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Viherlaaksolaiset ry on perustettu vuonna 
1957 ja se on toiminut siitä lähtien ensin Vi-
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myöhemmin Viherlaaksolaiset ry - Gröndals-
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   Hyvät viherlaaksolaiset! 

Kevätaurinko paistaa ja luonto ympärillä pursuaa elinvoimaa! Toki seuraamme 
joka päivä aamuin illoin maailman melskeitä, mutta Kevättiedote-lehteä selail-
lessa on lupa zoomata lähikulmille, hellittää  hetkeksi ja nähdä paljon hyvää ja 
kaunista  kotilähiössämme.  Moni  keskeneräinen hanke on tosin odottanut vuo-
sikausia, jopa vuosikymmeniä  toteutumistaan, mutta toiseen vaakakuppiin löy-
tyy ainakin luovuttamattomia luontoarvoja, hyvät koulut, tärkeimmät lähipalve-
lut  ja mukavia naapureita. 

Asukasyhdistys Viherlaaksolaiset ry, tämän lehden julkaisija, on  kirjaimellisesti  
vähäväkinen yhteisö, maksaneita jäseniä on vaivaiset alle sata. Jotakin kehumista 
silti keksitään: Ensi vuonna yhdistys täyttää 60 vuotta. Siinäpä mainio syy liittyä 
virallisestikin jäseneksi! Sitä paitsi tämmöiset yhteisöt ovat juuri niin hyviä ja 
aikaansaapia kuin jäsenensä,  eli mukaan vain, niin maailma - eiku Viherlaakso 
pelastuu! 

Hyvää kevään jatkoa ja tapaamisiin, ainakin Viherlaakso-päivänä 11.5.! 
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0503375488    http://www.savy.fi 

 

MAISTAPA  VÄLILLÄ  ITÄMAISTA! 

PHNOM-PENH        
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Lounaspöytä arkisin 10.30 -15. Voit myös noutaa. 
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TERVETULOA!  p. 09- 5120 208  

 

KAUNIAISTEN 
 

KELLO JA KULTA OY 
GRANKULLA 

UR OCH GULD AB 

Promenadi 1 Promenaden, 02700 Kauniainen, Grankulla 
puh/fax/tel: 505 0090 

Espoon Kehys ja Lasi 
 

 Kievarinpolku 2, 02710 Espoo 

     p/fax 09 592479   p. 050 5402980     
  www.espoonkehysjalasi.fi 

 

   KEHYSTYSPALVELU      LAHJATAVARAT  
   TAITEILIJATARVIKKEET   VIHERGALLERIA 
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Viherlaakson kirjasto sijaitsee Viherlaak-
sontorilla, terveyskeskuksen vieressä. Ko-
dikkaasta kirjastostamme löytää helposti ja 
nopeasti lainattavaa. Sohville ja pöytien ää-
reen voi istahtaa lueskelemaan tai vaikkapa 
keskustelemaan tuttavien kanssa. Lapset 
viihtyvät hyvin pienessä leikkinurkkaukses-
samme, lelut ja pelit ovat päivittäin ahkeras-
sa käytössä. 

Kirjasto on avoinna ma, to klo 14.00-
20.00 ja ti, ke, pe klo 9.00-16.00. Kirjaston 
ollessa kiinni asiakkaat voivat palauttaa lai-
nansa ulkoseinässä olevasta palautusluukus-
ta. Kirjaston verkkopalvelu (Helmet.fi) on 
asiakkaiden käytössä vuoro-
kauden ympäri. 

Tilojen lisäksi kirjasto tarjo-
aa monipuolisen kokoelman: 
kirjoja, äänikirjoja, lehtiä, 
elokuvia. Celia-kirjaston 
tuottamat äänikirjat ovat lu-
kuesteisten asiakkaittemme 
kuunneltavissa joko CD:n 
muodossa tai sitten he saavat 
kauttamme tunnukset, joilla 
voivat ladata niitä tietoko-
neelleen tai mobiililaitteil-
leen. 

Asiakkaidemme käytössä on myös erilai-
sia laitteita: tietokoneita, kopiokone skan-
nausmahdollisuudella, silppuri. Opastamme 
laitteiden sekä internetin käytössä. Sellon 
kirjaston laiteneuvojat vierailevat kirjastos-
samme n. kerran kuukaudessa. 

Viherlaakson kirjastossa voi osallistua mo-
nenlaisiin tapahtumiin. Tapahtumat ovat 
ilmaisia ja kaikille avoimia. Esimerkiksi 
kirjailijavierailut ovat olleet erityisen suo-
sittuja. Minna Lindgren ja Matti Rönkä hou-
kuttelivat salin täyteen innokkaita kuulijoi-
ta. Seuraavaksi on tulossa vieraaksemme 
Enni Mustonen (Kirsti Manninen) Viher-
laakso-päivänä 11.5.2016 klo 15.00. 

Yleisön pyynnöstä aloitimme syksyllä 2015 
käsityökerhon. Siellä osallistujat voivat 
jakaa keskenään käsityövinkkejä, tutustua 
käsityökirjoihin ja viettää aikaa pienen tar-
joilun merkeissä. Lisäksi järjestämme erilai-
sia näyttelyitä sekä musiikkitapahtumia. 
Viime keväänä Helmetin Enkelit -yhtyeen 
Euroviisukiertue oli erittäin suosittu. Yh-
teiskuntavastuuta kirjasto on kantanut ke-
räämällä ja välittämällä turvapaikanhakijoi-
den tarvitsemia vaatteita ym. vastaanotto-
keskuksiin. 

Myös lapsille on monenlaista ohjelmaa tar-
jolla: satutunteja, taaperoiden musiikkiloru-
tuokiota, nukketeatteria, tietokilpailuja, 
pinssien tekoa. Tervetuloa! 

Keväisin terveisin 
Kirjastoväki 

Kirjastossa tavataan! 

