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YHTEISTYÖTÄ MLL:n LAAKSOLAHDEN OSASTON KANSSA

JÄSENYYS LHY:SSÄ KANNATTAA!!!!!

AILA-VENE

PITKÄJÄRVENTIELLE MELUESTEITÄ

Kirj. Timo Luoma-aho

Tiistaina 5.5.1998 oli monitoimitalolla kokous, jossa Espoon meluntorjunnasta 
vastaavat viranomaiset selostivat suunnitteluvaiheen nykytilanteen niille 
tienvarsitonttien omistajille, joita Pitkäjärventien melu eniten koskee. Hanke käsittää 
tien pohjoisosan Lehtitieltä Jupperin Kaivosmiehentielle saakka. Laajempaan 
Pitkäjärventien meluntorjuntaan ei tällä kertaa ole varoja, sillä jo tähän kuluu kaikki 
Espoon vuoden 1999 meluntorjuntaan tarkoitetut budjettivarat.

Ääntä imevä melueste sijoitetaan n. 1,5 metrin etäisyydelle asfaltin reunasta ja sen 
korkeus on n. 1,3 metriä tien vaakatasosta. Niille tonteille, joissa tie on leikkauksessa 
tai melueste ei muusta syystä tule kysymykseen, soveltuu tiivis tonttiaita paremmin. 
Näiden osalta kaupunki tulee mukaan suunnittelun ja talkooavustusten muodossa. 
Hankkeeseen suhtauduttiin erittäin myönteisesti. 

Kaupunkia edustivat kaupunkisuunnittelukeskuksesta Risto Jokinen, 
ympäristökeskuksesta Pentti Hakkarainen ja teknisestä keskuksesta Markus Rönty ja 
Gunnar Kokko. Paikalla oli yhteensä 27 asianosaista. LHY:n puheenjohtaja Juhani 
Hämeri kiitti kaupungin edustajia myönteisestä suhtautumisesta asiaan sekä hyvästä 
yhteistyöstä.

YMPÄRISTÖN HUOLTO JA SIISTEYS

Ympäristömme ja sen siisteys on meille laaksolahtelaisille ihan kunnia-asia. 
Alueellamme sijaitsee useita viheralueita ja ne vaativat vuosittaista huoltoa, jotta me 
kaikki voisimme nauttia niiden käytöstä.Viheralueiden siivous aloitetaan jo tänä 
keväänä yhteistyössä Espoon kaupungin viherpalveluyksikön ja alueen asukkaiden 
kanssa. 
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SIIVOUSTALKOOT pidetään 23.5.1998 klo 10.00 alkaen kokoontumispaikkana 
Laaksolahden monitoimitalo.

Kohteeksi tälle keväälle on valittu KUTTULAMMENPUISTO ja sen ympäristö. 

Ota mukaasi naapurit, hanskat, kumisaappaat, kottikärryt ja iloinen mieli. 

Tehdään talkoista yhdessä hauska tapahtuma ja talkoiden jälkeen kahvit 

monitoimitalolla.

Talkooterveisin
Mauri Rosbäck, talkoovastaava 

puh. 593 655 tai 050-331 5227

KIRKKONUMMEN LAPINKYLÄ

Uudenmaanliitto on järjestänyt yhteistyömahdollisuuden LHY:n ja Kirkkonummen 

Lapinkylän kesken. Lapinkylää ja sen naapurikyliä yhdistää Espoon Laaksolahteen 
huoli järvien kuormituksesta, rehevöitymisestä ja umpeenkasvusta ja sitä kautta niiden 

virkistysarvojen alentumisesta. Espoon Pitkäjärvellä on toiminut pitkään ns. 

