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LUPAUSTENVUOSI  -  HYVINVOINTI  -  PALVELUT -   YHDYSSIDE 
 

Vuosi 2011 on alkanut maailmalla suurten myllerrysten vallassa. Japania kohdannut tsunami 
ja ydinvoimaonnettomuus sekä arabimaailman kansannousut vavahduttavat kaikkia ihmisiä. 

Noissa oloissa eläviin verrattuna viherlaaksolaisilla on oikein hyvät oltavat. Meillä täällä 
ovat suuret lumimäärät tuottaneet huolta ja murhetta. Näin on alkanut lupaustenvuosi, siis 
tuo kansanedustajien valintavuosi. Maailman tapahtumat ovat johdattaneet vaalivuoden kes-
kustelun ilmastonriskeihin ja ydinriskeihin. Ilmastotalkoot koskettavat meitä jokaista. 
 

Vaikka kuinka kantaisimme huolta ”maailmanmurheista” on meidän aina myös muistettava 
hoitaa reviirimme; hyvinvointipalvelut Viherlaaksossa.  Kun omat asiat ovat hoidossa niin 
voimme ymmärtää, tukea ja auttaa muita. 
 

Vuosi 2010 oli valtakunnallinen kulttuuriperintövuosi. Viherlaakson kulttuuriperinnöstä ker-
tova näyttely ja sen pohjalta tehty kuvakirja sekä kulttuurikävely onnistuivat erinomaisesti, 
kuten toimintakertomuksesta näkyy. Näin siitä huolimatta, että kulttuurilautakunta supisti 
toiminta-avustuksia eikä kohdeavustuksillakaan tukenut kulttuuriperintövuoden toimintoja. 
Kulttuuriperintö osoittautui  selvästi  olennaiseksi osaksi asukkaiden hyvinvointia. Näin on 
ymmärrettävissä asukkaiden runsas osallistuminen. 
 

Palvelut, erityisesti lähipalvelut ovat hyvinvoinnin perustarpeita, joiden vaatiminen ja  tur-
vaaminen on meidän kaikkien asukkaiden tehtävä. Espoolaisina ja viherlaaksolaisina asuk-
kaina meillä on perusteltu oikeus esittää noita koskevia vaatimuksia. Tästä oli hyvänä osoi-
tuksena päättäjille viime vuonna jätetty, lähes 3000 asukkaan allekirjoittama adressi sekä 
lähialueiden asukkaita edustavien yhdistysten kanssa tehty yhteinen vetoomus. Viherlaakson 
terveysaseman palvelujen supistamista vastaan käyty taistelu näyttää jatkuvan tänäkin vuon-
na. Toistaiseksi meillä on nuo laboratoriopalvelut. Lähipalvelujen turvaamisesta Espoon 
luottamuselimet ovat joutuneet tekemään uusia päätöksiä, joita virkamiehistö näyttää tulkit-
sevan meidän palveluja supistavasti. Näin siitä huolimatta, että lähipalveluja ei voida  mil-
lään hyväksyttävillä perusteilla siirtää  kauppakeskuksiin. Meidän on edelleen arvostettava 
Viherlaaksoa omana hyvinvointiympäristönä, jossa voimme jatkaa ikäryhmistä ja  kauppa-
keskuksista riippumatonta ihmisarvoista elämää. 
 

Viherlaaksolaiset ry:n Logenilla 23.3.2011 järjestämään vaalipaneeliin oli kutsuttu kahdek-
san espoolaista eduskuntavaaliehdokasta. Lähes viisikymmentä asukasta esitti ehdokkaille 
kysymyksiä. Veronmaksuvalmius on yksilön ja yhteiskunnan välinen asia ja tärkeä moraali-
kysymys. Sosiaali- ja terveydenhuolto tarvitsevat kansallista ohjausta, joka ottaa huomioon 
myös pääkaupunkiseudun lähipalvelujen tarpeet. Julkisten palvelujen markkina-ajattelu ei 
saa tuhota noista palveluista riippuvaisia yksityisiä lähipalveluja. Viherlaaksossa apteekki ja 
monet muut kauppa- ja liikepalvelut ovat korostetusti riippuvaisia terveys- ja kirjastopalve-
luista. 
 

Viherlaaksolaiset ry. on toiminut ja toimii sääntöjensä mukaan asukkaiden yhdyssiteenä ja 
edistää jäsentensä keskinäistä yhteistoimintaa. Toimintasuunnitelma kertoo, että vuosi 2011 
on haasteita täynnä. Liity jäseneksi! Sekin on tapa ottaa  vastuuta  itsestä ja muista. 
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Itsepalvelu – Palvelupesula 

 

Pesutupa Viherpeippo 
 

Kavallinpelto 13, Espoo Viherlaakso 

Avoinna ark 9-20 la 9-15 

Puh. 09-8493100 

 
 Verhoomo Grani Oy 
   Huonekaluverhoilua 
    

                 Satu Peltonen  
             Viherlaaksonranta 14,  02710 Espoo 

             gsm: 0400 – 537835 
     www.verhoomograni.fi 

Kaavoitushankkeita vireillä 

 

Parturi Pirjo 
Viherkalliontie 1 

       Auki ti - pe klo 9.00-16.00 
       Puh. 597434 

 

 

              Kannelsalo Ky 
      Helsingintie 49-51, 02710 ESPOO 

     LVI-asennukset ja myynti 
    Metallirakennusasennukset  
     ja  –korjaukset 

     Puh. 591 5550 , fax 591 55510 
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Kaavoitushankkeita vireillä  

Matti Metsäranta: 

 

MUUTTAVATKO  KEHITTÄMISSUUNNITELMA  SEKÄ   
KAAVOITUSHANKKEET VIHERLAAKSOA  JA  MITEN? 
 
Viherlaaksossa on viime vuosina ollut vireillä useita ympäristöhankkeita, joista muutamat 
ovat herättäneet asukkaissa erilaisia ja vastakkaisiakin mielipiteitä.  Jo vuosia on ollut vireil-
lä Kahisenvanmäen puistopolun rakentamissuunnitelma, josta muutamien asukkaiden te-
kemän valituksen Helsingin hallinto-oikeus hylkäsi. Asia on näin ollen korkeimman hallin-
to-oikeuden ratkaistava. Turuntien eteläpuolella on vireillä Kavallinmäen katuja koskeva 
asemakaavan muutos, jonka tarkoituksena on poistaa voimassa olevassa asemakaavassa ollut 
Helsingintien ja Lindstedtintien yhdistävä katu siirtämällä liikenne olemassa oleville asuin-
kaduille. Tästä kaupunkisuunnittelulautakunnassa vireillä olevasta asemakaavamuutoksesta 
lähialueen asukkailla on selvästi vastakkaisia mielipiteitä: muutosta ajavat ne, jotka haluavat 
kadun pois tontteihin rajoittuvasta puistosta ja vastustavat ne, joiden asuinkaduille liikenne 
siirtyisi. Kavallinmäen puolella myös ns. Epekon liiketontin muuttaminen kerrostalotontiksi 
on edelleen vireillä ilmeisesti eräiden liikenteeseenkin vaikuttavien sopimusjärjestelyjen ta-
kia. Viherlaaksonrannan ja Kuusiniemen kulmaa koskevan kaavamuutoksen tarkoitukse-
na on muuttaa Lippajärven rannalla oleva liiketontti kerrostalotontiksi. Hanke on lautakun-
nassa. Uusin kaavamuutoshanke koskee Lippajärven rannalla olevaa puistoaluetta, jolla 
sijaitsee suojeltu Kraatzin huvila. Osa tästä alueesta on tarkoitus kaavoittaa erillispientalojen 
korttelialueeksi. 

Laajemmassa Karametsän kaavoitushankkeessa suunnitellaan Viherlaakson ja Karakallion 
välisen kallioisen metsäalueen käyttämistä rakentamiseen. Tämä liittyy osittain Kehä II:n (ja 
Turuntien) yleissuunnitelmaan ja jatkosuunnitteluun, josta yhdistys on antanut lausunnon. 

Näiden lisäksi Logenin alueella on odotettavissa muutoksia. Ei ole syytä unohtaa myöskään 
Wikbergin korjaamoa eikä Väinölää, joiden suojelun edistäminen kuuluu useiden viherlaak-
solaisten esittämien pyyntöjen vuoksi yhdistyksen ohjelmaan. 
 