HelMetin Enkelit  musisoivat kirjastossa  taas Viherlaakso-päivänä.   
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Matti Metsäranta 

KANSALAISVAIKUTTAMISESTA 

Arkielämässä hallitusohjelman kärkihankkeissa puhutaan kansalaisista ja vaikuttamisesta. Käytännössä ja 
paikallistasolla kysymys on kunnan asukkaiden (ei siis kunnan) itsehallinnon, siis sekä osallistumis- ja vai-
kuttamismahdollisuuksien  että oikeuksien toteuttamisesta kunnan toiminnassa. Maankäyttö- ja rakennus-
laissa ne ovat vuorovaikutus ja osallistuminen. Uuden, vuonna 2015 osittain voimaan tulleen kuntalain 
(410/2015) mukaan kunnan tehtävänä on asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen sekä asukkaiden palvelujen 
järjestäminen taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla. Tarkoitus on korostaa ym-
päristönäkökohtien ottamista huomioon kunnan toiminnassa ja toiminnan kestävyyttä pitkällä aikavälillä. 

Espoon kaavoituskatsauksessa on vuodesta toiseen kirjattu Viherlaakson ja Karakallion 1960-luvun lähiöi-
den kehittämissuunnitelma; selvitetään 1960-luvun palvelujen turvaamista, ostokeskusten kehittämistä, alu-
een täydennysrakentamisen mahdollisuuksia ja jalankulkuyhteyksien parantamista esteettömiksi.  

Viherlaaksolaiset ry:n järjestämässä asukastilaisuudessa pyrittiin korostamaan Viherlaakson alueen kehittä-
mistarvetta esim. osayleiskaavan laatimisessa. Kysely ns. Logenin tontin rakennusoikeuden kolminkertais-
tamisesta ja kerrostalohankkeesta jäi vastausta vaille muuttuen  kaupungin edustajien selittelyksi pääasiassa 
hankkeen keskeneräisyydestä.  

Kaupunkisuunnittelujohtaja toteaa vastauksessaan  Viherlaaksolaiset ry:n  kuntalaisaloitteeseen osayleiskaa-
van laatimiseksi Viherlaaksoon, että alueella tapahtuvat asemakaavoitusta koskevat hankkeet ovat varsin 
uuden (2010) Espoon eteläosien yleiskaavan mukaisia eikä täydennysrakentaminen ole niin huomattavaa, 
että osayleiskaava olisi tarpeen. Viherlaakso on parhaillaan laadittavassa palvelukudelmassa osoitettu lähi-
palvelukeskittymäksi. 

Ympäristöministeriö (18.12.2015) on todennut, että Viherlaakso eteläisen asemakaavan mukaiset liikenne-
suunnitelmat eivät mm. Wikbergin korjaamon kohdalla ja lähiympäristössä ole toteutuneet kyseisen kaavan 
pohjalta. Vanha asemakaava noudattaa tosin Espoon eteläosien yleiskaavaa, jossa on jätetty yksittäisten ra-
kennusten suojelu ratkaistavaksi asemakaavoin. Korjaamo täyttää nykyisen rakennusperintölain mukaiset 
suojelun edellytykset ja sen suojeleminen tulisi siten säännösten mukaan ratkaista asemakaavaa muutettaessa. 

Viherlaakson yli 30 vuotta vanhoilla asemakaavoitetuilla alueilla on vireillä useita muutoksia. Viherlaakso-
laiset ry on tehnyt Keran osayleiskaavasta muistutuksen, jossa on todettu, että kaavoitus olisi tullut ulottaa 
Viherlaakson ja Karakallion vielä vanhemmille kaava-alueille.  

Tutkimusten mukaan lainsäädäntö mahdollistaa nykyisellään kunnille riittävän maankäyttöpolitiikan, mutta 
lain suomia keinoja ei haluta käyttää. Avoin ja vuorovaikutteinen kaavoitusmenettely turvaa riittävät selvi-
tykset ja laadullisesti hyvän tuloksen eivätkä satunnaiset valitukset muodosta ongelmaa. Valitukset tekee 
lähes aina mahdollinen haitan kärsijä; omaan elinympäristöön tavalla tai toisella vaikuttavasta hankkeesta, 
jossa voi olla kysymys alueen viihtyvyydestä, liikenteestä, melusta taikka uuden häiritsevän toiminnan si-
joittumisesta alueelle. Yleisin peruste kaavapäätöksen kumoamiselle on selvitysten riittämättömyys. Vuosit-
tain tehdyistä asemakaavapäätöksistä vain noin 10 prosentista valitetaan. Oikeus valittaa kaavapäätöksistä 
on kuntalaisen vaikuttamisen ydintä ja sillä on merkittävä ennaltaehkäisevä vaikutus. Kansalaista kannattaa 
kuunnella, koska muuten hän voi käydä hankalaksi. Valitusoikeuden rajoitus kaavoituksessa vaarantaisi 
demokratian. Demokraattinen päätöksenteko ei oikeuta mielivaltaan. Juuri julkaistu YM:n selvitys ja asian-
tuntijalausunnot tukevat tätä käsitystä. Näyttääkin siltä, että hallituksen valituslajin muutossuunnitelma pe-
rustui puutteellisiin selvityksiin ja tullaan hylkäämään haitallisten vaikutustensa vuoksi. Hyvä niin. 
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 Maisema muuttui Kahisevanpuistossa 
Espoon kaupungin luonnonhoitoyksikkö on 
tehnyt metsänhoitotöitä Viherlaakso-
Karakallio -luonnon- ja maisemanhoito-
suunnitelman mukaisesti viikolta 13/2014 
alkaen. Kahisevan puisto olikin jo hakkuun 
tarpeessa, koska puupinoissa näemme pal-
jon sairasta puuta, jonka käyttö on rajallis-
ta.. Oksat ja risut haketetaan ja myydään 
lämpövoimaloihin, osasta puuta tulee mas-
saa, osasta tukkia. Suuret koneet kuljettaa 
tavarat pois tehtaisiin. Toivottavasti Espoon 
kaupunki saa tavarasta hyvän hinnan. Ke-
väällä työllistettäviä nuoria tulee jatkamaan 
maiseman hoitoa. Saimme puistoon myös uudet penkit!  Mis-

tähän oravat saa ruokaa, kun suuret käpy-
kuuset on pois? Peipposille jäi pesäpuita, 
mutta pensaspesijät ovat kodittomia. Iso 
pakurikääpä oli pinossa tiellä, sain kuljettaa 
sen pois. Sitten kunta päätti antaa uudenai-
kaisia asuntoja pienille kolopesijöille ja val-
misti ja asensi noin 100 pönttöä polkujen 
varsille parin kolmen metrin korkeuteen. 
Lentoaukko on niin pieni, ettei oravakaan 
pääse pahantekoon! 
On meillä puiston 
kulkijoilla keväällä 
paljon uutta nähtä-
vää! 

