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Hyvät viherlaaksolaiset! 
Rankka talvi, heikko taloustilanne, levoton maailma   -  ei, nyt jotain positiivista kehiin! 

 

Aloitetaan varman päälle lapsista: 

”Allting är fint”, kirjoittaa Roger E. Karamalmenin koulusta. Rogerin ja muiden 3a-
luokkalaisten  aurinkoiset kuvat ja jutut s.10-11 tihkuvat positiivisuutta. 

Lisää lapsinäkökulmaa Viherkalliosta: 2.-luokkalaiset kirjoittivat vuonna x aiheesta 
”Lempipaikkani Viherlaaksossa”. Näitä muutaman rivin juttuja oli ilo lukea:  ”Lempipaikkani 
on Ekströmin luona oleva oja, koska siellä ui kivoja nappopäitä”, kirjoitti O. ”Lempipaikkani 
on Laivapuisto”, kirjoitti I. (Tuohistanhuan puistossa oli silloin vielä laiva.) Toki joku mainitsi 
oman kodin ja kirjastonkin ja olihan niitä lempipaikkoja muitakin. Ja kas, siinä kirjoittaessa 
taidettiin hienoisesti rakentaa myös kotipaikkaidentiteettiä.  
 

Viherlaaksolaiset ry. ja Kevättiedote-lehti jatkavat samoilla linjoilla: Tavoite on viherlaaksolai-
sen kotipaikkaidentiteetin vahvistaminen. Joidenkin  reitti on kulkenut  mutkien kautta, mutta 
nyt asutaan täällä, on mukava tuntea ihmisiä ja on tärkeää huolehtia yhteisistä asioista.  

Espoolaista kotipaikkaidentiteettiä  puolestaan vahvistanee  osallistuminen Valtakunnallisille 
kotiseutupäiville, jotka järjestetään Leppävaarassa 6.-8.8. 2015. Päivien teemana on Rakkau-
desta kotiseutuun. Tarjolla on runsaasti kaikille avoimia tapahtumia, joiden kautta espoolaiset 
voivat löytää uusia puolia omasta kotiseudustaan.  

 

Tarvitaan sekä juuret että siivet.  

Tässä lehdessä juurtumispohjaa viherlaaksolaisille tarjoaa jälleen kerran paikallishistoria, mie-
lenkiintoiset muistelujutut, joista kiitämme erityisesti haastateltavia Harald Kraatzia, Leena 
Pietarista ja Aarne Vanhasta. Siivet ovat sitä, että suuntaamme rohkeasti tulevaisuuteen ja 
toimimme sen hyväksi, että Viherlaakso on hieno paikka  myös 50 vuoden kuluttua. Se ei ole 
pitkä aika, tietävät ne, joilla ikänsä puolesta on perspektiiviä muistella  aikaa kymmeniä vuosia 
taakse päin. Miksi se olisi pitempi eteen päinkään? Juuri nyt vaikutetaan pitkälle tulevaisuuteen 
tämän seudun ympäristönsuojeluun, rakentamiseen ja palveluihin. 
 

Tervetuloa mukaan toimintaan ja tapahtumiin, seuraavaksi la 24.4. siivoustalkoisiin  ja linturet-
kelle ja  ke 6.5. viettämään  melkoisen musiikkipitoista Viherlaakso-päivää, jossa tällä kertaa 
on mukana peräti kolme yhtyettä, BEM-bändi, HelMetin enkelit ja  Punttisukki! 

 Casimir 
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Seija ja István Pesti  

 

Haastateltavana   
Harald Kraatz 

 

 Kiitokset muistoista!  

Harald Kraatz (s.1937) on asunut Viher-
laaksossa yli 70 vuotta. Siksi hänellä on 
arvokasta muistitietoa Viherlaaksosta. 
Saimme haastatella häntä Kauniaisissa, 
jossa hän nyt asuu vaimonsa kanssa. 

