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KORONAVUOSI  JA  KUNTAVAALIT 

Hyvät viherlaaksolaiset! 

On erilainen kevät, mutta toivottavasti voitte olosuhteisiin näh-

den hyvin ja odotatte kesääkin jo toivorikkain mielin! 

”Uusi normaali” näyttää kuitenkin jatkuvan, eli paljoa ei vielä-

kään pääse tapahtumaan. Toritapahtumat ja jammailut rannalla 

sopii unohtaa. 

Toki koko ajan jotakin  tapahtuu, ainakin kulisseissa. Kaupun-

kia suunnitellaan ja palveluista päätetään.  Terveyskeskusaihe 

puhuttaa ja kirjasto kiinnostaa. Asukkailla on mahdollisuus ja 

jopa velvollisuuskin vaikuttaa. 

Pääkirjoitus eli puheenjohtajan palsta on seuraavalla sivulla. 

Matti jyrähtää oikein isännän äänellä: Seuratkaa asioita, osallis-

tukaa ja äänestäkää!   

 HYVÄÄ PÄÄSIÄISTÄ!     

                     Terttu Nurmi 
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Kaupungin perustehtävänä on tuottaa palveluja kaikkien kuntalaisten saataville kaavoituksella ja 

muilla keinoilla. Jokaisella on myös vastuu ympäristön hyvästä ylläpidosta omassa elinpiiris-

sään. Kulttuuriympäristö auttaa ymmärtämään menneen kautta myös nykyisyyttä ja rakenta-

maan tulevaisuutta. 

Viherlaakson kehittämisprojekti käynnistyi syksyllä 2020. Viherlaakso ja Karakallio ovat olleet 

vuosikymmenen ajan Espoon kaavoitussuunnitelmissa. Karakalliossa suunnittelu on jo pitem-

mällä.  

Täydennysrakentaminen on Viherlaaksossa ollut sattumanvaraista eikä ole kiinnittänyt huomio-

ta olemassa olevaan rakennuskantaan. Vielä vuonna 2016 kaupunkisuunnittelu suhtautui kieltei-

sesti Viherlaaksolaiset ry:n esitykseen laatia osayleiskaava, jolla suunnittelu olisi saatu hallin-

taan. Viherlaakso todettiin kyllä palvelukudelman lähipalvelukeskittymäksi, jollainen se on ollut 

lähes sadan vuoden ajan. Kaupungin perustehtävä on palvelujen tuottaminen asukkaille. 

Palvelut perinteisissä lähiöissä ovat vaarassa. Viherlaakson terveysasema oli aikanaan omalää-

kärijärjestelmän pilottina. Nyt terveysaseman palveluja ei ole lakkautettu, vaan ne on siirretty 

Kiloon väistöön. Tilapalvelukeskuksen mukaan terveysasema on huonokuntoisena purettava. 

Miksi rakennus on päästetty niin huonoon kuntoon? Espoon vuoden 2021 talousarvion inves-

tointiohjelmassa on selvityskohteena terveyspalvelujen säilyminen Viherlaakson alueella osana 

Suur-Leppävaaran palvelujärjestelmää.  

Tässä yhteydessä on syytä kiittää kirjastotointa ja kulttuurilautakuntaa, jotka ovat toimineet esi-

merkillisesti järjestäen kirjastolle uudet toimitilat. Tilapalvelujen ei annettu heti purkaa kirjasto-

rakennusta. Asukkaat on kutsuttu mukaan uuden tilan ja toiminnan suunnitteluun. 

Viherlaakson asemakaavat ovat 1960-1980 -luvuilta. Ympäristöministeriö on kahdessa päätök-

sessään todennut ne sekä alueen vahvistetun yleiskaavan sisällöltään rakennusoikeuden, -kannan 

sekä -perinnön kartoituksen osalta puutteellisiksi. Viherlaakso eteläinen -asemakaavassa on lu-

kuisia rintamamiesten, invalidien, sekä Karjalasta ja Porkkalan vuokra-alueelta tulleiden siirto-

laisten ja evakoiden rakentamia rintamamiestaloja. Tämän pientaloalueen nimi oli aikanaan In-

validikylä, nykyisin Kavallinmäki. Kyseessä saattaa olla inventointien perusteella erityismää-

räyksiä edellyttävä alue, joka on yhtenä lähtökohtana kaavoituksessa. Kaupunkisuunnittelulauta-

kunnan päätöksen mukaan tämä pientaloalue on osa kehittämisprojektia yhdistyksen esityksen 

mukaisesti. Kaavoitus on yksi palvelujen tuottamisen keino. Espoossa Tilapalvelut -

liikelaitoksesta riippuu mitä rakennuksia ja tiloja varsinaisten kaupungin palvelujen tuottajilla 

on käytettävissä.   

Vain asukkaiden osallistuminen                           
luo kestävää, suvaitsevaa ja                                
palvelevaa kaupunkiympäristöä  

Matti Metsäranta 
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Nyt asukkaat tarkkana! Osallistukaa kirjastotoimen kutsumaan suunnitteluun! Seuratkaa aktii-

visesti tavalla tai toisella Viherlaakson kehittämisprojektia esittämällä mielipiteitänne. 

”Pistäkää mietintämyssyt päähänne ja antakaa palaa!” Eiväthän päättäjät tiedä, jos asukkaat 

eivät kerro. Kertokaa suoraan mielipiteenne siitä, ketä varten kaupunkia kehitetään. Osoittakaa 

keitä päätöksenteossa on kuultava. Jos virkamiehet vaikuttavat huonokuuloisilta niin korote-

taan ääntämme. Viherlaakson kohdalla vaikuttaa siltä, että suunnittelijat eivät näe tai tunne 

historiaa ja perinnettä, jonka arvot on nyt nostettu laajaan keskusteluun mm. Helsingissä. Py-

syykö Espoo kehityksen mukana? Ministeriöissä ollaan viimeistelemässä kulttuuriympäristö-

strategiaa ja siihen läheisesti liittyvää maankäyttö- ja rakentamislakia.  

Asukkaiden kuuleminen ei saa jäädä tarinan tai retoriikan asteelle. Meidän asukkaiden on olta-

va aktiivisia ja kerrottava mielipiteemme muulloinkin kuin vaaleissa. Kotiseutu- ja asukasyh-

distykset ovat yksi keino tähän. Muistakaa etteivät virka- ja luottamusmiehet ole ajatustenluki-

joita. Muistuttakaa päättäjiä siitä, ettei luottamusta mitata vain vaaleissa vaan jokapäiväisessä 

päätöksenteossa. 

Usein puhutaan erehdyttävästi kuntien itsehallinnosta. Perustuslain mukaan kysymys on kui-

tenkin kuntalaisten itsehallinnosta, jossa asukkaiden tehtävänä on puuttua mielivaltaiseen pää-

töksentekoon. 

