennan ja osallistui Ruotsinkylän liikennelaskentaan marras-joulukuussa 2010.
Lahela-Seura ry on järjestänyt kaksi kylätapahtumaa kyläkaupan luona syksyllä 2011 ja keväällä 2013.
Lahela-Seura ry on jättänyt aloitteen Etelä-Lahelan kokoontumistiloja koskeneessa asiassa syyskuussa
2011 ja on ollut mukana Ruotsinkylän koulua koskeneiden aloitteiden jättämisessä sekä osallistunut
Tuusulanjokilaakson metsästysasioita koskeneeseen keskusteluun. Vuodesta 2012 alkaen Lahela-Seura ry
on osallistunut myös Ruotsinkylän syystapahtuman – Eloriehan – toteuttamiseen.
Rina Knapen vetämä zumba pyörii Lahela-seuran vuorolla Vaunukankaan koululla lauantaisin klo 15-16 ja
keskiviikko-iltaisin pyöri Karita Palomäen vetämä pilates Lahelanniityn päiväkodilla 27.11.2013 saakka.
Kesällä 2012 yhdistettiin Lahela-Seuran ry:n, Ruotsinkylän kyläyhdistys ry:n, Ruotsinkylän Koti ja Koulu
ry:n ja Myllykylän Mylly ry:n voimat verkkosivuasioissa. Neljän yhdistyksen yhteissivustolle tehtiin vuoden aikana (8.10.2012-7.10.2013) noin 40 000 käyntiä ja tällä hetkellä sivustolla on noin 1 000 käyntiä
viikossa. Aktiivisen tiedottamisen seurauksena sivut ovat alueen paras tietolähde. Verkkosivut löytyvät
osoitteesta www.lahela.fi.

Tule mukaan Lahela-Seura ry:n toimintaan !
Lahela-Seura ry:ssä on noin 30 jäsentä. Hallitus kokoontuu kuukausittain ja kokoukset
ovat avoimia kaikille jäsenille. Seuran vuotuinen jäsenmaksu on 5 € / talous. Seuran
suurin kuluerä on sen osuus neljän yhdistyksen yhteisistä kotisivuista.
Tule mukaan vaikuttamaan oman ympäristösi asioihin! Liity Lahela-Seura ry:n
jäseneksi osoitteessa: www.lahela.fi/lomake.html?id=3