Pitkäjärvitoimikunta, johon on kuulunut laaksolahtelaisia. Pitkäjärvitoimikunta on 

saanut paljon hyvää aikaan pitämällä aktiivisesti esillä tarvetta huolehtia järven 
kunnosta myös tulevan virkistyskäytön tarpeisiin. Laaksolahtelaisten kokemukset ja 

tieto-taito ovat arvokkaita mm. juuri Lapinkyläjärven kunnostustoimenpiteitä 

suunniteltaessa ja niitä toteutettaessa. Järvien kunnostuksesta ja niiden 

virkistyskäytöstä huolehtimisesta ei ole pitkä matka ns. paikaillisagendatyöhön, jota 
esimerkiksi Kuntaliitto haluaa kunnissa edistää. 

AURORAN KYLÄJUHLA

Kas!!! Mitä kummaa tapahtuu taas Träskändan suunnalla? 

Onko se.. Sehän on! Aurora Karamzin käyskentelemässä vanhan Meijerikoulunsa 

pihapiirissä tämän kevään Kyläjuhlaa odotellen.

Keväisenä sunnuntaina 24.5.1998 Aurora Karamzin karauttaa hevoskiesein 
meijerin pihaan kello 11.00 ja juhla voi alkaa.

Auroran avajaistervehdyksen lisäksi ohjelmassa on mm. soitantaa, teatteriesityksiä, 

musisointia, perinneleikkejä, kilpailuja, yllätysohjelmaa ja tietysti yhteislauluja sekä 
leppoisaa yhdessäoloa, ihanaa ulkona ruokailemista unohtamatta.

Juhla alkaa kello 11.00 ja kestää iltapäivään kello 15.00. Juhlapaikkana on jälleen 

kulttuurihistoriallisesti arvokas Aurora Karamzin vanha meijerikoulun pihapiiri 

(Järvenperäntie 1-3).

Kaikki joukolla mukaan, joten nähdään sitten kyläjuhlassa! 
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Kyläjuhlan järjestelyissä on myös LHY mukana. 

PIENTALOLAISTEN KEVÄTKIIREET

Tapio Rintala on kirjoittanut alla olevan artikkelin Espoolaisten pientalolehteen puheenjohtajan 
palstalla toukokuussa 1984, josta alla pieni ote. Vaikka vuodet ovatkin vierineet eteenpäin, niin 

pientalolaisten kevätkiireet ovat pysyneet aivan entisen kaltaisina iloineen ja murheineen.

' Jokainen pientaloasukkaan tekee heti lumien lähdettyä mieli ulos kotipihan kunnostuspuuhiin. 
Talvi on maassamme yleensä siksi ankara, että se jättää omat jälkensä, jotka jokainen tunnollinen 

omakoti-ihminen haluaa korjata ja kunnostaa. Nämä työt moni perhe tekee yhdessä, mikä onkin 
hyvä asia, koska tällä tavoin hyvät tavat iskostuvat erityisesti nuoren väen mieliin.

Tontti on syytä käydä joka kohdiltaan lävitse. Haravointi, roskien keruu, maiden muokkaus ja 
istutusten kunnostus kuuluvat joka vuotiseen kevätohjelmaan. Ensisijaisesti on oma tontti 
hoidettava. Sen lisäksi tiealue tontin kohdalta. Toivottavasti myös yhteisalueet kuuluvat 

pienkiinteistöjen kunnostustoimenpiteisiin.

Jokainen meistä voi suuresti vaikuttaa oman asuinalueensa viityisyyteen pitämällä pihat ja puistot 
siiteinä. Luonnollisesti kunnostustoimet vaativat myös rahallista panosta, mutta se ei yleensä ole 

kuitenkaan ratkaisevaa. Tärkeämpää on itsekunkin vapaa-aikana tehty kouriintuntuva työ. Tähän 
puuhaan on lähdettävä iloisin mielin. Se tuo virkistävää vaihtelua ja antaa voimia arkipäivän 

aherrukseen.

Omakotiyhdistysten talkoilla saadaan koko alueen väki yhdellä kertaa puhaltamaan samaan 
hiileen, yhteishenki lisääntyy, tutustutaan ja saadaan siinä sivussa ympäristö siistiksi. 

