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Lähderanta Kilta
Moni tuskin tietää mitä Kilta on Lähderannan
hyväksi 40 vuoden aikana ajanut:

1964

• lasten leikkipaikkojen rakentamiskysymystä
• Lähderanta-Viherlaakso katukäytävähanketta
• toimintaa yleisesti asukkaiden viihtyisyydeksi
• liikenne- ja aluesuunnittelukysymyksiä
• koulukysymystä
• lastentarhakysymystä
• venevalkamakysymystä
• neuvolakysymystä
• nuorisotilakysymystä
Melkein nämä kaikki aloitteet ja yritykset
ovat tuottaneet tulosta, usein yhdessä
muiden alueen kotiseutuyhdistysten kanssa.

60- ja 70-luku
Rakennusten valmistuttua alueella oli pelkästään peruspalvelut, posti, pankki ja kauppa. Todettiin, että tarvittiin
paljon lisää ja kaivattiin myös kontakteja. Olihan Lähderanta
tuolloin melkoinen ”lapsilähiö”, asukkaitten keski-ikä oli noin
20, jo tarhaikäisiä lapsia oli 10% koko asukasmäärästä eli
200. Kokonaisuudessaan alle 20-vuotiaita oli 800. Asia
ratkaistiin tavalliseen suomalaiseen tapaan – perustettiin
yhdistys – eli perustettiin Lähderanta Kilta.
Nyttemmin edesmennyt pankinjohtaja Panelius oli suuri
Lähderannan ystävä. Hän oli Killan perustajajäsen ja Killan
monivuotinen puheenjohtaja. Lähderannan Kilta on suonut
hänelle arvon Lähderannan kunniakansalainen.
Kilta järjesti suuren joukon huvitilaisuuksia, tempauksia,
opetustilaisuuksia ja kilpailuja. Alussa kun ei ollut urheiluseuroja järjesti Kilta mm. hiihtokilpailuja ja murtomaajuoksukilpailuja; 60-luvulla esimerkkinä pikkukilpailut kuten ”Suuri
piirustuskilpailu Lähderannan lapsille”, jota oikein mainostettiin Espoon Sanomissa (28.11.1967). Muista Killan

2004
kilpailuista mainittakoon maastojuoksu mestaruuskilpailut
18.9.1966 (alle 6v. – alle 16v. lapset, miehet) sekä lentopallopelin mestaruusottelu alueen eri osien kesken.
Suuresta nuorisojoukosta voisi päätellä, että täällä oli
myös runsaasti ongelmanuorisoa. Näin ei kuitenkaan ollut,
sillä näille nuorille oli järjestetty harrastustoimintaa (tai
oikeastaan voisi ehkä paremmin sanoa, että nuoriso oli sitä
itse hankkinut). Puitteet vain puuttuivat. Killan myötävaikutuksella kunta vuokrasi vuoden –67 alussa väestönsuojatilan
talosta 11, jonne nuoret itse kunnostivat nuorisokellarin
pinta-alaltaan n. 200 m2. Tila käsitti neljä huonetta:
- yhdessä toimi nuorisokahvila flippereineen ja automaattilevysoittimineen. Avajaistilaisuudessa paikallinen sähköliike
(Master-Radio) lahjoitti tähän tilaan television antenneineen.
- toiseen huoneeseen oli Espoon Moottorikerhon nuorisojaosto rakentanut 23 m:n pienoisautoradan.
- pingikselle oli varattu oma huone.
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Kellari toimi erilaisten nuorisotyötä tekevien järjestöjen
kokoontumispaikkana, mutta avoimien ovien toiminnalla oli
suuri merkitys.
Kellarin oven yläpuolelle kiinnitetyn kilven (mihinkäs se
on joutunut?) naulaukseen osallistui mm. isännöitsijä
Francke. Avajaistilaisuuteen oli lahjoitettu (Oy Amri Ab)
virvokkeita, joita jaettiin ilmaiseksi nuorisolle.
Oli myös suunnitelmissa järjestää muuta toimintaa, kuten
mopokurssit, tanssikurssit, teknillisten laitteiden käyttökurssit.
Teknisistä laitteista puhuen amatööriradioasema kuului
kiinnostuksen kohteisiin, samoin retkien järjestäminen esim.
Kattilajärvelle, jossa opittaisiin telttailu- ja retkeilytietoutta.
Suunnitelmissa oli myös osallistua urheilupuistossa järjestettyihin kursseihin sekä toimintaan kuten erilaiset joukkuepelit sekä mm. suunnitellussa hyppyrimäessä järjestettyihin
kisoihin sekä järjestää pujottelu- ja slalomkursseja (jo 60luvulla!).Eipä toimintaa sekä suunnitelmista puutetta ollut.
Ohjaajakoulutusta järjestivät ahkerasti eri tahot kauppalasta
lähtien.
Asukkaat erityisosaamisensa puitteissa järjestivät toimintaa
kuten rumpukoulua sekä kuulantyöntöä. Nuoriso myös
järjesti ohjelmailtoja, vierailivat muissa nuorisotaloissa.
Osa nuorisosta oli käynyt läpi SPR:n ensiapukurssin.

