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LAAKSOLAHDEN HUVILAYHDISTYKSEN SYYSKOKOUS

Laaksolahden Huvilayhdistyksen syyskokous pidettiin Laaksolahden monitoimitaloila maanantaina 
15.11.1999. Tilaisuudessa oli runsaslukuisesti jäseniä läsnä. Syyskokouksen tehtävänä on valita 
yhdistykselle puheenjohtaja ja uusi hallitus sekä vahvistaa jäsenmaksu seuraavalle vuodelle ja 
talousarvio sekä toimintasuunnitelma.

Yhdistyksen pitkäaikainen puheenjohtaja Juhani Hämeri vetäytyi puheenjohtajan vaalista. 
Puheenjohtajan vaalissa olivat mukana Esko Uotila yhdistyksen pitkäaikainen taloudenhoitaja ja Marjo 
Matikka yhdistyksen tiedottaja. Yhdistyksen uudeksi puheenjohtajaksi valittiin äänestyksen jälkeen 
Marjo Matikka.

Yhdistyksen syyskokous päätti antaa puheenjohtaja Juhani Hämerille kunniapuheenjohtajan arvon 
hänen ansiokkaasta ja pitkäaikaisesta työstään puheenjohtajana.

Yhdistyksen hallituksesta olivat erovuorossa Liisa Kohtala, Timo Luoma-aho, Reijo Mäkelä ja Esko 
Uotila. Heidän tilalleen valittiin Arja Kontio, Tuula Sevón, Tuomas Sundell ja Kirsti Torniainen. Lisäksi 
hallitukseen tuli Marjo Matikan tilalle Mika Holmström. Hallituksessa jatkavat Aulis Eskola, Mikko 
Hietala ja Kalevi Toivola.

Laaksolahden Huvilayhdistyksen uusi hallitus on seuraava:

Aulis Eskola, Mikko Hietala, Mika Holmström, Arja Kontio, Tuula Sev6n, Tuomas Sundell, Kalevi 
Toivola ja Kirsti Torniainen

YHDISTYKSEN JOULUTERVEHDYS

Laaksolahden Huvilayhdistyksen hallitus on päättänyt osoittaa perinteen mukaan joulutervehdyksiin 
varaamansa varat Unicefin toiminnan tukemiseen. LHY:n hallitus toivottaa täten kaikille 
yhteistyökumppaneille ja jäsenille

HYVÄÄ JOULUA JA ONNILLISTA UUTTA VUOSITUHATTA 2000.

TURVALLISUUTTA PARANTAMAAN

kirj. Kalevi Toivola
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Laaksolahti on monesta hieno paikka asua suuren osan vuotta. Nyt, kun syyspäiväkin on monesti vain 
hämärän hetki kahden pimeän välillä ja sataa räntää, nousee mieleen seikkoja, jotka vaikuttavat 
asumisen viihtyvyyteen. Yksi ratkaisu tähän "ajalliseen" pulmaan on tietenkin viikko tai kaksi 
lomakohteissa etelän auringossa - useimmat loppuvuoden viikot on kuitenkin pärjättävä täällä.

Turvallisuus on viihtymiseen vaikuttavista seikoista tärkeimpiä, ellei tärkein: voimmeko jättää 
kotimme lukon varoon, voimmeko kulkea teillämme - kouluteillä, lenkkipoluilla, kauppamatkoilla 
turvallisin mielin. Kukaan meistä ei yksin voi maailmaa mainittavasti parantaa, mutta aina on 
mahdollista edes hieman vaikuttaa omaan elämäänsä ja lähiympäristöönsä.

Tässä muistilistaa joistakin:

KOTONA

• palovaroittimet kuntoon (laki 1.9.1999 alkaen)
• kodin lukitukseen huomiota: kaikkiin ulko-oviin turvalukot ja ne myös käyttöön
• etelänmatkalla tms. oloa ei liene tarpeen rasvoille tiedottaa; siispä jätä edes joitakin valoja 

vaikkapa ajastimella toimiviksi ja sovi naapurien kanssa 'seurannasta' sekä postilaatikon 
tyhjenyksestä; lumisateen jälkeen naapurin jäljet voisivat estää kutsumattomien käynnin

TIELLÄ

• heijastimet takkeihin niin nuorille kuin vanhemmillekin: katuvaloista huolimatta alueella liikkuu 
runsaastii näkymättömiä kulkijoita sekä jalan että pyörillä ja jopa mopoilla - autolle voi 
jarrutusmatka jäädä lyhyeksi ja jälkikäteen heijastimen puute voi jättää katkeran muiston

RATIN TAKANA

• monet kapeat lähitiemme ovat vailla jalkakäytäviä ja päällystettä siksi kuraveden täyttämiä 
kuoppia on paikoin 'kuin sieniä sateella' - huomaavainen ratinkääntäjä yrittää ainakin olla 
peittoamatta kuravellillä tienvarren kulkijoita

• katualueelle ajo tontilta on kuin tulo kolmion takaa päätielle - tämä olisi hyvä ennakoida jo 
pihalle ajossa - kadulle ajo turvallisesti tapahtuu vain nokka edellä!

• alueellinen nopeusrajoitus on monin paikoin 30 km/h eikä se tunnu monia 'pahemmin 
vaivaavankaan", kun nopeudet joillakin 'asennevammaisilla' nousevat tuplaksi toi päällekin; 
jokainen voi ainakin omalla esimerkillään vaikuttaa siihen, ettei turvallisuus tältä osin heikkene.

JOULURAUHAN JULISTUS

Laaksolahden Huvilayhdistyksen uusi hallitus toivottaa kaikki laaksolahtelaiset 
tervetulleeksi kuuntelenmn Laaksolahden oman joulurauhan julistusta

LAAKSOLAHDEN MONITOIMITALON PIHAPIIRIIN

sunnuntaina 19.12.1999 klo 18.00

MUISTATHAN PISTÄÄ PIMEÄLLÄ HEIJASTIMET HEILUMAAN!!!!!

MUISTA VAROA HEIKKOJA JÄITÄ!!!!!!!
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LIITY JÄSENEKSI

Liity nyt Laaksolahden Huvilayhdistyksen jäseneksi

tilinumeromme on 800018 - 264419

jäsenmaksu 50 markkaa/vuosi

Kirjoita nimesi ja osoitteesi ehdottomasi viestikenttään maksaessasi jäsenmaksun, 
niin saamme jäsenrekisteriin kaikki tarvitavat tiedot esim. jäsenkortin lähettämistä 
varten.

UUDEN PUHEENJOHTAJAN YHTEYSTIEDOT

Marjo Matikka
Kuttulammentie 1 A
02730 Espoo

puh. 509 5670
GS5 050-300 1327

Soittele, sillä olen palveluksessasi!
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