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OLEMME JATKUVASTI  

MONIN TAVOIN  

Kestävä kehitys ei ole mikään peikko tai muukaan satuolento vaan olennainen osa arkea. 

Kestävän kehityksen hallinnassa on kyse oikeastaan vain arkielämän hallinnasta tai ohjel-

masta. Hyvän kuvan tästä antaa meidän jokapäiväinen leipämme. Muistatteko uutisen 

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen tutkimuksesta, jonka mukaan suomalai-

set kotitaloudet heittävät henkilöä kohti vuodessa pois ruokaa keskimäärin 23 kiloa, josta 

jopa 40 prosenttia olisi ollut syömäkelpoista? Tällainen on kaatopaikalle joutuva sekajäte 

ekologisesti ja taloudellisesti kestämätöntä ja ristiriidassa kestävän kehityksen kanssa. 

Kyse on eräänlaisesta kestävän elämäntavan etsinnästä. Olisiko meidän kuluttajien mah-

dollista muuttaa käyttäytymistämme? 
 

Viherlaaksolaiset ry:n vuoden 2012 toimintasuunnitelmassa olemme ottaneet tavoitteeksi 

valmistella yhteistyössä viherlaaksolaisten kanssa kestävän kehityksen ohjelman. Espoon 

kaupunki on hyväksynyt kestävän kehityksen asiakirjan, ns. Aalborgin sitoumuksen 

(löytyy tällä nimellä googlesta), jonka tarkoituksena on kestävän kehityksen edistäminen. 

Yksi tavoitteista on sosiaalisen vuorovaikutuksen edistäminen, koska juuri näin 

”osallistamalla” kestävän kehityksen ohjelma toteutuu. Ulottuvuuksia on useita: sosiaali-

nen (osallistuminen ja vaikuttaminen, ihmissuhteet, turvallisuus ja tasa-arvo), kulttuuri-

nen (perinteet ja juuret, monikulttuurisuus, suvaitsevaisuus, oikeudenmukaisuus, tiede ja 

taide),  taloudellinen (energian ja veden säästö, lajittelu, kierrätys, kulutus ja kohtuulli-

suus, hankinnat ja liikkuminen).  Kestävän kehityksen ekologisesta puolesta on tässä leh-

dessä Jouko Kostamon kirjoitus.  

Jos tästä edellä kerrotusta puuttuu jokin Sinua kiinnostava kestävän kehityksen ulottu-

vuus, niin kerro se meille!  Mietitään yhdessä, kuinka se saadaan mukaan yhteistoimin-

taamme. Olethan ehkä myös kuullut tutkimuksesta (Lääkäri ja filosofi Antti S.Mattila), 

jonka mukaan vapaaehtoistyötä tekevät ihmiset ovat usein hyvin tyytyväisiä  elämäänsä. 

Tule mukaan! 

Tästä lehdestä voitte lukea mitä upeata KEKE - kestävää kehitystä on kehitelty Viherlaak-

son kouluissa.  

Joukon jutun lopussa on jokaista sävähdyttäviä asioita. 

Viime vuoden kevättiedotteessa Jan Fast kertoi kivikautisesta asuinpaikasta Viherlaak-

sossa. 

Olettehan huomanneet, että kaupunkisuunnittelussa on vireillä Viherlaakson kehittämis-

suunitelma.  

Puheenjohtajalta: 
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Kestävä kehitys on norjalaisen pääministeri 
Gro Harlem Brundtlandin 1980- luvulla lan-
seeraama yhteiskunnan kehittämisen suunta, 
jossa otetaan tasavertaisena huomioon ta-
loudellinen, sosiaalinen ja ekologinen kestä-
vyys siten, että samalla turvataan tulevien 
sukupolvien tarpeet. Rio de Janeirossa 1992 
pidetty YK:n kestävän kehityksen kokous 
loi käsitteelle kaikkia maita koskevat puit-
teet, kun kokouksessa avattiin allekirjoitet-
tavaksi kolme kansainvälistä sopimusta ja 
ns. metsäperiaatteet. Lisäksi hyväksyttiin 
toimintaohjelma agenda 21. Nämä kolme 
sopimusta, ilmastosopimus, biodiversiteetti-
sopimus  ja aavikoitumissopimus ovat ny-
kyisin yli 150 YK:n jäsenvaltion allekirjoit-
tamia ja  ratifioimia. Myös Suomi on ratifi-
oinut ne omalta osaltaan. 

Sopimusten toimeenpanoa seurataan kuta-
kin erikseen. Ilmastosopimuksen konkre-
tisointia jatkoi nk.  Kioton sopimus, jota 
erityisesti Euroopan maissa on toimeenpan-
tu päästökaupan keinoin. Lisäksi mukana 
ovat olleet mm. Kanada, Venäjä, Japani ja 
Australia. Kaksi keskeistä maata USA ja 
Kiina kuitenkin ovat loistaneet poissaolol-
laan ja jarruttaneet päästökaupan maailman-
laajuista käyttöönottoa. Viime syksynä neu-
voteltiin jatkoa Kioton sopimukselle.  

Jouko Kostamo 

Viherlaakson kestävä kehitys  - mitä se on? 

Suomi on kansallisella tasolla sitoutunut noudattamaan kestävän kehityksen strategiaa 
2020, ja elinkeinoministeri Jyri Häkämiehen kokoama ministerityöryhmä laatii selvityk-
siä, mitä se eri toimialoilla vaatii ja käytännössä merkitsee. Entä Viherlaaksossa? Tätä 
on pohdittu sekä kevään asukastilaisuuksissa että tämän Kevättiedotteen palstoilla. 

Jatkon toteutukseen  ovat sitoutuneet parhai-
ten lähinnä EU:n jäsenvaltiot. Muiden maiden 
sitoutuminen ei ole lainkaan varmaa. 

Biodiversiteettisopimusta on seurattu ns. 
CBD kokouksin ja maaraportein vuosittain eri 
maissa. Vuonna 2002 Johannesburgissa hy-
väksyttiin ekosysteemilähestymistapa kestä-
vän ekosysteemin hoidon periaatteiksi. Par-
haillaan eri maissa, myös Suomessa määritel-
lään, mitä nämä ns. ekosysteemipalvelut ovat. 
Tähän liittyen puhutaan hiilijalanjäljestä, ve-
sijalanjäljestä, kestävästä metsänhoidosta, 
kulttuurisesta kestävyydestä. 

Agenda 21 -toimintaohjelmaan sisältyi  kestä-
vän kehityksen ohjelmien laatiminen kansalli-
sella, alueellisella ja paikallisella tasolla. Ka-
taisen hallituksen strategisessa toimeenpano-
ohjelmassa  on  tarkoitus tarkistaa Suomen 
kestävän kehityksen ohjelma vielä tämän hal-
litusohjelman aikana. Samalla tarkistetaan 
Suomen pääministerin johdolla toimivan Suo-
men kestävän kehityksen toimikunnan strate-
gia ja tarkoituksenmukainen kokoonpano. Itse 
kuuluin pääministeri Esko Ahon ja pääminis-
teri Paavo Lipposen johtamiin kestävän kehi-
tyksen toimikuntiin metsätalouden edustajana 
1990 -luvulla, joten tuntumaa tähän tärkeään 
Valtioneuvoston työhön kertyi siltä ajalta. 
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Mitä Viherlaakson kestävän kehityksen ohjelmassa pitäisi mielestäni ottaa huomioon? 

