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KOTISEUTURETKI 29.8.1998 

Huvilayhdistyksen jäsenille

Matkaamme Billnäsin ja Fiskarsin vanhoihin ruukkimiljöisiin. Retkellä poikkeamme 
myös kauniiseen Tammisaaren kesäkaupunkiin.

Huvilayhdistys maksaa matkan, muista kuluista kukin vastaa itse esim. ruokailusta.

Lauantaina 29.8.1998 kello 9.00 kokoonnumme Lähderannan torille, jossa GOLD 

LINEN bussi odottaa retkelle lähtijöitä.

Matkareittimme on Lähderannan tori - Pitkäjärventie - Laaksolahdentie - Billnäs - 

Fiskars - Tammisaari - Laaksolahti.

Billnäsissä ja Fiskarsissa on järjestetty noin tunnin opastettu kierros kohteessa. 

Fiskarsissa meillä on mahdollisuus ruokailuun paikallisissa ravintoloissa. 

Fiskarsista matkamme jatkuu Tammisaareen, josta matkaamme takaisin kotiin 
Laaksolahteen. Palaamme retkeltä noin kello 17.00.

Osanottajia mahtuu retkelle vain 50 henkilöä, joten ilmoittaudu nopeasti mukaan.

Ilmoittautumiset 24.8.1998 mennessä

Reijo Mäkelä 593 510
Juhani Hämeri 590 159

Marjo Matikka 509 5670

LUONTOPOLKU LAAKSOLAHTEEN

Timo Luoma-aho
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Laaksolahden Huvilayhdistys ja Jupperin omakotiyhdistys ovat jo noin kahden vuoden 

ajan puuhanneet luontopolkua ns. Kaipion metsään Jupperin ja Laaksolahden rajalle 

noin kolmen hehtaarin alueelle. Espoon kaupungin metsäjohtaja Pertti Laakso ja 
reittisuunnittelusta vastaava kenttämestari Erkki Jokela suhtautuivat asiaan 

myönteisesti. Kuultuani, että varsinaisista luontopolkujen suunnittelusta vastaa Merja 

Puromies ympäristökeskuksesta, soitin hänelle ko. hankkeesta. Sovimme saman tien, 

että tiistaina 30.6.1998 kello 8.30 aloitamme merkkaamaan nauhoilla ehdotetun polun 
paikan maastoon ja saman tien kartalle sekä samalla katsotaan sopivia luontokohteita.

Sateisena tiistaiaamuna kokoontui puiston laitaan Merja Puromiehen lisäksi Kalevi 

Saukkonen, Raimo Silervo ja Timo Luoma-aho. Vaellus metsään luontokohteita ja 

sopivaa polun paikkaa etsimään alkoi. Kahden tunnin puurtamisen jälkeen sateisessa 

metsikössä reitti oli mastoon merkitty ja sopia luontokohteitakin löydetty. Kukaan ei 
edes huomannut, että vaateet olivat läpimärkiä. Työtä joudutti se, että oli mahdollisuus 

hyödyntää jo valmiita kinttupolkuja, joita oli noin kolmeneljäsosaa reitin pituudesta.

Seuraava vaihe luontopolun osalta on se, että kesän aikana Espoon kaupungin 

metsäosasto ja liikuntatoimi hyväksyvät ehdotetun maastoon merkityn reitin. Sen 
jälkeen syksymmällä yhdistykset voivat pitää pienimuotoiset luontopolun 

kunnostustalkoot. Maasto on helppokulkuista kangas- ja kalliomaastoa, jossa pääosa 

poluista on jo ennestään olemassa.

Molemmat yhdistykset ovat puuhanneet vuosikausia kuntopolkuja Pitkäjärven ja 

Lippajärven ympäri sekä Linnaisten kautta Jupperista Leppävaaraan. Näihin pitää 
saada vauhtia. Naapuriyhdistysten yhteistoiminta kaupungille kirjelmöinnin ja 

yhteisten talkoiden muodossa tuottaa varmasti tulosta. Kun luodaan edellytyksiä 

luonnossa liikkumiseen, lisää se asumisviihtyvyyttä välittömästi.

