
    

 

 

 

LAAJALAHTI RY:N TOIMINTAKERTOMUS 2021 
 

Mielenosoitus kirjaston puolesta 13.11.2021 

 

 

Vuosi 2021 oli Laajalahti ry:n 
71. toimintavuosi. Vuoden 
2021 lopussa jäseniä oli 280. 
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Laajalahti on ollut vuonna 2021 suurten myllerrysten keskellä. Kehä I:n ja Raide-Jokerin työmaat ovat 

koskettaneet kaikkien laajalahtelaisten elämää, mutta molempien työmaiden osalta tilanne näyttää vuoden 

lopussa hyvältä. Sen sijaan koulun remontti on vasta maanrakennus- ja perustusvaiheessa. Räjäytykset, 

purkutyöt ja työmaaliikenne ovat häirinneet koulun naapureita. Koululaiset ovat evakossa Otaniemessä eikä 

koulua ole voinut käyttää harrastustoimintaan. Myös covid-pandemia on häirinnyt harrastustoimintaa ja 

tapahtumien järjestämistä. Lisäksi Laajalahden kirjasto on ollut lakkautusuhan alla. Laajalahti ry toimi silti 

aktiivisesti ja toteutti näissä vaikeissakin olosuhteissa edunvalvontaa ja muita sääntömääräisiä tehtäviään. 

Erityisesti pyrittiin panostamaan lapsiin ja positiivisen kaupunginosahengen ylläpitämiseen.  

 
Vuosikokous 
 
Covid-pandemiasta johtuen vuosikokous järjestettiin etänä 2.3.2021 klo 19 alkaen. Teknisenä osoitteena oli 
Koivistontie 18.  

 
 
YMPÄRISTÖ JA TALKOOT 
 

Rodopuisto 
Anja Pankasalon puistossa järjestettiin talkoot 

11.5.2021. Talkoiden aikana kiinnitettiin huomiota 

korkealla olevaan vedenpintaan, mikä johtui Raide-

Jokerin työmaan tukkimista ojista. Yhdistys otti 

yhteyttä Raide-Jokeriin vesitilanteen 

parantamiseksi. 

 

 
 
 

 
 

Taivari 
Taivarin mäessä (Vahvialankalliolla) järjestettiin 

talkoot yhdessä talkoopuffettia pitäneen 

Laajalahden koulun viidennen luokan kanssa. 

Kaupungin kanssa on keskusteltu jo vuosia uusien 

valojen saamisesta laskumäkeen ja tänä vuonna 

toiveemme vihdoin kuultiin. Yhdistys on myös 

esittänyt kuntoportaiden rakentamista Taivarin 

toiseen reunaan ja tänä vuonna kaupunki kävi 

katselmoimassa aluetta. Loppuvuodesta tuli tieto 

kuntoporrasprojektin käynnistymisestä. 

 
 

 
 
Muolaansuo 
 
Laajalahti ry on ollut aloitteellinen pitkospuiden saamiseksi suojelun piiriin tulevalle Muolaansuolle (Turvesuon 

nevalle). Nykyisellään sen haavoittuvassa maastossa risteilee erillisiä polkuja ja pyörillä ajaminen on 

vaurioittanut sen arvokasta kasvustoa. 
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Lausunto tennis- ja padelkeskuksen rakentamisesta 
 
Laajalahti ry on esittänyt mielipiteensä Turvesuon ristin asemakaavan muutosehdotuksesta ja pitää Turvesuon 

kehittämistä siltä osin hyvänä alueemme kannalta. Yhdistyksen kannanotossa pidetään tärkeänä, että 

liikuntatilat toteutetaan korkeatasoisina, alueen luontoarvoja kunnioitetaan, hulevesistä huolehditaan ja että 

liikennejärjestelyissä huomioidaan Laajalahden liikenneolot kokonaisuudessaan.  

 

Mielipide koulun työmaan meluluvasta 

Laajalahti ry esitti, että työmaa jakaa kirjallisen tiedotteen 

meluavien töiden ajankohdasta ja kestosta 

asuinrakennuksiin, jotka sijaitsevat alle 250 m etäisyydellä 

työmaasta. Lisäksi työmaaliikenteen turvallisuuteen ja 

pölynhallintaan tulee kiinnittää huomiota. 