Ja sitten kunnallisvaaleissa, ajatelkaa kaksi kertaa ketä äänestätte!  
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UUTTA  ELÄMÄÄ  OSTOSKESKUKSESSA 
Vuosi 2020 oli rankka monille yrityksille, mutta se ei estänyt kahta uutta yritystä 

avaamasta liikettään Viherlaakson ostokeskuksen ylätasolla tammikuussa 2021.  

Kuten toisen yrityksen isäntä Sarapuodin Antti totesi: Jatkuvuutta pitää olla.  

Ekokampaamo Honey 
Yrityksessä saa kaikkia kampaamopalvelui-
ta ja Hanna leikkaa myös miesten hiuksia.  
 
Hiusten värjäys on osa-alue, jossa ekologi-
suus näkyy eniten. Hanna Borg käyttää 
hiusten värjäykseen kasvivärejä. Ne ovat 
turvallisia ja hyväksi sekä  vesistölle että 
asiakkaille. Monet ovat allergisoituneet 
PPD-yhdisteelle, jota esiintyy synteettisissä 
hiusväreissä. Sitä ei kasviväreissä esiinny. 
 
Hanna Borg kertoo, että hän kokee olevansa 
luovan käsityön tekijä. Parasta on löytää 
yksilöllinen, asiakkaan persoonallisuuteen 
sopiva hiustyyli, joka on vaivaton myös ko-
tioloissa.  
 

Honey Comb on auki ma -pe klo 10-18 ja 
lauantaisin sopimuksen mukaan.  

Ensin ehti avaamaan Hanna Borg ekokam-
paamonsa MobiComin tiloissa. Tiloja on 
raikastettu väreillä ja iloisen värikäs on yri-
tyksen omistajakin. Hanna Borg on valmis-
tunut kampaajaksi jo 2003, mutta hän kou-
luttautui ekokampaajaksi vuonna 2018.  

Saranpuoti   
 

Tammikuun loppupuolella avattiin enti-
siin apteekin tiloihin uusi kirpputori. Jututin 
talon isäntää Anttia työn lomassa. Kirppu-
toriyrittäjillä on jo 6 vuoden kokemus kirp-
putorin pyörittämisestä, viimeksi useita 
vuosia Kirkkonummella. Viime vuoden lo-
pulla he alkoivat etsiä uutta liikepaikkaa. 
Viherlaakso vaikutti eloisalta alueelta ja 
niinpä he uskaltautuivat siirtämään yrityk-
sensä Espoon puolelle. Yksi merkittävä te-
kijä kirpputorin paikkaa valittaessa on py-
säköintipaikkojen sijainti. Muutosta helpot-
ti, että heillä oli entuudestaan espoolaisia 
asiakkaita, jotka vuokrasivat myyntipöytiä 
jo edellisessä toimitilassa.  
 
Saranpuodissa on 90 myyntipaikkaa, joissa 
on rekki vaatteiden ripustamista varten ja 
hyllytilaa muille tavaroille. Käydessäni liik-
keessä lähes kaikki myyntipaikat oli varat-
tu. Myyntiaika on viikko kerrallaan ja oma 
paikka varataan netin kautta. Hinnoittelu 
kirpputorilla ei tapahdu entiseen tapaan itse 
kirjoitetuilla lappusilla vaan  jo pakkaa  va-
ratessa voi tulostaa sopivan hintaisia hinta-
lappuja  viivakoodeineen. 

Laput saa tulostettuna myös kirpputorilta.  
Kalliimmille tavaroille on myös vuokratta-
vissa hälyttimiä.  

Teksti ja kuvat Aili Pesonen 
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Kirpputori Saranpuoti  
on avoinna jokaisena päivänä,  
arkena 10 -18 ja viikonloppuna 10 - 15.  
 

Yrittäjät vakuuttavat nauttivansa työstään ja toi-

vovat, että viherlaaksolaiset ja alueen asukkaat 

kauempaakin löytävät uuteen kohtaamispaik-

kaan. Kirpputorilta löytyy ennen kaikkea vaattei-

ta ja kodin tavaraa. Varsinkin lasten vaatteita on 

mielekästä kierrättää, koska lapset kasvavat 

niin nopeasti, etteivät vaatteet ehdi kulua.  

Viherlaakson kirjaston uudet tilat suunnitellaan                             

yhdessä käyttäjien kanssa 
 

Viherlaaksossa valmistaudutaan kirjaston muuttoon ja on ryhdytty ideoimaan, millaiset uudet tilat 

voisivat olla. Kirjasto ei olisi mitään ilman asiakkaitaan, ja palvelut suunnitellaan yhteistyössä 

käyttäjien kanssa. Kevään suunnittelutyön tavoitteena on ottaa alueen asukkaat aktiivisesti mu-

kaan joka vaiheeseen. 

Alustavan kyselyn perusteella uuteen kirjastoon toivotaan paljon kirjaston peruspalveluja kuten 

lainaus- ja palautusmahdollisuuksia sekä rauhallisia oleskelu- ja työskentelytiloja. 

Vastauksissa mainittiin mm. lasten oma alue, mahdollisuus kokouksiin sekä kokoontumisiin ja 

viihtyisä ja rento oleskelutila, jonne voi paeta arjen kiireitä. Ehdotuksissa nousi esiin myös luo-

vuus ja tekeminen, tilaan toivottiin mm. ompelukonetta tai saumuria sekä 3D-tulostinta. 

Toiveista ilmeni selkeä kaipuu oman alueen kotoisaan kirjastoon, jossa eri ryhmät voivat viettää 

aikaa yhdessä. Suunnittelutyö jatkuu kevään ja kesän ajan. Toiveena on, että viherlaaksolaiset läh-

tevät rohkeasti osallistumaan kirjastonsa luomiseen. 

 Ira Cottier, kirjastopedagogi (ira.cottier@espoo.fi 

 Iida Tahvanainen, suunnittelija (iida.tahvanainen@espoo.fi 
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Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 17.12.2019, että esitys Suur-Leppävaaran terveysasemapalvelujen 

kokonaisuudesta tuodaan lautakunnalle vuoden 2020 aikana. SOTE-uudistuksen ajankohtaisuus ja kau-

punginhallituksen kehotus valmistella pitemmän aikavälin suunnitelma johti siihen, että lautakunnalle 

esitettiin 16.12.2020 Suur-Leppävaaran alueen tulevaisuuden sote-palvelujen kokonaisuus.  Sote-

palveluiden kokonaisuuden suunnitelma pohjautuu Espoo-tarinaan, voimassa olevaan palveluverkkopää-

tökseen ja valmistelussa oleviin palvelun järjestämisen linjauksiin. 

Lautakunta päätti 16.12.2020, että esitys Suur-Leppävaaran alueen tulevaisuuden sote-palvelujen ko-

konaisuudesta tuodaan lautakunnan päätettäväksi tänä vuonna laajempana ja perusteellisempana. Lisäksi 

lautakunta kehotti valmistelemaan selvityksen liikkuvien palveluiden mahdollisuuksista Suur-

Leppävaaran alueella. 