Lapsuudestaan Harald Kraatz kertoo, että 
hän piti kovasti koirista ja olisi halunnut, 
että heillekin olisi sellainen hankittu. Mutta 
isä ei siihen suostunut. Talossa oli kuitenkin 
lampaita. Niinpä Harald-poika otti yhden 
lampaan, sitoi hihnan sen kaulaan ja lähti 
kävelemään sen kanssa. Hän kulki pitkin 
nykyistä Lukiotietä ylös, sitoi lampaan ystä-
vänsä kodin aidanpylvääseen, leikki kave-
reidensa kanssa ja kun oli aika lähteä kotiin, 
hän käveli taas lampaan kanssa kotiin. 

Viherlaaksossa oli paljon tiheää metsää 
Kraatzin lapsuudessa, esimerkiksi nykyisen 
Viherrannan päiväkodin paikalla oli metsää. 
Nykyisten ”Viherkolmosten” eli Viherlaak-
sonrannan kolmen punatiilisen kerrostalon 
kohdalla kasvoi paljon saniaisia. Se oli oi-
vallinen pikkupoikien, myös Harald Kraat-
zin, intiaanileikkien paikka, koska saniais-
ten sekaan oli helppo piiloutua. 

Viherlaaksossa oli aikanaan myös sorvaa-
mo, jossa Kraatz kävi lapsena sorvauttamas-
sa mäkiautoonsa pyöriä. 

Myöhemmin samalla paikalla laaksolahte-
lainen Kajaslampi myi halkoja. 

Kraatz kävi kansakoulua entisen saippuateh-
taan tiloissa. Hän oli koulukiusattu, nimit-
täin hänen opettajansa kiusasi häntä, koska 
hän ei osannut kunnolla suomea. Hänen mu-
kaansa Kraatz puhui pelkkää siansaksaa. 
Usein kun joku ilkityö kävi ilmi, Kraatzia 
syytettiin siitä ja rangaistukseksi hän joutui 
juoksemaan koulun ympäri. Siihen aikaan ei 
ollut mahdollisuutta valittaa mihinkään kiu-
saamisesta. Mutta Kraatzin veljet hoitivat 
asian antamalla opettajan pojalle selkäsau-
nan! 

Koululaisten hiihtolenkki oli noin 10 km 
pituinen. Koulun pihasta suunnattiin Kara-
kallioon, siellä käännyttiin ja hiihdettiin ta-
kaisin Nuumäen matalikon kautta Lippajär-
ven rannalle, jatkettiin rantaa pitkin etelään, 
noustiin nykyisen Lukionahteen suuntaista 
Kuusisen mäkeä ylös ja palattiin koululle. 

Kraatzin veli on joutunut pikkupoikana kah-
den lapsen kuolemantapauksen todistajaksi. 
Ensimmäinen sattui lähellä nykyistä Viher-
laakson  koulua. Koulun  vieressä  oli silloin 
metsää.  Sieltä  veli  kuuli  valittavaa  ääntä.   

Syksyllä 2012  ryhmä viherlaaksolaisia  pää-
si tutustumiskäynnille  Kraatzin perheen  
silloiseen kotiin, oppaana isäntä itse, kuvas-
sa vas. Matti Metsärannan kanssa.  Artikke-
lin kuvat ovat tältä retkeltä. (Terttu Nurmi) 
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 Hän meni katsomaan ja näki siellä pojan 
suksineen maahan lyyhistyneenä. Siihen 
poika sitten kuoli ennen kuin veli ehti tehdä 
mitään. 

Toinenkin onnettomuus tapahtui talvella. 
Lippajärven pohjoisrannalla asuvilla lapsilla 
oli tapana tulla Viherlaakson kouluun hiih-
täen Lippajärven rantoja pitkin. Koillisran-
nalla oli silloin, kuten nykyäänkin kaislik-
koa, jonka lähistöllä jää on heikkoa. Kraat-
zin veli kuuli kerran avunhuutoja rannalta, 
mutta ei nähnyt ketään sakean sumun takia. 
Hän soitti poliisille, mutta poikaa ei ehditty 
löytää ajoissa. Heikko jää oli pettänyt hiih-
täjän alla ja hän oli hukkunut. 