Iloisiin näkemisiin! 

Hilkka Pihlman 
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Kuvassa Maria ja Mira origamityönsä kanssa.  Sellon näyttelyn avajaiset olivat 18.4. 
Anna-galleriassa.(2. krs)  Näyttely puretaan pe 6.5. VIELÄ EHTII!  

Eläköön Viherin kuvis! 

Viherlaakson koulun ja lukion 10-vuotisjuhlanäyttely 6.5. asti  Sellossa 
 

Viherlaakson koulun ja lukion kuvataiteen opinnot huipentuivat jälleen lopputyönäyttelyyn 
Anna-galleriassa Sellon kirjastossa. Koulu ja lukio juhlivat näyttelytoiminnan 10-
vuotistaivalta. 9A ja 9B-kuvataideluokat valmistelivat lopputöitään maalis-huhtikuussa. 

Mira Laaksonen 9A:lta kertoo: Tämän vuoden lopputyöaiheena on sosiaalinen media, ja kaikki 
materiaalit ovat sallittuja. Netti tursuaa kuvayllykkeitä, tarinoita, sometrendejä, omakohtaisesti ja 
yhteisesti koettua sekä oikeaa ja väärää tietoa. Tutkittavaa riittää. 

Kun yhdeksäsluokkalaiset kuulivat lopputyöaiheen, se vaikutti osalle varsin haastavalta ja muuta-
mat jopa hieman hätääntyivät. Kaikki kuitenkin työskentelevät nyt jo innokkaasti. 
 - Meillä on onneksi aikaa vielä noin viisi viikkoa tehdä työt valmiiksi. Osa on aloittanut jo, mutta 
osa suunnittelee vielä. Oman työni ajatuskaan ei syntynyt heti vaan hiihtoloman aikana. Työskente-
lyvaihe on aina antoisa.  

Joutsen odottaa pääsevänsä lentoon 

Yksi työ, joka saattaa tulla näyttelyyn, ei ole varsinainen lopputyö. Se on jo valmiina ja odottaa ul-
jaana näytteille asettelua. Työn nimi on Joutsen. Joutsen on suuri origamityö, jonka ovat tehneet 
Mira Laaksonen ja Maria Peltonen 9A:lta. 

Ajatus tuli Marialta, joka oli nähnyt ohjeen netissä pienemmästä joutsenesta ja tytöt keksivät tehdä 
siitä isomman version. Materiaalina on käytetty pelkästään paperia. Työnteko oli kuulemma rutiinin 
omaista, koska sitä tehtiin samanlaisista taitelluista papereista ja liitettiin yhteen. Tytöt saivat apua 
muutamalta luokkalaiseltaan taittelussa. Muutaman viikon jälkeen joutsen oli valmis ja tytöt olivat 
tyytyväisiä lopputulokseen. He saivat paljon kehuja työstään ja suunnittelevat jättävänsä joutsenen 
koululle, kun he itse lähtevät yläkoulusta keväällä. 

Vilma Palomäki ja Emma Pohjolainen 8A 
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Viherlaakson koulu on ollut jo yli vuoden parak-
kitiloissa. Oppilaiden ja opettajien hyvinvoinnin 
eteen on tehty paljon töitä. Uusiin tiloihin ollaan 
erityisen tyytyväisiä. Pääsimme keskustelemaan 
rehtorimme Kirsti Kupiaisen kanssa ystävän-
päivänä koulumme asioista. 

- Monesko ystävänpäiväsi tämä on Viher-
laakson koulun rehtorina? 

-Tämä on viides ystävänpäiväni Viherlaaksos-
sa. 

- Kuvaile Viherlaakson koulun kouluhen-
keä. 

- Täällä on hyvä henki, oppilaat käyttäytyvät 
hyvin ja tavallaan itse luovat koulun turvallis-
ta henkeä. 

- Mitä mieltä olet oppilaskunnan työskente-
lystä koulussamme? 

- Oppilaskunta on aika aktiivinen. Erilaiset 
tempaukset ovat mukavia, kuten tämä ystä-
vänpäivän halitapahtuma. Ilman oppilaskun-
nan aktiivista toimintaa tällaiset päivät eivät 
onnistuisi. 

- Olemme kuulleet uudesta opetussuunnitel-
masta. Mitä tämä tuo mukanaan ja miten se 
tulee vaikuttamaan koulun oppilaisiin? 

- Oppilaat saavat olla aktiivisempia ja digitalisaa-
tiota tulee enemmän. Uudessa opetussuunnitel-
massa puhutaan enemmän monikulttuurisuudes-
ta, jotta oppisimme elämään sulavammin eri kult-
tuurista tulevien ihmisten kanssa. 

- Miltä näyttää vanhan Viherlaakso koulun 
koulurakennuksen tulevaisuus? 

- Nythän on olemassa hankesuunnitelma, joka 
määrittelee, mitä rakennuksia puretaan ja raken-
netaan täysin uusiksi. Suurin osa opettajista kyllä 
haluaisi purkaa ja rakennuttaa uudelleen kaiken. 
Reilun kolmen vuoden kuluttua uuden koulura-
kennuksen pitäisi olla valmis. 

 Leevi Laiho, 8B, Lasse Leinonen 8B,  
 Teo Mustajärvi  8C 

Viherlaakson koulun 
rehtorin mietteitä 

Värikäs parakkikoulu valmistui syksyksi 2014.  Kuva Terttu Nurmi 
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Koulussamme oli 12. helmikuuta hali- ja deittipäivä. Oppilaiden tuli pukeutua värikoodin mukaan niin, 
että seurustelevat pukeutuivat punaisiin, sinkut valkoisiin ja ihastuneet mustiin vaatteisiin. Näin oli 
esimerkiksi tavallista helpompaa erottaa, kenelle olisi soveliasta ehdottaa treffejä. 

Halipäivä taas toteutui niin, että kaikilla oli oma paperisydän ja kun halasi toista, kirjoitti nimensä tä-
män paperisydämeen. Halisydämen sai viedä päivän lopuksi kuvisluokkaan arpalaatikkoon, jolloin 
osallistui leffalippuarvontaan. 