Sote-keskuksella tarkoitetaan kuntien tuottamaa sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaisuutta, jonka 

toimintaan kuuluu perustason terveydenhuollon palvelut, kaikki sosiaalipalvelut ja ikääntyvän väestön 

palvelut. Sote-keskus ei siis ole pelkästään fyysinen toimipiste, vaan kokoelma yhteensovitettuja digitaa-

lisia, fyysisiä ja liikkuvia palveluja. Sote-keskuksen päätavoitteita ovat mm. palvelujen saatavuuden, laa-

dun ja vaikuttavuuden parantaminen, monialaisten palvelujen yhteen toimivuuden turvaaminen ja kus-

tannusten nousun hillintä. 

Moniammatilliset liikkuvat palvelut ovat osa tulevaisuuden perustason sosiaali- ja terveyspalveluja ja 

niinpä sote-keskus voidaan mieltää niiden ”kotipesäksi”. Liikkuvat palvelut-toimintaa on tarkoitus val-

mistella alkuvuonna käynnistyneen Länsi-Uudenmaan tulevaisuuden sote-keskusvalmistelussa ja hyvin 

alustavasti on suunniteltu toiminnan pilotointi jossain muodossa vielä tänä vuonna esimerkiksi Viher-

laakson alueella. Keväällä toteutetun asiakas- ja asukaskyselyn (Epsi Rating 5-6/2020) tuloksena noin 

65% Suur-Leppävaaran asukkaista oli kiinnostunut käyttämään liikkuvia palveluja. 

Suomessa on jo saatu kokemusta toimivista liikkuvista palveluista. Esimerkinomaisesti tällainen palvelu 

voi olla pyörillä kulkeva, paikasta toiseen reitityksen, ajanvarauksen ja aikataulun mukaan liikkuva ter-

veydenhuollon matalan kynnyksen yksikkö. Tavoitteena on täydentää perustason terveysasemapalveluja 

tarjoamalla mm. rokotuksia, laboratoriopalveluja, suuhygienistin ja sairaanhoitajan/

terveydenhoitajan ja lääkärin palveluja. Palveluvalikoima on helposti laajennettavissa myös sosiaali-

puolen palveluihin. Viherlaaksossa on kokeiltu lähipalveluna terveydenhoitajan vastaanottoa Auroran 

neuvolan tiloissa. COVID19-pandemia on kuitenkin poikkeuksellisesti vaatinut henkilöstön siirtoja mm. 

tartunnanjäljitykseen. Tilanteen niin salliessa toiminta käynnistettäneen uudelleen. 

Suur-Leppävaaran asiakas- ja asukaskyselyn tuloksissa (Taloustutkimus 10-11/2020, n=502) nousi selke-

ästi (2/3 kummankin sekä Suur-Leppävaaran että Viherlaakson vastaajista) esille toive laajan palveluva-

likoiman ja pidennetyn aukioloajan sote-keskuksesta. Huomattavaa kuitenkin on, että +65-vuotiaista vi-

herlaaksolaisista noin puolet piti lähipalveluja tärkeänä. 

Suur-Leppävaaran sote-henkilöstölle suunnatun kyselyn (syksy 2020) mukaan nopeampi hoitoon pääsy, 

eritysryhmien huomioiminen ja palveluiden sijainti lähellä toisiaan koettiin tärkeinä tekijöinä palvelu-

jen uudistamisessa. 

SUUR-LEPPÄVAARAN   ALUEEN   SOTE-PALVELUISTA 

Terveyskeskuksen siirtyminen Kiloon kuohuttaa mieliä Viherlaaksossa.  Koronakiireiden-

kin keskellä rohkenimme vaivata ja saimme asiantuntija-artikkelin suoraan huipulta:                                          

Sosiaali- ja terveystoimen perusturvajohtaja Sanna Svahn kertoo Suur-Leppävaaran 

alueen terveysasemapalveluiden kokonaisuuden suunnittelusta.   
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PEKKA HANNULA 

 

Viherkierros 
70-luvulla lääkäri totesi isäni Simo Hannulan yli-

painon, kohonneet verenpaineet ja kolesterolit 

sekä liikunnan puutteen. Saamiensa nuhteiden 

jälkeen hän teki elämäntaparemontin, aloitti lenk-

keilyn ja rupesi syömään kasviksia. Läskisoosin 

tilalle tulivat kummalliset salaatit ja omatekoiset 

oluthiivalla maustetut myslit. 

Uuden elämäntapansa myötä rakentuivat uudet 

rutiinit, aterioiden sisällöt ja lenkille lähdön ajat. 

Hän heräsi varhain ja hääri työhuoneellaan jo 

kuudelta. Kävi kodin puolella aamiaisella seitse-

mältä ja kahvilla yhdeksältä, hääräsi välillä atel-

jeessaan, söi lounaaksi salaattia yhdeltätoista ja 

nautti 15 minuutin ruokaperäiset. Puuhasi taas 

taidettaan ja otti iltapäiväkahvit kahdelta. Työpäi-

vän hän lopetti varttia vaille neljä, jolloin hän pu-

ki ylleen punaisen verryttelypuvun ja veti jal-

kaansa lenkkitossut. 

Aluksi hän raahasi lenkillä mukana koiraa, mutta 

kunnon kohennuttua jätti sen kotiin, kun kyllästyi 

nuuskimaan porttien pieluksia ja halusi lenkkiin 

lisää pituutta. Juoksun  reitti  kulki Viherlaakson  

rantatielle, kaarsi siitä Iltalan suuntaan ja eteni 

ostoskeskukselle. Ylitti sitten kävelysillan, ohitti 

Solvallan ja hölkkäsi menemään pitkin Tör-

mäniityntietä ennekuin tuli takaisin rantatielle.  

Tämän ”Viherkierroksen” hän juoksi kolme ker-

taa, satoi tai paistoi, joka toinen arkipäivä. Sun-

nuntai oli varattu näyttelyissä käymistä varten. 

Sattui niin, että Viherlaaksossa oli toinenkin 

rutiinimies. Tämä ulkoilutti koiraansa joka päi-

vä täsmällisesti samaan aikaan ja samassa pusi-

kossa. Isä muistutti huomattavasti Spede Pasasta 

kaljunsa ja samankaltaisen partansa kanssa. 

Niinpä aina toisen kierroksen lähtiessä, kun kun 

isää alkoi jo pahasti puuskuttaa, pusikosta kuu-

lui kannustushuuto: ”Hyvä Spede! Spede, Spe-

de!” Sen voimalla isä jaksoi jolkotella lenkin 

loppuun. 

 

 Pekka Hannula on Viherlaaksossa 
asuva taidegraafikko,  

 isä Simo Hannula 1932-2016  
kuvataiteilija, taidegraafikko  

Huonolaatuisessa kuvassa, joka on otettu parikymmentä vuotta myöhem-
min, isä on punaisissa verkkareissaan uudessa asuinkunnassaan Sammatissa. 
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Viherlaakso nyt ja     

vuonna 2040 

 

Viherlaakson kaupunginosa on 

viihtyisä  kotipaikka  noin    9 000 

asukkaalle ja suuri määrä ihmisiä 

työskentelee alueella hyvinkin 

monipuolisissa työtehtävissä. 