 
 
 
 

Koulun kentän jäädyttäminen 
 
Espoon kaupungin kerrottua, ettei se riittävien kulkuyhteyksien puuttumisen vuoksi aio jäädyttää koulun 
kenttää, yhdistyksen aktiivit ryhtyivät toimiin. Yhteydenotto Raide-Jokeriin sai aikaan aitarakenteiden siirron ja 
työmaalla toimiva urakoitsija lupautui tekemään testiajon kentälle. Tämän jälkeen kaupunki suostui 
jäädyttämään kentän. 

 
Koirankakkatarrat 
 
Laajalahti ry jakoi halukkaille koirankakkatarroja roska-astiaan liimattavaksi. 

 
 
PERINNETIEDON KERÄÄMINEN JA TALLENTAMINEN 
 

Perinnetiedon tallentaminen – Laajalahti ry:n 70-vuotisjuhlakirja 
 
Covid-pandemia on haitannut 70-vuotisjuhlakirjan edistymistä. Kokoontumisia ei ole voitu pitää suunnitellusti, 

mutta materiaalia on pyritty kokoamaan sähköisillä yhteiskäyttötyökaluilla. 

 

 
YHTEISÖLLISYYS 
 

Laajalahtipäivä 
 
Covid-pandemian vuoksi Laajalahti-päivä pidettiin 11.9.2021 supistetussa infopiste-muodossa. 

 
Yhteistyö Kalliolan setlementin kanssa 
 
Kalliolan setlementti on ollut kiinnostunut järjestämään Laajalahteen yhteisöllistä kylätoimintaa yhteistyössä 

Laajalahti ry:n ja muiden alueen toimijoiden kanssa. Erityisen tärkeänä apuna Laajalahti ry pitää heidän 

kokemustaan ja resurssejaan maahanmuuttajien kotouttamistyössä. Tavoitteena on ollut saada heidät 
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toimimaan Laajalahden kirjaston alakerran tiloissa. Ensimmäinen yritys kariutui siihen, että Espoon tilapalvelut 

-liikelaitos ilmoitti, ettei alakerran vuokraa voida erottaa kirjaston vuokrasta.  Neuvottelut kuitenkin jatkuvat 

edelleen sekä Kalliolan setlementin että kaupungin kanssa, mutta pandemian takia asiaa ei vielä 

toimintavuoden aikana saatu ratkaistuksi. 

Ikkunateippaukset 

 
Veljeskulman liikesiiven julkisivua kohennettiin ikkunateippauksin. Projektin tavoitteena oli parantaa 

Laajalahden keskustan katukuvaa kotiseutuhenkeä ja yhteisöllisyyttä nostattavilla ikkunateippauksilla. Projekti 

toteutettiin yhteistyössä Laajalahden koulun kanssa. Teippaukset koostuivat eri kielisistä tervehdyksistä ja 

Laajalahden opaskartasta, joka toteutettiin suomen- ja englanninkielisenä. Kiitokseksi koululle toimitettiin 16 

kpl kiikareita linturetkiä varten. 

 
  

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Lasten koulutie 

 
Lasten koulutietä turvattiin 11.-13.8.2021 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Myyjäiset 

 
Laajalahti ry järjesti yhdessä Marttojen ja Vanhempainyhdistyksen 

kanssa myyjäiset 27.11.2021 kirjaston alakerrassa. 
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VAIKUTTAMINEN 

 
Toiminta kirjaston puolustamiseksi 
 
Laajalahden kirjasto oli lakkautusuhan alla ja Laajalahden asukkaat joutuivat taas kerran taistelemaan oman 
kirjastonsa puolesta. Yli 200 ihmistä kokoontui mielenosoitukseen banderolleineen kirjaston eteen lauantaina 
13.11.21. Tilaisuuden organisoi Laajalahti ry koulun vanhempainyhdistyksen sekä monien muiden aktiivisten 
asukkaiden avulla.   
 

Asian johdosta Laajalahti ry oli Espoon kirjastojohdon lisäksi yhteydessä erikseen myös kaikkien puolueiden 

valtuustoryhmien puheenjohtajiin, joille toimitettiin vetoomus ja faktatietoa Laajalahden kirjastosta. Samalla 

tehtiin myös selväksi, että laajalahtelaiset puolustavat tosissaan omaa lähikirjastoaan.  Kulttuurilautakunnan 

vaa’ankieliasemassa ollut jäsen Eija Pirinen kutsuttiin tutustumaan henkilökohtaisesti kirjastoomme. Kaikille 

suurimmille puolueille esitettiin lisäksi pyyntö saapua puhumaan mielenosoitukseen.  Puhujiksi saatiin 

kaupunginhallituksen 1. ja 2. varapuheenjohtaja eli Tiina Elo ja Maria Guzenina. Toiminnan tuloksena 

Laajalahden kirjastolle myönnettiin 70.000 euron määräraha vuodelle 2022 ja pysyvä ratkaisu jatkokäytöstä 

tullaan ratkaisemaan. 