Kotipihakilpailullakin on oma aktiivinen panoksensa pihapiirien kohennukseen. Palkinnoilla 
tehdään tunnetuiksi hyvin hoidettuja kiinteistöjä, joista muut voivat ottaa oppia. '

Lähde nyt ulos reippaasti kävelemään ympäri Laaksolahtea, niin näet kevään koittaneen. Niinkuin 
edellisessä artikkelissa jo vuosia sitten kirjoitettiin meidän kaikkien omista puutarhoista, ne on 
yleensä hyvin haravoitu ja istutukset on kohennettu. Samaa ei voi aina sanoa tienvarsista. 

Tonttien kohdalta tienvarsiosuus on usein jäänyt siivoamatta roskista ja ehkä haravoimattakin. 
Siistimällä myös tienvarsiosuutemme, omatkin pihapiirimme näyttävät entistäkin siistimmiltä. 

Siistitään siis kokonaisuus, jolloin kävellessämme luonnonrikkaassa Laaksolahdessamme lepää 
silmä ja mieli.

Valittaessa pihakilpailuun osallistuvia pihapiirejä, tulee työryhmä kiinnittämään erityistä huomiota 

kokonaisuuteen. Eli kaunis piha ja epäsiisti tienvarsiosuus ei todennäköisesti muodosta työryhmän 
hakemaa pihapiiriä esimerkiksi muille ja osallistumaan kilpailuun. 

YHTEISTYÖTÄ MLL:n LAAKSOLAHDEN OSASTON KANSSA

Haluatko lisää mielenkiintoista ja antoisaa toimintaa arkipäivääsi? Haluatko omalta osaltasi tuke 

alueemme lapsiperheiden hyvinvointia?

Tule mukaan Mannerheimin Lastensuojeluliiton Laaksolahden paikallisyhdistyksen 
vapaaehtoistoimintaan. Erityisesti kaipaisimme torstaina aamupäivisin klo 9.30-12.00 toimivaan 

perhekahvilaamme lisää ns. vetäjiä - haluaisitko tulla 'emännäksi' tai 'leikittäjäksi' 
perhekahvilaamme? Voisimme yhdessä luoda kahvilaamme entistä paremman tunnelman ja lisätä 

viihtyisyyttä asuinalueellamme.
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Tule vaikkapa sijaismummiksi tai -vaariksi lapsille, jotka käyvät perhekahvilassamme. Monella 

lapsella oma mummi tai vaari on kaukana ja tarve vahvan aikuisen läsnäolosta on kuitenkin suuri. 

TERVETULOA mukaan toimintaamme - soitelkaa tai tulkaa vaikkapa suoraan 
perhekahvilaamme Laaksolahden monitoimitalolle torstaisin (perhekahvila on kiinni 29.5 - 

12.8.98, kesäloma).

LÄMPIMIN YHTEISTYÖTERVEISIN

Tarja Haara, pj MLL Laaksolahti 
puh. 599 043

JÄSENYYS LHY:SSÄ KANNATTAA!!!!!

Olethan jo muistanut liittyä jäseneksi ja siten varmistanut liittymisetusi. Liittymisedusta 

kerroimme tiedotteessa 3/98.

Jäsenmaksu on vuodessa 50 markkaa, jonka voit suorittaa yhdistyksemme tilille 800018-264419. 
Kirjoita tiedonantoja osaan nimesi ja osoitteesi. 

Lisätietoja saat sihteeri Reijo Mäkelä puh. 593 510 tai tal.hoitaja Esko Uotila puh. 598 554.

AILA-VENE

Aila-vene on jäsenistön vuokrattavissa (25 mk/vrk) Masan-Kioskilta (Laaksolahdentie 41).

Jää lähti ja nyt sitten vaan Pitkäjärvelle soutelemaan. 
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