Kysyimme parilta koulumme oppilaalta muutaman ystävänpäivän henkeen sopivan lisäkysy-
myksen: 

 Miten vietät ystävänpäivää?  
 Poika (7. lk): Kotona… 
 Tyttö (9. lk): Makaan kotona niin kuin kaikkina muinakin päivinä. 
 

 Kuuluuko suklaa ystävänpäivään? 
 P: Ei, turhaa. 
 T: Se kuuluu joka päivään. 
 

 Mielipide Viherin ystävänpäiväohjelmasta (halaus- ja deittipäivä) 
 P: Iha okei. 
 T: Ihan kamala. Seurustelusuhteeni ei kuulu kellekään. Halipäivä on ihan jeba. 
 

 Tiedätkö mistä ystävänpäiväperinne on peräisin? 
 P: En. Oliko se siinä? 
 T: Eiks se oo Rooman ajalta? 

Tietoisku: Ystävänpäiväperinne on peräisin antiikin Rooman ajalta, jolloin juhlapäivänä harjoitettiin 
hedelmällisyyttä lisääviä rituaaleja. Kristinuskon yleistyessä päivästä tehtiin Pyhän Valentinuksen 
muistopäivä. 

      Ilona Mattila 8B, Kira Mäkinen 8B ja Johanna Piira 8A 

Kuinka moni Viherin koulun oppilaista seurustelee?

Ei seurustele Ei kommentoi Seurustelee

Ystävänpäivä Viherlaakson koulussa 12.2.2016 

Kyselyyn osallistui sata 7. – 9. luokkalaista. 
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Jag och mina fyra syskon, mamma Märta och 
pappa Lars Åke Thusberg bodde i Hanemanns-
ka sommarvistet när vi var riktigt små. Barnen 
kom i tät följd mellan åren 1948 och 1954. Jag 
är född i mitten. I anslutning till sommarstugan 
fanns flera byggnader och vi bodde i vindsvå-
ningen i det största huset. Under oss bodde en 
flyktingfamilj från Karelen. Det var trångt för 
två vuxna och fem barn i det lilla vindsutrym-
met. Vattnet fanns i brunnen på gården och det 
skulle bäras upp och avfallet ner för den branta 
trappan. Veden till spisen och kakelugnen 
skulle huggas och bäras samma väg. Vårt hus 
låg nästan mittemot lekskolan Solvalla. Det var 
bara vägen som gick emellan. På lekskolan 
gick jag och mina två yngre syskon på förmid-
dagarna medan mamma arbetade på kritfabri-
ken. Pappa var billackerare och jobbade hos 
Wikbergs. I lekskolan trivdes vi bra och jag 
ville absolut gå dit fast jag hade påssjukan. 

1955 byggde vi ett eget hus en liten bit ovanför 
sommarvistet, upp i den branta backen. Backen 
är fortfarande brant, men upplevdes som gi-

gantisk när man som liten skulle ta sig upp och 
ner för den med sparkstötting. Det blev inte 
mycket bättre plats i det nybyggda huset för 
både famu, mummu, mufa och morbröderna 
flyttade in hos oss. Pappa slutade hos Wik-
bergs och startade egen firma, först i Socken-
backa och sedan hade han verkstad intill vårt 
hus. Han målade Otto Nybergs bussar ”Otto-
Fiia”. De var intensivt blåa och pappa fick inte 
bort all färg från kroppen efter en arbetsdag, så 
sängkläderna var alldeles blåa. 

Det var många barn i Gröndal på 50-talet och 
varma sommardagar var vi nere vid Klappträsk 
och badade. Det var ofta vi var där utan någon 
vuxens övervakning. De hade ju så mycket an-
nat att göra. Men vi såg efter varandra och höll 
till i vattenbrynet om vi inte kunde simma. De 
lite äldre flöt längre ut på bilringarna.  

Vi metade också i sjön. Mufa lärde oss att hitta 
mask, sätta den på kroken och att rensa fisken 
vi fick. Mest fick vi små abborrar, men en och 
annan gädda fastnade också på kroken. 

Stina Grufstedt: 

Tillbakablickar 

Medan jag håller på att sammanställa min ungdom i bokform 
dyker minnena upp. En del av dem tänkte jag dela med mig 
här. Min barndom börjar nämligen i Gröndal.       

Barnen Thusberg 
med föräldrar, mor-
bröder och kusiner 
på tomten under 
bygget av det nya 
huset. I bakgrunden 
syns samskolan som 
också den var ny-
byggd.  
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 Mina två äldre systrar jobbade ihop till varsin 
docka. De gick runt i byn dragandes på en kär-
ra och samlade tidningspapper som de sedan 
lämnade in vid Juslins butik. De fick märken i 
ett häfte för ett visst antal kilon och när häftet 
var fullt hade de tjänat ihop till dockan. Lite 
avundsjuk blev jag, men var för liten för att få 
vara med. 

I  lekskolan,  förmodligen år 1958 

Jag hann bara gå ett år i Kilo skola innan vi sål-
de huset och verkstaden och flyttade till Sverige 
1960. Vi hamnade i Skåne och sedan 1964 har 
jag bott i Ystad. Min äldsta syster Gunnel är 
gift, har barn, barnbarn och bor kvar i Fågelber-
ga. Vi hälsar ofta på hos varandra och när vi är 
hos henne brukar vi ta en titt på Gröndal och 
vårt gamla hus som fortfarande står kvar.  

Thusbergin viisilapsinen perhe asui 1950-luvun alussa Hanemannin tontilla (Törmäniityntie 5) 
olleen rakennuksen yläkerrassa, alakerrassa asui siirtolaisperhe Karjalasta. Perheen Märta-äiti oli 
aamupäivisin töissä liitutehtaalla, joka sijaitsi  nykyisen Kuusiniementie 17:n  taloyhtiön paikalla. 
Isä Lars Åke oli automaalarina Wikbergillä. Lapsilla oli lyhyt matka vain tien yli päiväkotiin Sol-
vallaan.  