Asuminen ja yrittäminen   Viherlaaksossa  

Vuosien varrella on tullut yhteydenottoja eri tahoilta mahdollisuudesta kehittää omaa kiinteistöään. Koh-

teet ovat sijainneet eri puolilla Viherlaaksoa niin omakotialueilla kuin liikekortteleissa. Kuitenkin monessa 

kohteessa on haasteena kehittämiselle ollut muun muassa jyrkät maastomuodot tai yksittäisen kohteen pin-

ta-alan riittämättömyys. Näiden haasteiden pohjalta syntyikin ajatus yhteisestäpitkäjänteisestä Viherlaakso 

2040 -suunnitelmasta viherlaaksolaisten asukkaiden ja/tai toimijoiden ja kaupungin kanssa. Kaupungin ta-

voitteena on yhdessä viherlaaksolaisten kanssa löytää kehityskohteita sekä yhteistyötahoja kaupunginosan 

pitkäjänteiseen kehittämiseen viihtyisän ja turvallisen ympäristön ehdoilla. 

Viherlaakson rakennuskanta 

Alue on kokenut suurimmat muutokset 60-90-lukujen aikana, jolloin 65 % nykyisestä rakennuskannasta 

valmistui. Tämän jälkeen rakentaminen on ollut maltillisempaa ja kohdistunut pääasiassa yksittäisiin tont-

teihin eri puolilla Viherlaaksoa. Viimeisen kymmen vuoden aikana on rakennettu vain alle 10 % rakennus-

kannasta.  Viherlaakson alueella on jäänyt toteutumatta rakentamista yhteensä noin 50 000 k-m2 verran. 

Merkittävä osuus vajaasti rakennetuista tai täysin rakentamattomista tonteista sijaitsee yleisten rakennusten

- ja pientalokorttelialueilla. 

                                            

           

 Tehokkuusluvun              

laskukaava 

Vanhenevan rakennuskannan ja rakentamatta jää-
neiden tontinosuuksien myötä on noussut esille ky-
symyksiä alueen kehittämisestä vastaamaan tulevai-
suuden tarpeita. 

Alueella on tarve pienille esteettömille asunnoille, 
mutta myös isoille perheasunnoille. Myös vanhene-
va liiketilakanta on osoittautunut haasteeksi alueel-
la. 

Viherlaakso 2040 -suunnitelman tarkoitus ei ole olla 
yksityiskohtainen vaan suuntaviivoja antava. Var-
masti vuosikymmenten aikana tavoitteet muuttuvat 
ja kehittyvät, mutta nyt muodostettava näkemys an-
taisi sysäyksen alueen kehittämiselle. 

Pientalojen rakennusoikeutta Viherlaakson alueella on n 130000 k-m2 verran.                                         

Tästä hieman yli 60 % sijoittuu tonteille, joiden tehokkuusluku on enintään e=0,25. Te-

hokkuusluku ilmaisee, mikä on  (k-m 2 ) suhde tontin rakennuspaikan pinta-alaan m 2 . 

Törmäniitynahde v. 2005, Terttu Nurmi 
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Työpajat 

Vuorovaikutteisen kehittämistyön aloitus järjestettiin 23.9.2020 etätilaisuutena. 

Tämän tilaisuuden aineisto on Viherlaakson kehittämisen hankesivuilla bit.ly/Viherlaakso2040. Kehittä-

mistyö jatkuu yhteistyönä työryhmissä kesän 2021 alussa. Työryhmissä keskustellaan Viherlaaksosta 

kokonaisuutena, virkistysalueista, lisärakentamisesta, liikkumisesta, palveluista ja yhteisten tilojen tar-

peesta sekä yrittäjien toimintaedellytyksistä Viherlaaksossa. Tilaisuudet tullaan järjestämään etätilai-

suuksina epidemian vuoksi. Mikäli mahdollista, järjestämme pienryhmissä myös ns. kaavakävelyjä eri 

osissa Viherlaaksoa. 

Viherlaaksolaiset ovat osallistuneet ahkerasti Mun Espoo kartalla -kyselyyn, joka toteutettiin viime 

syksynä. Viherlaaksoon kohdennettuja karttamerkintöjä saatiin runsaasti. Vastauksianne käymme läpi 

tulevissa työpajoissa. Monet kiitokset aktiivisesta osallistumisesta! 

Näiden lisäksi toivomme, että saisimme teiltä viherlaaksolaiset ajatuksia, kehittämisideoita ja piirroksia, 

millainen Viherlaakso voisi olla koti-, työ - ja/tai opiskeluympäristönä sähköpostilla allekirjoittaneelle.  

                Jatk  > 

Mun Espoo kartalla -kyselyn kehittämisideat kohdistuivat pääosin Viherlaakson ostoskeskuksen ympä-

ristöön ja Lippajärven rannan kehittämiseen. 
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> >     Työpajat  - Nyt saa ideoida ja lähettää sähköpostia    

Millaisia harrastustiloja tai ulkoilualueita toivoisit ja miten Viherlaaksossa voisi liikkua?  

Keskustelethan myös naapureidesi kanssa, millaisia toiveita heillä on teidän naapurustonne suunnitte-

lusta ja voisiko kenties löytyä yhteistä kehittämisprojektia. Kiitos myös jo lähetetyistä ehdotuksista/ 

ideoista! 

Viherlaaksossa korostuu luonto ja nimensä mukaisesti ”vihreä ympäristö”. Näihin hienoihin ja vaihte-

leviin maisemarakenteen puitteisiin tulemme yhdessä luomaan tulevaa suuntaa Viherlaakso 2040 -

kehitysprojektissa. Samalla pohdimme, kuinka saamme nykyiset erityispiirteet säilytettyä ja jalostet-

tua tulevaisuuden asumisen, työn, vapaa-ajan sekä liikkumisen tarpeisiin.  

Seuraathan hankesivua osoitteesta bit.ly/Viherlaakso2040, sillä sieltä näet ensimmäisten työpajojen 

ajankohdat. 

Yhteistyöterveisin, 

Aluearkkitehti Tiina Piironen 

tiina.t.piironen@espoo.fi 

Mun Espoo-kyselyssä Viherlaaksolaisten vastauksissa erityisinä paikkoina arjessa 

korostuivat ostoskeskuksen ympäristö ja Lippajärven uimaranta.
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Kuntavaalit 2021   
 
Oikeusministeriössä valmisteilla olevassa hallituksen esityksessä  vaalien toimittamisen uudeksi aikatau-
luksi ehdotetaan seuraavaa: 
 
-äänioikeusrekisterin tietojen poimintapäivä (missä kunnassa kukin on äänioikeutettu): 23.4.2021 
-ehdokashakemusten jättöpäivä: 4.5.2021 
-ehdokasasettelun vahvistaminen: 14.5.2021 
-kotiäänestykseen ilmoittautuminen päättyy 1.6.2021 klo 16 
-ennakkoäänestys kotimaassa: 26.5. - 8.6.2021 
-vaalipäivä: 13.6.2021 
-valtuustot aloittavat työnsä 1.9.2021. 
 
