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JUHANNUSJUHLAT TULOSSA
Laaksolahden huvilayhdistys järjestää tämän kesän juhannusjuhlat yhdessä
Jupperin omakotiyhdistyksen ja Laaksolahden VPK:n kanssa. Projektin onnistumiseksi tarvitsemme paljon vapaaehtoisia sekä ennen juhannusta valmistelutehtäviin että juhlien aikana. Harri Luomala, puh. 040–5613548, ottaa mielellään vastaan ilmoittautumisia joukkoomme!

SIIVOUSTALKOOT 16.5.2001
Järjestämme siivoustalkoot Monitoimitalon ympäristössä keskiviikkona
16.5.2001 klo 17 alkaen. Jollet ehdi heti alkuun, tule kun ehdit! Mukaan
voit ottaa haravan ja muita siivousvälineitä; myös kottikärryjä tarvitaan. Ilmoittautumista ei tarvita, lisätietoja saat Mikko Hietalalta, puh. 590727.

KESÄRETKI 10.6.2001
Kirsti Torniainen on järjestämässä kesäretkeä Haagan Rhodo-puistoon,
Kauklahden puutarhaan ja Kirkkonummen Pokrovan luostaripuutarhaan
sunnuntaina 10.6.2001. Matkan taitamme bussilla.
Matkaohjelma, lisätiedot ja ilmoittautumiset: Kirsti Torniainen, puh.
599192.

TEATTERIMATKA TURKUUN
Espoolainen näyttelijätär Pirkko Mannola esiintyy ensi syksynä Viulunsoittaja katolla -musikaalissa Turun ruotsalaisessa teatterissa. Tervetuloa mukaan huvilayhdistyksen teatterimatkalle; lisätiedot ja ennakkoilmoittautumiset Kirsti Torniainen, puh. 599192.

KUKKIEN ASETTELU- JA SIDONTAKURSSI
Kirsti on järjestämässä myös kolmatta tapahtumaa: kuinka moni teistä
olisi kiinnostunut jouluaiheisten
kukka-asetelmien asettelu- ja sidontakurssista? Lisätiedot ja ennakkoilmoittautumiset jälleen Kirsti Torniaiselta, puh. 599192.

SÄÄNTÖUUDISTUS UUDELLE VALMISTELUKIERROKSELLE
Huvilayhdistyksen kevätkokous päätti jatkaa vanhentuneiden sääntöjen
muutosprojektia uudella valmistelukierroksella, jota vetää Ilkka Pohjanoksa,
puh. 0400–411861.

MONITOIMITALO HOMEREMONTISSA

Alueen asukkaille tiedotettakoon, että Laaksolahden monitoimitalo on joutunut valitettavasti homeremonttiin ja on suljettu 23.4.2001 lähtien toistaiseksi. Marjo Matikalta (email marjo.matikka@pp.nic.fi, puh. 050-3001327)
voitte kysyä yksityiskohtia.

PITKÄJÄRVENTIEN TUNNELI JA LEVENNYS
Espoon kaupunki on suunnitellut rakentavansa kevyen liikenteen tunnelin
Pitkäjärventien alitse Monitoimitalon kohdalla. Samalla on tarkoitus leventää tietä siten, että urheilupuistoon kääntyville saadaan oma kaistansa.
Huvilayhdistys on myös puoltanut kääntyvien kaistaa Pitkäjärventien ja
Kuttulammentien risteykseen. Lisätiedot Marjo Matikka, puh. 050-3001327,
email marjo.matikka@pp.nic.fi.

TERVETULOA JÄSENEKSI
– KANNATATHAN TOIMINTAAMME
Liity nyt Laaksolahden huvilayhdistyksen jäseneksi! Liittyminen tapahtuu
maksamalla jäsenmaksu (50 mk/vuosi) tilille 800018 - 264419. Kirjoita nimesi ja osoitteesi viestikenttään maksaessasi, jotta saamme tarvittavat tiedot
jäsenrekisteriin!
Ja vanhoja jäseniä muistutamme maksamaan jäsenmaksunsa. Jäsenmaksuja jäsenrekisteriasioissa auttaa Harri Luomala, puh. 5124435 tai 0405613548.

TIEDOTELEHTI 2001
Jo useamman vuoden ajan yksi yhdistyksemme tiedotteista on toimitettu
lehden muodossa. Mika Holmström ottaa mielellään vastaan ideoita ja tarjouksia kirjoituksista ja muusta materiaalista: puh. 0400–418919, email mika.holmstrom@iki.fi.

AILA STURE IN MEMORIAM
Saimme heti pääsiäisen jälkeen vastaanottaa surusanoman pitkäaikaisen jäsenemme, Aila Sturen poisnukkumisesta.
Aila Sture tutustui Laaksolahteen pyöräillen vuonna 1937, ihastuen alueeseen ja ajatellen sitä kesäpaikakseen. Pysyvästi hän muutti Laaksolahteen
vuonna 1945 ja liittyi myös huvilayhdistyksen jäseneksi. Hän toimi aktiivisesti yhdistyksessämme ja oli sen hallituksen jäsen vuodesta 1972 vuoteen
1984. Aila Sture toimi hallituksen sihteerinä vuodet 1972–1974.
Liikunnanohjaajan koulutuksen saaneena Aila Sture tunnettiin erittäin urheilullisena henkilönä. Nuorena kotiäitinä hän talviaamuisin lumisateen jälkeen loi polun ennen muiden töihinlähtöä Ensimmäiseltä huvilatieltä Kuttulammentielle ja päivän aikana vielä levensi sen autolla ajettavaksi.
Yli 70-vuotiaanakin hän oli Laaksolahden talviuimarit ry:n puheenjohtaja
jaksaen aina puhua avantouinnin terveellisyydestä; hän toimi myös Huvilayhdistyksen joogaryhmän vetäjänä.
Laaksolahden Huvilayhdistyksen jäsenet jäävät kaipaamaan Aila Sturea aktiivisena osallistujana ja hyvänä ystävänä.

