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KOKO KYLÄN SIIVOUSTALKOOT 6.5.2003 KELLO 18.00 

 

Laaksolahden huvilayhdistyksen siivoustalkoot aloitetaan monitoimitalon 

ympäristön sekä urheilukentän paikoitusalueen siivouksella tiistaina 

6.5.2003 kello 18.00. Jos intoa, puhtia ja väkeä riittää, niin jatkamme Pitkä-

järventien vieruksen siivoamista; toivomus olisi, että oman tontin kohdalta 

roskat olisi korjattu pois jo ennen talkoita. 

 

Talkootarjoilut ovat Jupperin koululla. Koulun pihassa Pääkaupunkiseudun 

kierrätyskeskuksen neuvoja vastaa lajittelua, kierrätystä ja kompostointia 

koskeviin kysymyksiin, ja puutarhuri Riikka Isotalo antaa neuvoja keväi-

seen puutarhanhoitoon. Talkooväelle on tarjolla grillimakkaraa, mehua ja 

muuta pientä purtavaa sekä tietenkin mukavaa yhdessäoloa. 

 

Talkoissa on mukana monta yhteistyökumppaniamme: Jupperin koulu, Jup-

perin, Veinin ja Rastaalan omakotiyhdistykset, Laaksolahden Martat sekä 

Pitkäjärven VPK. 

 

Kaikki joukolla mukaan! 

 



 

SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN KEVÄTKOKOUKSEN KUULUMISIA  

 

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 24.3.2003 Laaksolah-

den monitoimitalolla, johon saimme kotiseutusihteeri Kirsti Salmisen alus-

tamaan keskustelua kotiseututyöstä tänä päivänä. 

 

Kirsti Salminen kertoi meille espoolaisen kotiseututyön historiasta ja nyky-

päivästä; Espoon kotiseututyöllä on pitkät perinteet. Kotiseutusihteerin vir-

ka perustettiin vuonna 1985, jolloin sen ensimmäisenä viranhaltijana on 

toiminut rouva Eeva Ahtisaari. Tällöin aloitettiin Espoossa perinteen ja esi-

neistön keräily Espoon kaupunginmuseolle ja vuosien varrella onkin saatu 

kattava perintö tuleville ja jo kotiseututyössä oleville aktiiveille.  

 

Espoossa toimii tällä hetkellä 61 asukasyhdistystä ja kaksi keskusjärjestöä: 

Espoon omakotiyhdistysten liitto ja Espoon Kaupunginosayhdistysten liitto. 

Laaksolahden huvilayhdistys on kummankin keskusjärjestön jäsen.  

 

Asukasyhdistyksiä perustettiin 60-luvulla nimenomaan uusille asuinalueille, 

koska haluttiin vaikuttaa oman uuden lähiön ja sen palveluiden kehittymi-

seen. Tänä päivänä asukasyhdistysten ja kaupungin vuorovaikutus on erit-

täin merkittävää. 

 

Kotiseututyö kaupungeissa on edelleen perinteistä yhdessäoloa ja tutustu-

mista alueen muihin asukkaisiin sekä omaan lähiympäristöön. Se perinne, 

jota yhdistyksissä kerätään, auttaa lapsia ja nuoria juurtumaan alueelle ja 

antaa muuttajille oivan tavan tutustua uuteen ympäristöönsä ja sen histori-

aan. Toinen erittäin tärkeä ja iso haaste yhdistyksillä on vaikuttamisessa ja 

edunvalvonnassa: yhdistyksillä on mahdollisuus vaikuttaa alueen kaavoi-

tukseen, liikennejärjestelyihin sekä alueella toimiviin palveluihin.  

 

Kirsti Salminen kertoi, että kaupungin johto ja virkamiehet arvostavat yh-

distysten tekemää työtä ja haluavat myös kehittää yhteistyötä eri osa-

alueilla. Jotta vaikuttamisessa saadaan paras mahdollinen hyöty, yhdistyk-

sen sisällä tulisi pyrkiä yhteiseen mielipiteeseen erilaisissa kannanotoissa, 

sillä silloin asioiden eteenpäinvieminen kaupungin eri toimialoilla nopeu-

tuu. 



 

 

Uusia asukasyhdistysten toimintamuotoja ovat sähköinen viestintä ja ver-

kostoituminen.  

 

Hyvänä esimerkkinä sähköisestä perinteen keräämisestä on Siltamäki–

Suutarila-seuralla, jonka kotisivuilla voi paitsi katsella vanhoja valokuvia, 

myös kertoilla omat muistikuvansa kuviin liittyvistä henkilöistä ja tapahtu-

mista. 

 

Kotiseutusihteeri Kirsti Salminen jää kesän kynnyksellä eläkkeelle, ja oli 

erittäin hienoa saada hänet vielä meille vieraaksi! Laaksolahden huvilayh-

distyksen väki toivottikin Kirsti Salmiselle mukavia eläkepäiviä. 

 

 

 
 

JÄSENMAKSUT 

 

Liity nyt Laaksolahden huvilayhdistyksen jäseneksi! Liittyminen tapahtuu 

maksamalla jäsenmaksu (10 €/vuosi) tilille 800018 - 264419. Kirjoita nime-

si ja osoitteesi viestikenttään maksaessasi, jotta saamme tarvittavat tiedot 

jäsenrekisteriin. 

 

Lisätiedot Tuula Sevón, puh. 050–5263455, email  tuula.sevon@ktm.fi. 

 

 

 

AILA-VENE ODOTTAA VESILLEPÄÄSYÄ 

 

Aila-soutuvene lasketaan vesille heti jäitten lähdettyä Pitkäjärvestä. Vuok-

rauksen hoitaa edelleen Masan kioski (Laaksolahdentie 41). Venettä vuok-

rataan ainoastaan yhdistyksen jäsenille. 
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KOIRIEN KIINNIPITÄMINEN JA JÄTÖSTEN KORJAAMINEN 

 

Näin kevään tullen haluaisimme jälleen muistuttaa kaikkia koiria siitä, et-

teivät tekisi tarpeitaan toisten tonteille tai portinpieliin. Voisitte myös pyy-

tää isäntiänne ja emäntiänne korjaamaan jätöksenne. 

 

Ja muistavathan isännät ja emännät pitää sekä kissat että koirat kytkettyinä! 

Irrallaan juoksentelevat lemmikit kun saattavat aiheuttaa hankalia ja jopa 

vaarallisia tilanteita kanssakulkijoille. Ihmisten allergiat ja eläinpelot on 

myös syytä tiedostaa. Yrittäkäämme yhdessä enemmän huomioida toinen 

toisiamme, niin meillä kaikilla on parempi ja mukavampi olla! 

 

Iloista kesänodotusta kaikille! 


