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TIEDOTE 2/99
KEVÄTKOKOUS
ASUKASILTA
TOIMINTAKERTOMUS 1998

KOKOUSKUTSU
Laaksolahden Huvilayhdistys ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään

ma 29.3.1999 kello 18.30 alkaen
Laaksolahden monitoimitalolla , Lähdepurontie 2
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 11 §:n määräämät asiat
• hallituksen kirjallinen kertomus yhdistyksen kuluneesta toimintavuodesta
• rahastonhoitajan tilikertomus sekä tilintarkastajain lausunto
• tilinpäätöksen vahvistaminen sekä mahdollisen ylijäämän käyttö
• vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle tai ryhtyminen tarvittaviin
toimenpiteisiin, ellei vastuuvapautta voida myöntää

ASUKASILTA kello 19.00 alkaen
"Urbaani omakotirakentaminen - vaihtoehto betonikolosseille"
alustajana rakennusneuvos Olli Lehtovuori

"Tullaanko Laaksolahden rakentamista tiivistämään rakennetaanko alueellemme kerrostaloja tuhotaanko Laaksolahden vihreä idylli"
alustajana arkkitehti Annamaija Ala-Härkönen
Espoon kaupungin asemakaavaosasto
Diasarja Laaksolahden vuosikymmenten rakennuksia
Kari Pohjakallio
K A H V I T A R J O I L U A
TERVETULOA!