 

Elinkeinot ja talous 

Väestön rakenne, vanhukset ja lapset ja nuoret 

Viherlaakson luonto, n. 20 % Viherlaakson alueesta sisältää arvokkaita luontokohteita. 

Lippajärvi, sitä ympäröivä vihervyöhyke ja Gallträskin valuma-alue 

Kierrätys 

Paikalliset palvelut liikenteen vähentämiseksi 

Uusiutuvan energian käyttö/ EU:n 20-20-20 uusiutuvan energian velvoitepaketti. 

Melu,   liikenne- ja lentomelu, Kehä II:n jatko 

Kulttuurinen kestävyys, suojeltavat ja säilytettävät rakennukset ja hiilen sitominen 

Muinaismuistot 

Puistometsien hoito 

Kestävän kehityksen toimintaan liittyy myös 
osallistaminen- ns bottom up- alhaalta ylös-
päin. Käytännössä suunnittelun pitäisi toimia 
vuorovaikutteisesti myös toiseen suuntaan. 
Tämä tarkoittaisi sitä, että  kun Viherlaaksoon 
laadimme kestävän kehityksen ohjelmaa osal-
listamalla viherlaaksolaisia, sen tulisi antaa 
virikkeitä Espoon vastaavaan, maakuntatason 
ohjelmiin ja  edelleen kansalliseen kestävän 
kehityksen ohjelmaan. 
 

Metsäperiaatteiden osalta metsäalalla, joka on 
keskeinen elinkeino Suomen kannalta, on 
edetty siten, että YK:n tasolla on toiminut ns. 
metsäfoorumi, jonka pääsihteerinä toimi vuo-
sia metsäneuvos Patosaari Suomesta. Kahtena 
vuosikymmenenä se on pyrkinyt laatimaan 
YK:n puitteissa kansainvälistä metsäsopimus-
ta, jota eri maiden olisi tarkoitus ratifioida. 
Vielä ei ole päästy aivan näin pitkälle. Maail-
massa on ollut kaikkiaan viisi metsäperiaat-
teita kehittänyttä prosessia. Helsinki-prosessi 
laati jo v. 1993 Euroopan metsäministeriko-
koukselle kestävän metsätalouden kriteerit ja 
indikaattorit. Muita huomattavia prosesseja 
ovat olleet Montreal-prosessi ja trooppisen 
puukaupan prosessi ITTO. 

Suomessa ensimmäinen kansallinen metsäoh-
jelma 2010 hyväksyttiin valtioneuvostossa  

vuonna 2000 ja sitä tarkistettiin 2007 vuoteen 
2015. Samaan aikaan on edistetty METSO – 
Etelä-Suomen metsiensuojeluohjelmaa vapaa-
ehtoisin suojelukeinoin. Tavoitetta toteuttavat 
sekä Maa– ja metsätalousministeriö että Ym-
päristöministeriö. Voimassa oleva Metso-
ohjelma ulottuu vuoteen 2016 ja sitä on pää-
tetty jatkaa vuoteen 2020. Suomessa on rinnan 
kansallisen metsäohjelman kanssa laadittu 
myös alueelliset metsäohjelmat kullekin met-
säkeskusalueelle. Metsäalalla työtä johtaa 
metsäneuvosto maa- ja metsätalousministerin 
johdolla yhdessä ympäristöministerin ja elin-
keinoministerin kanssa. Toimin vuosina 2007 
-2011 Suomen metsäneuvoston sihteeristössä, 
joten siten Suomen kansallisen metsäohjelman 
laadintaprosessi on käynyt tutuksi. 
 

YK:n Rion 20-vuotisseurantakokous on vuon-
na 2012. Suomen delegaatiota johtaa  tasaval-
lan presidentti Sauli Niinistö apunaan eri mi-
nistereitä. 

Kataisen hallituksen strategisessa ohjelmassa 
on päätetty uusia metsälainsäädäntö, ympäris-
tölainsäädäntö, tarkistaa biodiversiteettistrate-
gia, toimeenpanna EU:n  Itämeristrategiaa, 
poistaa ympäristölle haitalliset tuet ja vaikut-
taa EU:n biotalousstrategiaan ja ilmastostrate-
giaan. 
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Ilmastoinfon  

energianeuvonnan  

painopiste pientaloasujiin 

Kuva Paavo Sääski (2009)) Ilmastoinfo auttaa kaupunkilaisia pienentä-
mään hiilijalanjälkeään muun muassa tar-
joamalla asukkaille henkilökohtaista ener-
gianeuvontaa. Energianeuvonnan painopiste 
on pientaloasujissa, sillä siellä neuvonnan 
hyöty ja vaikuttavuus koetaan suurimmaksi. 
Ilmastoinfon energia-asiantuntija Antti Tila-
maa neuvoo pientaloasujia mm. lämmitys-
järjestelmän vaihtamisessa, lämmitysjärjes-
telmän oikeassa käytössä ja sähkön kulutuk-
sen vähentämisessä. 
 
Energian kohonnut hinta on tehnyt lämmit-
tämisestä kalliimpaa kuin aikaisemmin. 
Lämmittääpä sitten öljyllä, sähköllä tai mil-
lä tahansa muulla menetelmällä, oleellista 
on minimoida energiankulutus. Tämä voi 
tarkoittaa lämmitysjärjestelmän uusimista. 
Lämmitysjärjestelmän uusiminen on iso in-
vestointi, mutta huomiota pitäisi kiinnittää 
myös käyttökustannuksiin. Isoon alkuinves-
tointiin saa apua verottajalta, joka myöntää 
kotitalousvähennystä. 

 
Ilmastoinfosta voi maksutta lainata sähkön-
kulutusmittarin. Mittarilla voi mitata kaikki-
en pistorasiaan liitettävien laitteiden säh-

könkulutusta. Mittarin avulla kotoa voi pal-
jastua yllättäviäkin sähkösyöppöjä tai jopa 
viallisia laitteita.  

Asukkaat voivat ottaa yhteyttä Ilmastoinfon 
energia-asiantuntijaan ja selvittää millaiset 
energiaratkaisut hänelle sopivat parhaiten. 
 

Neuvonta on maksutonta ja puolueetonta. 
 

Ilmastoinfon taustalla ovat Helsingin, Es-
poon, Vantaan ja Kauniaisten kaupungit, 
Helsingin Energia, HSL Helsingin seudun 
liikenne sekä HSY Helsingin seudun ympä-
ristöpalvelut. 
 
Pientaloasujan energianeuvonta:                    
http://ilmastoinfo.fi/energianeuvonta/  

Kotitalousvähennys: http://www.vero.fi/fi-

FI/Henkiloasiakkaat/Kotitalousvahennys 

 

Antti Tilamaa 

energia-asiantuntija, DI 

gsm: +358 40 168 7349 

email: antti.tilamaa@ilmastoinfo.fi  
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Villahousuviikko  
ja muuta kehittävää ”kekeilyä” 
Viherlaakson koulussa 

Lukuvuonna 2011-12 Viherlaakson yläkoulussa ja lukiossa, yhteensä noin 750 opiskeli-
jan koulutyön punaisena lankana on kulkenut kestävä kehitys eli KEKE. Teema on 
tarjonnut monipuolisesti aiheita oppiaineesta toiseen, kursseihin ja projekteihin sekä 
ryhmä- että yksilötyöskentelyyn. Ylevät juhlapuheet ovat muuntuneet koulussa tosiasi-
oiden tietämiseksi ja käytännön teoiksi. Viherissä nyt kehitettyjä konsepteja voidaan 
jatkaa ja jalostaa ensi vuonna, ehkäpä myös jakaa haasteina muiden Espoon koulujen 
kanssa. 