Monitoimitalo:
- Asukkaitten välinen kierrätys pelasi myyjäisten ja kirpputorien merkeissä… oli mm. muotinäytöksiä, itse tehtyjä
barbien vaatteita, tinasotilaita, pieneksi tulleita urheiluvälineitä
- Joulun alla askarreltiin joulukortteja ja –koristeita.
- Se Joulujuhla: jokaisen lähderantalaisen hartaasti
odottama, yhteisvoimin kyhätty, hyvin tunnelmallinen juhla.
Kynttilöiden loisteessa glögi tuoksui, tortut ja kahvi maistuivat… oli enkelit, oli tiernapojat, oli joulukuusi… ja tietysti
SE Joulupukki!
- Alle 3-vuotiailla oli oma jumppakerho
Oli sitä muuallakin toimintaa:
- Luontokerho samoili metsässä keräten kaikkea mahdollista mielenkiintoista. Talvisin mielenkiinto kohdistui tosin
lähinnä ostomateriaaliin kuten kaloihin, siemeniin, hedelmiin
… (80-luvulla).
- Naistensauna! Jokainen pienen lapsen äiti voi vain kuvitella, miltä tuntuu pitää vapaailta (klo 21 -) kaverien kanssa
ja vetää vaikka savet naamaan ja olutpullo kouraan ja jutella
naisten kesken. Omakohtaista kokemusta.
- Järjestettiin kaiken näköistä toimintaa eri vuodenaikojen
mukaan mm. hiihtokilpailuja.

Nuorison ahkerassa käytössä oli Espoon nuorisolautakunnan vuokraama urheiluhalli baarin alakerrassa. Näihin
toimiin oli kilta ollut myötävaikuttamassa.
Kellarissa vaikutti myös aikuisten miesten bridge-kerho.
Kilta harrasti myös uimaopetusta, tosin Laaksolahden Viri
oli alueella varsinainen uimaseura. Toimintansa alkupuolella
piti Viri ns. ”kattilakerhoa”, joka puhdisti uimarantaa sukeltamalla. Siitä lienee saanut alkunsa Pitkäjärvitoimikunta, johon
Lähderanta Kiltakin kuuluu.
Toiminta nuorisokellarissa lopetettiin kun kaupunki osti
neiti Kihlmannin omakotitalon ja antoi sen nuorison käyttöön.

80- ja 90-luku
Killan toiminta oli hyvin aktiivista, johtuen osittain jälleen
lasten suuresta lukumäärästä, sekä suuresta määrästä
aktiivisia asukkaita; toiminnan järjestäminen oli tuolla
porukalla tosi kevyttä puuhaa.
Kiltakellari:
- Joka toinen tiistai valloittivat 3-6 vuotiaat tytöt kellarin
näperrelläkseen jotain vanhempien seinien ja hyllyjen
täytteeksi askartelukerhossa.
- Murkkukerhossa tapailivat 14–17 vuotiaat nuoret (ennen
90-lukua)
- Tietokonekerhossa kokoontuivat yli 10-vuotiaat pojat joka
toinen viikko opettelemassa mm. ohjelmointia sekä
elektroniikan hienouksia.
- Kuinka moni tuon ajan lapsi ei olisi viettänyt edes yksiä
synttäreitä kiltakellarissa, omiaan tai muiden?

