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ASIAMIESPOSTI LAAKSOLAHTEEN
Laaksolahden Huvilayhdistyksen keväällä -97 suorittaman Jäsenkyselyn mukaan yksi suosituimmista
alueemme viihtyvyyttä parantavista ehdotuksista oli postin palvelupisteen perustaminen Laaksolahteen.
Huvilayhdistyksen hallitus selvitti asiaa ja selvityksen perusteella kävi ilmi, että kioskiyrittäjä Masa
(Laaksolahdentie 41:ssä) oli kiinnostunut hoitamaan postipalveluja. Kyseisellä paikalla oli aiemmin sijainnut
Laaksolahden posti.
Huvilayhdistys toimitti syksyllä -97 kirjallisen anomuksen Suomen Posti Oy:lle asiamiespostin saamiseksi
Laaksolahteen. Suomen Posti Oy:stä johtaja Esa Raippalinna totesi Laaksolahden Huvilayhdistykselle
16.10.1997 osoittamassa vastauskirjeessään Laaksolahden olevan potentiaalista aluetta uuden
asiamiespisteen perustamiselle ja Kioski-Masa luvattiin ottaa huomioon postiyrittäjää nimitettäessä.
Suomen Posti Oy:n toimipaikkaverkon kokonaissuunnitelman mukaan uuden pisteen perustaminen
tapahtuisi vuoden 1998 puolella.
Laaksolahden Huvilayhdistys ry seuraa tilannetta ja tulee olemaan yhteydessä Suomen Posti Oy:hyn, jotta
jäsenistön toive postipisteen saamiseksi Laaksolahteen toteutuisi mahdollisimmen pian.

LAAKSOLAHDEN NAVETTA SAI KUNNIAKIRJAN
Laaksolahden huvilayhdistys ei arkaillut, kun maa- ja metsätalousministeriö julisti valtakunnallisen kilpailun
maan kaunneimmista navetoista, joissa vielä hoidetaan karjaa.
Laaksolahden navetassa ei ole ollut lehmiä moneen kymmeneen vuoteen. Silti se voitti kunniakirjan
kilpailussa, jossa haettiin Suomen kauneinta toimivaa navettaa. Palkintolautakunta halusi antaa
tunnustuksen Laakso lahden huvilayhdistyksen aktiiviselle toiminnalle, joka on säilyttänyt navetan
asukkaiden monipuolisessa käytössä.
Laaksolahdessa sijaitseva komea vanha kivinavetta on aikoinaan kuulunut Aurora Karamzinin omistamaan
Dalsvikin kartanoon. Vuosisadan alussa, vuonna 1905 valmistunut, aivan nykyisen urheilukeskuksen
tuntumassa oleva navetta ehti rappeutua huonoon kuntoon 60-luvulla.
Laaksolahden huvilayhdistyksen aloitteesta rakennus sai kuitenkin saneeraussuunnitelman ja vuonna 1979
voitiin jykevien kiviseinien suojassa aloitaa uudenlainen toiminta. Laaksolahden monitoimitaloksi
muodostuneessa navetassa on kaksi erikokoista salia, joissa kummassakin on oma keittiö.

HARRASTEPIIRIT

file:///C:/Users/holmmika/Desktop/Temp/TIED9801.HTM

25.4.2014

Tiedote 1/98

Page 2 of 3

Huvilayhdistysen jäsenistön keskuudessa on herännyt ajatus harrastepiirien perustamisesta yhdistyksen
toiminnan alaisuuteen jäsenten aktiivisuuden lisäämiseksi. Kiinnostaako Sinua kirjallisuuden lukupiiri tai
olisitko mahdollisesti halukas vetämään jotain muuta piiriä tai osallistumaan sellaisen toimintaan. Jos ajatus
herättää Sinussa kiinnostusta, niin ota pikaisesti yhteyttä Maija Hämeriin puh.590 159, jotta toiminta
saadaan käyntiin. Kaikki innollamukaan.

KEVÄTKOKOUS
Huvilayhdistyksen kevätkokous pidetään 30.3.1998, joten varaan ilta jo nyt almanakastasi. Luvassa on
myös kiinnostavaa asiaa alueemme asioista asukasillassa.

LIITY JÄSENEKSI
Mikäli et vielä ole yhdistyksemme jäsen, niin liity meihin, joukkovoimamme kasvattamiseksi alueemme
asioiden hoitamiseksi eri viranomaisten suuntaan. Joukkovoimalla voimme säilyttää asuinalueemme
edelleenkin viihtyisänä.
Lisäksi tulemme neuvottelemaan jäsenistöllemme erilaisia etuuksia alueellamme toimivien yritysten kanssa
esim. mahdollisista alennuksista, joista tiedotamme ainoastaan jäsenmaksun maksaneille jäsenille
erikseen.
Jäsenmaksu on vuodessa vain 50,00 markkaa, jonka voit suorittaa yhdistyksemme tilille 800018-264419.
Kirjoita myös viestikenttään nimesi ja osoitteesi postitusta varten.

LEIKKIPAIKKOJEN KUNNOSTUSESITYS
Mannerheimin Lastensuojeluliiton Laaksolahden paikallisyhdistys ry on tehnyt Espoon
kaupunginhallitukselle esityksen Lähderannan ja Kuttulammen leikkipaikkojen kunnostamisesta. MLL:n
Laaksolahden paikallisyhdistys ry pyysi myös huvilayhdistyksen tukea esitykselle. 2.2.1998 pidetyssä
LHY:n hallituksen kokouksessa asiaa käsiteltiin ja päätettiin tukea esitystä yhdessä Jupperin
huvilayhdistyksen kanssa.

HUVILAYHDISTYKSEN HALLITUS
10.1.1998 pidetyssä LHY:n hallituksen kokouksessa järjestäydyttiin ja jaettiin vastuualueet hallituksen
jäsenille seuraavasti:
Puheenjohtaja JUHANI HÄMERI, puh. 590 159, 040-579 1438
Laaksolahdentie 84
02730 Espoo
Varapuheenjohtaja LIISA KOHTALA, puh. 592 952
Pitkäjärvenranta 2 A
02730 Espoo
Sihteeri REIJO MÄKELÄ, puh. 593 510
Laaksolahdentie 23 A
02730 Espoo
Taloudenhoitaja ESKO UOTILA, puh. 598 554
Laaksonpohjantie 13 D 1
02730 Espoo
Tiedottaja MARJO MATIKKA, puh. 509 5670, 040-548 7227
Kuttulammentie 1 A
02730 Espoo
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Talkoovastaava MAURI ROSBÄCK, puh. 593 655
Kuttulammentie 10 b
02730 Espoo
Perinnevastaava KARI POHJAKALLIO, puh. 599 612
Pitkäjärventie 61
02730 Espoo
Kaavoitusvastaava TIMO LUOMA-AHO, puh. 595 336
Nummikuja 9
02730 Espoo
Tilaisuusvastaava HILKKA LUOMANPÄÄ, puh. 596 541
Seitsemäs järvikuja 1
02730 Espoo

LIIKUNTAA JUPPERIN KOULULLA
Rytmiset tytöt (6-8 v.) tiistaisin klo 17 - 18
Nuoret (12-16 v.) aerobic perjantaisin klo 18.30 - 19.30
Aikuiset aerobic perjantaisin klo 19.30 - 20.30
Leppävaaran Naisvoimistelijat ry
tiedustelut Elina Alho, puh 853 1163 tai
Anni Kuusela, puh 598 152
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