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VPK:LLE SAATIIN DEFIBRILLAATTORI!
Kiitos ja onneksi olkoon meille kaikille!
Edellisessä tiedotteessa kerroimme Laaksolahden huvilayhdistyksen, Jupperin omakotiyhdistyksen, Kanta-Espoon seurakunnan Laaksolahden alueen, Laaksolahden Marttojen ja Pohjois-Espoon Leijonien keräävän varoja
defibrillaattorin hankkimiseksi Pitkäjärven VPK:lle.
Laaksolahden huvilayhdistys ry. lahjoitti keräykseen 5000 markkaa, lisäksi
alueemme asukkaat lahjoittivat henkilökohtaisesti yhteensä huomattavia
summia. Tarvittava 22000 markan summa saatiin kasaan ennätysajassa, defibrillaattori hankittua ja henkilöstö jo koulutettua!
Kiitos lahjoittajille!
JÄRJESTYSMIESKURSSI HUHTI–TOUKOKUUN VAIHTEESSA
Huvilayhdistyksen jäsenillä on mahdollisuus osallistua huhti–toukokuun
vaihteessa järjestettävälle järjestysmieskurssille. Kurssi koostuu neljästä
osasta, jotka ovat
– 28.4. klo 8–17
– 2.5. klo 17–21
– 12.5. klo 8–17
– 17.5. klo 17–21.
Halukkaita pyydämme ilmoittautumaan Marjo Matikalle (puh. 050 - 300
1327, email marjo.matikka@pp.nic.fi) 31.3.2001 mennessä.

KUTSU YHDISTYKSEN KEVÄTKOKOUKSEEN
Laaksolahden huvilayhdistys ry:n kevätkokous pidetään torstaina 29.3. klo
18.30 Jupperin koulun ruokalassa (huomatkaa poikkeava paikka). Kokouksessa käsitellään
– sääntömääräiset asiat
– hallituksen esitys yhdistyksen sääntöjen muuttamiseksi.
Yhdistyksen säännöt on tarkoitus saada vastaamaan ajan tarpeita. Hallituksen ensimmäisestä luonnoksesta keskusteltiin syyskokouksessa ja jäsenistöä
pyydettiin sen jälkeen kommentoimaan luonnosta tammikuun puoliväliin
mennessä. Nyt kevätkokouksessa säännöt on tarkoitus saada muokattua ja
hyväksyttyä lopulliseen muotoonsa.
Kopioita kevätkokouksessa esitettävästä hallituksen ehdotuksesta säännöiksi on noudettavissa Masan kioskilta, Laaksolahdentie 41.
Hallitus kiittää saamistaan hyvistä, asiallisista ja kannustavista kommenteista. Kaiken kaikkiaan sääntöuudistusprojekti on ollut mittava.

HUVILAYHDISTYKSEN KANNANOTTO LAAKSOLAHTEEN
RAKENTEILLA OLEVASTA JALKAPALLOHALLISTA
Laaksolahden urheilupuistoon, nykyisen kuplahallin paikalle, on suunniteltu jalkapallohallia. Huvilayhdistys suhtautuu hankkeeseen periaatteessa positiivisesti – Espoossa tarvitaan urheilupaikkoja – mutta toivoisi ennen hallin rakentamista alueen kokonaisvaltaisempaa suunnittelua.
Seuraavassa tiivistelmä huvilayhdistyksen 14.2. Espoon kaupunginhallitukselle lähettämästä kannanotosta asiaan. Tekstin on laatinut Kalevi Toivola.
Asia: Kannanotto Laaksolahden urheilupuistoon suunnitteilla olevan jalkapallohallin rakennushankkeesta
Laaksolahden urheilukeskukseen ollaan suurella kiireellä puuhamassa nykyisen jo huonokuntoisen jalkapallohallin (kuplahallin) korvaavaa uutta
harjoitushallia, jonka tulisi olla valmiina ja käyttökunnossa vielä kuluvan
vuoden lopussa. Koska rakennushanke on suuruudeltaan mittava ja sijain-

niltaan keskeinen, LHY pyytää kaupunginhallitusta ottamaan huomioon rakennushanketta käsitellessään seuraavat seikat:
1. Urheilutilojen käyttötarve
LHY suhtautuu periaatteessa hyvin myönteisesti kaikkiin Urheilukeskuksen
parantamis- ja kehittämishankkeisiin, koska niin koko Espoon kuin Laaksolahden lähialueidenkin kannalta on ympärivuotisesti käytettävillä ja tarkoitustaan vastaavilla urheilu- ja harjoittelutiloilla monitahoinen ja tärkeä
merkityksensä.
Suunnitelmia tulee kuitenkin laatia nykyistä kokonaisvaltaisemmin ja niitä
on tarvittaessa voitava korjata ajoissa.
2. Kokonaissuunnitelma vihdoin tarpeen
Laaksolahden urheilukeskuksen sijainti on maisemallisesti edustava. Sen
rakentaminen vuosien mittaan on tapahtunut ilman selkeää kokonaissuunnitelmaa: talo sinne, kupla tänne -periaatteella. Seurauksena tästä koko alueen yleisilme on jo kärsinyt ja alueen tehokas käyttö vaikeutunut esim. latuja lenkkipolkujen linjauksen vaikeutumisena, alueen sisäisen tieverkoston
sekaisuutena ja vapaan ulkoilualueen supistumisena.
LHY:n mielestä ennen uuden hallin toteuttamista tulisi kaupungin toimesta
laatia koko aluetta koskeva yleissuunnitelma, johon uudenkin hallin toiminnot sovitetaan.
3. Mitkä seikat tulee nyt ottaa huomioon?
Ennen rakennushankkeen hyväksymistä tulisi selvittää ainakin seuraavassa
mainitut keskeiset kysymykset.
a) Onko urheilukeskuksen kehittämiseksi laadittu kokonaissuunnitelmaa,
jossa selvitettäisiin seuraavien toimintojen osalta:
– eri urheilutoimintojen tilantarpeet ympäri vuoden
– alueen rakennusten, paikoitustilojen, tiestön sekä ulkoilu- ja uimarantaalueiden tilantarpeet, yhteensopivuusnäkökohdat ja myöhemmät kehittämismahdollisuudet.

Ellei kokonaissuunnitelmaa vieläkään ole, olisi sen laadinta heti käynnistettävä.
b) Onko uuden hallin rakennussuunnitelmassa esitetty
– vaihtoehtoratkaisuja esim. hallin koon, korkeusaseman ja sijainnin osalta
– rakennusalaa säästäviä huolto- ja toimistotilaratkaisuja
– vaihtoehtoja hallin julkisivuratkaisulle
– hallin lisääntyvien toimintojen vaikutusta paikoitukseen, sisäisiin kulkuyhteyksiin, liityntäliikenteeseen Pitkäjärventielle jne.
c) Onko perusteltua rakentaa aiotun kokoista hallia ilman edes pieniä katsomotiloja, joiden tarve harjoitushallillakin aina on?
d) Eikö näin suurelta rakennusprojektilta näin edustavalle paikalle voi
edellyttää riittävällä aikataululla tehtyä arkkitehtonisestikin kunnollista
suunnitelmaa?
LHY haluaa osaltaan myötävaikuttaa urheilukeskuksen kehittämistä entistä
paremmin käyttäjien tarpeita palvelevaksi. Nyt vihdoin olisi jo aika laatia
kunnollinen kokonaissuunnitelmakin.