Äänioikeus 
 

Kuntavaaleissa ovat äänioikeutettuja kaikki ennen 13.6. 18 vuotta täyttäneet henkilöt, joiden kotipaikka 
on ollut Espoo äänioikeusrekisterin poimintapäivänä.  
Äänioikeutetuille lähetetään ilmoituskortti, josta ilmenee äänestyspaikka varsinaisena vaalipäivänä ja 
lisäksi ennakkoäänestyspaikat.  
 
Äänestyspaikka 
 

Varsinaisena vaalipäivänä viherlaaksolaiset äänestävät Viherlaakson alakoululla (ent. Viherkallion 
koululla)  Kievarinraitti 1-3                                                 
 
Ennakkoäänestys kestää tällä kertaa epidemiatilanteen takia 2 viikkoa.  
Ennakkoon voi äänestää missä tahansa ennakkoäänestyspaikassa.  
Espoossa ennakkoäänestäminen on mahdollista 11 paikassa, esim. Laaksolahden kirjastossa, Sellon asi-
ointipisteessä (kirjaston yhteydessä) ja vaikkapa Kalajärven asiointipisteessä.  

 

Kerrankin oli kunnon talvi ja ulkona monenlaista 

tekemistä! Hiihtoloman aluksi Oiva ja Iiris  rakensi-

vat kotipihalleen lumilinnan. 
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Det har hänt mycket i Gröndal under den senaste tiden. Gågatan bakom köpcentret har byggts 

om,  hälsocentralen har flyttat till Kilo (hoppeligen temporärt), nya utrymmen har sökts och hittats 

för  biblioteket och det byggs nya skolor, dagisar och höghus. Gröndal är ett litet ställe, men dess me-

ra  älskat av sina invånare.  

I kommunerna är det viktigt att servicen finns nära invånarna. Det skall vara lätt att ta sig till  hälso-

centralen, skolan, biblioteket, apoteket, butiken osv också om man inte har bil. I Gröndal har vi  hit-

tills haft allt detta men jag tror många slutade se närservicen som en självklarhet då  hälsocentralen 

flyttade till Kilo 2020 och det samtidigt fanns en risk för att också biblioteket skulle  stängas.   

Alberga är ett av de områden i Esbo som för tillfället växer mest och all service man kan tänka 

sig  finns att få där. Risken finns att servicen i Gröndal avvecklas och flyttas till Alberga och det mås-

te vi  motarbeta på alla sätt. Det är viktigt att servicen finns kvar i Gröndal så vårt underbara område 

hålls  livskraftigt. Ifall hälsocentralen och biblioteket försvinner finns risken att också annan service 

så  småningom flyttar bort, tex apoteket. Snart kan det vara svårt att få privata företag till Gröndal.  

Jag gör själv små val i vardagen för att hålla servicen kvar i Gröndal. Jag gör nästan alla vår fa-

miljs  uppköp i Alepa, köper målfärg och annat i målfärgsbutiken och hämtar härliga bakelser 

från  konditoriet. Pizzan beställer jag från pizzerian på andra sidan gatan. Bästa pizzan i stan, tycker 

jag. Jag  vill kunna fortsätta handla lokalt även i framtiden.  

Nya utrymmen har hittats för biblioteket och det gläder mig stort. Planen för hälsocentralen är 

för  tillfället att den skall flytta tillbaka till Gröndal i ett senare skede, men det kan ta år. Inga pengar 

för  ett nybygge har reserverats i investeringsplanen. Viktigt är ändå att ärendet inte glöms bort och 

som  ersättare i social- och hälsovårdsnämnden skall jag göra mitt bästa för att få hälsocentralen till-

baka  till Gröndal.   

En av de bästa sidorna med Gröndal tycker jag är närheten till naturen. Jag kan gå ut från dörren 

åt  många olika håll och om några minuter vara mitt i naturen. Det är viktigt att naturen bevaras 

fast  man bygger mycket nytt för nya Gröndalsbor.  

Eva-Lena Gästrin  

Kandidat i kommunalvalet 2021  

Medlem av  stadsfullmäktige i Esbo  

SFP  

egastrin@gmail.com 

Gröndal – en livskraftig förort  

Ajanvaraus 0400 524 990         

www.viherlaaksonkampaamo.fi 
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Kesäisin Viherlaaksossa on järjestetty ulkojumppaa. Virallinen 
paikannimi on Tuohisniitty,mutta suurin osa meistä on tainnut 
kuulla myös nurmialueen lempinimen: Wembley. 

Muutamat paikannimet ovat mukavan runollisia, esimerkiksi 
Humiseva ja Kahiseva, sopisivat   vaikka  satumetsään.  

Tuohisniityn lähellä on mm. kadunnimi Tuohistanhua. Se ja 
muutkin alueen tuohis- tai tuokkosaiheiset kaavanimet perustu-
vat vanhaan niitynnimeen Näverskäppäng. Sanat näverskäppa ja 
tuohinen merkitsevät tuohesta valmistettua astiaa. 

Nimet kertovat paljon Viherlaakson alueen menneisyydestä. On 
hienoa, että menneiden sukupolvien elämä jatkuu nimistössä. 

 

Lähde: https://www.espoo.fi/fi- 

FI/Asuminen_ja_ymparisto/Kaavoitus/Nimisto/
Nakokulmia_nimistoon/Viherlaakso__Grondal 

Aili Pesonen 

Nimillä on tarina 

Viherlaaksossa lenkkeillessä ei voi olla huomaamatta kadunnimiä. Samaten puistoilla ja aukioilla on 
omat nimensä. 

Espoon kaupungin sivuilla on erinomainen kooste kaupungin paikannimistä. Sieltä löytyy hakusanal-
la ”nimistö” myös useita Viherlaaksoa käsitteleviä artikkeleita. 

Monet Viherlaakson alueen nimistä ovat alun perin olleet ruotsinkielisiä ja vuosikymmenten mittaan 
käännetty suomeksi. Viherlaakso on ollut Gröndal ja Rajamännynahde Råtallbacken. 

Viimeksimainittu rajamänty on mainittu asiakirjoissa jo vuonna 1762 - joskin jo silloin kyseinen ra-
jamerkkinä toiminut mänty oli kadonnut ja paikalla oli suuria kiviä. 

Tuohistanhualla kasvaa Viher-

tammi. Se istutettiin v. 2007, 

jolloin asukasyhdistys Viher-

laaksolaiset ry. täytti 30 vuotta. 