V. 1955 rakennettiin oma talo nykyisen Lukionahteen varteen. Kuvassa viereisellä sivulla  on per-
heväkeä ja sukulaisia uuden kodin rakennuspaikalla, taustalla näkyy uusi oppikoulu. Oheisen jutun 
kirjoittaja Stina Grufstedt muistelee, että  mäki  kotoa kouluun ja takaisin tuntui lapsena jättimäi-
seltä, vaikka on toki nykyisinkin aika jyrkkä. Uudessa kodissa ei asuttu  aikaisempaa avarammin, 
sillä lähellä asuneita sukulaisia, kaksi mummua, vaari ja enot muuttivat saman katon alle. Perheen 
isä  lopetti työt Wikbergillä ja perusti oman yrityksen Pitäjänmäelle. Myöhemmin työtilat olivat ko-
din yhteydessä. Otto Nybergin bussit maalattiin kirkkaan sinisiksi, niin että maalarin lakanatkin oli-
vat lopulta sinisiä!  

Viherlaaksossa oli 1950-luvulla paljon lapsia, kavereita riitti. Stina viihtyi päiväkodissa niin hyvin, 
että halusi mennä sinne jopa sikotaudissakin! Kesällä uitiin  Lippajärvessä, lapset  toinen toistaan 
vahtien, jos aikuiset eivät ehtineet. Välillä ongittiin.  Tavallisesti saatiin  ahvenia, joskus saattoi 
nousta haukikin. Stinan vanhemmat siskot keräsivät jätepaperia, joka vietiin Juslinin kauppaan. Ku-
pongeilla sai kerätyksi nuken. Pikkusiskon kävi hiukan kateeksi, kun ei vielä päässyt mukaan.   

Thusbergin perhe muutti Ruotsiin v. 1960. Nykyisin Stina asuu Ystadissa, mutta käy usein sukuloi-
massa Suomessa ja katselemassa, miltä entisissä lapsuudenmaisemissa Viherlaaksossa näyttää.   
Entinen kotitalokin on vielä olemassa.      Kiitokset lapsuusmuistoista Stinalle!   (T.N.) 
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Aaro Knuts 

 

Yrittäjän ympäristöteko – uutta elinvoimaa alueelle 

 

Viherlaakson keskustassa sijaitsevan rakennuksen kunnostaminen on kerännyt positii-
vista palautetta, ja uuden yrittäjän, WD Kuivaus - nimisen yrityksen, sijoittuminen 
alueelle on hyvää mieltä herättävä esimerkki alueellisesta kehittymisestä. 

WD Kuivaus aloitti vuonna 2013 Viherlaak-
sontie 5:ssa, kertoo yrittäjä Petri Lehtinen. 
Samalla paikalla tiedetään olleen kaupallista 
toimintaa ainakin 1800-luvulta asti, mm. 
kestikievari 1880-luvulle saakka. Tämän 
jälkeen Engelbrekt Juslin osti silloisen talon 
Juusin tilan isännältä n. 1890, laajensi sitä ja 
aloitti kaupanpidon, jota hänen poikansa 
Fingal Juslin jatkoi 1900-luvun puolivälin 
ylitse. Kaupparakennus purettiin paikalta 
1970-luvun alussa. (lähde: Viherlaaksolais-
ten 40-vuotisjulkaisu).  

Nykyisessä, v. 1983 rakennetussa kiinteis-
tössä toimivat sittemmin K-ketjun ruoka-
kaupat Viherhalli ja K-extra  ja tämän jäl-
keen kirpputori n. vuoteen 2012 saakka. Ra-
kennus oli vuosien saatossa päässyt huo-
noon kuntoon, ja uhkasi pilata kylän viihty-
vyyttä 

Uusien omistajien teettämän remontin jäl-
keen rakennuksen yleisilme on säilytetty ja 
rakennus on täydellisesti peruskorjattu. Ase-
makaavan määrittämissä rajoissa rakennuk-
sen potentiaalia on nyt hyödynnetty paljon 
paremmin. Esimerkiksi rakennuksen parkki-
paikan puoleiseen päätyyn on tehty WD 
Kuivaukseen pääovi, ja yritystoiminnan 
vaatima liikenne hoidetaan lämpimän park-
kihallin kautta. WD Kuivauksen lisäksi ra-
kennuksessa toimii kävelytasolla myös uusi 
parturikampaamo ´Sävy´ uudistetuissa ti-
loissa. 
 

Viherlaaksolaiset ry:n puolesta on seurattu 
aktiivisesti kunnan kaavoitustoimia mm. 
asemakaavoituksen puolesta, jolla on ratkai-
seva merkitys alueelliseen kehitykseen. 

Rakennuksen korjaamista on paikallisesti 
luonnehdittu ympäristöteoksi. 

Ennen remonttia rakennuksen päätyä koris-
tivat jätekatokset, töherrykset ja hylätyt au-
tot. 
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Kysyimme WD Kuivauk-
sen yrittäjältä Petri Lehti-
seltä, miten Viherlaakso 
voisi kehittyä tulevaisuu-
dessa – esimerkiksi kaa-
voituksen muodossa. Leh-
tisen mukaan yrittämisen 
kannalta liiketoiminnassa 
ei sinänsä ole kaavoituk-
sella merkitystä. Paikalli-
sena yrittäjänä he ovat 
kuitenkin tykästyneet paikkaan niin paljon, 
että ovat jo ehtineet myös leikitellä ajatuk-
sella rakentaa paikalle senioritalo, kun ovat 
itse sopivassa iässä.  

Lehtisen mukaan eräs Viherlaakson parhais-
ta ominaisuuksista on erittäin hyvät kulku-
yhteydet kaikkiin ilmansuuntiin. Suunnitel-
tu Kehä II:n jatko parantaisi entisestään alu-
een kulkuyhteyksiä.  

Viherlaaksolaisten puolesta WD Kuivaus -
yrityksen kaltaiset yritykset ovat positiivi-
nen esimerkki siitä, miten alueellista viihty-
vyyttä ja elinvoimaa voidaan yritystoimin-
nan sivussakin luoda. Lisäksi hitaasti mutta 
varmasti tuleva kylän kaavoitusasioiden ete-
neminen luovat uskoa alueen kehittymiseen 
(lähi)tulevaisuudessa. Aika näyttää millai-
seen ratkaisuun Espoon kaavoittajat päätyvät. 
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Pirjo Karjalainen 

Kaiteita ja taiteita 
Lukionahde on  ollut kävelijöille vaaralli-
nen varsinkin kevättalven liukkailla ja 
syksyn lehtien liukastamana. Mäessä on 
kaatuillut kaiken ikäisiä kulkijoita. Tou-
kokuun alussa 2015 rakennettiin jyrk-
kään mäkeen odotettu teräskaide jalan-
kulkijoiden turvaksi. Samalla Espoon 
kaupunki asennutti Lukionahteelle myös 
uudet katuvalot. 