Tärkeässä vuosina 2010-2011 alkavaksi ilmoitetussa  Karakallion ja Viherlaakson kehit-
tämissuunnitelmassa selvitetään 1960-luvulla rakennettujen lähiöiden palvelujen turvaa-
mista ja ostokeskuksien kehittämistä, alueen täydennysrakentamisen mahdollisuuksia ja ja-
lankulkuyhteyksien parantamista esteettömiksi. Kaiken pohjana on seurata, että  maakunta-
kaavan lisäksi Etelä-Espoon yleiskaava ohjaa riittävästi asemakaavoitusta. 

 

Tietoa edellä mainituista hankkeista löytyy Espoon kaupungin verkkosivuilta ja ajankohtai-
simmista myös yhdistyksen kotisivulta www.viherlaaksolaisetry.fi. Viherlaaksolaiset ry. 
seuraa aktiivisesti lähiympäristön kaavoitusta ja on antanut useimmista hankkeista lausun-
tonsa.  

Tule mukaan toimintaan, niin vältyt yllätyksiltä! 
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Miten tehostaa vesiensuojelua Viherlaaksossa? 
Vesilain kokonaisuudistus on viimeisiä lakiuudistuksia, joka ehdittiin säätää päättyneellä 
hallituskaudella. Uudistuksesta sovittiin hallitusohjelmassa maininnalla ’’edellyttäen, että 
puolueet pääsevät yksimielisiksi lain sisällöstä’’. Voimassa olleen lain 1000 pykälää  korvat-
tiin 250 pykälällä. Asukkaiden kannalta on uutta, että nyt myös luonnontilaiset ja niiden kal-
taiset pienvedet, lähteet, purot ja norot suojellaan vesilailla. Eniten keskustelua herätti ja 
hanketta viivytti ns. Vuotos-pykälä, joka lopulta jäi pois Valtioneuvoston esityksestä. 

Viherlaaksossa ei juurikaan ole luonnontilaisia pienvesiä, joita pitäisi suojella vesilailla. Kui-
tenkin vesistöjen kuntoa tulisi parantaa saavuttamaan vähintään hyvä ekologinen tila. Tätä 
edellytetään EU:n vesipuitedirektiivissä. Velvoite koskee myös Gallträskiä ja Lippajärveä. 
Valtioneuvosto on hyväksynyt vesienhoidon toimintaohjelman, jolla vesipuitedirektiivi on 
käytännössä tarkoitus saattaa voimaan. 

Mitä tämä edellyttää? 
Lippajärven fosfori- ja typpikuormitus pitää saada alene-
maan rehevöitymisen vähentämiseksi.. Nämä aineet ovat 
minimiravinteita järven rehevöitymiselle ja esim. sinilevälle. 

Fosfori sitoutuu maaperään, joten sen päästöjä vähennetään 
ensisijaisesti estämällä humusta ja muuta kiinteää ainesta 
joutumasta vesistöihin. Liukoista fosforia  syntyy hapetto-
missa olosuhteissa etenkin rehevöityneissä järvissä, niin 
myös esim. Gallträskin ja Lippajärven pohjalla. Liukoisen 
fosforin kulkeutumista eteenpäin vesistössä on hankala py-
säyttää. Siksi järviin ei saisi syntyä  hapettomia olosuhteita. 

Liukoinen typpi  pitäytyy kasvillisuuteen. Onkin tärkeää 
säilyttää purojen ja ojien varret kasvipeitteisenä eikä ruopata 
niitä tarpeettomasti. 

Gallträskiä ruopattaessa on havaittu sen pohjalle kertyneen 
raskasmetalleja, tosin onneksi alle vaarallisten raja-arvojen, 
joten järven kalat ovat edelleen syöntikelpoisia. Aiemmin 
kiinteistöjen jätevesiä ohjattiin suoraan vesistöihin ja jäteve-
sien mukana järviin pääsi myös raskasmetalleja. Samoin 
esim. korjaamoilta ja kaatopaikoilta on vesistöihin valunut  
jätevesien mukana haitallisia aineita. 

Gallträskistä Lippajärveen las-
keva puro vaatii huomiota. 
”Monimuotoisuus” ja vesien 
suojelu eivät olleet parhaim-
millaan huhtikuussa 2009.                    
Kuva Paavo Sääski 

Kuva: Paavo Sääski 
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Mitä voimme  tehdä Viherlaaksos-
sa vesistöjen tilan parantamiseksi? 
 

- Ojien ja purojen varsien kasvipeitteisyys on eri-
tyisen tärkeää  säilyttää. 

-  Sadevedet tulee johtaa muuanne kuin suoraan 
vesistöihin. 

 - Vanhat kiinteistöt, joiden sadevesi- ja muu vie-
märöinti on puutteellista, tulisi ensi tilassa saattaa 
ajanmukaiseen kuntoon. 

- Edessä ovat myös saastuneiden alueiden maan-
vaihdot, kuten tilanteessa, jossa Kehä II:n jatko tulee kulkemaan läpi vanhan kaatopaikan. 

- Särkikalojen hoitokalastuksella vähennetään järvien fosforipitoisuutta. 

- Lippajärven  hapetus on parantanut järven tilaa ja vähentänyt hapettomia alueita ja siten 
liukoisen fosforin huuhtoumia. 

- Jos kaivetaan ojia, on kaivettava myös lietekuopat ja jätettävä vesistöjen varsiin suotautu-
misalueet, jotka säilytetään koskemattomina. 

 

       Jouko Kostamo, varapj. 

 

 

 

 

 

 

    
Silkkiuikku on tuttu näky Lippajärvellä. 
Kuva Aili Pesonen  

 

 

 

 

Parturi-Kampaamo 

 
 
 

Viherlaakson ostokeskus  
 

alapiha 
 

puh. 09 - 590 258 
 

          Avoinna   ark. 9-17 
            la 9-14 
      (kesä-heinäkuussa lauantait suljettu) 

Meiltä kaikki Cutrinin tuotteet mm. BIO+ 
shampoot ja hoidot -50% norm.hinnasta ja 

permanentti+leikkaus  -10%                         
Tarjous voimassa 1.6.2011- 30.6.2011 

 

TERVETULOA! 
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”Avatkaa ovi sille, joka tarvitsee valoisaa elämän iltaa – ja sulkekaa se kaikelta 
pahalta, mikä saattaa tuhota sopusointuisen kristillisen hengen”.  

Ritva Koskinen: 

ILTALAN PALVELUKOTI   80 VUOTTA  

Täyttä hoivaa elämän illassa 

Tämän päivän Iltala tarjoaa ympärivuo-
rokautista - ja elämän viimeisiinkin päi-
viin jatkuvaa - hoivakotipalvelua yhteen-
sä 60 asukkaalleen. Heistä huolehtii yli 
40 ammattilaisen henkilökunta, joista 
sosiaali- ja/ tai terveydenhuoltoalan kou-
lutuksen saaneita on 28 hoitajaa. Espoon 
kaupunki ostaa palvelun ja ohjaa asiak-
kaat taloon, joten kuka tahansa voi pääs-
tä sinne, nykyään tietenkin myös miehet. 

Jokaisella asukkaalla on oma valoisa, 
kodinomaiseksi sisustettu huoneensa. 
Nykyinen 60-luvun rakennus on edel-
leen varsin toimiva. Yhdessä kerroksessa 

sijaitsevassa talossa on helppo ylläpitää 
yhteisöllisyyttä, viihtyisissä yhteisissä 
tiloissa vietetään aikaa ja osallistutaan 
viriketoimintaan. Päivien piristyshetkiä 
järjestävät sekä talon oma väki että mo-
net ulkopuoliset vapaaehtoiset toimijat. 
Ohjelmistossa on laulua ja kaikenlaista 
musiikkia, runoja, muistiharjoituksia, 
keskustelu- ja lukupiiriä, bingoa, levy-
raatia, tuolijumppaa, joskus tanssiakin. 
Kirjasto palvelee asukkaita tuomalla kir-
joja, äänikirjoja, levyjä. Odotettuja ta-
pahtumia ovat vierailut Viherlaakson 
kouluista ja päiväkodeista - ja joskus 
myös toisinpäin: lasten ja nuorten juhlis-
sa vanhakin nyt nuortuu! 