Kuva Tuohistanhualta, T.N. 
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KUVA-ARVOITUKSIA 

A   Juslinin kaupan bensapumppu  v. 1950 

B   Sähkölatauspiste Kuusiniemessä  v. 2021 

C   Neitosia Nesteen huoltamolla  v. 1995   

A   Entinen Viherlaakson kansakoulu 

B   Entinen saippuatehdas 

C   Molempia 

A Wikbergin verstas 

B Viherkallion päiväkoti 

C Viherrannan päiväkoti 

A    Lars Sonck 

B    Aarne Ervi 

C   Eero Saarinen 

3. 

Tämä tuttu 

rakennus oli 

A    Entinen Elannon leipomo 

B    Nuorisoseurantalo Logen 

C    Eläinlääkäri Turuntie 100 

Kuva Espoon kaupunginmuseon kokoelmista 

1. 

2. 

4. 

5. 

  Vastaukset    1 A     2 C     3 A      4 B    5 B 

Kuva Veikko Uusitalo 

Kuva Liisa Uusitalo 

Kuva Mirja Niemelältä 

Kuva Terttu Nurmi 

Villa Dalkullan on 

suunnitellut ja raken-

nuttanut arkkitehti 
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Olemme nyt eläneet reilun vuoden ajan ko-
ronaviruksen aiheuttamaa poikkeusaikaa. 
Alussa oli hyvin vähän tietoa ja kokemusta vi-
ruksen leviämisestä, joten lähes kaikki seurakun-
nan lähitoiminta laitettiin lockdownin myötä tau-
olle lukuun ottamatta kirkollisia toimituksia, 
muutamia muita toimintoja ja kahden kesken 
suojavarustuksin tapahtuvaa asiakastyötä. 

Tauko ei kuitenkaan tarkoittanut sitä, että me 
työntekijät olisimme jääneet paikoillemme. Päin-
vastoin – aloimme suunnitella ja kehittää uuden-
laisia tapoja olla yhteydessä seurakuntalaisiin ja 
asiakkaisiin. Halusimme välittää toivon ja loh-
dun sanomaa tilanteessa, jossa emme voineet 
kohdata seurakunnan messuissa, ryhmätoimin-
noissa, kappelilounailla ja muussa useamman 
ihmisen koolle kokoavassa toiminnassa. 

Aloimme toteuttaa jumalanpalveluksia live-
streamauksena, hyödynsimme entistä enemmän 
sosiaalista mediaa, puhuimme seurakuntalaisten 
kanssa puhelimessa ja teimme youtubeen har-
tauksia ja toiminnallisia videoita. Ennen kaikkea 
teimme suunnitelmat valmiiksi sen suhteen, mi-
ten voisimme turvallisesti rajoitukset huomioi-
den aloittaa lähitoiminnan sitten kun se sallittai-
siin. 

Kesällä ja alkusyksystä saimme koko Suomessa 
hengähtää hetken, ja sen vaikutus näkyi myös 
seurakunnan toiminnassa. Rippikoulut saatiin 
pidettyä. Kappelilounaat, messut ja ryhmät alkoi-
vat uudelleen rajoitetulla osallistujamäärällä, 
kasvosuojuksin ja turvavälein. Nautimme jokai-
sesta kohtaamisesta, hymystä, läsnäolosta ja 
olimme onnellisia, että saimme myös kasvotus-
ten keskustella pandemiaan liittyvistä huolista, 
surusta ja ahdistuksesta. Loppuvuodesta 2020 
pandemiatilanne paheni uudelleen, ja olemmekin 
siitä asti eläneet koko ajan tiukentuvien toiminta-
rajoitusten keskellä. 

 

Pitkittyneessä poikkeustilanteessa päätimme 
Viherlaakson kappelilla yhdistää työntekijöi-
den ja seurakunnan vapaaehtoisten kanssa 
voimamme, jotta poikkeustilanteessakin olisi 
mahdollista hakea kappelilounasta tai kahvia 
sekä hiljentyä, rukoilla yhdessä, kohdata tur-
vallisesti ja saada sielunhoitoa. 

Henkireikä  ja noutolounas                               

Aloitimme kappelilla ”Henkireikä” toiminnan 
eli kappelilla on maanantaista torstaihin avoi-
met ovet klo 9-15 ja kahden tunnin ajan on 
paikalla päivystämässä joko vapaaehtoinen 
tai työntekijä. Päivystysajat ovat ma-ke klo 
10-12 ja to klo 13-15. Voit tulla joko hiljen-
tymään yksin tai pyytää päivystäjän kanssa 
yhteistä rukousta ja keskustelua. Tiistaisin 
voit tulla hakemaan edullisen noutolou-
naan klo 12-13 välillä Kohtaamisissa edelly-
tämme ajankohtaisten koronaohjeiden kuten 
maskisuosituksen huomioimista. 

Facebook-sivuiltamme ja youtube-kanaval-
tamme löydät mm. hartauksia, musiikkia, ker-
hovideoita ja Toivon torstai -talk shown. Voit 
myös varata keskusteluajan joko diakonia-
työntekijälle tai papille. 

Viherlaakson kappelin väki toivottaa juuri 
Sinut tervetulleeksi. Olemme paikalla Sinua 
varten.  Olet sydämissämme. 

Lämpimiin ja turvallisiin kohtaamisiin! 

Anna Iivanainen 

Viherlaaksolahden alueen diakoniatyöntekijä,    

kappelin työntekijöiden kanssa 

Anna Iivanainen 

 

Lämpimiä terveisiä       

Viherlaakson kappelilta 
Kuva Anna Iivanainen 
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Markku Kauppinen, KM, luokanopettaja 

Meidän ope,  Mirja Niemelä 

” 2b-luokan väki voisi pikkuhiljaa siirtyä välitunnilta sisälle. Tunti alkaa ihan juuri.” Aloitimme opin-
tiemme Viherkallion ala-asteella syksyllä -78 Terttu Nurmen opastuksella. Tertun jäädessä äitiyslo-
malle -79 luokkamme ohjaksiin tuli Mirja Niemelä: olimme hänen viimeinen luokkansa. Me siirryim-
me yläasteelle ja Mirja eläkkeelle kevätlukukauden päätteeksi -84. Tuomi oli tuolloin kukassa, sillä 
edellisenä keväänä tuomenkehrääjäkoit olivat verhonneet puun kauttaaltaan, ja Mirja lohdutti meitä, 
että ensi vuonna se kukkii meille vielä hienompana, uskokaa pois. 

Pidimme 30-vuotisluokkakokouksen yläasteelta pääsyn muistelemiseksi neljä vuotta sitten, ja tuolloin 
nousi ajatus vanhojen opettajien kutsumisesta tapaamiseen; olihan osa meistä pitänyt Mirjaan yhteyttä 
läpi vuosikymmenten, ja ainakin Viherlaaksossa lukionsa käyneet saivat häneltä lämpimät onnittelut 
koulutaipaleen päättyessä. Mirja oli sukulaistensa mukaan hyvässä kunnossa, mutta ei enää jaksanut 
lähteä Viherlaakson ostarille ruokailemaan kanssamme, ja olisihan ohjelmassa ollut vielä käynti van-
hoilla kouluilla. Ymmärsimme toki tilanteen, mutta Mirjan kuulumiset jäivät mietityttämään. Päätim-
me tiedustella Terttu Nurmen kautta mahdollisuutta käydä tervehtimässä vanhaa opettajaamme, ja 
käynti Vilniemessä toteutui 2018. Vierailu oli hyvin lämminhenkinen. Mirja oli jo kunnioitettavassa 
iässä, ja meille jäi hyvin vetreä kuva vanhasta opettajastamme pitkine harmaine hiuksineen. Vierailulla 
oli mukana kourallinen entisiä oppilaita, Terttu ja entinen koulukuraattori Ulla Nyholm. 