Koska Kraatzin talo oli Lippajärven rannas-
sa, heillä oli uimapaikka lähellä. Vesi oli 
Kraatzin lapsuuden aikana niin kirkasta, että 
pohja näkyi toista metriäkin syvässä koh-
dassa. Silloin järvestä sai hyvin rapuja ja 
kalaa, ei tarvinnut muuta tehdä kuin laskea 
haavi veteen ja nostaa ylös.  

Veden laatu huononi vähitellen, koska lika-
vedet Kuttulammesta kulkeutuivat Lippajär-
veen. Myös Viherlaakson talojen jätevesiä 
johdettiin Lippajärveen. 

Sodan aikana, kun oli pommituksia, van-
hemmat käskivät lasten mennä alas saunal-
le. Aina he eivät ehtineet saunalle. Silloin 
he jäivät mäellä seisovan ison männyn koh-
dalle ja nojautuivat tiukasti  sitä vasten. 

Saksalaistaustaisen puutarhuri Müggen per-
he oli sodan päätyttyä internoitu ja määrätty 
luovuttamaan kaiken omaisuutensa. Niinpä 
naapurit - Kraatzit mukaan luettuna - päätti-
vät piilottaa heidän tavaransa. Niitä kätket-
tiin eri paikkoihin, esim. nykyisen Viherran-
nan päiväkodin kohdalle, joka silloin oli 
metsää. Müggen suuri kauppapuutarha oli 
Humiseva-kadun paikalla. Puutarhan erikoi-
suus oli hautausmailla käytetty koristeelli-
nen mahonia. Vanha herra Mügge asui ny-
kyisen Iltalan paikalla ja eli lähes satavuoti-
aaksi. 

Sota-aikana kaikki käyttökelpoiset autot 
vietiin armeijan käyttöön. Harald Kraatzin 
isä otti kuitenkin autostaan pyörät pois, pii-
lotti ne ja selitti, että ne oli varastettu. Niin-
pä heidän autoaan ei viety. 

Kraatzin veli lähti kerran keväällä Lippajär-
velle kanootilla Timo Korpivaaran kanssa. 
He meloivat järven luoteispuolella sijainnut-
ta jokea pitkin Pitkäjärvelle ja jatkoivat siitä 
etelään. Kuinka ollakaan, nykyisen Jorvin 
sairaalan kohdilla kanootti kaatui. Kraatzin 
isä sitten nouti likomärät pojat kotiin. Poiki-
en suunnitelma meloa merelle saakka meni 
mönkään. 

Tuohistanhuan  kohdalla oli kauppaneuvos 
Korpivaaran huvila sekä Joutsin kesäasunto, 
jonka Korpivaara muutti talviasuttavaksi  
talonmiehelleen.  Korpivaaran  väestösuoja  
on vielä olemassa. Se on Tuohistanhuan 

Kraatzin perheen pitkäaikainen kotitalo ”Villa 
Sparbössa” Lippajärven rannalta päin nähtynä. 
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rannanpuoleisen kerrostalon takana olevassa 
rinteessä. 

Kraatzin vanhempien muuttaessa Viherlaak-
soon linja-auto kulki Helsinkiin kaksi kertaa 
päivässä, kerran aamulla, kerran illalla. Vi-
herlaaksossa oli paljon helsinkiläisten huvi-
loita. 

Malmbergin tontti oli yli 2 hehtaaria. Se 
käsitti suurin piirtein nykyisen asunto-
osakeyhtiö Humisevanportin alueen. Viher-
laaksonrantatieltä erkaneva kävelytie oli 
silloin autotie. 

Lindroosin huvilan vieressä oli Helsingin 
Seurahuoneen omistajan  
”Nossiksen”  (Noschis) huvila. Myöhemmin 
Aromaa osti sen ja siihen rakennettiin puis-
to. Heidän teräsporttinsa on nyt Viherlaak-
sonrannantien alla. 

Nykyisen Tuohistanhuan kohdalla oli Jout-
sin tontti. Joutsilla oli ryynikauppa Helsin-
gissä.. 

Tuohistanhualta itään, nykyisen ”Vemplin” 
kentän kohdalla oli Santeri Salomaan, Vali-
on toimitusjohtajan huvila. Hänen tonttinsa 
ylettyi aina koulun mäelle saakka. Mäen 
Espoon kaupunki lunasti myöhemmin käyt-
töönsä. 