Suomen Pelastusarmeijan sosiaalisen työn johtajan Hilma Randelinin suuri 
unelma viime vuosisadan alkupuolella oli tarjota hyvä, turvallinen koti iäkkäille 
naisille. Hänen johdollaan onnistuttiinkin hankkimaan Espoon Viherlaaksosta 
kaunis Iltalan huvila puutarhatontteineen. Helatorstaina v. 1931 vihittiin Iltala-
koti ensimmäisten 20 asukkaansa käyttöön. Tänä keväänä vietetään Viherlaak-
sonranta 19:ssa 80-vuotisjuhlaa.  
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Kuntouttava hoito                 
lisää elinvoimaa 

 

”Vanhuus ei ole sairautta vaan osa 
elämää. Me yritämme ylläpitää asuk-
kaidemme kuntoa ja  liikkumiskykyä 
niin pitkälle kuin se vain on mahdol-
lista. Asukkaita autetaan aktiivisesti 
jalkeille ja liikkumaan”, kertoo Iltalan 
johtaja Kirsi Hakkarainen. Kun van-
huksen omat jalat kantavat, hän hyö-
tyy siitä itse ja siitä on suuri apu hoi-
totyössä. Useimmat asukkaat käyttä-
vät rollaattoria tai  pyörärätuolia, mut-
ta liikkuminen sujuu esteettömästi esi-
merkiksi ruokasaliin ja myös ulos, 
suurelle sisäpihalle saakka. Jokapäi-
väinen ilonaihe on talon hyvä ruoka, 
joka valmistetaan omassa keittiössä. 
 

Kristillisen hengen ilmapiiri 

Iltalan omistaja on edelleenkin Pelas-
tusarmeija, joka tuo toimintaan sen 
keskeiset arvot. ”Kristillisyys on aina 
osa Iltalan toimintaa”, korostaa Kirsi 
Hakkarainen. Kaikkien asukkaiden 
yhteisellä lounaalla ruoka siunataan ja 

aterian jälkeen on arkisin päivähartaus, jon-
ka oma henkilökunta hoitaa.  

Nukkumaan autettaessa halukkaiden kanssa 
luetaan iltarukous ja kenties lauletaan yh-
dessä iltavirsi. Sekä Pelastusarmeija että eri 
seurakunnat järjestävät säännöllisesti tilai-
suuksia. Osallistuminen on tietenkin vapaa-
ehtoista, mutta juuri hengellisyys on monil-
le asukkaille ollut tärkeä syy pyrkiä Iltalan 
lämpimään ilmapiiriin. 

"No, ei voisi paremmin olla", sanoo jo seitsemän 
vuoden kokemuksella Sorja Tukia (86 v.) Iltalas-
sa  asumisestaan ja täällä saamastaan hoidosta.  

Vierellä palvelukodin johtaja Kirsi Hakkarainen.                
Kuva Ritva Koskinen 

Huvila, jossa palvelu-
koti Iltala toimi vuosina 
1931-1969, sijaitsi sa-
malla tontilla kuin ny-
kyinenkin Iltala.  Ra-
kennus oli ollut aikai-
semmin saippuatehtaili-
ja Lönegrenin yksityis-
asuntona.  

(Kuva Kirsi Hakkarai-
sen työhuoneen seinäl-
tä, tiedot Viherlaakso-
laiset ry:n 35- v. julkai-
susta v.1992) 
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Ympäristöystävällinen maalämpö  
korvaa öljy- ja sähkölämmityksen  
omakotitaloissa ja asunto-osakeyhtiöissä 
 

Maalämpö soveltuu rakennukseen, jossa on 
öljylämmitys tai vesikiertoinen sähkölämmi-
tys.  Myös suorasähkölämmitystaloon voidaan 
asentaa maalämpö, mutta silloin täytyy raken-
taa myös vesikiertoiset patterit. Maalämpö-
pumppu lämmittää sekä patterit että lämpimän 
käyttöveden.  
 

Maalämpöjärjestelmä mitoitetaan talokohtai-
sesti. Energia-asiantuntija tulee kotiisi, pereh-
tyy toteutuneeseen lämmitysöljyn tai lämmi-
tyssähkön kulutukseen ja mitoittaa mitoitusoh-
jelmistolla taloosi juuri oikean kokoisen maa-
lämpöpumpun ja lämpökaivon syvyyden. 
Myös lämpimän käyttöveden kulutus otetaan 
mitoituksessa huomioon.  
 

Toteutusprojekti: 
 

Pihaan porataan lämpökaivo, jonka syvyys on tyypillisesti 130 – 200 metriä. Lämpökaivo on 
halkaisijaltaan n. 10,5 cm, ja se ei vie pihalta tilaa.  

Lämpökaivon poraus kestää tyypillisesti yhden päivän. Lämpökaivon porauksessa tärkeää on 
erillinen pölynsidontakontti, johon kerätään porauksesta syntyvä kivipöly, jolloin piha jää siis-
tiksi.  

Poraustöiden jälkeen voidaan vanha lämmitysjärjestelmä purkaa pois ja maalämpöpumppu 
asentaa öljykattilan tai yösähkövaraajan tilalle. Lämmityksen ja lämpimän käyttöveden katkos 
on tyypillisesti 2 – 3 päivää. Maalämpöpumppu voidaan asentaa myös talvella, jolloin taloon 
tuodaan sähköpattereita lämmittämistä varten.  

Merkittävän osan maalämpöjärjestelmän asentamisen kustannuksista kattaa kotitalous-
vähennys. Vuonna 2011 kotitalousvähennys kahden veronmaksajan taloudessa on 6000 e, tä-
mä siis nettona. 

SENERA Oy on toteuttanut maalämpöjärjestelmän lukuisiin Viherlaakson alueen omakotita-
loihin ja asunto-osakeyhtiöihin. Kun valitset SENERA:n maalämpöjärjestelmäsi toteuttajaksi, 
voit olla varma siitä, että koko projekti on alusta loppuun asiantuntevissa käsissä! 

Tervetuloa Viherlaakso-päivän toritapahtumaan 11.05.!  Olemme paikalla, tervetuloa 
juttelemaan maalämpöasiantuntijoiden kanssa! 
 

  Mika Manner, Diplomi-insinööri, SENERA Oy 
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 Reetta-Liisa Vähäsarja: 

Lippapuiston arkea ja juhlaa 
As Oy Lippapuisto, viiden kolmikerroksisen talon rypäs osoitteessa Honkavaarankuja 
1, saavutti syksyllä kypsän 40 vuoden iän. Väki on toki paljolti vaihtunut, mutta 
”alkuasukkaitakin” on vielä joukossa. Yksi heistä, Reetta-Liisa Vähäsarja, tiivistää 
pyynnöstämme 40-vuotistunnelmat. Nykyisin niin muodikasta yhteisöllisyys-sanaa ei 
tainnut olla vielä olemassakaan, kun itse asia oli täyttä totta Lippapuistossa. 

Viherlaaksolaisessa As. Oy Lippapuistossa 
pidettiin syystalkoot 23.10.2010 kuivan ja 
aurinkoisen syyssään vallitessa. Samalla 
juhlistettiin taloyhtiön 40-vuotista taivalta. 
Parisen tuntia ahkeroitiin tavanomaisten sii-
voustalkoiden merkeissä: pihat haravoitiin, 
ulkopenkit vietiin sisälle ja tyhjennettiin 
kukkaruukuista kuivat ja kuolevat kasvit.  

Klo 12 siirryttiin talon väestösuojaan nautti-
maan virvokkeita. Kahvia,  leivonnaisia  ja 
kakkuja oli  tarjolla mutta myös silmänruo-
kaa;  ilmapalloja, serpentiinejä ja valokuvia 
menneiltä vuosilta. 

Taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja Carita 
Pirttijärven tervetulotoivotuksen jälkeen 
kertoi Erkki Kallio talojen rakentamisen 
alkuvaiheista. Lippapuisto rakennettiin vuo-
sina 1970-72 puistomaiseen maisemaan 1,8 
hehtaarin tontille, kolmekerroksisia taloja 
on viisi, asuntoja yhteensä 111.  

Viherlaakson alue on kokenut melkoisia 
muutoksia 1960-luvulla, rakennettiinhan 
silloin mm. Viherkallion alue, asunto-
osakeyhtiöt Lippalahti ja Säästökehä  ja näi-
den jälkeen Lippapuisto. Nyt 40 vuotta 
myöhemmin  ei voi olla ihmettelemättä 
kuinka paljon Viherlaaksossa on silloin ol-
lut suuria rakentamattomia alueita. Suurin 
osa asutuksesta on ollut pientaloja isoilla 
tonteillaan. Onkin hämmästyttävää, että alu-
eella oli jo Lippapuiston valmistuessa sekä  

kunnallinen että yksityinen lääkäriasema, 
apteekki, kirjasto, posti, pankki, useita elin-
tarvikekauppoja, paperikauppa, rautakauppa 
ja pieni tekstiililiike, muutama kampaamo 
sekä kansakoulu, oppikoulu ja lukio. 