Opettajana Mirja Niemelä oli pedagoginen edelläkävijä. Siihen aikaan luokat olivat suurempia, meitä-
kin oli 32, mutta opettajan suunnalta riitti suora katse ja kysymys: - Kuka siellä höpäjää? Mirjan ei tar-
vinnut korottaa ääntään, syvällinen elämänviisaus, rauhallinen keskustelu ja olennaiset kysymykset 
niissä riittivät. Turvallisuuden tunne oli syntynyt. Lapsilla oli silloinkin erilaisia elämäntilanteita, ja 
moni kiittää Mirjaa vieläkin opastuksesta ja keskusteluista elämänpolun alkuvaiheessa. Tarvittaessa 
opettaja oli pitänyt oppilasta sylissään tunnilla tarvittavan ajan. Laitettuamme nastan Mirjan tuolille, 
meitä harmitti, kun opettaja ei reagoinut asiaan millään tavalla. Myöhäisemmän tulkinnan mukaisesti 
kokenut opettaja tunsi tällaiset manööverit ja toimi pedagogisesti meitä kismittävällä tavalla. Samalla 
tavalla leppoisasti Mirja suhtautui tilanteeseen, jossa luokan pojat olivat kalsarisillaan luokassa oppi-
tunnilla. – Tuliko kuuma? Jos laulaminen jännitti, Mirja muisti aina sanoa, miten hän sai ensimmäisen 
opettajanpestinsä. Hakijoita oli ollut kaksi, ja laulunumeroa kysyttiin. Mirja sai paikan ja totesi, että 
toisella hakijalla numero oli ollut sitten nelonen, kun hänellä oli viitonen. Meidän aikanamme aamu 
alkoi virsilaululla ja polkuharmonin suhinalla: opettajan piti polkea ilmaa palkeisiin äänen tuotta-
miseksi. Oppilaat pitivät tuohon aikaan aamunavauksia, ja jostakin syystä vuoden -38 virsikirjan mu-
kainen virsi 479 Ystävä sä lapsien laulettiin aika monta kertaa ala-asteen aikana. 

Tuohon aikaan ei siis ollut tavallista, että opettaja perusti toimintansa kannustavuuteen ja keskustele-
vaan otteeseen. Auktoriteetin hankkimiseksi oli olemassa toisenlaisiakin keinoja. Meistä ei kukaan ha-
lunnut joutua katsomaan Mirjaa silmiin ja vastaamaan rauhallisesti esitettyihin kysymyksiin. Saattoipa 
Mirja puuttua välituntitilanteisiinkin keskusradion kautta kuuluttamalla ja esittämällä kysymyksiä sille 
”sinitakkiselle oppilaalle”. Toisten huomioiminen toteutui myös retkillä, joiden päätteeksi saatoimme 
laulaa kuljettajalle ” Paljon kiitoksia, paljon kiitoksia, hyvästä matkasta kiitoksia, paljon kiitoksia”. 
Kannustavuuden elementeistä moni muistaa myös kesälomien aikana pidetyt päiväkirjat, joita Mirja 
jaksoi kehua ja tekemisessä kannustaa. Palkintona sai hakea hänen työhuoneestaan esimerkiksi piirus-
tusvihkoja, kynäsetin tai jotakin muuta uutta. Muutoin palkintona saattoi olla oikeus päästä hakemaan 
karttaa varastosta ja ihailemaan samalla kansakoululaitoksen ajoilta periytyvää havaintoluurankoa. Pi-
dimme myös paljon esityksiä, joille Mirja nauroi katketakseen ja kannustaakseen. Toisaalta, jälkiruoka
-Kingistä et saanut, jos silakkapihvi jäi koskemattomaksi. Jouduimme tunkemaan pihvejä taskuihimme 
opettajan katseen välttäessä. 

Opettajana olen paljon pohtinut Mirjan pedagogiikkaa, ja siinä on edelleen paljon ammennettavaa nuo-
remmille polville. Auktoriteettia ei oteta, vaan se hankitaan. – Hevosiako? oli Mirjan välitön kysymys, 
jos et matematiikassa maininnut laskettujen esineiden tai olioiden laatua. Tätä kysymystä olen menes-
tyksellä käyttänyt työssäni tälläkin kevätlukukaudella.  

Korona-ajan jälkeen 6b -luokan on jälleen aika kokoontua muistelemaan menneitä.  
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Rehtori Mirja Niemelä kukkaseppele päässään tulossa miehensä Pentin saattelema-

na  koululle, jossa on  alkamassa hieno ja hauska eläkkeellelähtöjuhla  31.5.1984. 

Kiitokset hienosta kirjoituksesta, Markku!   

Viherlaaksossa yli 30 vuotta luokanopettajana ja rehtorina toimineen Mirja Niemelän muistamisel-

le antoi aiheen tammikuussa lehdessä  ollut  kuolinilmoitus. Tuhansien tunteman arvostetun                          

opettajan pitkä elämäntaival oli tullut päätökseen.       Mirja Niemelä 30.4.1924 - 31.12.2020.   

Markun  eloisaa kirjoitusta lukiessa palautui mieleen Mirja juuri sellaisena kuin hän oli rehtorinakin,  
luottamusta herättävä, sydämellinen ja huumorintajuinen . 

Mirja oli tullut vastavalmistuneena opettajana Viherlaaksoon v. 1953. Alku oli hiukan hämmentävä, sillä 
luokkahuonetta hänelle ei silloisesta koulurakennuksesta löytynytkään, koska yksi kolmesta luokasta oli 
ruotsinkielisen opetuksen käytössä. Mirjan 2. luokka aloittikin Lönnströmin huvilassa, Tvistebossa, joka 
sijaitsi suunnilleen nykyisen terveystalon ja kirjaston paikalla. Jatkossakin luokkatiloista oli useina vuosi-
na pulaa, kunnes  nykyinen keltainen koulurakennus valmistui v. 1959. Täällä Mirjan työ jatkuikin sitten 
tiiviinä aina eläkeikään saakka.   

