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Luhtikylä
ja 

Henna
Kaksi kylää Länsi-

Orimattilassa, jotka ovat 
oivaltaneet yhteistyön 

voiman! 



Luhtikylä 
ja 

Henna

Orimattila
18km
15km
89km

Orimattila
Lahti
Helsinki

Hennasta lähijunalla Z;

-> Lahteen 13min

-> Pääkaupunkiseudulle: Tikkurila

37 min, Pasila 46min ja Rautatieasemalle 52 min

Autolla Lahteen 15min & Orimattilaan 20min



KOULU JA 
VARHAISKASVATUS

Luhtikylän idyllinen kyläkoulu on yksi 
Suomen vanhimpia toiminnassa 
olevia kouluja.
-Yhdysluokat 1-6, 38 oppilasta
-Aktiivinen Länsi-Orimattilan 
vanhempainyhdistys

Juuri valmistunut Länsi-Orimattilan 
päiväkoti ja esikoulu 
sijaitsee Hennassa.
-28 lasta



Omalta kylältä
Jokirinteen tila, leipomuksia joka 
toinen lauantai, tapahtumia

Tuiskulan Tila, luomunautaa ja -
lammasta

Viljaniemen Hannula, kasviksia ja 
marjoja

Harjulan Tila, kesäkukkia ja taimia



HARRASTUKSET
Ratsastus, Ali-Seppälän talli
Länsi-Orimattilan, Metsästäjät
Lenkkeily, pyöräily, lintubongaus 
marjastus, sienestys.
Partio, Orimattilan Samoilijat
Jumppa, kuntopiiri ja 
lentopallovuoro koululla
4H Metsäsalapoliisikerho 
Nuorelassa koululaisille



HARRASTUKSET
Luhtikylän ja Viljaniemen Martat
Kutojat Kattilanmajalla
Länsi-Orimattilan Laulajat
Talvella koululla jääkenttä
Jalkapallo- ja 
rantalentopallokenttä Nuorelan
pihassa
Talvella hiihtoladut



"Sopivasti skutsissa"

SIJAINTI

Maaseudun rauha ja 
metsät

Monipuoliset 
tapahtumat

LUONTO KYLÄYHTEISÖ



Luhtikylän Nuorela ry

Aktiivinen kyläyhteisö, joka järjestää 
monenlaisia tapahtumia ja elämyksiä 

vauvasta vaariin!



Luhtikylän Nuorela ry
Järjestää tapahtumia ja elämyksiä 
kaikille. Helppo tapa tulla mukaan 
kylän toimintaan!

Ylläpitää ja vuokraa yli 100-
vuotiasta seurantalo Nuorelaa



TAPAHTUMAT

Rytmiä veressä tai 
menojalkaa vipattaa? 
Nuorela vastaa huutoon; 

Mahtavia keikkoja, joissa 
esiintyjinä artistien eliittiä! 
mm.

Olavi Uusivirta
Pauli Hanhiniemi, Tuomari 
Nurmio ja Movetron.



TAPAHTUMAT
Luhtikylän jäälyhdyt 

2021
-Yli 1000 jäälyhtyä 4 km 

matkalla 8 vrk:n ajan

-Tapahtuma sai paljon 
medianäkyvyyttä

"Tämä oli kokemus, jota en ikinä 
unohda"

"Niin kaunista ja lumoavaa"

"Kävimme täällä monena iltana 
koko perheen voimin"

Luhtikylän jäälyhdyt 2021



TAPAHTUMAT

Tänä kesänä n.10ha 
kukkapeltoja Luhtikylässä 
ja Hennassa.

Kukkapellot loistavat 
kauneudellaan 
heinäkuusta pitkälle 
syksyyn

Tapahtuma on osa 
Lahti - Euroopan
ympäristöpääkaupunki 
2021 -ohjelmaa



Luhtikylän tapahtumia

Elokisat ja hiihtokisat
Puurojuhla
Kyläkahvila
Iltamia
Ja paljon muuta!



Henna
-Pieniä omakotitalotontteja, joissa pihatöiden 
sijaan jää aikaa harrastuksille ja luonnossa 
liikkumiselle
-Vain n. 900 m lähijunan Z pysäkille
-Matalan kynnyksen maalla asumista; "Et ole 
yksin, mutta täällä on maaseudun rauha ja 
tunnelma "
-Päiväkoti
-Idylliseen kyläkouluun n. 7 km, johon kulkee 
koulukyyti, kunnes Hennaan rakentuu 
suunnitelmien mukaan ala-aste 2024
-Ekologista asumista
-Luonto ja metsä alkaa takapihalta



Heräsikö 
mielenkiinto?
Katso tästä, 
Tervetuloa Hennaan 
asumaan!

https://www.youtube.com/watch?v=MpmTnYvFmmA


Rakenna juuresi 
Hennaan!

Tontteja myytävänä
Lisätietoja:

www.hennaan.fi

Henna



Koti tai mökki 
Luhtikylään?

Tontteja

Lisätietoja:
Heikki Peura
040-5222167



Luhtikylän Nuorela ry

www.luhtikyla.fi

www.hennaan.fi

Ole rohkeasti 
yhteydessä ja 
tule tutustumaan 
paikan päälle!

http://www.luhtikyla.fi
http://www.hennaan.fi
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