Lippapuistoon rakennettiin niin yksiöitä 
kuin isojakin asuntoja. Huoneet olivat mel-
ko tilavia ja  asuntojen neliöhinnat kohtuul-
lisia, niinpä taloyhtiöön muutti runsaasti 
lapsiperheitä, joilla oli alle kouluikäisiä ja 
kouluikäisiä lapsia.  Näin syntyi 
”lippapuistolainen” erikoisuus; taloyhtiön 
sisällä toimiva rekisteröity yhdistys. 

Keväällä 1973 pihan äidit pohtivat ohjatun 
toiminnan järjestämistä lapsilleen ja niin 
syntyi yhdistys nimeltään Lippapuiston va-
paa-aikatoiminnan kannatusyhdistys. Yhdis-
tys rekisteröitiin ja syksyllä aloitettiin talo-
yhtiön osoittamissa tiloissa laulu-, leikki- ja 
askartelukerho 3-5-vuotiaille lapsille.  Talo-
yhtiö pystyi antamaan tarvittavat tilat, kaksi 

Lippapuiston liukumäki 70-luvun tapaan 
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joista toisessa oli ikkuna. Taloyhtiössä asui  
lastentarhaopettaja, joka lupautui kerhonpi-
täjäksi. Osallistumishaluisia lapsia ilmoit-
tautui  niin paljon, että  heti alkuun perustet-
tiin kaksi ryhmää. Molemmat kerhot ko-
koontuivat kaksi kertaa viikossa. Aikanaan 
talossa asuvat 5-vuotiaat menivät päiväko-
tiin ja täyttivät toisen kahdesta ”punaisen 
talon” päiväkotiryhmästä, näin vuosina 
1975 ja -76, jolloin lapsia lähti päiväkotiin 
toistakymmentä kerrallaan. 

Lasten askartelukerho toimi koko 1970-
luvun, varoja hankittiin joulun alla järjestet-
tävien myyjäisten avulla  sekä kerhomak-
suilla. Myyjäisten järjestelyt kuormittivat 
tietysti samoja perheitä vuosi vuoden jäl-
keen, samat äidin leipoivat pullia ja kakkuja 
myyjäisiin ja ostivat ne takaisin itselleen. 
Eräs äiti totesikin, että olisi yksinkertaisem-
paa maksaa kerhomaksun lisäksi 50 mk 
vuosittain kannatusmaksuna. 

Seuraavalla vuosikymmenellä askarteluker-
ho jatkui, yhdistyksen toiminnan piiriin 
otettiin hiihtokilpailut Lippajärven jäällä 
sekä laskiaistapahtuma helmikuussa. Yhdis-
tyksen papereista löytyvät monelta vuodelta 
poliisilaitokselle tehdyt anomukset nuotion 
sytyttämiseksi, hiihtokilpailuthan päättyvät 
aina makkaransyöntiin. 

Talkootyö jaksoi innostaa asukkaita, raivat-
tiin lentopallokenttä ja tehtiin aitaus pienten 
lasten ulkoilualueeksi 1970-luvun puolivä-
lin tienoilla. Lentopalloa pelattiin erilaisina 
kokoonpanoina tai vain katseltiin toisten 
peliä. Puistotätinä toimi sekä ulkopuolinen 
työntekijä että äidit vuorotellen. 

80-luvulla kankaankutomisen harrastajat 
panivat pystyyn oman kerhonsa, taloyhtiöltä 
saatiin jälleen tila käyttöön, hankittiin ensin 
yhdet, myöhemmin toisetkin kangaspuut. 
Kudottiin mattoja, poppanaa, matkahuopia, 
istuinalusia , pöytäliinoja ym. 

Kevätjuhlayleisöä 
v. 1987. Ohjelmas-
sa oli lasten esittä-
miä sirkustemppu-
ja ja Porsas Ur-
hea-näytelmä. 

Kuvat: Terttu Nurmi 

Kissa Kirnauskis, Porsas Urhea, Kukko Punahelt-
ta, pöllöt ja nallet saavat aplodeja ja popcorni-
pussit esityksen päätteeksi. (Kevätjuhla 1987) 
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Seuraavan vuosikymmenen 
aikana yhtiön asukkaitten 
ikärakenne alkoi muuttua, 
lasten lukumäärä pieneni, 
ikääntyvien suureni. Lasten 
askartelukerho toimi kaikki-
aan viitisentoista vuotta, 
hiihtokilpailut ja laskiaismä-
ki vetivät väkeä kymmenisen 
vuotta samoin kudontakerho.  
Nyt 2010–luvulla on toimin-
ta hiipunut, uudenvuoden 
aaton ilotulitukseen saadaan 
vielä väkeä, muuten yhdistys 
on lepotilassa, yhdistystä ei 
kuitenkaan ole purettu. 1970-
luvulla talo-yhtiöön muutta-
neita asuu Lippapuistossa  
enää vain kourallinen, ikäih-
misiä kaikki, heistä ei liene 
yhdistyksen elvyttäjiksi mut-
ta taloon muuttavat uudet 
asukkaat voisivat herättää 
sen henkiin. 

Viherlaakso tänään on hiu-
kan toisenlainen. Osa palve-
luista on kadonnut; yksityi-
nen lääkäriasema on lopetta-
nut toimintansa, enää meillä 
ei ole postia eikä yhtään 
pankkia, ei ole rautakauppaa, 
tekstiililiikettä eikä paperi-
kauppaa, varsinaisia elintar-
vikeliikkeitäkin on vain yksi. 

Jotakin on tullut tietysti tilalle. Nyt meillä on kuntosali, biljardisali, tapetti- ja maalikauppa, 
kirpputori ja kehysliike, jonka  yhteydessä pieni taidegalleria. Pizzaa on tarjolla parissa paikassa 
ja olutpubeja  on kaksi. Kehitystä ehkä.  

On ehkä syytä miettiä onko suunta ollut ihmisille ja asumiselle hyväksi vai pahaksi? Näinkö me 
olemme sen halunneet?  Kuinka paljon voimme tai voisimme vaikuttaa Viherlaakson arkeen, 
sen ympäristöön ja palveluihin?  
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 Vuosikokous  ja vaalipaneeli Logenilla 23.3. 

Retkelle  Pentalaan  elokuussa? 
Espoon  kaupunginmuseon Saaristomuseo Pen-
tala on mielenkiintoinen retkikohde, jonne tois-
taiseksi pääsee reittiveneillä vain kerran tai kaksi 
kesässä. Tänä kesänä museon järjestämä ohjel-
mallinen viikonloppu ja saaristovenekuljetukset 
ovat 12-14.8.. Lähdetäänkö bussilla 15 tai kimp-
pakyydillä venerantaan  heti aamusta 13.8.? Seu-
raa säätiedotuksia ja ilmoittelua elokuussa! 
http://www.viherlaaksolaisetry.fi   T.N.   

 

Viherlaaksolaiset ry:n vuosikokous  järjestettiin  maaliskuun lopulla  vielä lumivallien takana 
uinuneella  Logenilla ja sen jatkoksi vaalipaneelitilaisuus, johon yhdistys oli kutsunut suurim-
pien puolueiden espoolaisia eduskuntavaaliehdokkaita. Sairaustapausten vuoksi kaksi kutsu-
tuista, SDP:n Johanna Värmälä ja perussuomalaisten Arja Juvonen, eivät valitettavasti kuiten-
kaan  päässeet paikalle.  

Vuosikokouksessa  oli osanottajia ainoastaan  14, mutta paneeli keräsi paikalle  40 –50 hengen 
aktiivisen, hyviä kysymyksiä esittävän yleisön. Tilaisuuden juontajana toimi Matti Metsäranta 
ja tunnelma oli vaikeistakin kysymyksistä huolimatta leppoisa. Naapuria ei moitittu, niin kuin  
vastaavissa tilaisuuksissa usein tapahtuu.  

Paneelin osanottajat kuvassa vasem-
malta Tommi Laakso, kokoomus, 
Seppo Lehto, sosiaalidemokraatit, 
Stig Kankkonen, RKP, Tarja Tall-
qvist, kristillisdemokraatit, Kari 
Uotila, vasemmistoliitto, Johanna 
Karimäki, vihreät ja  Seppo Särki-
niemi, keskustapuolue.  

 

Kiitämme Ungdomsringen i Gröndal –yhdistyksen puheenjohtaja Björn Almarkia, jonka myö-
tävaikutuksella saimme  tilat Logenilta ja Viherlaakson apteekkia kahvitarjoilusta. Eksoottista 
tunnelmaa tilaisuuteen toi taidokkailla esityksillään ruandalais- kongolaistaustainen tanssiryh-
mä Together as One.                                                      

Vuosikokouksessa käsitellyistä asioista viime vuoden toimintakertomus ja vuoden 2011 toi-
mintasuunnitelma löytyvät  yhdistyksen kotisivulta. http://www.viherlaaksolaisetry.fi.   Kes-
totavoitteena on  perinteikkään mutta pienen yhdistyksen jäsenmäärän kasvu .  - Liittyminen-
hän  käy melkeinpä käden käänteessä: tilinumero löytyy  sivulta 27. 