HUVILAYHDISTYS PRO-ESPOONJOKI JÄRJESTÖÖN

Juhani Hämeri

Keväällä kokoontui parikymmentä kansalaisjärjestöä tarkoituksenaan käynnistää 
toimenpiteet Espoonjoen vaikutusalueella toimivien järjestöjen yhteistyöstä 

vesistöongelmissa. Periaatteessa sovittiin, että perustetaan yhdistysten kattojärjestö, 

josta työnimenä käytetään Pro-Espoonjoki ry.

Asia on edennyt kesän mittaan niin, että sääntöluonnos on nyt jaettu kaikille 
asukasyhteisöille ja kalastuskunnille lausunnon antamista varten. Lausuntokierroksen 

jälkeen on tarkoituksena syksyllä 1998 kutsua koolle kattojärjestön perustava kokous.

Kokouksessa valitaan perustettavalle järjestölle toimielimet ja aloitetaan varsinainen 

toiminta.

Järjestön tarkoituksena on toimia kattavasti koko alueen luonnonolojen kohettamiseksi 

ja säilyttämiseksi. Tämä ei tietenkään sulje pois Laaksolahden Huvilayhdistyksen 

ponnekkaita toimia oman alueensa tärkeimmän kohteen eli Pitkäjärven hyväksi 

tehtävää työtä. 
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Laaksolahden Huvilayhdistys on ollut Pro-Espoonjoki hankkeessa mukana alusta 

alkaen ja LHY:n hallitus on päättänyt , että Huvilayhdistys liittyy mukaan 

perustettavaan yhteisöön ja tulee aktiivisesti osaltaan vaikuttamaan sen toimintaan.

ILTAMAT 24.10.1998 

Laaksolahden Huvilayhdistyksen perustamisesta on tänä syksynä kulunut aikaa 55-

vuotta. LHY:n hallitus on päättänyt, että jäsenille järjestetään tämän kunniaksi 

mukavat iltamat Laaksolahden monitoimitalolla 24.10.1998. Ohjelmassa on mm. 
tanssia ja tanssin lomassa voi napostella pientä syötävää sekä tutustua alueen 

historiaan. Tilaisuudessa julkaistaan myös kirja, joka kertoo lähemmin alueemme 

historiasta.

Varaa jo nyt päivä almanakastasi. Kutsut iltamiin toimitetaan kaikille jäsenmaksunsa 
maksaneille lokakuun alussa.

Kaikki joukolla pitämään lystiä ja tutustumaan toisiimme.

IHMISKUNNAN HOMMAT 

eli laulu Laaksolahdelle

Säv. ja san. Kari Tuomisaari

Laaksolahdentiellä kevätpuron nään.

Tuttu talitintti laulaa säkeitään.

Ennenkuin sen huomaa, kesä tullut on.

Pitkäjärveen kutsuu helle auringon.

Ihmiskunnan hommat olis hoidossa,
kun maailma ois yhtä Laaksolahtea.

Ihmiskunnan hommat olis hoidossa,

kun maailma ois yhtä Laaksolahtea.

Kuttulammen koivut syksy koristaa.
Kolmen koivun kansa käyttää haravaa.

Lumi talven leijuu maahan valkeaan,

pumpuliinsa peittää laakson kodikkaan.

Ihmiskunnan hommat olis hoidossa,
kun maailma ois yhtä Laaksolahtea.

Ihmiskunnan hommat olis hoidossa,

kun maailma ois yhtä Laaksolahtea.

Kari Tuomisaari sävelsi ja sanoitti edellä olevan laulun 1970-luvulla 

Huvilayhdistyksen toivomuksesta.
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LENTOPALLO

Lentopallon pelaaminen aloitetaan jälleen 31.8.1998

• maanantaisin klo 20.00 - 21.30 Lähderannan koulu

• torstaisin klo 19.30 - 21.30 Jupperin koulu

AILA-VENE

Muistathan, että vene on edelleen Pitkäjärven rannassa odottamassa innoikkaita 
suotelijoita elokuun kuutamoisiin iltoihin.

Vene vuokrattavissa jäsenille Masan kioskilta, Laaksolahdentie 41
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