Aikaisemmin oli rakennettu kaiteet Viher-
laaksontietä ylittävälle kevyenliikenteen 
puusillalle, joka talvella usein jäätyy liuk-
kaaksi. Samoin pysäkille johtavaan mäkeen 
on tehty turvallinen kaide.  

Viherlaaksolaiset antavat Espoon kaupun-
gille kiitokset turvallisista ja kestävistä kai-
teista sekä mäkeen asennetuista valoista.   
 

Kevätaurinko inspiroi toimimaan 
Kun Lukionahteen hieno teräskaide oli pai-
koillaan, jäivät työn kuoppaiset ja kantoiset 
epäsiistit jäljet kaiteen vierustaan. Helators-
tain aurinko houkutteli minut paikalle hara-
van ja pienen lapion kanssa. Maa-alueelta 
kerätyt kivet asettuivat somasti riviin tasoi-
tetun reunustan täytteeksi. Keskustelin 
myös ohikulkijoiden kanssa ja heiltä sain 
positiivista palautetta. Kuutena iltana kyy-
kin ja keräilin kiviä ja sain monipuolista 
kuntoliikuntaa mielihyvän lisäksi. Hellun-
tai-iltana kaiteen reunus sai viimeisen sila-
uksen. 

Pirjo haluaa rohkaista muitakin toimi-
maan omaehtoisesti tai yhdessä ympäris-
tön hyväksi: 

”Kaikenlainen puurtaminen antaa hyvää 
mieltä; ruohonleikkuut, kukkamaiden kun-
nostukset jne. Ulkotyöt virkistävät ja luon-
non antamat energiat saa varastoon talvea 
varten.” 

 

Yksi mahdollisuus on                             
Meidän puisto -hanke 
Espoossa on vuonna 2014 otettu käyttöön 
uusi toimintamalli, jossa asukkaat voivat 
tehdä kirjallisen sopimuksen oman lähiym-
päristönsä hoidosta. Sopimukseen liitetään 
aina kartta ja siinä määritellään, mitä  alu-
eella saa tehdä ja mitä ei. Saa esimerkiksi 
leikata nurmikkoa, raivata pientä vesakkoa, 
poistaa haitallisia vieraslajeja tai niittää 
kaislikkoa kotinsa läheltä. Puiden raivaami-
nen Meidän puisto -toiminnassa on rajattu 
niihin risukoihin, jotka katkeavat raivaus-
saksilla. Hoitosopimusalue ei ole oman pi-
han jatke, vaan  tarkoitettu kaikkien kunta-
laisten ulkoilu- ja virkistyskäyttöön. Kau-
punki vastaa  oman alueensa perushoidosta, 
mutta tekemällä hoitosopimuksen asukkaat 
voivat yhteistoimin kohentaa ympäristöään 
laadukkaammaksi kuin mikä kaupungin re-
sursseilla on mahdollista.  

 

Olisikohan Viherlaakson asukkailla innos-
tusta ryhtyä jonkin pienen viheralueen tai 
läheisen kaupunkipuiston kummeiksi? 
 
Lisätietoa Meidän puisto -hankkeesta:  
espoo.fi-sivulta tai asiakaspalvelupäällikkö 
Jaana Junkkari, p. 040 147 5833.   Toim. TN 
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ERIKOISHAMMASTEKNIKKO 

HEIKKI SALMELA 

AJANVARAUS 

040-7090278 

Proteesit 

Pohjaukset 

Korjaukset  

Myös kotikäynnit 

 

VIHERLAAKSON OSTOSKESKUS 

WWW.HAMMASTEKNO.FI 

Murkku puussa,  leppis maassa 
Omaehtoinen ympäristön kaunistaminen 
toteutui myös  syksyisellä taidepolulla 
ala- ja yläkoulun välisessä metsikössä, 
jossa  tarkkaavainen kulkija saattoi huo-
mata puussa tai maassa oppilaiden taitei-
lemia lintuja ja hyönteisiä. Kiva idea! 
Tässä muutama esimerkki. TN 

Valokuvat Seija Suuronen 

Ella Leppänen Tea Heinonen 

Tekijä tuntematon taiteilija yläkoulun puolelta 



Karakallion Kuntoliikunta ry:n perustamisesta on tänä keväänä kulunut 45 vuotta. 

Jumppaa vetävät Anja Peltoniemi perjantaisin ja Miiu Nyström sekä Sari Sonninen vuorotiistaisin. Nykyään 
yhdistykseen kuuluu myös kaksi lentopalloryhmää. Toinen toimii Mäkkylän koululla ja toinen Viherlaakson 
koululla. Niissä on mukana sekä naisia että miehiä. 

Millaiset sitten olivat Karakallion Kuntoliikunta ry:n alkuvaiheet?                                                                                       
Näin niitä muistelevat Pentti Salmi ja Vesa Marttinen: 

Kun Pentti ja Anna-Liisa Salmi muuttivat Karakallioon 60-luvun lopulla, siellä ei ollut minkäänlaista kunto-
liikuntatoimintaa. Raimo Reijonen, Pentti Salmi ja muutamat muut puuhamiehet pitivät Karakallion Kuntolii-
kunta ry:n perustavan kokouksen v.1971. Anna-Liisa on käynyt ”Aikuisten naisten jumpassa” yhdistyksen 
perustamisesta saakka ja jatkaa edelleen! 

Vesa Marttinen tuli yhdistyksen toimintaan mukaan pelaamaan lentopalloa heti perustamista seuraavana vuon-
na ja hänet valittiin seuran puheenjohtajaksi -74. Toiminta oli alusta lähtien vilkasta ja jäsenmäärä kasvoi ta-
saisesti vuosituhannen vaihteeseen asti. Alkuvuosina olivat toimintamuotoina jumpan ja lentopallon lisäksi 
hölkkä ja retkeily. Ne ovat sittemmin vähitellen hiipuneet pois. Toiminnan aloittamista ja järjestämistä helpotti 
Espoon kaupungin liikuntamyönteisyys. Alkuvuosina koulujen liikuntatilat olivat ilmaisia ja toiminta-
avustustakin saatiin jonkin verran. Vesa hoiti puheenjohtajan pestiä vuosituhannen vaihteen tienoille asti. Pit-
käaikaisista, alusta lähtien johtokunnassa mukana olleista mainittakoon myös Eeva Veromaa, joka lyhyitä 
jaksoja lukuun ottamatta toimi taloudenhoitajana aina sairastumiseensa asti ja sihteerinä toiminut Liisa Mietti-
nen. 