LAAKSOLAHDEN HUVILAYHDISTYS RY:N TOIMINTAKERTOMUS 1998
lyhennelmä
JÄSENISTÖ
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Vuoden 1998 lopussa yhdistyksen jäsenmäärä jäsenrekisterissä oli 474, jossa oli kasvua
edellisvuoteen 86. Jäsenmaksun jäsenistä oli suorittanut 429. Jäsenistön kasvuun vaikutti
voimakkaasti vuoden lopulla käyty sähkönhankintakilpailu yhdistyksen jäsenille.
HALLITUS
Hallituksessa ovat olleet:
Juhani Hämeri puheenjohtaja
Liisa Kohtala varapuheenjohtaja
Reijo Mäkelä sihteeri
Esko Uotila taloudenhoitaja
Marjo Matikka tiedottaja
Timo Luoma-aho kaavoitusyhdyshenkilö
Hilkka Luomanpää toimitilavastaava
Kari Pohjakallio perinnekeruuvastaava
Mauri Rosbäck talkoovastaava
Tilintarkastajina olivat Eila Rinne ja Kalevi Toivola sekä heidän varamiehinään Riitta Heinonen ja Kalevi
Saukkonen.
Hallitus kokoontui vuoden aikana virallisesti 12 kertaa. Vuosi aloitettiin perinteisesti
suunnittelupäivällä Työväen akatemiassa 10.1.1998.
SÄÄNTÖMÄÄRÄISET VUOSIKOKOUKSET
Kevätkokous pidettiin 30.3.1998 Laaksolahden monitoimitalolla. Kokouksen jälkeen arkkitehti Riika
Ger esitteli diplomityönään tekemänsä Kuttulammen puiston suunnitelman.
Syyskokous pidettiin 23.11.1998 monitoimitalolla. Kokouksen jälkeen pidettiin asukastilaisuus, jossa
käsiteltiin ympäristötyöryhmän laatimaa ympäristöraporttia ja sen ehdotuksia toimenpiteiksi
Laaksolahden alueella. Raportin esitteli ryhmän puheenjohtaja Tapio Rintala.
JÄSENTEN JA ALUEEN ASUKKAIDEN EDUNVALVONTA
Vuoden 1998 aikana yhdistyksen edustajana Suur-Leppävaaran alueneuvottelukunnassa toimi Timo
Luoma-aho. Alueneuvottelukunnan kautta sekä suoralla kirjelmöinnillä kaupungin eri elimiin pyrittiin
vaikuttamaan liikennejärjestelyjen parantamiseen mm. Laaksolahdentiellä ja Pitkäjärventiellä.
Kaavaasioista olivat edelleen esillä Jupperin kaavoitus sekä Kehä II:n jatkosuunnittelu sekä ns.
"Hesarin alueen" kaavaesitys.
Pitkäjärven tilan kohentamista hoidettiin myös usean eri järjestön kanssa Pitkäjärvitoimikunnassa,
jossa yhdistyksen edustajana toimi Kari Pohjakallio. Huoli Pitkäjärven kunnon kehittymisestä oli myös
perusteena yhdistykselle olla mukana perustamassa Pro Espoonjoki yhdistystä, jonka väliaikaisessa
hallituksessa yhdistyksestämme ovat olleet Kari Pohjakallio ja Juhani Hämeri.
Jäsenistön eduksi käytiin yhdessä Veinin yhdistyksen kanssa sähkönhankintakilpailu, jossa Espoon
Sähkö Oyj osoittautui jäsenistön kannalta edullisimmaksi.
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Yhdistyksen toiminnan yhtenä keskeisenä periaatteena on ollut alueen viihtyisyyden parantaminen.
Jäsenkyselystä saadun palautteen perusteella toiminta on tältä osin ollut onnistunutta ja tuloksellista.
TALOUS
Yhdistyksen tavoitteena on ollut hoitaa vuoden projektit siten, että ne taloudellisesti kannattavat
itse itsensä. Projektien taloutta on seurattu jatkuvasti taloudenhoitaja Esko Uotilan toimesta ja
hankkeet ovat toteutuneet kustannusarvioiden puitteissa pääsääntöisesti. Yhdistyksen talous on
edelleen vakaalla pohjalla kuluneen vuoden jälkeen.
Jäsenmaksutulot pysyivät ennallaan vuoteen 1997 verrattuna. Tilivuoden tulos oli 11.200 mk
tappiollinen, kun se edellisenä vuonna oli ollut noin 2.400 mk tappiollinen. Tappiollisen tilivuoden syynä
on lähinnä kirjan julkaisumenot osan tuloista kirjautuessa vasta seuraavalle vuodelle. Yhdistyksellä oli
vuoden lopussa varoja n. 20.000 mk pankkitileillä.
TIEDOTTAMINEN
Yhdistys julkaisi toimintavuoden aikana yhdeksän tiedotetta, jotka jaettiin peittojakeluna alueen
kaikkiin talouksiin, painos oli 1500 kappaletta. Tiedote sai kuluvana vuonna myös uuden ulkoasun.
Tiedotteista yksi oli yhdistyksen toimittama lehti "Laaksolahti Pitkäjärven syleilyssä", josta otettiin
1700 kappaleen painos. Tiedottamista hoidettiin lisäksi lehti-ilmoituksin (Alueuutiset. Länsiväylä ja
Helsingin Sanomat) sekä Ylenaikaisen radiolähetyksessä.
PERINTEEN TALLENTAMINEN
Perinteen tallentaminen jatkui edelleen Kari Pohjakallion vastuulla. "Itsenäisen Suomen
pientalorakennuskulttuurin jäljet Espoon Laaksolahdessa" näyttelyn innoittamana yhdistys toteutti
55-vuotisjuhlavuoden kunniaksi pientalorakentamisen perinteistä kertovan kirjan Laaksolahdesta
Juhani Hämerin ja Kari Pohjakallion toimesta. Osasta kirjan teksteistä vastasivat myös Timo Luomaaho ja Esko Uotila.
TALKOOTOIMINTA
Talkootoiminnasta vastasi vuoden aikana Mauri Rosbäck. Hänen johdollaan siivottiin Kuttulammen
ympäristöä 23.5. kymmenen aktiivin henkilön voimin. Yhdistys osallistui myös Pitkäjärven roskakalan
nuottaukseen, joka ei kuitenkaan onnistunut tavoitteen mukaisesti.
Tornin suunnittelu oli edennyt lupapiirustusvaiheeseen arkkitehtiylioppilaiden Katariina Rautialan ja
Pentti Raiskin toimesta. Lupa tornin toteuttamiselle myönnettiin 22.10.1998.
Mauri Rosbäckin johdolla rakennettiin jälleen komea juhannuskokko Pitkäjärven rantaan ja juhlan
jälkeen ranta siivottiin kesäkuntoon.
Yhdessä Jupperin yhdistyksen kanssa raivattiin 5.9. Kaipion luontopolku. Raivaustalkoissa oli mukana
laaksolahtelaisia 9 ja jupperilaisia 3.
JUHLA- JA VIRKISTYSTOIMINTA
Kotiseuturetki toteutettiin 24.8. Billnäsiin ja Fiskarsiin. Retken aikana tutustuttiin
sähköntuottamiseen vesivoimalla ja vanhan ruukkimiljöön tunnelmaan.
Perinteiset juhannusjuhlat keräsivät jälleen runsaasti juhlijoita Pitkäjärven kauniiseen kokkorantaan.
Vuoden kohokohta oli kuitenkin 55-vuotisjuhlailtamat monitoimitalolla 24.10.1998. Juhlat järjestettiin
jäsenille, joita tilaisuuteen saapui runsaat kaksisataa. Tilaisuuden juonsi Marjo Matikka ja illan
tanssimusiikista vastasi "Espoon pelimannit". Tilaisuudessa palkittiin yhdistyksen viirillä toimittaja
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Elina Hatakka (Länsiväylä), Timo Luoma-aho ja Esko Uotila. Juhlan kunniaksi yhdistys teetti
juhlapostikortin, jonka aiheena on Pentti Raiskin akvarelli Dalsvikin näkötornista.
MUU TOIMINTA
Yhdistyksen edustajana Espoon Kotiseutuyhdistysten liitoon hallituksessa toimi Kari Pohjakallio.
Reijo Mäkelä osallistui Ikaalisissa ja Hämeenkyrössä Kotiseutupäiville 7.-9.8.1998.
Perinteisen pihakilpailun voitti 1998 Tuula ja Eino Jokisen piha, Oksatie 13.
Yhdistys osallistui 24.5. Auroran kyläjuhlaan Aurora Karamzinin meijerikoululla yhdessä monen muun
alueen asukasyhdistyksen kanssa. Yhdistyksen edustajina olivat Reijo Mäkelä ja Juhani Hämeri.
Espoon ympäristölautakunta oli Pitkäjärvitoimikunnan vieraana 3.6. ja vierailun järjestelyistä vastasi
LHY.
Uudenmaan liiton maaseudun ja kaupunkiyhteisön hankkeissa yhdistys oli edelleen tiivisti mukana.
Keväällä -98 yhdistys avasi internetissä oman kotisivunsa (www.espoo.fi/museo/laakso/lhy.htm).
Lentopallo oli edelleen liikunnallinen harrastuksemme. Palloa pelattiin kesällä Kuttulammen kentällä ja
talvisin Jupperin ja Lähderannan kouluilla Esko Uotilan ja Raimo Silervon johdolla.
Yhdistyksen Aila-veneellä jäsenet pääsivät soutelemaan Pitkäjärvelle. Veneen käyttö oli runsasta
huolimatta sateisesta ja kylmästä kesästä.
Laaksolahdessa 1.3.1999
Laaksolahden Huvilayhdistys ry:n hallitus

file:///C:/Users/holmmika/Desktop/Temp/TIED9902.HTM

25.4.2014