Koulutyössä on läsnä elämän koko kirjo, joten vaihtelua kyllä riittää tavallisena arkenakin, mutta Mirjaa 
ajatellen muistuvat  mieleen  myös  koulun monet juhlat. Niitä valmisteltiin aikamoisella innolla ja sitkey-
dellä, ja kaikkien taidot ja luovuus saivat kukoistaa. Mirja oli elementissään näytelmien kirjoittajana. Esi-
merkiksi Topeliuksen sadun pohjalta näyttämölle sovitettu Sampo Lappalainen oli todella hyvä ja jännit-
tävä ja esitettiinkin useampaan kertaan. Koulun 70-vuotisjuhlaan Mirja kirjoitti Taikapeili-näytelmän, jo-
ka havainnollisti kiinnostavasti Espoon lähihistoriaa ja vanhan ajan koulutouhua kynnenalusetkin tarkas-
tavine opettajineen.  

Opettajainhuone oli noina vuosina aika pieni, vain murto-osa  nykyisestä, mutta kyllä sinne sentään joten 
kuten mahduttiin. Vappuaattona oli helposti muistettava merkkipäivä, Mirjan  nimi- ja syntymäpäivä sa-
malla kertaa, ja opehuoneessa oli tietenkin  tarjolla simaa ja munkkeja, kuinkas muuten.  

Toinen pitkäaikainen Viherkallion koulun eli  nykyisen Viherlaakson alakoulun opettaja  Hilkka Pihl-
man poimi kansioistaan Mirjan kirjoittaman runon Vihreä laulu Viherlaaksosta, jonka ensiesitys oli Vi-
herpeipot-kuoron laulamana koulun perinnepäivänä v. 1987. Runo on kokonaisuudessaan seuraavalla si-
vulla kuin muistoksi vuosien takaa Mirja-opelta. Tämä sopii laulettavaksi tutulla Kalliolle kukkulalle -
kansanlaulun sävelellä  ja on joskus laulettu jopa Viherlaakso-päivän toritapahtumassa. Tunnelma on vil-
pitön ja harras kuin entisajan  lukukirjassa, mutta sisältö edelleen ajankohtainen. Tokihan meillekin ovat 
luovuttamattomia arvoja kaunis luonto ja vihreänä säilyvä kotiseutu.   

 

                              ”Yhteinen on tahto meillä: kunpa voisi säilyttää 

                 vihreänä seudun täällä, sitä hoitaa, rakastaa.”        
                                      Terttu Nurmi 

 

Kuva Terttu Nurmi 
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   VIHREÄ LAULU VIHERLAAKSOSTA 

 

 Lippajärven rantamilla kotiseutu verraton,                           

 Espoon kaikkein parhain paikka Viherlaakso meistä on. 

 Kevään lämpö havahduttaa luonnon uuteen elämään,          

 puut ja pensaat pukee huntuun tuuheaan ja vihreään. 

 Syksyn halla väriloiston luontoon maalaa vuorostaan.           

 Ihmiselle koittaa aika oppia ja harrastaa. 

 Talven lumen alla uinuu luonto unta rauhaisaa.                 

 Lapsi kulkee koulutiellä, isä, äiti ahertaa. 

 Yhteinen on tahto meillä: kunpa voisi säilyttää                       

 vihreänä seudun täällä, sitä hoitaa, rakastaa. 

 

               Mirja Niemelä  10.9.1987 

 Maskit pois maastosta, on valkovuokkojen vuoro.  Merkitse kalenteriin! 

     SIIVOUSTALKOOPÄIVÄ ke 5.5.   

Kevyttä hyötyliikuntaa etäisyydet säilyttäen jokaiselle     

parhaiten sopivaan aikaan klo 11-18    

Roskapihtejä  ja  -säkkejä on  klo 11 alkaen  valmiina          

ostoskeskuksen edustan  penkeillä. Omat hanskat mukaan! 

OHJEET:  

1) Hae tarvikkeet ja merkitse nimesi  ja aikomasi siivous-

alue listaan! 

2)  Roskasäkit jätetään hyvin suljettuina sovittuihin keräys-

pisteisiin ostoskeskuksen parkkipaikan kulmaan tai Kaval-

linpellon ja Helsingintien risteykseen! 

3) Palauta pihdit klo 18 mennessä penkille ja kuittaa listaan!      

    Hyvä mieli  -  Luonto kiittää!     



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 2021 

Henkilöjäsen 20 e 

Kannatusjäsen,  

esim. As oy tai liikeyritys   50 -100 e 

Uusi jäsen, ilmoitathan  osoitteesi  tai  sähkö-

postisoitteesi rahastonhoitajalle  tai sihteerille 

esim. tekstiviestillä!  

Hyvät ystävät ja kylänmiehet, erityisesti myös uudet viherlaaksolaiset! 

Alla ovat asukasyhdistys Viherlaaksolaiset ry:n hallitustiedot viime vuoden mukaisessa järjestyk-

sessä, koska tämän vuoden vuosikokousta ei ole voitu pitää. Kaikki sujuu kuitenkin  poikkeusolois-

sakin  hyvässä järjestyksessä.  Puheenjohtaja Matti tiivisti oleelliset pykälät ja suunnitelmat:  

Viherlaaksolaiset ry:n sääntöjen mukaan vuosikokous tulisi järjestää maaliskuun loppuun mennes-

sä. Laki (677/2020) väliaikaisesta poikkeamisesta yhdistyslaista covid-19-epidemian leviämisen 

rajoittamiseksi mahdollistaa yhdistyksen vuosikokouksen järjestämisen poikkeuksellisesti hallituk-

sen päätöksellä kesäkuun loppuun mennessä. 

 

Nykyiset kokoontumista koskevat rajoitukset ovat tiukat. 

Hallitus tulee päättämään voimassa olevista rajoituksista riippuen joko tavanomaisesta kokouksesta 

taikka että osallistuminen edellytyksenä on ilmoittautuminen kokoukseen viimeistään tiettynä päi-

vänä, joka voi olla aikaisintaan kaksi viikkoa ennen kokousta.  

Kannattaa  seurata  tilannetta  FB:ssä ja apteekin ja Sävy-kampaamon kulman ilmoitustauluilla. 

Matti Metsäranta (pj) matti.metsaranta@kolumbus.fi 040 7187538 

Eero Utunen (varapj) eero.utunen@gmail.com  

Aili Pesonen (siht) ailimarjattapesonen@gmail.com 050 5948741 

Katarina Hovi  (rahastonhoit) katarina.hovi@gmail.com  

Carita Virkkunen (jäsen) caritavirkkunen@luukku.com  

Aaro Knuts (jäsen) aaro.knuts@gmail.com  

Nils Nyström (jäsen) nystromnisse@gmail.com  

Seppo Kannelsalo (varajäsen) seppo.kannelsalo@gmail.com  

Veikko Uusitalo (varajäsen) veikkouutalo@gmail.com  

Terttu Nurmi (Kevättied., varaj.) tertnurmi@gmail.com 050 3505642 

Viherlaaksolaiset ry. - Gröndalsgillet rf.  2020 
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Kievarinpolku 2, 02170 Espoo 

09 592 479/ 050 540 2980 

info@espoonkehysjalasi.fi 

espoonkehysjalasi.fi 

Espoon Kehys ja Lasi Oy 

            Vihergalleria 

 