Harald Kraatz on Grännäsin huvilan (nyk. 
Laguna) entisen omistajaperheen  Kullber-
gin ystävä. Nils-Erik Kullberg on nyt 95-
vuotias. 

Villa Dalkullan ja Grannäsin huvilan välissä 
oli pieni matala talo, jossa asui Asser Walle-
nius. Hän ajoi nuorena 50-luvulla Eläintar-
han ajoja ja hänellä oli aina tapana ajaa For-
dillaan toinen käsi ulkona kyynärpää tuuli-
lasin ikkunanreunaan nojaten. 

Kallion päällä oli Lassilan huvila. Siinä toi-
mi vähän aikaa Viherlaakson Yhteiskoulu. 
Kraatzin veli kävi siinä koulua. 

Albert Wikberg rakensi nykyisen korjaamo-
rakenuksen v.1939-40 ja muutti edellisen 
korjaamonsa asunnoiksi. Vanhan korjaamon 
vieressä oli hänen asuinrakennuksensa. 

Silloisen Viherlaakson oppikoulun ja Viher-
kallion koulun välillä oli myös Kraatzin 
omistama tontti. 

Kraatzilla oli lapsena kahdenistuttava ratti-
kelkka. Hän otti kelkan linja-autoon, mat-
kusti Helsinkiin, meni Linnanmäelle, jossa 
oli jäärata, ja ajeli sitä alas. 

Gallträskiin johtavaa mäkeä hänellä oli 
myös tapana laskea kelkalla. 

Kraatz aurasi 12-vuotiaana Korpivaaran pet-
rolikäyttöisellä traktorilla esim. Gallträskiin 
johtavaa tietä ja sai palkaksi gallonan polt-
toainetta. Raskainta oli ketjujen paikalleen 
laitto talvella. 

Kraatzille ostettiin ensimmäinen auto v. 
1928. Se oli Chrysler-merkkinen. 

Ruuhkaa Kraatzin talon saunaran-
nassa! Välillä pysähdyttiin kuunte-
lemaan Harald Kraatzin  kertomia  
lapsuusmuistoja . 
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Historian havinaa viime vuosisadan alkupuolelta 

Herrasväen  huviloita Viherlaaksossa  

Lippajärven  jylhät rannat ja kauniit  maisemat ovat jo reilut sata vuotta sitten houku-
telleet rakentamaan tänne hienoja huviloita, joista useimmat on purettu kerrostalojen 
tieltä. Vanhoista huviloista ja tonteista löytyy mielenkiintoista tietoa Viherlaaksolaiset 
ry:n julkaisuista. Viereisen sivun tekstin pohjana on 30-vuotisjulkaisussa 1987 ollut ar-
tikkeli ”LIPPAJÄRVEN RANTA-ALUEEN  KIINTEISTÖT VUONNA  1930”, jonka 
laati Reino Lehtiniemi haastattelemalla Harald Kraatzia, Hugo Forsströmiä ja Eero 
Artmania.  Luetteloa on päivitetty ja siihen on poimittu lisätietoja Viherlaaksolaiset 
ry:n muista julkaisuista.  

Alla kartta, johon  mainitut vanhat rakennukset on lisätty suunnilleen paikoilleen. 

                                  Mikko Nurmi 

(Yhdistyksen vanhat julkaisut löytyvät  kotisivulta www.viherlaaksolaisetry.fi) 

Kartta-aineisto Affecto Finland 
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1.  Öllerin huvila, purettu. Öller oli rautatiehallituksen liikennepäällikkö. Samaan kiinteistöön kuulunut 
punainen asuinrakennus oli jäljellä kesään 2014 asti, jolloin se purettiin uuden talon tieltä. 

2.  Salomaan huvila, purettu. 

3.  Joutsin huvila, purettu, mutta portinpylväät ovat vielä jäljellä, nimi näkyy epäselvästi.  

4.  Korpivaaran huvila, purettu. Kolmen viimeksi mainitun huvilan alueella on nyt As Oy Lippalahti 
(Tuohistanhua 4). 

5.  Mäntysen huvila, jonka alun perin rakennutti Baecman-niminen merikapteeni 1910. Jussi Mäntynen 
oli tunnettu kuvanveistäjä ja professori. Mäntyseltä huvilan osti Harald Kraatzin isä v.1938. 