 

Kuva: Veikko Uusitalo 

       Terttu Nurmi 



16  

 

Bygget i vår skola. 
  
Vår skola är i renovering just nu. 1 b, 2, 3 & 
4 har sina klassrum i baracken som vi kallar 
för Lilla skolan! 1 a och förskolan har sina 
klassrum i en annan del av skolan som är på 
andra sidan gården. Vi kallar den för Stora 
skolan! Vi åter skollunch i klassrummet! 
Men det är helt ok! (nån gång...) 
  
Vi åker med buss till Boställsskolan och har 
gymnastiktimmarna där! Där har vi 2 
timmar gymnastik! Sedan åker vi tillbaka. 
På vintern har vi åkt till Alberga och skidat 
eller till Boställsskolan för att skrinna. En 
gång i veckan har vi utegymnastik för vi har 
ingen gymnastiksal just nu. Treorna & 
fyrorna har också sina slöjdtimmar i 
Boställsskolan. 
  
På hösten 2011 är vår skola renoverad. Den 
blir stor, ny och jätte fin!   
  
-Oona- 

Världens bästa skola heter Karamalmen. 
Vi har god mat, världens roligaste lärare och 
roliga ämnen. Men bäst av allt är ändå loven 
som ganska många barn tycker om. För att 
läxorna är ju det värsta av allt tycker jag. 
Jag heter alltså Matilda och jag älskar 
bildkonst som vi bara har en gång i veckan. 
Det är på torsdag. Jag hatar torsdagen för 
jag har matematik efter skolan, när alla 
andra av mina vänner får fara hem. Men det 
är ändå bra att få specialhjälp. Men allra 
helst skulle jag ha det under skoltid. Alla 
lärare på vår skola är mycket roliga tycker 
jag. Till och med rektorn som vi har 
matematik med på onsdag och tisdag. Men 
på måndag och fredag har vi Heidi i 
matematik. Jag hatar fotboll men alla mina 
vänner spelar alltid det, så jag brukar vara 
med ganska ofta fast jag inte gillar det så 
mycket.  
  
-Matilda- 
 
 
 

Om mig och  
mina intressen 
    
Jag heter Albin och jag spelar fotboll på 
fritiden. Jag tycker om att röra på mig. Jag 
trivs mycket bra i skolan. Jag gillar att titta 
på ishockey. Jag tycker också om 
innebandy. Jag går i Karamalmens skola. 
  
-Albin- 

Om världens bästa skola - Karamalmen! 

Soliga hälsningar från 

Karamalmens åk 4 !  

Sandra B. 
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Vår klass! 
  
Vår klass är ganska vild och vi är 16 pojkar 
och 8 flickor i klassen. Det blir allt som allt 
24 elever. Alla flickornas namn slutar på a 
utom mitt namn. Vår lärare Sari är en jätte 
bra lärare. Alla tycker om henne. Sari är 
sträng men snäll. Sari hittar på mycket 
roliga saker som vi kan ha. Till exempel: 
Att vi ska vara detektiver. 
  
 
Detektivleken! 
  
Detektiv är en rolig lek som man ska gå tyst 
i ute, inne eller i klassen. Du ska ha 
färgläggningskritor och papper. Du ska hitta 
olika mönster överallt på skolan. Sen ska du 
sätta pappret på mönstret och färglägga den 
platsen där mönstret är. Färglägg inte hela 
pappret med samma mönster utan leta efter 
många olika mönster på samma papper. 
Tryck hårt med färgpennan. Sen när ni är 
klara så kan ni visa upp vad ni har hittat och 
försöka gissa varifrån har du tagit det från. 
  

Karamalmens skola åk 4 

Scenen är din! 
  
Scenen är din är en frivillig sak. Klassen 
kan säga eller skriva i ett papper att dom är 
med i scenen är din. Ni ska visa till er egen 
klass tillexempel: en pjäs, dans, trollkonster 
eller mycket annat. Ni kan ha varje månad 
en gång. 
  
Nuori Suomi! 
  
Vår klass är med i Motionsäventyret jorden 
runt som Nuori Suomi ordnar. Det går ut på 
att man ska sporta i skolan, hemma eller 
ute. Man får ett kryss per 10 minuter och 
man ska försöka få ihop så många kryss 
som möjligt under dagen. 
  
-Marie- 

Seba 

 

  

  Meiltä kaikki yhden pysähdyksen taktiikalla 
  

 Neste Oil K-Market 

 

  Espoo Viherlaakso 
  Rajamännynahde 1 
  puh. 09 599626 
 

 Palvelemme 

 

  Arkisin 6-24 
   La-Su  8-24 
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Jan Fast 

Lill-Ingåla, varhainen kivikautinen              
asuinpaikka Espoon Viherlaaksossa 

Unohdettu asuinpaikka 
 

Kapea polku erkanee soratien varresta, alus-
sa se on hyvin huomaamaton mutta pienen 
nousun jälkeen se laajenee polkujen verkos-
toksi joka halkoo kaunista männikköä enti-
sen hiekkakuopan laidalla. Polku päättyy 
Kauniaistentielle, jossa joutuu loikkaamaan 
ojan yli. Metsässä lojuu romua siellä täällä, 
tyhjiä pulloja ja muuta roskaa, mutta se 
tuoksuu metsältä. Joskus talvisin hiihdäm-
me saman metsikön poikki matkalla isovan-
hempieni luokse. 
 

Ylläkirjatut ensimmäiset muistikuvani Lill-
Ingålasta palautuvat lapsuuteni aikaan 1970-
luvun alkuvuosille. Isoisälläni oli tapana 
hakea hiekoitushiekkaa polun laidassa sijait-
sevasta pienestä omasta hiekkamontusta, 
jonka aurinko paljasti ensimmäisenä joka 
kevät. Hiekka oli hienoa, keltaista hiekka-
rantahiekkaa eikä se soveltunut kovin hyvin 
hiekoitukseen. 

Vuosia myöhemmin opiskellessani arkeologiaa 
Helsingin Yliopistossa tapanani oli usein, luen-
tojen jälkeen, käväistä Museoviraston arkistos-
sa tutkimassa vanhoja arkeologisia kaivaus- ja 
inventointikertomuksia. Koska asuin Espoon 
Viherlaaksossa päätin etsiä käsiini lähimmän 
esihistoriallisen muinaisjäännöksen. Hämmäs-
tykseni oli suuri, lähin tunnettu kivikautinen 
asuinpaikka sijaitsi vain kivenheiton päässä 
isovanhempieni talosta. 

Paikan oli löytänyt arkeologi Matti Huurre sa-
mana kesänä jolloin synnyin (1962). Paikan 
nimeksi Huurre oli antanut Lill-Ingåla. Soitin 
löydöstä innostuneena isoäidilleni ja kerroin 
hänelle asiasta. Isoäitini muisti hämärästi jon-
kun miehen käyneen heillä kertomassa, että 
hiekkakuopan laidassa näkyi ”kulttuurimaata”. 
Sana ”kulttuurimaa” oli huvittanut isoäitiäni 
suuresti. Miten muka hiekassa voi olla kulttuu-
ria? Isoisäni oli tapahtumasta innostuneena ke-
rännyt pelloltaan mielenkiintoisen muotoisia 
kiviä ämpärikaupalla, mutta myöhemmin 
(ilmeisesti isoäitini käskystä) kumonnut 
”kivikautiset esineensä” salaojaan. 

 

Lill-Ingålan kivikautinen asuinpaikka tekstin REPBERGET kohdalla  1976 suunnittelukartalla 
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Arkeologiset kaivaukset 
 

Vasta vuonna 2006 tutkittuani kymmeniä 
erilaisia muinaisjäännöksiä ympäri Suomen 
yli kahden vuosikymmenen ajan, päätin tart-
tua toimeen. Lapsuuteni kivikautinen asuin-
paikka oli vieläkin tutkimatta. 