Viherlaakson Alepassa on mukava seurata 
yläkoulun oppilaita, jotka pareittain tutkivat 
elintarvikkeita, sisältöä, pakkausta, hintaa. 
Tyytyväisesti hymyilevä kotitalousopettaja 
Raija Virtanen vahvistaa: ”Oppilaat käyvät 
itse ostamassa  ruokien ja leivonnaisten ai-
nekset. He oppivat vertailemaan tuotteita, 
suosimaan kotimaista, ostamaan oikeita 
määriä ja alusta alkaen välttämään turhaa 
jätettä. Suunnittelusta ja ostamisesta - tai 
ostamatta jättämisestä - vastuullinen kulutus 
alkaa.” 

”Kodinhoidon ja vaatehuollon opetuksessa 
päästään keskustelemaan kulutustottumuk-
sista laajemminkin. Nuorten kanssa pohdi-
taan, kuinka tarpeellista on hankkia taas uu-
si, kenties jo viides musta t-paita, vai voisi-
ko niitä vanhojakin vielä hyödyntää. Tai 
kannattaisiko ostaa uutta harvemmin ja pa-
nostaa sen sijaan parempaan laatuun, jolloin 
vaate kestäisi kauemmin ja sitä tulisi hoidet-
tua paremmin. Sähkön ja veden säästön li-
säksi olemme keksineet esimerkiksi käsipa-
perien puolittamisen; ne toimivat hyvin ja 
pikku kikka näkyy positiivisesti paperios-
toissa”, kertoo opettaja. 

Kotitalousluokassa jätehuolto toimii käytän-
nön tasolla: lajitelluiksi tulevat biojäte, ke-
räyskartonki ja paperi, metalli, lasi ja seka-
jäte.  Oppilaat tyhjentävät itse esimerkiksi 
paperiroskikset, mutta metallit ja lasit opet-
tajat kiikuttavat itse kaupan pihalle keräys-
pisteeseen. Kaiken kaikkiaan Viherlaakson 
yläkoulussa ja lukiossa tehostetaan tänä ke-
väänä jätteiden lajittelua. Uutena eroteltava-
na ja talteen otettavana tulee nyt energiajäte. 
Mutta sitä ennen opiskellaan, mitä se on ja 
mihin se kelpaa. Tiedätkö sinä? 

Keke köksänmaikkojen sydämenasiana 
Kotitalousop. Raija Virtasen tapasi Ritva Koskinen 

Kuva: Liisa Uusitalo 
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Kestävä kehitys oli lähtökohtana Viherlaakson luki-
on taidelinjalla tuotetussa Mainos.Katko –
teatteriesityksessä, jossa ilmaisutaito, kuvataide ja 
musiikki yhdistivät voimansa. Luovuus kukoisti 
äänimaailmaa ja valosuunnittelua myöten. Näytel-
män puvustus, lavastus ja tarpeisto oli koottu ja val-
mistettu kierrätysmateriaaleista. Projektiin osallistui 
noin 60 lukion opiskelijaa ja opettajaa. 

Näytelmä loi kuvan siitä, millainen konemaailma 
syntyisi, jos kaikki asiat ihmissuhteita myöten olisi-
vat kaupan ja kertakäyttöisiä. Huumori kuin myös 
raaka esitystapa vetosivat useissa esityksissä lukion, 
yläkoulun, vierailleiden koulujen ja kotiväkien ylei-
söihin ja tuotti paljon positiivista palautetta! 

Projektin vastaavat opettajat:  

Hanna-Liisa Aumanen (näytelmä), Aimo Puukki 
(musiikki), Suvi Haapala ja Marja Laasasenaho 
(visuaalinen toteutus). 

Mainos.Katko.  

Teatteriesitys vuoden taideprojektina 

Yhden pallon varassa -ympäristökurssi  
 

Yläkoulun 8-luokan ympäristökurssin ohjelma kartoittaa kestävää kehitystä laajasti ja katta-
vasti. Biologian opettajat Inari Pohtio ja Suvi Immonen kertovat kurssin sisällöstä: 

 

- Tutustumme ympäristön tilaan ja luonnonvarojen riittävyyteen maapallolla. Oppilaat tekevät 
selvityksiä mm. ilmastonmuutoksesta,  rehevöitymisestä, otsonikadosta, melusta ja muista ym-
päristösaasteista, alailmakehän otsonista sekä väestönkasvusta. 

 

- Vierailemme mahdollisuuksien mukaan Ämmässuon jätteenkäsittelylaitoksella, mikä konk-
retisoi oman alueemme väestön vaikutuksia luontoon. Näemme siellä, että kierrätys ja esim. 
kaatopaikkakaasun talteenotto ja käyttö energiantuotannossa ovat järkeviä, Espoossa jo käy-
tössä olevia toimintatapoja jäteongelman keskellä. 

 

- Vierailemme Kierrätyskeskuksen myymälässä Matinkylässä ja kertaamme kestävään kehi-
tykseen liittyviä toimintatapoja kuten turhien tavaroiden välttämistä, ekotehokkaiden tuottei-
den hankkimista, kierrätystä ja kompostointia. 
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Aamunavaus maanantaina 5.3.2012:  

Hyvää Villahousuviikkoa kansalle!  

Tänään alkaa keke-ryhmämme järjestämä Villahousuviikko. Teemaviikon nimi viittaa siihen, että 

luokkien lämpötilaa on tarkoitus laskea, ja voimme toivottavasti sitten viikon lopussa havainnoi-

da, miten lämpötilan laskeminen on vaikuttanut energiankulutukseen. Viikolla on luvassa paljon 

hykerryttävää toimintaa:  

Auditoriossa on kaksi Villa Elfvikistä lainattua ympäristöaiheista näyttelyä.   

Tiistaina on äärimmäistä tarkkuutta vaativa jätteenheittokilpa auditorion aulassa kello 11.15-11.45. 

Torstaina pidämme biojätteettömän päivän. Tällöin ideana on olla ajattelemattomasti lappamatta älyt-
tömästi ruokaa lautaselle, jota pöydässä mulkoiltuasi käyt sitten viskaamassa biojäteroskikseen. 

Kun otat ruokaa, mieti aiotko tosiaan syödä sen salaatin, tai noin paljon perunamuusia. Biojäteros-

kis löytyy kuitenkin keittiöstä, jos tulee tarvetta. 

Tiistaista perjantaihin audiksessa on vintage-kirpputori, johon kaikki voivat osallistua tuomalla siiste-

jä, uutta kotia etsiviä, tavaroitaan tai vaatteitaan, joita voi sitten vaihtaa. Muista, että kukaan tus-

kin haluaa reikäisiä sukkiasi tai kuolalla päällystettyä päätöntä nallea, joten älkää tuoko roskia.  