Haastattelin myös Milla Lauttaniemeä ja Ramona Korhosta, jotka lukeutuvat nuorimpiin jumppaajiin. He 
ovat tulleet mukaan tämän lukuvuoden aikana. Milla kertoo: ”Viherlaaksolainen ystäväni lähetti matkapuheli-
meeni valokuvan Kuntojumpan mainoksesta ja yhdessä uskalsimme lähteä jumppaa kokeilemaan. Onneksi 
uskalsimme, sillä löysin itselleni uuden ihanan harrastuksen! Jumpassa on hyvä tunnelma sekä innostavat ja 
osaavat ohjaajat. Kerta kerran jälkeen lähden todella mielelläni jumppaan, koska siellä saa liikkumisen lisäk-
si kuunnella myös hyvää musiikkia ja rentoutua arjen rutiineiden keskellä. Jumpassa saa iloisen mielen!” 

Tässä Ramonan mietteitä: ”Halusin aloittaa kevyen säännöllisen liikuntaharrastuksen, sillä olin juuri 2015 jou-
lukuussa saanut lapsen ja halusin aloittaa liikunnan yleiskunnon ylläpitämiseksi. Ystäväni kävi jo tunneilla, 
joten päätin tulla mukaan kokeilemaan. Ehdottomasti hyvä seura ja se, että tunneilla on aina hauskaa, innostaa 
tulemaan mukaan kerta kerran jälkeen. Minun ei tarvitse keskittyä suorittamiseen, vaan voin nauttia liikunnas-
ta hyvän musiikin parissa. Suosittelenkin jumppaa jokaiselle, joka haluaa pitää huolta yleiskunnostaan iästä 
riippumatta. Tunneilla on aina hyvä meininki eikä liikkumisesta tehdä niin vakavaa asiaa.” 

Karakallion Kuntoliikunta ry:n syyslukukausi alkaa jumpan osalta tiistaina 23.8. Viherkallion koululla, lento-
pallo maanantaina 22.8. Viherlaakson koululla ja torstaina 25.8. Mäkkylän koululla. 

 Tervetuloa mukaan liikkumaan!    Seija Pesti, puh.joht.  Karakallion Kuntoliikunta ry 

Iloinen puheensorina raikuu 
Viherkallion koulun aulassa, 
kun jumppaajat kuoriutuvat 
ulkovaatteistaan ja vetävät 
tossuja jalkaansa. Liikuntasali 
täyttyy vähitellen eri-ikäisistä 
naisista ja kello 19 alkaa ryt-
mikäs musiikki soida jumpan 
vetäjän antaessa kannustavia 
ohjeitaan. Karakallion Kunto-
liikunnan ties kuinka mones 
jumppa on alkanut.  

Kunnon asiaa  
45 vuotta 
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 Kevään ja kesän tapahtumia 
SIIVOUSTALKOOT  

       VAPPUAATTOAAMUNA  
        la 30.4. klo 10-12                                             
Siivoamme  ostoskeskuksen ympäristöä ja teiden 
varsia. Jätesäkkejä ja roskapihtejä on jaossa apteekin 
edustalla alkaen klo 10.   Pihtien palautus samaan 
paikkaan n. klo 12.                                                   

Roskasäkkien  keräilypisteet:                                                                         
Ostoskeskuksen parkkipaikan kulma ja Kavallinpel-
lon ja Helsingintien risteys.  TULE  MUKAAN! 

Roskat eivät vähällä lopu!                          
Kiitettävää ympärivuotista vapaaehtoista ympäristön 
siivousta ovat harrastaneet myös muutamat uuden 
Väinölä-kodin asukkaat. Esimerkillistä toimintaa! 
Kuvassa vas. Jukka Koponen 

Opastettu retki Glimsinjoen luontopolulle la 14.5.  klo 16-18 
Oppaana tuttuun tapaan Jouko Kostamo. Kävelyreitti seuraa jokivartta Träskändasta 
Jorvin suuntaan ja päättyy Turuntien varteen.  Matkat busseilla, ellei halua kävellä 
reittiä edestakaisin.  Mennessä bussit 21 tai 29. Kokoontuminen Auroran kappelin 
(Temppelipellon) pysäkillä  klo 16. Tartu tilaisuuteen! Linnut livertävät, lehtokasvit 
kukkivat ja hyttyset eivät ole vielä päässeet vauhtiin. 

 Kohteet polulla 
 

1.   Träskändan silta 
2.   Träskändan jalopuulehto 
3.   Jahtimetsä 
4.   Tulvametsä 
5.   Vanha pato 
6.  Jänismetsä 
7.  Jokikäytävä 
8.   Ingaksen silta 
9.   Ingaksenmetsä 
10. Jorvinkosken silta 
11. Jorvin lehtoniitty 
12.  Glimsin kivisilta 
13.  Glims talomuseo 
14.  Bembölen kahvitupa 

Luontopolun opaslehtinen  netissä: www.proespoonjoki.fi 

OHO! 
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Roskasäkkien  keräilypisteet:                                                                         

Espoo-päivänä la 27.8. jälleen                 
Jammaillen rannalle 
Kokoonnumme kävelysillalla klo 18 
ja siitä lähdetään yhdessä kohti ui-
marantaa.  Illan musiikista vastaa  
samoin kuin viime kesänäkin  Vis-
kain -yhtye.  Rannassa on tuttuun 
tapaan soutuvene lainattavissa ja 
mahdollista ostaa grillimakkaraa, 
mehua ja kahvia.   TERVETULOA! 

Teatteria Laaksolahden monitoimitalolla  

su 22.5. klo 18 

Aurora K – Rakkaudesta hyväntekeväisyyteen on Si-
nikka Paavilaisen ja Marika Sampio-Utriaisen kir-
joittama monologinäytelmä, joka kertoo Aurora Ka-
ramzinin elämästä ja aristokratian arjesta 1800-luvun 
Suomessa, Venäjällä ja muualla Euroopassa.  