 

 

 
Mielenosoitus oli näkyvästi esillä myös mediassa: Länsiväylässä julkaistiin 15.11.2021 juttu ”Näpit irti! – yli 200 

asukasta osoitti mieltään lähikirjaston puolesta Laajalahdessa, Helsingin Sanomissa julkaistiin 14.11.2021 juttu 

”Mielenosoitus vaati kirjaston säilyttämistä ja Helsingin Sanomat Espoo julkaisi 13.11.2021 jutun 

”Kansanjoukko vaati Laajalahden kirjaston säilyttämistä”. Lisäksi julkaistiin asiaa koskevia mielipidekirjoituksia. 

Medianäkyvyys lisäsi muiden asian eteen tehtyjen ponnistusten painoarvoa merkittävästi. 
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Juhlapäivät  
 
Itsenäisyyspäivänä Raivaajat-patsaalle vietiin ulkotulet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OSALLISTUMISET  
 
4.2.2021 Kumppanuusfoorumi, Heli Nikunen 
25.3.2021 Luonto tutuksi eri kulttuureista tuleville -kurssi, Heli Nikunen  
15.4.2021 Espoon järjestöjen päivä, Heli Nikunen  
29.4.2021 EKYL:in sääntömääräinen kevätkokous, Raili Lindberg 
30.9.2021 Kumppanuusfoorumi, Heli Nikunen 

 
TIEDOTTAMINEN 
 
Laajalahti ry:n nettisivut ovat kertomusvuonna olleet erityisen tärkeä viestintäkanava alueen asukkaille. Raide-
Jokerin ja Kehä I:n työmaat aiheuttivat jatkuvia muutoksia sekä kevyen liikenteen että autoliikenteen osalta. 
Lisäksi yhdistyksen sivuilla tiedotettiin alueen kaavahankkeista, virallisista kuulutuksista, 
viranhaltijapäätöksistä ja kulttuuritapahtumista ja muista laajalahtelaisia kiinnostavista aiheista. Asukkaita 
kannustettiin osallistumaan Laajalahden liikenneyhteyksistä järjestettyyn kyselyyn ja kirjaston käyttöä 
koskevaan kyselyyn. Laajalahti ry:n nettisivuilla julkaistiin myös kirjaston ja Villa Elfvikin tiedotteita. 
Paperitiedotteita alueen asukkaille jaettiin kaksi kappaletta.  Viestintää pyritään kehittämään edelleen 
lisäämällä englanninkielistä tiedottamista; esim. kirjaston mielenosoituksesta tiedotettiin myös englanniksi ja 
Veljeskulman ikkunaan laitettiin myös englanninkielinen opaskartta. 

 
 
TALOUS 
 
Laajalahti ry rahoitti toimintansa jäsenmaksutuotoilla, Laajalahti-kassin myynnillä, mainoksilla sekä Espoon 
kaupungin toiminta- ja projektiavustuksilla. Jäsenmaksunsa ajoissa maksaneiden kesken päätettiin järjestää 
arpajaiset.  
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OMAN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN 
 
Laajalahti ry:n yhteisöllisyystoimikunta on pyrkinyt lisäämään yhteistyötä muiden alueen yhdistysten kanssa 
järjestämällä säännöllisiä kokoontumisia. Vuonna 2021 kokoontumisia kuitenkin häiritsi pandemian 
aiheuttamat rajoitukset. Yhdistys perusti myös viestintätoimikunnan, joka aloitti viestintästrategian laatimisen. 
Englanninkielistä viestintää pyritään lisäämään mahdollisuuksien mukaan. 