Koulun roskissysteemi on muuttunut, ja roskiksia on nykyisin kahdenlaisia: Oranssipussisiin roskiksiin 

menee energiakäyttöön kelpaavaa jätettä, eli jätettä jonka voi polttaa. Muovipulloja EI Suomessa siihen 

tarkoitukseen käytetä. Eli pistäkää ne pullot ja tölkit vaikka semmoisiin luokkiin, joihin keke-mitalin an-

saitsevat opettajat ovat tarjonneet pullonkeräyslaatikoita! Tai pitäkää ne itse, ja tienatkaa rahaa omaan 

asuntoon. Ja niihin mustapussisiin roskiksiin menee sekajätettä, eli muovista settiä ja muuta kierrättämä-

töntä. 

Luokkiin on myös tulossa omat kierrätyslaatikot. Tiedotamme siitä lisää myöhemmin. 

Ja sitten lopuksi. Kestävää kehitystä kotona: kun olet kymmenen minuuttia suihkussa, se kuluttaa noin 150 

litraa vettä! Vesimäärä vähenee, kun suljet suihkun saippuoinnin ajaksi. Kun et käytä sähköisiä laitteita 15 

minuuttiin, laita ne pois päältä. Tämä pallo kuuluu meille kaikille. Olisi kiva, jos ne meidän jälkeenkin 

tulevat saisivat nauttia siitä. Se, mitä sä teet tälle pallolle, vaikuttaa myös muhun sekä kaikkiin niihin, 
joista sä välität. Loistavaa kekeviikkoa! 

Villahousuviikon järjesti lukion oppilaista ja opettajista koottu työryhmä, jonka yhtenä vetäjänä 

toimi biologian ja maantieteen opettaja Ville Karhu. Aamunavaustekstin laati opiskelija Suvi 

Pölönen.        
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Jätteenheittokisa meneillään - 

Joskus osuu, joskus ei  osu oikeaan 
kippoon.  

 Klonk, sinne meni!  

 - Mitä, eikö paristo kuulukaan 
 energiajakeeseen? ihmettelee 
 heittäjä. 

Kisaa seuraamassa ja tuomaroimassa 
keke-ryhmäläisiä ohjaajineen 

Kuva oik.: Villa Elfvikistä oli saatu lainaksi 

myös tämä erittäin ekologinen viilennyskone, 

jolla sai tutkituksi oman hiilijalanjälkensä. Ko-

keilemassa tällä kertaa keke-työryhmän ohjaa-

jaopettajat Elina Turpeinen ja Aki Saariaho. 

Taustalla oppilaiden taidokkaasti tekemiä anti-

mainoksia tyyliin   ”SE VAIN ON TYHMÄÄ 
OSTAA LIIKAA”. 

Toimittajana  Ritva Koskinen, kuvat Terttu Nurmi 

SEIS  Ö
KYKUL

UTUS !

SEIS  Ö
KYKUL

UTUS !

SEIS  Ö
KYKUL

UTUS !

SEIS  Ö
KYKUL

UTUS !    

Vintage –aarteet odottavat ottajiaan  

keke-viikon kirpputorilla 

    

VIHERKIRPPISVIHERKIRPPISVIHERKIRPPISVIHERKIRPPIS                                                                             

Pöytä alk. 22 e/vko 

 Avoinna  ma-pe 10-18,  to 12-20,  

           la-su   10-15 

Pöytävar/tied. puh. 044-2010610 

www.viherkirppis.info 
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Pia Mantila: 

Från Kavallbacken sett 

Hållbar utveckling – de här orden möter oss i alla medier, men hur många av oss gröndals-

bor orkar, hinner eller ids tänka på hela saken? När saken kommer på tal, är visserligen de 

flesta med på noterna och anser den vara viktig - och där blir det! Månne det beror på, att vi 

från beslutfattarnas sida serveras ett så väl omlindat paket, att det inte öppnar sig för oss på 

gräsrotsnivå. Vi kanske anser, att vi redan axlats tillräcklig börda av det samhälleliga 

ansvaret, låter saken vila till senare behandling… 

Då min familj i slaskigt marsväder 1980 flyttade till Gröndal, fattade vi inte, vilket paradis vi 

kommit till, förrän vår och sommar stod i blom. – Gröndal, vilket vackert namn för en 

vacker by! Man undrar om en främling som nu första gången kommer till vår by ser det 

gröna i dalen?  Ännu har vi flera fina parkområden i naturtillstånd, välskötta promenadstråk, 

lekparker, idrottsplaner, simstrand och tom. en hundpark. Handen på hjärtat; gör vi vårt 

bästa för att våra barn och barnbarn ännu skall få fortsätta att leva i denna omgivning? – Kan 

vi stanna upp och fundera på hur vi utnyttjar naturresurserna i vår vardag? Kan vi minska på 

vårt habegär; lära oss att njuta av lite mindre? När man rör sig i byn, blir man inte glad av 

allt man ser. Både privat och stadens 

mark styckas i möjligt minsta bitar 

för att byggas för boende och 

industri, bilparkeringarna blir bara 

större och större. Naturområden 

vansköts; skogsdungar, parker, 

promenadstråk, väg- och dikesrenar 

utnyttjas som avstjälpningsplatser… 

Vakna kära gröndalsbor; sköt om er 

egen by, lär era barn och barnbarn; 

visa exempel! Sist men inte minst 

kräv att beslutsfattarna ser till, att 

det finns tillräckligt med den service 

som behövs för hållbar utveckling i 

framtiden. Att det finns plats i 

insamlingscontainerna, när vi 

kommer med våra påsar och papper. 

Resursbrist duger inte, när man talar 

om hållbar utveckling. 

 

Kuva Taina Salonen 
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Kestävä kehitys – näitä sanoja syötetään meille kaikissa medioissa, mutta moniko meistä 

viherlaaksolaisista jaksaa, ehtii tai edes viitsii ajatella koko asiaa? Asian tullessa puheeksi 

moni pitää asiaa tärkeänä, mutta siihen se sitten jää! Mahtaneekohan johtua siitä, että tämä-

kin paketti tarjotaan meille päättäjien taholta niin  monessa kääreessä ja sanankäänteessä ett-

ei se meille aukene. Tuntuu kuin meillä jo olisi tarpeeksi suuri yhteiskunnallinen taakka kan-

nettavanamme, ja jätämme asian käsittelyn tuonnemmaksi.  

– Kun perheeni vuonna 1980 muutti Viherlaaksoon maaliskuun kurakeliin, emme tajunneet, 

minkälaiseen paratiisiin tulimme ennen kuin kevät ja kesä puhkesi kukkaan. – Viherlaakso, 

miten kaunis nimi kauniille kylälle! Pistää miettimään, näkeeköhän nyt ensi kertaa kylään 

tuleva vieras laakson viheriöivän? Vielä meillä on  monia luonnontilassa olevia puistoaluei-

ta, hyvin hoidettuja kävelyreittejä, leikkipuistoja, urheilukenttiä, uimaranta ja jopa koirapuis-

to. – Käsi sydämelle: teemmekö parhaamme, jotta lapsilla ja lastenlapsillamme vielä olisi 

mahdollista elää tässä ympäristössä? Voimmeko pysähtyä miettimään, miten käytämme 

luonnonvaroja arjessamme? Haluammeko aina vaan lisää ja lisää vai opimmeko nauttimaan 

vähemmästä? Kun kylillä liikkuu, ei näkemästään tule iloiseksi. Sekä yksityistä että kaupun-

gin maata pilkotaan pienimpiin mahdollisiin palasiin asumisen ja teolliseen tarpeeseen, auto-

jen parkkipaikat laajenevat entisestään. Luonnontilassa olevia alueita raiskataan, metsiköitä, 

puistoja, kävelyteiden, tien- ja ojienvarsien pientareita  käytetään kaatopaikkoina…  

Herätkää, rakkaat viherlaaksolaiset, huolehtikaa kylästänne, opettakaa lapsia ja lastenlapsi-

anne esimerkin voimalla! Viimeisimpänä muttei vähäisimpänä: vaatikaa päättäjiämme huo-

lehtimaan tarpeellisista palveluista, joita tarvitaan kestävään kehitykseen. Että keräyspistei-

den laatikoissa on tilaa, kun tulemme pusseinemme ja papereinemme. Resurssipula ei kel-

paa, kun puhutaan kestävästä kehityksestä. 

