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TIEDOTE 2/2000
Koko kylä kasvattaa
Bussireitin 248 jatkamista Jupperinaukiolle ehdotettu
Yhdistyksen kevätkokous ja asukasilta
Fabio Armiliaton konsertti
Retki Jokioisten museorautatielle
Löytyykö alueen asukkaista lottatoimintaa muistavia?
Hallituksen päivitetyt yhteystiedot
Asuinalueemme hieno hanke:
KOKO KYLÄ KASVATTAA
(Mika Holmström)
Laaksolahden huvilayhdistys kiittää Jupperin koulua ja sen vanhempainyhdistystä, Mannerheimin
lastensuojeluliittoa sekä seurakuntaa hyvän nuorisokasvatusprojektin käynnistämisestä. "Koko
kylä kasvattaa" -projektin tavoitteena on tukea alueen vanhempia lasten kasvatustyössä ja luoda
lapsille ja nuorille hyvä ja turvallinen kasvuympäristö.
Lokakuussa
Anne
Eskelinen
vieraili
Jupperin
koululla
ja
kertoi
Laukaan
kasvatusyhteistyömallista; tämän vierailun innottamana järjestettiin syksyllä kaksi
keskustelutilaisuutta vanhemmille, ja niiden pohjalta syntyi ensimmäinen luonnos yhteisiksi
kasvatussäännöiksi. Jupperin koulun viidesluokkalaiset otettiin mukaan seuraavaan tilaisuuteen
(15.2.) ja heille annettiin mahdollisuus kommentoida ja edelleenideoida luonnosta.
Säännöt painottavat maalaisjärjen käyttöä. Muutamia esimerkkejä ja ajattelemisen aihetta meille
kaikille:
* Käyttäytymisessä aikuiset ovat esimerkkejä lapsille. Kohtelias kielenkäyttö lähtee kotoa.
* Lasten turvallisuuden vuoksi noudatamme aina liikennesääntöjä ja nopeusrajoituksia.
* Tieto koulukiusaamisesta kulkee kotien sekä kodin ja koulun välillä.
* Liiallinen tietokoneenkäyttö on riski lapsen terveydelle ja saattaa heikentää lapsen muita taitoja.
Vanhemmat huolehtivat siitä, että lapset saavat riittävästi unta.
* Sääntöluonnoksen mukaan lasten tulisi olla arkisin kotona kello 20:een mennessä,
viikonloppuisin alakoululaiset kello 20 ja yläkoululaiset kello 21, poikkeamista esim. harrastusten
takia sovitaan aina erikseen. – Tästä säännöstä ollaan osittain eri mieltä, sillä varsinkin valoisina
kesäiltoina nuoret voisivat olla ulkona pitempäänkin. Lisäksi Jupperin koulun viidesluokkalaisilta
tuli sääntöön erittäin terve ja kannatettava lisäys: myös vanhempien on sitouduttava tulemaan
kotiin viimeistään kello 17 ainakin yhtenä määrättynä arkiviikonpäivänä ja omistettava ilta
perheen ja lasten kanssa yhdessäoloon.
* Pyrimme vaikuttamaan siihen, että alueellemme saadaan nykyistä enemmän mielekästä
tekemistä myös nuorille. – Jupperin koulun keskustelutilaisuudessa ideoitiin ala-asteikäisille
iltapäivätoimintaa
esimerkiksi
seurakuntatalolle
ja
yläasteikäisille
kahvilatyyppistä
kohtaamispaikkaa Laaksolahden monitoimitalolle: parempi on pitää nuoret omassa piirissämme
kuin ajaa heidät kauemmaksi Karakallioon, Leppävaaraan tai Tapiolaan pyörimään. Yleisesti
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keskustelutilaisuudessa oltiin sitä mieltä, että samat säännöt eivät välttämättä toimi kaikenikäisten
kanssa.
* Vanhemmat tarkkailevat nuorten kokoontumisia iltalenkeillään.
* Kotona ja kouluissa lapsille jaetaan tietoa päihteiden käytön vaaroista. Erityisesti yläasteelle
siirtyville toivotaan kohdistettua valistusta. Kauppiaat eivät myy lapsille alkoholia tai tupakkaa.
* Vanhemmat ovat perillä lasten ja nuorten kaveripiiristä.
* Aikuisten on aina puututtava näpistelyyn, töhrimiseen ja ilkivaltaan, eikä käännettävä sille
selkäänsä. Lapsi korvaa tai osallistuu aiheuttamansa vahingon korvaamiseen, mutta kun asia on
käsitelty loppuun, se anteeksiannettuna unohdetaan.
Nämä kaikki ohjeet tuntuvat kirjoitettuina vastaansanomattomilta ja koko projekti hyvin
kannatettavalta. Myös Laaksolahden huvilayhdistyksen joulurauhan julistus on ajanut aivan samaa
asiaa; yhdistys toivookin menestystä ja jatkuvaa kehitystä projektille. Miten yhdistys voisi olla
projektissa avuksi?
Myös Helsingin Sanomat kertoi 13.2. Koko kylä kasvattaa -projektista osana Laaksolahtea
käsitellyttä artikkeliaan.
-----------------------------------------------------------------------------------------