Matti Huurteen kvartsi-iskoksista koostuvat 
löydöt vuodelta 1962 olivat tietenkin varsin 
vaatimattomat. Tiedossa oli, jo ennen kaiva-
usta, sekin tosiseikka että hiekanotto oli tu-
honnut asuinpaikan lähes kokonaan. Tästä 
huolimatta sormeni syyhysivät. Tämä paik-
ka oli osa lapsuuttani ja isovanhempieni ja 
isäni elämää. Olimmehan kaikki autuaan 
tietämättöminä kävelleet ja hiihtäneet pai-
kan yli lukemattomia kertoja, nyt olisi aika 
kurkistaa turpeen alle. 
 

 

Arkeologian harrastajat Ango ry:n sekä Es-
poon kaupunginmuseon lähdettyä hankkee-
seen mukaan ja Museoviraston myönnettyä 
kaivausluvan kaivamaan päästiin heinä-
kuussa 2006. 
 

Kaivausta jatkettiin vielä kesällä 2007 ja 
yhteensä asuinpaikkaa tutkittiin kauniissa 
kesäsäässä  reilun kahden viikon ajan. 

Löydöt 
 

Ensimmäiset löydöt näkivät päivänvalon noin 
tunnin kaivamisen jälkeen ja iltapäivään men-
nessä asuinpaikan parhaiten säilynyt osa on-
nistuttiin paikantamaan metsärinteessä hei-
kosti erottuvalle, etelään viettävälle tasanteel-
le, aivan entisen hiekkakuopan reunaan. Maa-
perä tällä kohtaa rinnettä koostui lähes lento-
hiekkamaisesta hienosta hiekasta. Asuinpaik-
ka oli tuhansia vuosia sitten sijainnut etelään 
loivasti viettävällä hiekkarannalla ja muinais-
rannan rantatörmä erottui vieläkin selvästi 
maastossa. Runsaslöytöisin paikka sijaitsi  
kohdalla jossa lapsuuteni metsäpolku oli kul-
kenut ja jonka laidasta isoisäni haki hiekoitus-
hiekkaa. 

Seuraavina kaivauspäivinä keskityttiin esine-
löytöjen tarkkaan talteenottoon. Kaikki kai-
vettu hiekka seulotiin hienosilmäisen 4 mm 
seulan läpi ja löydöt nypittiin talteen yksi ker-
rallaan. Enin osa löydöistä koostui sadoista 
teräväsärmäisistä valkoisista kvartsikiven 
kappaleista. Kivenpalaset eli ns. iskokset ovat 
jätettä, jota syntyi kun kivikauden ihmiset is-
kemällä valmistivat esineitä kuten nuolenkär-
kiä tästä kovasta ja helposti lohkeavasta kivi-
lajista. 

Toiseksi eniten kaivauksissa löytyi palanei-
den luiden kappaleita. Luut ovat enimmäk-
seen hylkeenluita, mutta joukossa oli kuten 
yleensä  myös joitakin kalan ja linnun luita. 
Luut olivat säilyneet jouduttuaan nuotioon 
mikä oli muuttanut luiden kemiallista koostu-
musta. Hylje oli varhaisen kivikauden tär-
keimpiä saaliseläimiä. Lill-Ingålan kivikauti-
sen asuinpaikan sijainti, aivan muinaisen avo-
meren laidalla tuki muutenkin käsitystä, että 
kyseessä oli hylkeenpyytäjien leiripaikka.

Kvartsi-iskoksia. 

Palaneita luunsiruja 
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7000-7500 ennen ajanlaskua. Maasto asuin-
paikan pohjoispuolella on ollut tundramais-
ta ja ilmasto jääkauden jälkeen kylmempi 
kuin nykyään. Asuinpaikan käyttö jäi kui-
tenkin lyhytaikaiseksi. Tanskan salmien 
avauduttua Ancylus järven merenpinta laski 
nopeasti asuinpaikan edustalla ja uusia asu-
tukselle paremmin soveltuvia maa-alueita 
ilmestyi kuin tyhjästä. Lill-Ingålan pyynti-
miehet eivät enää palaisi tutulle leiripaikal-
leen. 

Kaivaus käynnissä polun varressa. Arkeologian harrastajat Ango ry:n jäsenet tutkivat asuinpai-
kan runsaslöytöisintä osaa kesällä 2006.  Kuva Tryggve Gestrin, Espoon kaupunginmuseo. 

Ehjiä kiviesineitä löytyi kaivauksissa melko 
vähän, mikä on luonnollista asuinpaikan 
luonnetta ajateltaessa. Ehjät esineet olivat 
lähteneet paikalta pyyntimiesten mukana ja 
asuinpaikalle jääneet esineet olivat joko rik-
kimenneitä tai loppuun kuluneita. Löydetyt 
ehjät esineet olivat pääosin nahanmuokka-
ukseen käytettyjä kaapimia sekä luun ja 
puun muokkaamiseen käytettyjä kvartsipo-
ran teriä ja -uurtimia. Useissa terävissä is-
koksissa oli käyttöjälkiä, jotka kertovat niitä 
käytetyn veitsinä ja puun työstössä. 

Muutamat löydetyt kvartsikappaleet liene-
vät ns. mikroliittejä. Mikroliitit ovat pienen 
pieniä äärettömän teräviä kvartsinpalasia 
joita on lisätty väkäsiksi esimerkiksi juuri 
hylkeenpyynnissä käytettyihin harppuunan-
kärkiin varhaisella kivikaudella. 

Tarkat korkeusmittaukset yhdessä esinelöy-
töjen valmistustekniikan kanssa varmistivat 
Viherlaakson Lill-Ingålan asuinpaikan ole-
van yksi toistaiseksi vanhimmista tunnetuis-
ta asuinpaikoista Espoossa. Asuinpaikan 
korkeus nykyisestä merenpinnasta on n. 40 
m mikä maankohoamiskäyrän mukaan ajoit-
taisi muinaisrannan asuinpaikan ajalle noin Inuitti  mies talviasussaan.  

Kuva ei juuri poikkea Lill-Ingålan 
kivikautisesta hylkeenpyytäjästä 
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Kulttuurimaa 
 

Lapsuuteni Lill-Ingålan kivikautinen asuin-
paikka oli heinäkuussa 2007 pääpiirteissään 
tutkittu, vaikka pieni osa asuinpaikan parhaiten 
säilynyttä osaa säästettiinkin tulevia arkeologe-
ja varten. Asuinpaikka oli nyt ajoitettu ja sen 
säilynyt osa kartoitettu ja suojeltu. 
 

Kaivausten päätyttyä jäin kerran itsekseni ih-
mettelemään sitä miten asuinpaikan  hienossa  
hiekassa  paikkapaikoin,  tuhansien  vuosien 

 jälkeen, erottui kivikautisten ihmisten  nuo-
tiotulien ja muun toiminnan värjäämiä maaker-
roksia. Värjäytyneet alueet olivat ruskean ja har-
maanruskean sävyisiä, pääosin hiilipitoisia laik-
kuja muuten kirkkaankeltaisen hiekan joukossa. 
Kulttuurimaa… sitä nimitystä käytti arkeologi 
Matti Huurre kollegoineen aikoinaan tästä ih-
mistoiminnan likaiseksi värjäämästä maakerrok-
sen osasta.  Tätä nykyä sitä sanotaan likamaaksi. 
Katsellessani kaivamisesta likaisia käsiäni ajat-
telin, että uusi sanonta varmaan olisi ollut ku-
vaavampi myös isoäitini mielestä. 

MAISTAPA  VÄLILLÄ  ITÄMAISTA! 

PHNOM-PENH  

ma 11-15,  ti - pe 11-21,   la-su 12 - 21  

Lounaspöytä arkisin 11-15. Voit myös noutaa. 

SKavallinpelto 13   02710 Espoo  
   Viihtyisä, uudistettu sisustus.    

TERVETULOA!  p. 09- 5120 208  

 

VIHERKIRPPIS                   

Pöytä 28 e/vko 
 Avoinna       ma-pe 10-18,  

 to 12-20,  
      la-su 10-15 

 
Pöytävar/tied. puh. 044-2010610 

 
 

KAUNIAISTEN 

KELLO JA KULTA OY 
GRANKULLA 

UR OCH GULD AB 

 

Promenadi 1 Promenaden, 02700 Kauniainen, Grankulla 

puh/fax/tel: 505 0090 
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Urheiluharrastuksiin Artmanin veljeksiä 
Veikkoa ja Eeroa innostettiin jo kotona, sil-
lä vanhemmat järjestivät heille ja naapurus-
ton pojille leikkiolympialaisia. Kehittäviin 
harrastuksiin oli kotoa pyritty ohjaamaan 
muutenkin. Ennen ViVen perustamista tar-
jolla oli ollut Sotilaspojat -järjestö, jossa 
”pojista tehtiin ryhdikkäitä”. Nykyisen Ke-
hä II:n päässä olleessa hiekkakuopassa jär-
jestettiin jopa ampumaharjoituksia. 
”Kristikan” (NMKY) poikakerhossa käytiin 
Kauniaisten puolella vanhalla seurakuntata-
lolla. Siellä sai pelata pingistä tai koronaa. 
Ohjaajana oli Leo Kaskikari. 