 

Pia Mantila: 

 

Kavallinmäeltä 
katsoen 

Kuva Terttu Nurmi 
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  RANTARAITTIA  

hienoine maisemineen ja kah-
viloineen jaksetaan kehua, 
mutta  millä sinne täältä sisä-
maasta ylettyy pyöräilemään, 
kun pitäisi jaksaa vielä ta-
kaisinkin?  Joku polkupyöriä 
kuljettava liityntäliikenne 
edes kokeeksi olisi kiva. T.N.   

REUNA- 

HUOMAUTUKSIA 
HINAUTUKAA MUUALLE! 

Harmittaa, kun jotkut laidunta-
vat jokseenkin liikkumattomia 
peltilehmiään ympäri vuoden 
yhteisillä parkkipaikoilla, esim. 
Rajamännynkujan päässä.  
Muutenkin on pulaa parkkipai-
koista. Viekää muualle vai tila-
taanko hinausapua!       Muu! 

Milloin saamme  Lippajärven 
rantaan   uuden laiturin?    
 

Jäät veivät vanhan ja se pitkään 
oli muutaman sadan metrin pääs-
sä, kunnes vihdoin taisi upota? 

Ranta on pitkään niin märkä, kun 
on rinteessä ja laituri on ollut ke-
vään ja syksyn ihana kirjanluku-
paikka! 

Pitäisiköhän alkaa kerätä nimilis-
taa...           T.S.  

Kysyimme laituriasiaa kaupungin 
viranomaisilta. Valitettavasti uut-
ta laituria ei ole luvassa. Rannan 
varustus on vaatimaton, puucee ja 
pukukoppi, kuten useimmilla 
muillakin Espoon järviuimaran-
noilla, eikä valvontaakaan ole jär-
jestetty. Ainoat valvotut järviui-
marannat ovat Laaksolahdessa ja 
Oittaalla.  Merenrantauimarannat, 
joita on yhteensä 11,  ovat laa-
dukkaampia ja niistä viisi on val-
vottuja.   

Laitureita saattaa kyllä löytyä 
rauhallisten metsäjärvien rannoil-
ta Nuuksiosta, vaikkei olisi oike-
aa uimarantaakaan.   

Järviuimarantojen kunnossapito 
puh. 09 816 26336 

 

VILJELYPALSTOJA  

VIHERIIN 

 

Kenelle kaupunki säästää  jouto-
maata Turuntien ja Kuusiniemen 
välissä? Vaikka Turuntietä leven-
nettäisiin, siihen mahtuisi aika 
monta viljelypalstaa viherlaakso-
laisille - ei aivan tien varteen ja 
suojaksi  vielä tiuha pensasaita. 
Siinähän on joskus isoisän isän 
aikaan kai ollutkin puutarha. 

Kaupunkiviljely on nousussa! 
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 Huom! Viherlaakson kam-

paamo järjestää  lasten pii-

rustuskilpailun. Aiheena  

 ÄITI  KAMPAAMOSSA 
- sarjat alle ja yli 7v.                                 

- tekniikka vapaa                 

- paperin koko A4 

Työt tulevat esille liikkeen ikku-

naan. Tulokset ratkeavat yleisö-

äänestyksellä ja palkinnot jae-

taan Viherlaakso-päivänä 9.5. 

n. klo 17.30. 

 

Terveyskeskusaihe  keräsi jättiyleisön  
Ennennäkemätön tungos (100 henkeä!) vallitsi kirjaston lukusalissa asukasillassa 2.2. , kun Vi-
herlaaksolaiset ry. oli kutsunut  paikalle  arvovaltaisen joukon Leppävaaran suuralueen tervey-
denhoidon korkeimman tason vastuuhenkilöitä: Mukana olivat Leppävaaran alueen ylilääkäri 
Tuomo Lehtovuori, terveyspalvelujen johtaja Tuula Heinänen, terveysasematoiminnan johta-
va ylilääkäri Tuija Kumpulainen ja sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja Johanna 
Värmälä sekä Päivi Rauvo HusLab:ista, apulaisylilääkäri Bertha Carlberg-Urrila ja Viher-
laakson terveyskeskuksen hoitajien esimies Arja Jaakkola. 

Lyhyiden alustuspuheenvuorojen jälkeen annettiin runsaasti aikaa asukkaiden kokemuksille ja 
kysymyksille. Paljon harmia oli aiheuttanut  erityisesti lääkäriaikojen saamisen vaikeus ja hita-
us, kun odotteluaika oli venynyt jopa kuukausien mittaiseksi. Hoitotarpeen arviointia kohtaan 
ilmeni epäluottamusta siksi, että arvioijina oli ollut  erilaisen koulutuksen saaneita henkilöitä, 
sairaanhoitaja, lähihoitaja tai perushoitaja. Moitittiin myös sitä, että perusterveydenhoidosta oli 
vaikeata saada lähetteitä, mikä ajaa ihmisiä yksityisen terveydenhoidon puolelle tai suoraan sai-
raalan päivystykseen. Karakallion eläkkeensaajia edustanut Veikko Simpanen huomautti pu-
heenvuorossaan,  että osa ikäihmisistä jää  sähköisiä palveluja tarjottaessa helposti täysin paitsi-
oon, kun  tietokoneita ei ole tai niitä ei osata käyttää. 

Vastaajajoukko oli erittäin tietoinen Viherlaakson terveyskeskuksen ongelmista. Jo vuonna 
2005 oli tapahtunut vakava notkahdus tämän alueen lääkäritilanteessa, mutta  vuonna 2011 lää-
kärivaje oli ollut vielä katastrofaalisempi. Nyt tilanne oli korjaantumassa niin, että lääkäreitä on 
tällä alueella jopa enemmän kuin Espoon  terveyskeskusten alueilla keskimäärin.  Toivotaan, 
että perustettuihin virkoihin tulijoitakin löytyy ja he  jaksavat täällä myös pysyä!   

Selvin sanoin  vakuutettiin,  että missään vaiheessa ei ole ollut  suunnitelmissa  sulkea tai yksi-
tyistää Viherlaakson terveysasemaa,  vaikka tämmöinen huhu on aika ajoin  kiertänyt. Joitakin 
toimintoja, esim. röntgen ja murtumien hoito on keskitetty Leppävaaraan,  mutta laboratoriopal-
velujen säilymiseksi Viherlaaksossa  on kamppailtu sitkeästi. 

Uutuutena on nyt se, että laboratoriopalveluihinkin täytyy tilata aika. Tämä sujuvoittaa 
palvelua sekä asiakkaiden että työntekijöiden kannalta ja onkin saanut hyvää palautetta. 