 
Jäsenkysely 
 
Jotta yhdistyksen toiminta pystyisi paremmin vastaamaan jäsenistön odotuksiin, järjestimme vuoden 2021 
kesällä jäsenkyselyn. Kyselyyn vastasi 36 henkilöä. Yhdistyksen toiminta (Laajalahtipäivän järjestäminen, 
ympäristöhoitotyö, lähikulttuuritoiminta, paikallishistoriatyö ja tiedonvälitys) nähtiin tärkeänä ja erityisen 
tärkeäksi koettiin kaavoitukseen ja muuhun maankäyttöön liittyvän tiedon välittäminen. Vastaajat katsoivat, 
että yhdistys on onnistunut parhaiten tiedottamisessa ja eniten petrattavaa on yhteisöllisyyden edistämisessä. 
Vastaajat näkisivät yhdistyksellä mielellään omat Facebook-sivut ja valtaosalle sopisi hyvin sähköinen tiedote 
ja jäsenrekisteri, mutta jäsenetuja ei nähty erityisen tärkeinä. Ajantasaisen tiedon saaminen yhdistyksen 
toiminnasta nähtiin tärkeänä ja jäsenkyselyiden järjestäminen melko tärkeänä. Vastaajat olivat melko valmiita 
osallistumaan erilaisiin talkoisiin ja retkiin, mutta hallitustyöskentelyyn osallistumiseen oli valmis vain 
muutama. Suurimpana esteenä omalle aktiivisuudelle nähtiin ajanpuute. Ihmisiä kiinnostaisi seuraavanlaiseen 
toimintaan osallistuminen: alueen asioihin vaikuttaminen, roskien kerääminen, liikunta, historiakävelyt, 
luontoretket, erilaiset talkoot, Laajalahtipäivän järjestelyt ja partiointi häiriökäyttäytymisen ehkäisemiseksi.  
Valtaosa vastaajista oli valmis maksamaan yhdistyksen jäsenyydestä nykyistä (10 eur) enemmän. 

 
 
KATTOJÄRJESTÖT  

• Espoon Kaupunginosayhdistysten Liitto (EKYL)  
Liiton puheenjohtajana toimi Mikko Perkko. Laajalahti ry:tä edusti liiton hallituksessa Raili Lindberg 

• Suomen Kotiseutuliitto (SKL)  
Valtakunnallinen keskusjärjestö ja EKYL:in kattojärjestö  
 
 

LAAJALAHTI RY:N JOHTOKUNTA VUONNA 2021  

 
Yhdistyksen vuosikokouksessa valittiin puheenjohtajaksi Sari Ojanen ja uusiksi johtokunnan jäseniksi Seija 
Kurunmäki ja Elisa Wilen. Johtokunta nimesi varapuheenjohtajaksi Heli Nikusen, sihteeriksi Lassi Heiskalan, 
tiedottajaksi Raili Lindbergin ja rahastonhoitajaksi Tytti Heiskalan. Keväästä 2021 yhdistyksen käytännön 
toimintaa johti vpj Heli Nikunen. Yhdistyksen toiminnantarkastajaksi valittiin vuosikokouksessa Jussi Ristimäki 
ja varalle Christina Nieminen. 
 
Johtokunnan jäsenet vuonna 2021 
Varsinaiset jäsenet:   Varajäsenet:    
Lassi Heiskala    Petri Anttila  
Leena Kärävä-Lindgren   Kari Hakala  
Seija Kurunmäki   Inka Rautiala 
Tiina Elo    Sami Humala  
Minna Fagerlund   Johanna Karimäki  
Raili Lindberg    Harri Lassila   
Heli Nikunen    Kalevi Lehikoinen  
Niko Grönberg    Elisa Wilen   
Sari Ojanen    Mervi Hongisto 
 
Johtokunnan kokouksia oli 13 kpl. Sen lisäksi johtokunta valmisteli asioita ja kävi päivittäistä keskustelua 
Laajalahti ry:n johtokunnan sisäisillä FB-sivuilla ja sähköpostitse.   
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Toimikunnat 

- Tapahtumat ja ympäristö: Lassi Heiskala pj., Niko Grönberg, Heli Nikunen, Sami Humala, Elisa Wilen 
- Kaavoitus: Sari Ojanen pj., Raili Lindberg, Leena Kärävä-Lindgren 
- 70-vuotisjuhlajulkaisu: Harri Lassila pj., Heli Nikunen, Minna Fagerlund, Inka Hinkkanen, Raili Lindberg, 

Leena Kärävä-Lindgren, Kari Hakala, Lassi Heiskala, Kalevi Lehikoinen, Jasmina Ollikainen.  
- Yhteisöllisyys: Seija Kurunmäki pj., Raili Lindberg, Heli Nikunen 
- Viestintä: Minna Fagerlund pj., Seija Kurunmäki, Raili Lindberg, Heli Nikunen, Sami Humala, Sari 

Ojanen 
 
 
 
 
Laajalahdessa helmikuussa 2022 
LAAJALAHTI RY:N JOHTOKUNTA  
    

 

 
 