Intoa ja toimintatarmoa etenkin urheiluhar-
rastuksiin Viherlaakson nuorilla näytti riittä-
vän. Viimein v. 1946 päätettiin ryhtyä oman 
urheiluseuran perustamiseen. ViVen alku-
vaiheista löytyy tietoa Eero Artmanin tal-
lentamana Viherlaaksolaiset ry:n 10-
vuotislehdestä vuodelta 1967. 

Perustamiskokous järjestettiin silloisen yh-
teiskoulun suojissa, Lönnströmin huvilassa, 
ja läsnä oli 35 henkilöä. Seuran nimeksi tuli 
Viherlaakson Veikot. Perustamistilaisuu-
dessa päätettiin liittyä Suomen Voimistelu- 
ja Urheiluliittoon sekä seuraaviin erikoisliit-
toihin: Hiihto-, Koripallo-, Luistelu-, Pesä-
pallo-, Tyttö- ja Poikaurheilu-, Suunnistus-, 
Uima-, Voimistelu- ja Urheiluliittoon. 

Eero Artman kirjoittaa: 

Liikkeellelähtö tapahtui siis leveällä rinta-
malla, mutta ensimmäisen vuoden päättyes-
sä oli jäsenmääräkin jo noussut 176:een, 
joten harrastajia riitti useammalle urheilun 
alalle. Myös kerhotoimintaa käynnistettiin 
urheiluharjoitusten ja kilpailutoiminnan 
ohella. Vaikka toimintaan ryhdyttäessä  tu-

likin joka taholta vuorenkorkuisia esteitä 
vastaan, selviydyttiin vaikeuksista ja harjoi-
tuksia pidettiin sekä kilpailuja järjestettiin 
säännöllisesti ja ahkerasti.  

Seuran perustamisen yhteydessä päätettiin 
ryhtyä toimenpiteisiin urheilukentän saami-
seksi Viherlaaksoon. Asiasta tehtiin anomus 
Espoon kunnalle, mutta suunnitelma jäi 
odottamaan myöhempää ajankohtaa toteu-
tuakseen. Uimarantaan nähden todettiin 
myös vallitseva puute, mutta senkin saami-
nen äsken perustetun seuran varat huomioi-
den osoittautui mahdottomaksi. Voimistelu-
harjoituksia varten luovutti kansakoulu 
luokkansa, mutta pulpettien kantaminen 
edestakaisin harjoitusten alkaessa ja päät-
tyessä tuntui kiusalliselta, joskin se samalla 
olikin kasvattavaa. 
 

Kentän puuttuessa   harjoitus- ja kilpailu-
paikkoina jouduttiin käyttämään maantietä 
ja metsään raivattua hyppypaikkaa. !00 met-
rin matkaksi sopi matka nykyiseltä taksiase-
malta Punaiselle tuvalle eli Solvallaan. 
Moukarinheitto- ja kuulantyöntöpaikka oli 
hiekkakuopilla nykyisten Koritien paritalo-
jen paikkeilla. (Huom! Sama paikka, josta 
Jan Fast kertoo arkeologiajutussa s.14) 
Hiihtokilpailuissa reitti kulki esim. Ekströ-
miltä järvelle ja sieltä uimarannan mäkeä 
ylös yhteiskoululle, jossa oli maali. 

Omia kisoja järjestettiin säännöllisesti ja 
osallistuttiin innolla myös piirikunnallisiin 
kilpailuihin ja jopa Helsingin seudun !0 seu-
ran otteluihin, joissa oli ViVen lisäksi mu-
kana esim. Leppävaaran Pyrintö, Huopalah-
den Hurjat,  Mellunkylän Kontiot ja Lautta-
saaren Pyrintö. 

Hiekkakuopalta hiilimurskalle  

Tämä tarina alkaa  ajalta puoli vuosisataa ennen nettiä ja tieto-
konepelejä - Siis mitähän tekemistä siihen aikaan koulun jälkeen 
ja loma-aikoina keksittiin? 

 

”Urheilu oli ykkönen”, kertoo Veikko Artman, joka kavereineen 
edustaa 1940-luvun koulunuorisoa. Yleisurheiluharrastus sai uut-
ta pontta, kun v. 1946 perustettiin ViVe, Viherlaakson Veikot. 



23  

 

Lähiseudun paras  urheilukenttä oli Leppä-
vaarassa nykyisen Läkkitorin paikalla. Siel-
tä löytyivät mustalla hiilimurskalla päällys-
tetyt  400 metrin radat. Joka vuosi järjestet-
tiin yleisurheilukisat LePy-ViVe, ja viveläi-
set pärjäsivät hyvin, sillä joukossa oli erin-
omaisia, jopa maaottelutason juoksijoita.  
 

Kiitokset Veikko Artmanille                    
mielenkiintoisista urheilumuistoista!   

Satujumpasta on alkanut monien elinikäinen lii-
kuntaharrastus. Kuva  Auroran koululta vuodelta 
1984, ohjaajina kymmeniä tyttöjen ja naisten sekä 
äiti-lapsi -liikuntaryhmiä ohjanneet Annu Kan-
kaanpää ja Mirja Grönfors.  

Perinteikäs ViVe liikuttaa monen ikäisiä harrastajia edelleenkin. Yleisurheilu on pysy-
nyt vahvasti mukana vuosikymmenestä toiseen. Tässä lainaus seuran kotisivulta:  

Viherlaakson Veikkojen yleisurheilujaosto tarjoaa harrastajille varsinkin Viherlaakson, 
Laaksolahden ja Lippajärven ympäristöstä mahdollisuuden ohjattuun harjoitteluun eri lajien 
parissa. Kesäkaudella urheilemme Laaksolahden urheilukentällä ja talvisin Kannusillan vä-
estönsuojassa Espoon keskuksessa. 

Toimintamme keskittyy lasten ja nuorten (5-16 vuotta) yleisurheiluohjaukseen ja tavoit-
teenamme on myös tarjota lahjakkaille urheilijoille lajista riippumatta mahdollisuus henkilö-
kohtaisempaan valmennukseen. Vuosittain jaostossamme urheilee noin 160 harrastajaa kah-
denkymmenen ohjaajamme opastuksella. 

ViVe:n erilaisia jumpparyhmiä on nykyisin Auroran, Karamzinin, Järvenperän ja Karakal-
lion kouluilla sekä Auroran kappelilla. Innokas jumppaharrastus voi huipentua jopa ryhmän 
osallistumiseen maailmanlaajuiseen, joka neljäs vuosi järjestettävään Gymnaestrada-
tapahtumaan. ViVe on osallistunut näihin jo kuudesti ja nyt ollaan jälleen lähdössä mukaan  
seuraavaan, joka on Gymnaestrada 2011  Sveitsin Lausannessa heinäkuussa.  

Joukkuepeleistä lentopallo on ollut ViVe:n kestosuosikki. Sitä pelataan nykyisinkin sekä 
kilpaillen että kuntoillen. Uusiakin harrastajia toivotaan mukaan.  

Yhteystietoja ja urheilutuloksia löytyy netistä. http://viherlaaksonveikot.sporttisaitti.com/ 

Valtava joukko uutteria vapaaehtoistyöntekijöitä on tarvittu tässäkin yhdistyksessä mennei-
den 65 vuoden aikana. Ei ole tunteja laskettu eikä laskutettu. Se on hatunnoston paikka. 

 KIITOKSET JA  ONNITTELUT, ViVe!             Terttu Nurmi 

Yleisurheilua, lentopalloa, voimistelua, kuntoilua 
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Jouni Liimatainen: 

 

Unelmien seurakunta 
Viherlaaksossa 

On totta, että seurakunta on perinteisesti 
panostanut toimintaansa niihin yhteiskun-
tamme jäseniin, jotka eivät itse kykene oi-
keuksiansa puolustamaan. Lapsi-, nuoriso- 
ja vanhustyö vievätkin seurakunnan veroka-
kusta puolet lopun mennessä kirkollisiin 
toimituksiin ja hautaustoimeen sekä pieneltä 
osin hallinnollisiin kuluihin. 
 
Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö seura-
kunta voisi tarjota toimintaa myös nuorille 
aikuisille ja meille keski-ikäisillekin. 
 