Ajanvaraus ma-pe klo 7.30 - 15.30 p. (09) 471 86800  tai www.huslab.fi/ajanvaraus Viherlaak-
son laboratorio on auki ma - pe klo 8.00 - 14.50. 

Terttu Nurmi 
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Karatalossa taiteillaan 

Aidan  takana sanotaan ruohon olevan vihreämpää, ja 
Karakallioon päin katsoessa tämä pätee sikäli, että siellä 
on Karatalo, entiseltä nimeltään Karakallion monitoimita-
lo. Vaan eipä sieltä erilaisista harrastuspiireistä viherlaak-
solaisiakaan ole koskaan pois ajettu!  

Karatalo täyttää tänä vuonna 25 vuotta, ja tilat ovat juh-
lan kunniaksi silminnähden kaunistuneet ja toimintakin 
näyttää entisestään piristyneen.  

Tällä sivulla on  aulan seinältä kevättalvella poimittuja Es-

poon kuvataidekoululaisten töitä. Työn aiheena on  ”Aika ja 

tila” ja työt on tehty 12-vuotiaiden ryhmässä  opettaja Pekka 

Barmanin  ohjauksessa. Pohjana on A4-kokoinen akvarelli-

paperi ja tekniikkana nestemäisellä tussilla piirtäminen ja si-

veltimellä vedellä ohentaen maalaaminen. Tehosteena on käy-

tetty kultausta, joka valitettavasti ei mustavalkokuvissa erotu.   

Kiitokset Pekka Barmanille ja tämän sivun taiteilijoille!  toim. T.N.  

Espoon kuvataidekoulu antaa lakisääteistä laajan oppimää-

rän mukaista kuvataiteen perusopetusta 5-20-vuotiaille es-

poolaisille. Oppilaita on tällä hetkellä n. 1200. Opettajat ovat 

kuvataideopettajia, taiteilijoita, arkkitehteja, valokuvaajia ja 

taideteollisuuden ammattilaisia. Espoon kuvataidekoululla on 

7 opetuspistettä eri puolilla Espoota. Suurin opetuspaikka 

sekä koulun hallinto sijaitsevat WeeGee-talossa Tapiolassa. 

Jenni Bogonski 

Aino Axberg 

Meri Hildén Elina Veräjänkorva Tarmo Ruusu 
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  Meiltä kaikki yhden pysähdyksen taktiikalla 

  

 Neste Oil K-Market 
 

  Espoo Viherlaakso 

  Rajamännynahde 1 
  puh. 09 599626 
 

 Palvelemme 

 

  Arkisin 6-24 
   La-Su  8-24 

Kavallinpelto 10:sta on jo parin vuoden 
ajan kuulunut iloista soittoa  ja tanssah-
telua. Mistä on kyse? 
 
Pohjois-Espoon musiikkikoululla on 11 
toimipistettä pääosin Espoon  kaupungin 
tiloissa, mutta osa opetuksesta järjestetään 
Viherlaakson  Kavallinpellossa. Tarjolla on 
opetusta musiikissa ja tanssissa. Oppilaat 
ovat pääosin lapsia ja nuoria, mutta tervetul-
leita mukaan  ovat myös aikuiset. 
 
Pohjois-Espoon musiikkikouluun ei ole pää-
sykokeita, vaan oppilaaksi  pääsee ilmoit-
tautumisjärjestyksessä. Tunneilla käy yli 
800 oppilasta. 

Kävellen soitto- ja 

tanssitunnille 

 

Lukuvuoden 2012-2013 tunteja suunnitellaan 
parhaillaan ja uusien  oppilaiden ilmoittautumi-
nen alkaa toukokuun alussa. Koulun kotisivul-
ta  http://www.pohjoisespoonmusiikkikoulu.fi                                                                                
löydät muuta ajankohtaista asiaa ja  tiedot ke-
vään esityksistä. 
 
Koulu järjestää vuosittain isot pääesitykset, 
jotka pidetään tänä  vuonna Kannusillan teatte-
risalissa 20.5. 
 
Lämpimästi tervetuloa mukaan harrastamaan! 
 
 Satu Klemi, rehtori 
 

Pohjois-Espoon musiikkikoulu 

http://www.pohjoisespoonmusiikkikoulu.fi 

toimisto@pohjoisespoonmusiikkikoulu.fi 

puh. 09 563 3320, 040 74 75 738 
Esiintymisvuorossa tässä  Musikanttiryhmä-
läisiä: Venla Kekkinen, Jenni Heikkilä, Aino 
Kanerva,  Reetta Sihvo ja Ellen Leppinen  
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Teksti: Linda Finell 

Partiokuume nousee  Viherissä 

 

Seikkailua, yhdessä tekemistä, vastuun oppimista ja porukalla vatsat kippurassa nau-
ramista – sitä kaikkea on partio. Viherlaaksossa partion suosio nousee vuosi vuodelta 
ja uudet jäsenet otetaan ilolla vastaan. 

Kaverit mukaan leirille 

Partio on aina ollut kaikille avoin harrastus, 
mutta tänä vuonna mukaan tuleminen on 
tehty erityisen helpoksi. Ensi kesän koho-
kohta kaikille pääkaupunkiseudun partio-
laisille on Saraste 2012 -leiri. Saraste on 
ensimmäinen leiri, jonne myös partion ulko-
puoliset lapset ja aikuiset pääsevät koke-
maan savuntuoksuista leirielämää. 

Kaisa Koivisto, 16, Viherlaakson Peuroista, 
innostui Sarasteesta heti alkuvuodesta, ja 
päätti saman tien suositella leiriä yhdelle 
ystävälleen. Kaisan jo pitkään hehkuttama 
partiomeininki vakuutti hänen koulukave-
rinsa, ja heinäkuussa molemmat tytöt pak-
kaavat rinkkansa ja suuntaavat Evon metsiin 
4000 muun leiriläisen kanssa. 

”Kaverini oli helppo houkutella mukaan. 
Tärkeintä leirille lähtevälle tyypille on rento 
asenne ja pieni sisukkuus. Niiden avulla 
metsäoloista ja partiolaisten huumorista sel-
viää kuka vaan!”, Kaisa sanoo. 

Partio kuuluu kaikille on tämän vuoden tee-
mana kaikissa pääkaupunkiseudun partiolip-
pukunnissa. Viherissä kasvun teemavuoteen 
otettiin tosin varaslähtö, sillä Viherlaakson 
Peurojen jäsenmäärä kasvoi jo viime vuo-
den aikana lähes kahdellakymmenellä jäse-
nellä. Viheriläisistä yli 10 prosenttia on par-
tiolaisia, mikä on koko maan mittakaavassa 
paljon keskimääräistä suurempi luku. 

Uusia jäseniä halutaan mukaan siksi, että 
toimintaa olisi jatkossakin, mutta myös siitä 
syystä, että partioharrastus on yksinkertai-
sesti niin siistiä! Olisi sääli, jos lippukunnan 
pieni koko estäisi kiinnostuneita tulemasta 
mukaan ja kokemasta kaiken sen, mitä par-
tio parhaimmillaan voi antaa. 

Tytöt karttapalapelin kimpussa kesäleirillä 

Live Angry Birds -peli vauhdissa viime ke-
sän johtajaleiri Vimmalla 

Darja Korpela ja Ella Jokela lättyjenpaistopuu-
hissa viime kevään Viherlaakso-päivänä  
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  Viherlaakson Peurat ry. 