6.  Apteekkari Lindroosin huvila, joka sodan aikana on ollut suomalaisen kansakoulun käytössä, myö-
hemmin "Kesäpirtti" on ollut Helsingin kaupungin omistuksessa vuokrattuna Helsingin Hengitysyhdis-
tyksen kesäkodiksi. Nyt tontti on varattu SATO-Asunnot Oy:lle.  

7.  Müllerin, (myöhemmin Malmbergin) huvila, purettu, oli As Oy Humisevanhovin talojen alueella. 

8.  Noschisin huvila, purettu, oli Pirunbackan (nykyisen uimarannan tien) ja Kesäpirtin välissä,  nykyi-
sen As Oy Humisevan paikalla. Noschis oli kauppaneuvos kuten Kuusinenkin. 

9.  Kuusisen tontti, Pirunbackan tien toisella puolella oleva rakentamaton tontti. Kalle Kuusinen  omisti 
myös muita maa-alueita ja mm. lahjoitti tontin Viherlaakson yhteiskoulun rakentamista varten. 

10.  Honkavaara ja Lepola nykyisten As Oy Lippapuiston ja As Oy Säästökehän alueilla, purettu, jäl-
jellä vain alhaalla rinteessä olevat ”Pilvilinna” ja rantasauna, jotka nyt ovat Säästökehän (Viherlaakson-
ranta 10) käytössä. Lepolassa asui mm. kuvanveistäjä Matti Haupt. Viimeksi Honkavaara ja Lepola oli-
vat 1947-64 KELA:n henkilökunnan virkistyspaikkana.  

11. Punaisen  Ristin  tontti, jolla iso ja pieni  kesämaja  ja talonmiehen asuinrakennus, purettu 1964. 

12.  Penttilän huvila. Linnamainen huvila oli  arkkitehti Vilho Penttilän 1900-luvun alussa rakennutta-
ma ja sijaitsi nykyisen Villa Lyhteen kohdalla. Penttilä sai surmansa sisällissodassa, ja omistajavaihdos-
ten jälkeen tila siirtyi 1933 Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Salamalle kurssi- ja virkistyspaikaksi. Pu-
rettu 1960-luvun lopulla. Vain 1950-luvulla rakennettu ”Lippalinna” (nyk. Omnia) on jäljellä. 

13.  Österberg, kaksi rakennusta Viherlaaksonrannan ja Törmäniityntien risteyksen kohdalla. Purettu. 
Kauempana tiestä ollut talo purettiin vasta 1990-luvulla Studiotec Oy:n tieltä. 

14.  Väinölän rakennukset toimivat pitkään Pelastusarmeijan vanhainkotina. Päärakennuksen omisti 
alun perin laulajatar Margareta Zilliacus. Talot purettiin uuden Väinölä-kodin tieltä v. 2012.  

15.  Kullbergin huvila, rakennettu 1927, nykyinen ravintola Laguna, oli 1950-luvulla USA:n suurlähe-
tystön kesänviettopaikka, American Club. Ravintolana 1970-luvun alusta alkaen. 

16.  Professori Lassilan v. 1930 rakennuttama huvila, Aavekallio, on jäljellä. Huvila toimi 1940-luvulla 
koulukäytössä ennen yhteiskoulurakennuksen valmistumista. 

17.  Pertamon ja Heikkilän talot. Alueella oli myöhemmin mm. kodinhoitajaopisto sekä Viherkoti, 
jonka tiloissa 2014 alkaen toimii muistipalvelukeskus. Alkuperäisistä rakennuksista on vielä jäljellä 
”Valkolinna”, suojeltu rakennus, nykyisin Espoon kaupungin omistuksessa. 