BUSSILINJAN 248 REITTIÄ EHDOTETTU JATKETTAVAKSI JUPPERIN AUKIOLLE
Laaksolahden huvilayhdistys on yhtynyt Jupperin omakotiyhdistyksen kantaan siitä, että
bussilinjan 248 päätepysäkki voitaisiin siirtää Jupperinaukiolle.
YHDISTYKSEN KEVÄTKOKOUS JA ASUKASILTA 20.3.2000
Kokouskutsu: Laaksolahden huvilayhdistys ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään
maanantaina 20.3.2000 klo 17.30 Laaksolahden monitoimitalolla. Kokouksessa käsitellään
yhdistyksen säännöissä määrätyt asiat.
Kokouksen jälkeen pidämme asukasillan ja keskustelemme kahdesta aiheesta:
* klo 18.30: Laaksolahden asemakaavan synty ja taustatekijät. Alustajana alueen asemakaavan isä,
Espoon kaupungilta juuri eläkkeelle jäänyt Matti Mäkinen.
* klo 19.30: Kaupunkiratasuunnitelman vaikutus Laaksolahden julkisen liikenteen järjestelyihin.
Keskustelun alustajina Espoon kaupungin joukkoliikennetoimiston vs. suunnittelupäällikkö Outi
Janhunen ja YTV:n konsultti Markku Grönholm.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

KIRSTI KYSYY
Tilaisuusvastaavamme Kirsti Torniainen muistuttaa ja kyselee:
Fabio Armiliaton konsertti
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Suomen Gigli-seuran 15-vuotisjuhlakonsertti pidetään Sibelius-akatemian konserttisalissa
keskiviikkona 26.4.2000 klo 19.30. Esiintyjinä tähtitenori Fabio Armiliato New Yorkin
Metropolitanista, sopraano Kirsi Tikka, baritoni Marco Di Felice, pianisti Riitta Liisa Kyykkä.
Liput vain 140 tai 100 mk. – Lisätiedot ja lippuvaraukset: Kirsti Torniainen, puh. 599 192.
Retki Jokioisten museorautatielle
Lähdemme koko perheen retkelle tutustumaan Jokioisten hienoon museorautatiehen sunnuntaina
27.8.2000. Pääsemme matkustamaan vanhan höyryveturin vetämänä läpi kauniin
lounaishämäläisen maalaismaiseman ja tutustumaan elävään rautatiehistoriaan. Liput vain 65 mk.
– Lisätiedot ja ilmoittautumiset: Kirsti Torniainen, puh. 599 192.
Löytyykö alueen asukkaista lottatoimintaa muistavia?
Perinnetiedon keräämiseksi ottakaa mieluusti yhteyttä Aulis Eskolaan, puh. 596 958.
HALLITUKSEN PÄIVITETYT YHTEYSTIEDOT
Edellisen tiedotteen yhteystietoihin on tullut muutamia täsmennyksiä, seuraavassa päivitetty lista
sähköpostiosoitteineen.
Marjo Matikka

Kuttulammentie 1 A

puh. 509 5670

puheenjohtaja

02730 ESPOO

gsm 050 - 300 1327

Mika Holmström

Kuudes järvikuja 3

puh. 594 617

varapuheenjohtaja,

02730 ESPOO

gsm 0400 - 418 919

tiedotus ja julkaisut

mika.holmstrom@iki.fi

Arja Kontio

Kuudes järvikuja 4

sihteeri

02730 ESPOO

Aulis Eskola

Hirsitie 28

perinnevastaava

02720 ESPOO

Mikko Hietala
talkoovastaava

Lehtitie 30 B

puh. 566 3637

puh. 596 958

puh. 590 727

02730 ESPOO
Tuula Sevón
talousvastaava

Etelätie 9

puh. 596 721

02710 ESPOO
Tuomas Sundell
kaavavastaava
Kalevi Toivola
ympäristövastaava

Pitkäjärvenranta 20

gsm 050 - 378 5212

02730 ESPOO

tuomas.sundell@catella.fi

Toinen huvilatie 11

puh. 595 731

02730 ESPOO
Pitkäjärvenranta 12

puh. 599 192
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02730 ESPOO

JÄSENMAKSUT
Liity nyt Laaksolahden huvilayhdistyksen jäseneksi! Liittyminen tapahtuu maksamalla
jäsenmaksu (50 mk/vuosi) tilille 800018 - 264419. Kirjoita nimesi ja osoitteesi viestikenttään
maksaessasi, jotta saamme tarvittavat tiedot jäsenrekisteriin. Ja vanhoja jäseniä muistutamme
maksamaan jäsenmaksunsa ajallaan.

Huvilayhdistyksen hallitus toivottaa kaikille alueen asukkaille iloista mieltä ja sopuisaa
yhdessäoloa!
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