  Noin 120 jäsenen kokoinen partiolippukunta 

  Mukaan pääsevät koulun aloittaneet tytöt ja pojat 

  Myös nuoria ja aikuisia otetaan mielellään mukaan                          

toimintaan 

  www.vipe.partio.net 

ViPen lehti Paperitähti kolahtaa    

partiolaisten postiluukuista neljä 

kertaa vuodessa 

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  

 

 

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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Kevään asukasillassa 21.3. kuulimme kestävän 
kehityksen monenlaisista ulottuvuuksista. 

Kansanedustaja Johanna Karimäki ja yhdistyksen 
varapuheenjohtaja Jouko Kostamo selvittivät pe-
rusteellisesti kestävän kehityksen perusteita ja 
ideologiaa. Asiaa puitiin lähinnä luonnonympäris-
tön ja ilmaston näkökulmista. Toivottavasti meille 
kaikille tuli selväksi, että omilla toimillamme on 
ratkaiseva merkitys. Jo lainsäädäntömme velvoittaa 
julkista valtaakin tukemaan kansalaisten toimia 
ympäristönsä varjelemiseen ja meidän on sitä myös 
vaadittava. Siispä: kiinnitetään huomiota mahdolli-
suuksien mukaan siihen, millä kulkuvälineillä lii-
kumme, miten lämmitämme asumuksiamme, lajit-
telemmeko jätteemme ja miten yleensä mietimme 
kuluttamistamme. 

Osittain kulttuurikäyttäymiseemme lukisin jo tuon 
kuluttamisaspektin. Nyt kun maapallon kestokyvyn 
rajat alkavat paukkua, on korkea aika miettiä kulu-
tustottumuksiamme. Tarvitsemmeko nurkat täyteen 
tavaraa, jonka kohta heitämme pois? Vai käyttäi-
simmekö senkin rahan palvelujen ostamiseen ja 
työllistäisimme muita? Entä kulttuuripalvelut – 
kaipaahan ihmisen sielukin ravintoa ja uudenlaisen 
kokemista. 

Rakennusperinnön säilyttäminen liittyy myös lu-
kuisin kansainvälisin sopimuksin ja lainsäädännöl-
lisin velvoittein kestävän kehityksen tavoitteisiin. 
Meidänkin kylältämme löytyy arvokkaita suojeltuja 
rakennuksia, joihin osaan olemme jo tutustuneet 
asukaskävelyillä - ja tänä keväänä jatkamme pe-
rinnettä. Viherlaaksosta on myös löydetty jän-
nittäviä arkeologisia muinaisjäännöksiä, joiden 
olemassaolo kertoo asuinpaikkamme pitkästä 
historiasta.  

Kestävä kehitys ja kulttuuri 

Valloittavat 
kertojat Eeva-
Liisa  Haime-
lin ja Kerttu 
Staudinger 
veivät  kuulijat 
aikamatkalle  
yli 50 vuoden 
takaisiin Vi-
herlaakson 
tunnelmiin ja 
maisemiin. 

Motto: ”Mutta mitä se on se kulttyyri,                                                                  
kas siitäpä huuto on  Suomessa syyri”       ”       ”       ”       
(Eino Leino) 

Rakennusperinnön – myös uudemman rakennus-
kannan – säilyttäminen ei ole vain arvokkaiden 
rakennusten säilyttämistä, vaan myös niiden kerto-
mia tarinoita eletystä elämästä. 

Tästä antoivat mainion katsauksen vieraaksi kutsu-
tut entiset viherlaaksolaiset Eeva-Liisa Haimelin 
ja Kerttu Staudinger. Eeva-Liisa kertoi vuosi-
kymmenien takaisesta Honkavaarasta, jossa hän 
asusti. Niin Eeva-Liisaan kuin Honkavaaraankin, 
jossa hän asui, liittyi tietty kunnioituksen ja salape-
räisyydenkin leima – onhan Eeva-Liisa silloisen  

”maan äidin” Sylvi Kekkosen sisarentytär, joka  
tänä keväänä loistaa Helsingin kaupunginteatterin 
näytelmässä ”Sylvi ja Anita” esittämällä tätiään! 
Hän kertoi mm. Lippajärven merkitystä omassa 
elämässään. Hän oppi siellä uimaan ja on edelleen 
näitä peruja himouimari. Heti tarttui eräs asukasil-
taan osallistuja asiaan ja kertoi, että on ihana kuul-
la, että joku on kokenut jo vuosikymmeniä sitten 
Lippajärven noin merkitykselliseksi. Hän nimittäin 
omalta osaltaan jatkaa tuota perinnettä. 

Kerttu Staudinger kertoi silloisen koulun elämästä, 
sen tiiviydestä, kulttuurikilpailuista ja koulussa 
syntyneistä elinikäisistä ystävyyssuhteista. Partio-
toiminnasta kuulimme ja nostalgiset muistot nousi-
vat minulla pintaan. Keke nimittäin toimi minunkin 
partio-ohjaajana. Kerttu kertoi lämpimästi paikois-
ta, elämäntavoista ja yhteisöllisyydestä, jonka me 
tuon ajan viherlaaksolaiset olemme kokeneet. Moni 
meistä ryntäsikin Keken luo kertomaan omia muis-
tojaan. Ajattelin, että tästäkin yhteisöstä syntyisi 
mainio kirjallinenkin tarina. 

Vieraamme johdattelivat meidät paikallishistorian 
merkityksen äärelle. Vanhan kulttuurin merkitys - 
on se sitten näkyviä rakennuksia tai kuulemiamme 
tarinoita - on nimenomaan kertoa ja luoda  ”oma 

kertomuksemme”eli paikallishistoria jälkipolville-
kin kerrottavaksi. Näin ollen haluan tuohon alkuun 
kirjoittamaani mottoon vastata: Ei kulttuuri ole aina 
elitismiä, vaan myös oman paikallisen identiteetin 
luomista ja vahvistamista. 

 

Pirkko Metsäranta                                          -  
viherlaaksolainen yli 60 vuoden ajan 
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Motto: ”Mutta mitä se on se kulttyyri,                                                                  

 

On pakka perheessä Jumalan ja se juuri minun on. Sillä kasteessa lapseksi taivahan minut 

saatettu on. On paikka kirkkoni penkissä, ja se juuri minun on, sillä mestari oppilaspiiriinsä 

minut ottanut on (Lasten virsi 71) 

 

Me Viherlaaksolahden alueen työntekijät haluamme kutsua sinua löytämään oman paikkasi 

kotikappelin penkissä ja toiminnassa. Elämäntilanteestasi riippuen olet tervetullut lepäämään 

ja kokemaan Jumalan huolenpitoa tai toimimaan itse erilaisissa vapaaehtoistehtävissä.  

Lapsille, varhaisnuorille ja lapsiperheille on kappelilla tarjolla monia kerhoja ja perhemessu-

ja. Työikäiset ja varttuneempi väki kokoontuvat erilaisissa pienpiireissä, kappelilounaalla ja 

”Vaeltajan majatalossa”, jonka yhteydessä toimii myös lasten pyhäkoulu. Säännöllisen toi-

minnan lisäksi kappelilla järjestetään monia yksittäisiä tapahtumia, kuten askarteluiltoja, hy-

väntekeväisyystempauksia ja musiikkitilaisuuksia. Olemme myös avoimia uusille ideoille. 