6

Lasten hiihtokilpilut 23.2.1993

Lähderanta Kilta 1964-2004

90 – 2004

– 2004

- Lentopallo lensi porukalla Lähderannan koululla vuoteen
2003 saakka.
- tietokonekerho toimi vuoteen 2002 saakka.
- Kesäisin toimii aerobic Laaksolahden urheilukentällä,
eivätpä ehdi ne kesäkilot syntymäänkään.
- mutta useimmat 80-90-luvuilla pidetyistä kerhoista
lopettivat toimintansa viimeistään 90-luvun loppupuolella.
- Kiltakellarissa voi vapaasti järjestää alueen asukkaitten
synttäreitä kellarin vapaana ollessa.
- Syksyisin ja keväisin alueen haravoimisen, makkaroiden
paistamisen, mehun, kahvin ja pullan lomassa järjestetyt
grillitalkoot ovat muodostuneet jo traditioksi…
- Vuonna 2001 toimi kiltakellarissa askartelu- ja satukerho,
jonka lapset sisustivat kellarin hieman kotoisammaksi.
- Muutaman välivuoden jälkeen olemme jälleen viettäneet
perinteisiä joulujuhlia.
- Lähderannan Lystejä vietettiin ensimmäisen kerran
vuonna 2002. Lysteissä jälleen toistuu menneisyyteen jäänyt
juhliminen, jossa mm. alueen asukkaiden erityisosaaminen
pääse valloilleen sekä lapset pääsevät esittämään taitojaan.
Lysteihin kuuluvat myös kirpputorit, pikkukisat, poniajelut,
arpajaiset ja myyjäiset. Lysteillä on myös monenlaista
suuhunpantavaa. Lapsilla on mahdollisuus osallistua
valokuvanäyttelyyn kuvaamalla itse lysteillä. Killalle on
Ekokilpailu lystien järjestämisestä, kilpailu, jossa olemme
menestyneet tosi mahtavasti. Ja, lysteillä valitaan jälleen
vuoden Lähderantalainen!
- Killan omat kotisivut osoitteessa www.lahderanta.fi avattiin
virallisesti kesällä 2003.
Lista kerhojen suhteen on typistynyt. Johtuneeko ajanpuutteesta, talkoohengen puutteesta vai tarpeesta? En tiedä.
Mutta Kilta on toiminut ahkerasti, sitä vaan ei moni ehkä
tiedä. Nykyään tieto kulkee hyvin nopeasti ja tiedotukset
ovat esiintyneet paljolti ainoastaan nettisivustoillamme
(www.lahderanta.fi). Sivuilla on ( kohdassa ”Ajankohtaista”)
tiedotettu kulttuuritapahtumista (mm. Lähderannassa, PikkuAurorassa, läheisistä teatteriesityksistä, Laaksolahden
kirjastossa…). Samoin urheilu- ja luontotapahtumat ovat
noilla sivuilla. Luonnollisesti myös keräilyautojen aikataulut.
On pyritty keräämään kaikki lähiympäristön palvelut sekä
harrastukset tietoineen sivustolle. Yleensä kaikki AsOy:n
tiedotteista historiikkeihin ovat tuolla. Kaikkea löytyy.
Valitettavasti noita kaikkia tietoja ei pysty mitenkään saamaan
julki muualla, joten taloudet, joissa ei internet-yhteyttä ole,
jäävät niistä paitsi. Kilta pahoittelee.

www.lahderanta.fi

Menneinä vuosina ovat ajankohtaisiksi aiheiksi tulleet
myös esim. Kehä II:n jatkon rakentaminen sekä Nuuniityn
alueen rakentamishankkeet.
Kilta on mukana eri järjestöjen toiminnassa kuten Pitkäjärvitoimikunnassa, Pro-Espoonjoki yhdistyksessä, Espoon
Kaupunginosayhdistysten Liitossa sekä Leppävaaran
Alueneuvottelutoimikunnassa.
Lisäksi Kilta on julkaissut ja julkaisee Lähderantalainen
lehteä, joka on ilmestynyt 1 – 4 kertaa vuodessa ja jaetaan
joka talouteen.

Tarja Behnke
Lähteet: ESPOON SANOMAT/ 1965: 06.08. / 1966: 29.07., 27.09.,
/ 1967: 03.01., 04.04., 28.11., Erik Francke

Pihatalkoot 1990-luvulla

Mutta yksi Killan tehtävistä on olennaisesti muuttunut:
aikaisemmin Kilta toimi erilaisten palveluiden saamiseksi
alueelle, mutta nyt on päinvastoin. Nyt Kilta toimii, jotta
nämä saavutetut palvelut eivät Lähderannasta häviäisi!
Aikaisemmin jo lähti posti, Laaksolahden kirjastosta on tehty
useita adresseja, pankki lähtee, mitä seuraavaksi? Kilta
pystyi aikaisemmin saamaan tulosta aikaiseksi omin voimin
– siis olemalla aktiivinen ja suuntaamalla ahkerasti toiveensa
esim. Espoon kuntaan. Toivottavasti historia toistaisi nyt
itseään – ja tulosta syntyisi.
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