Liput 12 e.  Sitovat varaukset 29.4. mennessä säh-
köpostitse osoitteella tilaisuudet@laaksolahti.fi  tai  
Marianne Sundell, puh. 050 597 5661. 

Varatut liput tulee maksaa 3.5. mennessä tilille                
IBAN FI08 1478 3000 7289, viestikenttään varaajan 
nimi. Lippuja saa myös ovelta, jos tilaa riittää. 

Tapahtuman järjestää Laaksolahden huvilayhdistys 
yhteistyössä naapuriasukasyhdistysten kanssa. Kah-
viakin lienee tarjolla.  

Ennen juhannusta jättipalsamien kimppuun! 
Tämän kesän kohteena on edelleen Kahisevanpuisto, jossa jättipalsamia on pienellä 
joukolla  perattu aikaisempinakin vuosina.  

Perkaustalkoot yhdessä Karakallio-Seuran kanssa ti 14. 6. klo 18-19.30. Tapaa-
mispaikka Pesätien parkkipaikan kulmalla.  Jätesäkkejä on valmiina, omat käsineet 
voi ottaa mukaan.  Pikniktarjoiluakin on luvassa. Helppoa hyötyliikuntaa ja luonto 
kiittää! Myöhemmistä talkoista ilmoitetaan ”puskaradiolla” tai Facebook-ryhmässä.  
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Viherlaakson apteekki 
Viherlaakson ostoskeskus, 
Viherlaaksontori 5, 02710 Espoo 

Puh. 09 - 8492750 

Palvelemme 
Ma - pe  8.30-19.00 
La  9 - 15 

Viherlaakson  
 apteekkilaiset  

toivottavat 
hyvää kesää! 

 

Sote-uudistus paikallisnäkökulmasta kiinnosti asukasillassa  
Viherlaakson (ylä)koulun auditoriossa 16.3. pidetyssä tilaisuudessa olivat alustajina ja kysymyksiin vas-
taamassa  Espoon sos.-  ja terveyslautakunnan puheenjohtaja Johanna Värmälä, Viherlaakson terveys-
keskuksen apulaisylilääkäri Marja Ahava ja vastuuhoitaja Eila Pietarinen, vanhustyön erityisasiantuntija 
Maria Rysti (kuvassa yllä) ja seurakunnan diakoni Ulla Auvinen.  Terveyskeskuksen tilanne vaikutti  
hyvältä, mutta kehittämisaiheitakin keksittiin ehdottaa, esim. ajanvarausmahdollisuutta netissä. Liikuntaa 
harrastetaan innolla, mutta kaikki halukkaat eivät mahdu ryhmiin. Viherlaaksoon toivottaisiinkin kaupun-
gin omaa kuntosalia. Alustuspuheenvuoroissa kuultiin myös Leppävaaraan rakennettavasta uudesta palve-
lutalosta ja  vapaaehtoisesta arkiystävätoiminnasta. Yleisöä oli 55 henkeä. 

Ennen asukasiltaa pidetyssä Viherlaaksolaiset ry:n vuosikokouksessa uudeksi jäseneksi yhdistyksen halli-
tukseen tuli valituksi Jani Tornikoski.  Terttu Nurmi 



JÄSENMAKSU VUODELTA 2012 
Henkilöjäsenet  20 e  
Kannatusjäsen   50-100 e  (yritykset ja yhteisöt) 

NIMI: 
OSOITE: 

NORDEA  Kauniainen 
IBAN FI76 1802 3000 0002 59 
 

20064 

Viherlaaksolaiset ry. -  Gröndalsgillet rf. JÄSENMAKSU vuodelta 2016 

Henkilöjäsen 20 e 
Kannatusjäsen,  
esim. As oy tai liikeyritys   50 -100 e 

Uusi jäsen, ilmoitathan  osoitteesi talouden- 
hoitajalle  esim. tekstiviestillä tai sähköpostitse! 

   

Viherlaaksolaiset ry.  -  Gröndalsgillet rf. 
 
 

 HALLITUKSEN JÄSENET 2016 
 

 Terttu Nurmi  (pj)   terttu.nurmi(at)suomi24.fi  050-3505642 
 Aaro Knuts     aaro.knuts(at)gmail.com  040-5605628 
 Katarina Hovi (siht)   katarina.hovi(at)gmail.com  - 
 Mikko Nurmi (tal.hoit.)  mikkotnurmi(at)gmail.com  050-5941814 
 Jani Tornikoski    jtornikoski(at)gmail.com 
 Sirkku Ylinen          0400857298 

 

  VARAJÄSENET 

 

 Matti Metsäranta    matti.metsaranta(at)kolumbus.fi 040-7187538 
 Arja Suhonen        arjuska(at)welho.com   - 



VIHERLAAKSON KAPPELISSA  KLO 19 
Pitkän linjan gospelmuusikko 

Jukka Leppilampi 

 ”Tämä huone, tämä hetki” 
 Uuden albumin ohjelmistoa  
 Levyjä myös myytävänä 

 Vapaa pääsy        TERVETULOA!  

Viherlaakso-päivä ke 11.5. 

EMOn kamujen 
jouset Viherlaakso-
päivänä 2010 

Järjestää Viherlaaksolaiset ry - Gröndalsgillet rf   
sekä alueen yhteisöt ja ostoskeskuksen liikkeet 

Konsertin järjestävät seurakunnan vapaaehtoistyöryhmä ja Viherlaaksolaiset ry. 

  KIRJASTOSSA 

                klo 14.30 HelMetin Enkelit  
    klo 15-16 kirjailijatapaaminen: 

     Enni Mustonen 
    klo 16.00 HelMetin Enkelit  

   

 

  TORILLA  TAPAHTUU 
 klo 16.30 - 18.30                                 

  EMOn kamut                                                                     

 johtajina Elina Leskelä ja Maarit Kyllönen 

  SPR tarjoaa kahvit 
 Viherlaakson Peurojen lättykioski 
      LC Laakson Liljojen makkaragrilli  
 VIHERKALLION koululaisten ohjelmaa  
    tuote-esittelyjä ja tarjouksia 
          lähetystyön  arpajaiset 
 