Millaista toimintaa sinä haluaisit kotikappelille? 

Entä millaisissa tehtävissä haluaisit itse toimia? Tällä hetkellä on mahdollista olla esimerkik-

si vapaaehtoisena lähimmäispalvelijana, kerhon- tai piirinvetäjänä, messuavustajana ja pyhä-

koulunopettajana. Millaisilla lahjoilla sinä voisit palvella muita alueemme ihmisiä? 

Tule rohkeasti mukaan ja löydä oma paikkasi kotikappelissa. Lisätietoa saat nettisivuiltam-

me, Esse- seurakuntasanomista tai poikkeamalla kappelilla jututtamassa meitä työntekijöitä. 

Mukava olisi myös kohdata sinut messussa, kaikenikäisten ja kaikenlaisten seurakuntalaisten 

yhteisessä juhlassa, jota kappelilla vietetään joka kuukauden neljäntenä sunnuntaina klo 12 

syys-toukokuussa.  

 

On paikka ehtoollispöydässä, ja se juuri 

minun on. Isä täällä jo juhlaansa pyhim-

pään minut kutsunut on.  

 

 Kohdataan kotikappelilla! 

 Mari Mathlin 

 mari.mathlin@evl.fi  

 seurakuntapastori 

TERVEISIÄ KOTIKAPPELISTA 

 

Riikka ja Luukas ovat löytäneet paikkansa kotikappe-

lin perhekerhossa ja Vaeltajan majatalossa.  
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Viherlaakson  

apteekkilaiset  

toivottavat 

hyvää kesää! 
Viherlaakson apteekkiViherlaakson apteekkiViherlaakson apteekkiViherlaakson apteekki    

Viherlaakson ostoskeskus, 

Viherlaaksontori 5, 02710 Espoo 

Puh. 09 Puh. 09 Puh. 09 Puh. 09 ---- 8492750 8492750 8492750 8492750    

PalvelemmePalvelemmePalvelemmePalvelemme    

Ma Ma Ma Ma ---- pe  8.30 pe  8.30 pe  8.30 pe  8.30----19.0019.0019.0019.00    

LaLaLaLa     9  9  9  9 ---- 15 15 15 15    

Kauneushoitola Sinin lähde 
 Viherlaakson keskus,  

 Kuusiniementie 2 

 puh. 044-547 3984 

Tutustu palveluihimme nettisivuillamme 
 www.sinin-lahde.fi  ja varaa aika  
 puhelimitse tai netin kautta! 
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LIITY JÄSENEKSI!  Ilmoitathan  osoitteesi  tai sähköpostiosoitteen, niin syystiedote  löytää perille! 

NORDEA  
Kauniainen 
180230-259 
 

JÄSENMAKSU VUODELTA 2012 

Henkilöjäsenet  20 e  

Kannatusjäsen   50-100 e  (yritykset ja yhteisöt) 

NIMI: 

OSOITE: 

20064 

NORDEA  
Kauniainen 
180230-259 
 
Viherlaaksolaiset ry. 

Gröndalsgillet rf. 

Joukon kanssa joukolla  

yölaulajaretkelle 10.6. klo 21- 
 

Tervetuloa (ilmaiselle) opastetulle linturetkelle Laajalahden        
luonnonsuojelualueelle kuuntelemaan alkukesän yölaulajia!                
Oppaanamme on Jouko Kostamo.  

Varustus: Reilut retkeilyjalkineet, sään mukainen vaatetus ja      
mahdollisesti kiikari. Kimppakyytejä varten kokoontuminen   
Alepan parkkipaikalla  klo 20.30, maastoon lähtö Luontotalo   
Villa Elfvikin  pihasta os. Elfvikintie 4.   

Kulttuurikävely 10.9. - merkitse kalenteriin! 
Tutustumme erityisesti Humisevanrannan arkkitehtuuriltaan mielenkiintoiseen Kraatzin taloon, toiselta 
nimeltään Villa Sparbössan. Kokoontuminen Viherlaaksonranta 14  parkkipaikalla klo 18. 

Ruokokerttunen. Kuva Mika Leinonen 

 

HALLITUKSEN JÄSENET 

 

  Matti Metsäranta (pj)   matti.metsaranta(at)kolumbus.fi  040-7187538 
  Arja Toltti-Loikkanen  (varapj) arja.toltti(at)gmail.com    0400-502822 

  Jouko Kostamo     jouko.kostamo(at)pp2.inet.fi   040-5862136 

  Terttu Nurmi (siht.)   terttu.nurmi(at)suomi24.fi   050-3505642 

  Veikko Uusitalo   veikko.uusitalo(at) kolumbus.fi  050-5113809 

  Carita Pirttijärvi  (kotisivu)  carita.pirttijarvi(at)luukku.com  040-5292966 

   
VARAJÄSENET 

  

  Seppo Kannelsalo   Helsingintie 47     050-5915524 

  Katarina Hovi    katarina.hovi(at)gmail.com - 

  Mikko Nurmi (tal.hoit.)  mikkotnurmi(at)gmail.com   050-5941814 



 

 

UUTTA :   Lions Club Espoo - Laakson Liljat 
   kirpputori ja hyväntekeväisyyskävely, lähtö klo 18.45 

Asiaa 
KAUPUNKI- 
VILJELYSTÄ  
  

       
Järj. alueen yritykset, yhteisöt ja  

Viherlaaksolaiset ry. - Gröndalsgillet rf. 

      KLO 19.00 VIHERLAAKSON KAPPELISSA  

SIIVOUSTALKOOT la 5.5. klo 10-13, nyt kolme keräyspistettä 

Siivoamme ostoskeskuksen ympäristöä ja teiden varsia niin pitkälle kuin väkeä ja voimia riittää.                 

Roskapihtien ja jätesäkkien jakelu apteekin edustalla klo 10. Lainapihtien palautus ja mehutarjoilu samassa 

paikassa klo 13. Jätesäkit on suljettava kunnolla esim. narulla. Keräyspaikat ovat :                                                                                   

1) Ostoskeskuksen edusta      2) Tuohistanhuan puiston reuna      3)  Kavallinpellon ja Helsingintien risteys  

Roska päivässä  -  säkki parhaassa!   TERVETULOA MUKAAN! Järj. Viherlaaksolaiset ry. 

  Järjestää   
  ”Unelmien seurakunnan”  
   vapaaehtoistyöryhmä 

VIHERLAAKSO-PÄIVÄ ke 9.5.      

TORITAPAHTUMA klo 17-19  
 Viherlaakson Peurat lättyjä paistamassa 

   SPR:llä kahvipannu kuumana 

   Liikkeiden tuote-esittelyjä ja tarjouksia 
  

 

          
 

Viherlaaksolaiset ry:n kuulumisia                                                   

Tanssi-  ja/tai  musiikkiohjelmaa  mm. Pohjois-Espoon musiikkikoulusta 

Seurakunnan vapaaehtoiset, lähetyspiirien myyjäispöydät ja arpajaiset  

Lasten piirustuskilpailun yleisöäänestys ja tulokset, työt kampaamon ikkunassa                                                                              

tarjoaa kivat taukoliikunnat 

Musiikkipitoinen iltahetki 

TERVETULOA! 

Kierrätysneuvontaa ja 
lapsille askartelua  

 

PALOAUTO 


