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KENELLÄ KAUNEIN PIHA?
Laaksolahden huvilayhdistys on järjestänyt vuosittain kilpailun alueen parhaiten hoidetusta
pihasta ja puutarhasta. Tänä vuonna Espoon kaupunginosayhdistysten liitto (EKYL) järjestää
saman kilpailun koko Espoon kattavana.
Jos haluat osallistua kisaan, ilmoittaudu joko suoraan
huvilayhdistyksen sihteerille Arja Kontiolle, puh. 566 3637.

EKYLiin

tai

Laaksolahden

NAAPUREIDEN HUOMIOONOTTAMINEN
Useat asukkaat ovat ystävällisesti pyytäneet yhdistystä tiedotteessaan muistuttamaan hyvien
naapuritapojen tärkeydestä. Eniten keskustelua ovat herättäneet vapaina pidettävät koirat ja koirien
jätökset toisten portin juuressa – tai jopa pihalla. Emmeköhän me kaikki pyri parantamaan
tapamme?
Jos mahdollista, lehdet ja roskat olisi myös hyvä haravoida omalta pihalta ennen kuin ne ehtivät
lentää jo haravoineen naapurin puolelle.

KANNANOTTO JUVENALIASTA JA ESPOON TEATTERISTA
(Timo Luoma-aho, edustajamme Leppävaaran alueneuvottelukunnassa)
Musiikkiopisto Juvenalia (entinen Espoon Musiikkikoulu) perustettiin vuonna 1977 ja muutettiin
opistoksi 1992. Oppilaita sillä on tänään lähes 1300, joista musiikkileikkikoululaisia noin 690;
opettajia on jo yli 60.
Juvenalian eräs suurimpia ongelmia on se, että opetus toimii hajautettuna 30 eri paikkassa ympäri
Espoota. Opisto tarvitsisikin selkeän keskuspaikan, jonka sijainniksi Leppävaaran ydinkeskusta
olisi paras mahdollinen vaihtoehto. Uusiin tiloihin tulisivat niin koulutus-, opetus- ja hallintotilat
kuin myös kamarimusiikkisali, jota voisi käyttää myös muihin alueen tarpeisiin.
Leppävaaran alueneuvottelukunta on lähettänyt kaupungille tätä kannattavan kirjelmän.
Samoin alueneuvottelukunta on ollut yksimielinen siitä, että Leppävaara olisi myös Espoon
kaupunginteatterille sopivampi paikka kuin täyttömaa Länsiväylän varrella.
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AILA-VENE VESILLE
Huvilayhdistyksen Aila-soutuvene lasketaan taas kesäksi Pitkäjärveen. Venettä saavat vuokrata
kaikki yhdistyksen jäsenet 25 markan vuorokausihintaan. Varauskirja ja veneen avain ovat vanhan
tavan mukaisesti Masan kioskilla Laaksolahdentiellä, kiitämme Masaa yhteistyöstä!
Lisätiedot puheenjohtaja Marjo Matikalta, puh. 509 5670.

KOKOUSKUTSU: YHDISTYKSEN SYYSKOKOUSPÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN
Laaksolahden huvilayhdistys ry:n viimesyksyisen syyskokouksen pöytäkirjantarkastajat eivät ole
hyväksyneet kokouksesta laadittua pöytäkirjaa sellaisenaan ja ovat ilmaisseet eriävän
mielipiteensä kokouksen kulusta. Toisen pöytäkirjantarkastajan näkemykseen on
allekirjoituksellaan yhtynyt yli puolet kokouksessa paikallaolleista. Kokouksen puheenjohtajana
toiminut yhdistyksen silloinen puheenjohtaja Juhani Hämeri on tästä huolimatta pitänyt kiinni
allekirjoittamansa pöytäkirjan oikeellisuudesta, ja siksi kokouksen kulun kirjaamiseksi ja
hyväksymiseksi asiasta joudutaan järjestämään ylimääräinen yhdistyskokous.
Kokouksessa käsitellään syyskokouksen pöytäkirjan sisältö, eli se mitä tulikaan päätettyä.
Kokouskutsu koskee vain syyskokouksessa 15.11.1999 paikalla olleita Laaksolahden
huvilayhdistyksen jäseniä, sillä vain heillä katsotaan olevan ensikäden tieto silloisen kokouksen
kulusta.
Kokous pidetään 9.5.2000 kello 18.00 Laaksolahden monitoimitalolla.
Lisätiedot puheenjohtaja Marjo Matikalta, puh. 509 5670 tai varapuheenjohtaja Mika
Holmströmiltä, puh. 0400 – 418919.

YHDISTYKSEN JÄSENMAKSUSTA JA YHDISTYKSEEN LIITTYMISESTÄ
Mikäli olet jo maksanut jäsenmaksusi, mutta et ole vielä saanut jäsenkorttia, ota yhteyttä
yhdistyksen talousvastaavaan, Tuula Sevóniin, puh. 596 721. Tuula hoitaa myös
osoitteenmuutokset ja uusien jäsenten lisäämiset rekisteriin.

JÄSENKORTILLA ALENNUKSIA
Huvilayhdistyksen jäsenkortilla saat alennusta joistakin alueemme liikkeistä. Päivitämme paraikaa
luetteloa näistä yhteistyökumppaneistamme, sen julkaisemiseen asti kannattaa kysyä alennusta
suoraan liikkeestä jäsenkorttia vilauttamalla.

SYKSYN LEHTEEN KIRJOITUKSIA
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Julkaisemme jälleen syksyllä lehden, teemaksi olemme tällä kertaa valinneet alueellamme olevat
harrastusmahdollisuudet ja –aktiviteetit. Uskomme tämän aiheen kiinnostavan paitsi uusia, myös
vanhempiakin laaksolahtelaisia.
Jos sinulla on tähän teemaan tai johonkin muuhun liittyvä idea artikkeliksi, tai jos itse haluat
toimia kirjoittajana, ota yhteyttä yhdistyksen tiedottajaan, Mika Holmströmiin. Mikan tavoitat
numerosta 0400 – 418919 ja sähköpostiosoitteesta mika.holmstrom@iki.fi.

file:///C:/Users/holmmika/Desktop/Temp/LHY_Tiedote_3_2000.html

25.4.2014