Seurakunta olemme me 
 
Yleisesti hieman harhaanjohtavasti ajatel-
laan, että seurakunta on organisaatio, missä 
palkatut työntekijät tuottavat (tai ovat tuot-
tamatta) tapahtumia ja toimintaa iloksem-
me. Seurakunta on kuitenkin meidän kaikki-
en seurakuntalaisten muodostama yhteisö, 
jolla onnekseen on ollut varaa palkata työn-
tekijöitä hoitamaan seurakunnan perustoi-
mintoja. Seurakuntalaisina meillä on täysi 
oikeus (ja joku voisi lisätä velvollisuus) olla 
rakentamassa seurakuntaamme sen näköi-
seksi kuin itse haluamme. Yksinkertaisinta 
tämä on aluetasolla. 
 
Me viherlaaksolaiset kuulumme Espoon 
tuomiokirkkoseurakunnan organisaatiossa 
Viherlaakson ja Laaksolahden seurakunta-
alueeseen. Alueemme toimintaa johtaa alue-
kappalainen  Antti Pohjolan-Pirhonen.    

Hänen ja alueen muiden työntekijöiden 
avuksi on nimetty maallikoista koostuva 
alueneuvosto, jonka jäsenenä itsekin toimin. 
Alueneuvosto sekä ideoi että toteuttaa seu-
rakunnan alueellista toimintaa. 
 
Alueneuvosto käynnisti viime vuonna Unel-
mien seurakunta -projektin, jonka puitteissa 
esimerkiksi viime kevään Viherlaakso-
päivän yhteydessä haastoimme ihmiset kes-
kustelemaan, millaiseen seurakuntaan he 
mieluiten kävelisivät sisään. Saimme sekä 
kriittisiä että kannustavia terveisiä, mutta 
myös aivan konkreettisia ehdotuksia. Osa 
ehdotuksista on työn alla, mutta osa niistä 
kuten ripareilta tutun punaisen veisukirjan 
lauluilta ja lasten kauneimmat joululaulut 
pystyttiin toteuttamaan vapaaehtoisvoimin 
saman tien.  
 

Kun antaa niin saa 
 
Edelleen kysyttiin, olisiko vastaaja halukas 
myös osallistumaan Unelmiensa seurakun-
nan rakentamiseen.  
Kun ns. aktiiviseurakuntalaisilta kysytään, 
mikä heitä sitoo seurakuntaan, niin ehkä   
yllättävää kyllä, mahdollisuus vapaaehtois-
työhön nousee usein aivan kärkeen. Lähim-
mäisenrakkaus ei ole kadonnut minnekään. 
Tähän johtoajatukseen myös Unelmien seu-
rakunta -projektimme osaltaan luottaa. 
Haastamme myös sinua mukaan. Meillä itse 
kullakin on erilaisia taitoja, joita voidaan  

Käykö joskus mielessäsi, että aika yksipuolisia ovat nuo seurakunnan touhut? Toimin-
taa on pääsääntöisesti vain lapsille ja vanhuksille. Ja sekin vähäinen toiminta, mitä 
työssä käyville on, ei sovi aikatauluun. Mieleen on saattanut nousta jopa ero kirkosta… 
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hyödyntää myös lähiyhteisöm-
me parhaaksi. Yksi meistä on 
käsistään kätevä, toisen vah-
vuus on toimia kuuntelijana, 
kolmas on ehkä organisaattori 
ja neljäs osaa soittaa kitaralla 
ne tarvittavat kolme sointua. 
Pienelläkin porukalla on mah-
dollisuus luoda viherlaakso-
laista toimintaa, mikä elävöit-
tää ja monipuolistaa asuinym-
päristöämme. 
 
Seurakunnan työntekijät, alue-
neuvosto ja vapaaehtoiset ovat 
taas tavattavissa Viherlaakso-
päivänä. Tule kertomaan aja-
tuksiasi Unelmiesi seurakun-
nasta! 
 

”Unelmien seurakunta” jalkautuu torille taas Viherlaakso-
päivänä. Kuva viime keväältä 2010, Jouni Liimatainen 
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Viherlaakson  
apteekkilaiset  
toivottavat 
hyvää kesää! 

Viherlaakson apteekki 

Viherlaakson ostoskeskus, 
Viherlaaksontori 5, 02710 Espoo 

Puh. 09 - 8492750 

Palvelemme 
Ma - pe  8.30-19.00 

La  9 - 15 
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  HALLITUKSEN JÄSENET 

 

  Matti Metsäranta (pj)  matti.metsaranta(at)kolumbus.fi 040-7187538 
  Katarina Hovi (tal.hoit.) katarina.hovi(at)gmail.com - 
  Jouko Kostamo (varapj.) jouko.kostamo(at)pp2.inet.fi  040-5862136 
  Arja Toltti-Loikkanen  arja.toltti(at)gmail.com   0400-502822 
  Veikko Uusitalo, (siht) veikko.uusitalo(at) kolumbus.fi 050-5113809 
  Terttu Nurmi    terttu.nurmi(at)suomi24.fi  050-3505642 
 
  VARAJÄSENET 

  

  Seppo Kannelsalo  Helsingintie 47    050-5915524 
  Seija Pesti    seija.pesti(at)espoo.opit.fi  040-5966134 
  Ritva Koskinen   ritva.koskinen(at)kolumbus.fi 050-5320541 

LIITY JÄSENEKSI! Ilmoitathan  myös osoitteesi, jotta postitse lähetettävä syystiedote löytää perille! 

Maailman ympäristöpäivän      
opastettu  luontoretki  5.6.  klo 15 

Mikä se on, jonka vuoksi Kehä II:n jatko siirtyy 
hiukan kauemmas ja kaiken huipuksi painuu 
tunneliin? Vastaus ei ole tällä kertaa liito-orava, vaan  harvinainen kasvupaikkatyyppi lehtokorpi, 
joka on saanut suojelupäätöksen. 
Tule mukaan opastetulle  retkelle  mielenkiintoiseen kohteeseen, joka  sijaitsee lähellä, Viherkal-
lionkuja 3 taloyhtiön koillispuolella. Paluureitillä kuljemme Turuntien varren kävelytien kautta.   
Oppaana Jouko Kostamo.  Kokoontuminen Viherkalliontie 10 parkkipaikan viereisen koirapuis-
ton luona klo 15.            

         Järjestää Viherlaaksolaiset ry.                                     

NORDEA  
Kauniainen 
180230-259 
 

JÄSENMAKSU VUODELTA 2011 
Henkilöjäsenet  20 e  
Kannatusjäsen   50-100 e  (yritykset ja yhteisöt) 

NIMI: 
OSOITE: 

20064 

NORDEA  
Kauniainen 
180230-259 

Viherlaaksolaiset ry. 
Gröndalsgillet rf. 



TORILLA  TAPAHTUU klo 17-19 

Pohjois-Espoon Musiikkikoulun soitinyhtye 

 Puhe: Viherlaaksolaiset ry:n pj. Matti Metsäranta 

   SPR  tarjoaa kahvit 

  Lähetysmyyjäiset ja –arpajaiset 

  Bailatinoa ja muuta reipasta liikuntaa ohjaamassa 
   

Viherlaakson Peurat              
lättyjä paistamassa 

 Koululaisten ohjelmaa 

  Tanhuryhmä Varttuneet 

Maalämpöasiaa, makkaraa ja mehua: SENERA  

   Paloauto  

VIHERLAAKSO-PÄIVÄ  ke 11.5.  

Järjestäjinä alueen yritykset, yhteisöt ja  
Viherlaaksolaiset ry. - Gröndalsgillet rf. 

       KLO 19.00 VIHERLAAKSON KAPPELISSA      

SIIVOUSTALKOOT la 7.5. klo 10-13 
Siivotaan ostoskeskuksen ympäristöä ja teiden varsia niin pitkälle kuin väkeä ja voimia riittää.                 
Roskapihtien ja jätesäkkien jakelu apteekin edustalla klo 10. Lainapihtien palautus ja mehutarjoilu samas-
sa paikassa klo 13. Hyvin suljetut jätesäkit kerätään kahteen paikkaan:                                                                                   
 1) Viherkallion koulun kentän reunaan ja       2) Kavallinpellon ja Helsingintien risteykseen.  

  TERVETULOA  MUKAAN!   Järj. Viherlaaksolaiset ry.– Gröndalsgillet rf. 

Musiikkia Lasse Heikkilän säveltämästä 
SUOMALAISESTA MESSUSTA 

   Järjestää 
  ”Unelmien seurakunnan”  
   vapaaehtoistyöryhmä 

TERVETULOA! 
Teetä ja sympatiaa 

 

Ella Vähänen 