18.  Dalkulla, arkkitehti Lars Sonckin 1923 piirtämä huvila, siirtyi 1933 Sonckin omistuksesta 
Eugen Petersenille ja myöhemmin Helkama Oy:lle.  
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Blåsippor är blåa. Våren kommer, våren går.  
                          Henrik Kekäläinen 

Det var en gång en påskhare som bodde    
i ett träd.   Benjamin 

Soliga hälsningar från  

Karamalmens skola, 3a 

NU ÄR DET VÅR, ALLTING BÖRJAR  BLOMMA          
OCH VÄXA. TRÄDEN FÅR LÖV, GRÄSET BLIR     
GRÖNT OCH ALLTING BLIR FÄRGRANT. Joakim  

Våren kommer med mycket liv. Den tjocka kalla isen      
smälter bort. Fåglarna flyttar tillbaka och börjar kvittra. 
Blommorna kommer och blir färggrannare och  färg-
grannare. Djuren vaknar, solen skiner, vad skönt                   
att det har blivit vår.                          Sandra Leijon Blommor är röda blommor är blåa. 

Solen är gul och våren är skön. 
                Edvin Hämäläinen 

Påsken är kul när man får äta påskägg och           
fåglarna kommer tillbaka. Och när alla djur       
vaknar ur sin vintersömn. Snön smälter bort        
och sommarn kommer tillbaka.  Elliot 

Våren kommer, allting bommar, det blir varmare 
väder. Solen skiner, blommorna doftar gått. Ida 

 

Våren är rolig. Våren är varm. Våren är 
grön och våren är solig. Casimir 
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Våren kommer med ett smäll. Isen och snön          
smälter. Blåsipporna kommer fram. Det blir grönt,    
det blir gult. Allting är fint.    Roger Eklund 

Nu kommer  våren. Blom-
mor och träd börjar växa. 
Fåglar kommer tillbaka.   
Barnen leker ute och plockar 
blommor.                                 
          Amelie Granholm 

                                    

Det var en gång en livräddnings-
båt som fiska upp människor 
som hade drunknat!  Oliver 

Våren finns i luften. 
Luften är varm. 
Träden börjar växa. 
Snart är det sommar. 

 

             Lucas Kullberg 

Våren kommer och blommorna blommar.  Solen 
skiner och det blir varmare väder. Lina Odenwall 

På våren blir alla glada. Det 
börjar blomma nya äppelträd. 
Och det börjar växa växter.   
        Mia 

Nu är våren kommen. 
Blommor och träd  
blommar. Blå himmel 
och blått hav. 
Det blir varmare och  
varmare varje dag.   

        Vilja 

Pöppöna plockar blommor och solen skiner. 
Pöppona ser ett träd som är fint.   Roope 

 3a 
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Wikbergin  vanha korjaamorakennus  on  viime aikoina ollut tavallista enemmän julkisuuden va-
lokeilassa.  Lehtijuttujen aiheena on ollut Viherlaaksolaiset ry:n vuoden 2013 lopulla tekemä  raken-
nuksen suojeluesitys,  jonka menestyminen tosin näyttää tässä vaiheessa erittäin epävarmalta.  Ra-
kennus sijaitsee osaksi liikennesuunnittelualueella ja kunnoltaan se on arvioitu korjauskelvottomaksi.  
Mutta vielä ei ole sanottu viimeistä sanaa...  

Viherlaaksolainen vaikuttaja, talousneuvos 
Albert J. Wikberg syntyi v.1892. Hän oli paik-
kakunnan kehittäjä ja seurasi alueemme asioita 
lähes kuusikymmentä vuotta  asuen 1900-luvun 
alussa 40 vuoden ajan Viherlaaksossa. Hänellä  
oli merkittävä rooli myös Viherlaakson yhteis-
koulun alkuvaiheissa.  

Albert Wikberg perusti oman korjaamoliikkeen 
ensin kotinsa tontille, joka sijaitsi likimain ny-
kyisen Alepan yläpuolisessa rinteessä. Yrityk-
sen toimenkuvaan kuuluivat mm. peltityöt, vesi- 
ja lämpöjohtotyöt sekä moottorien ja autojen 
korjaus.  

Nykyisen, punatiilisen verstasrakennuksen hän 
rakennutti v.1939. Saman vuoden syystalvella 
alkoi talvisota. Tuolloin korjaamokiinteistö otet-
tiin puolustusvoimain käyttöön. Uusi korjaamo-
rakennus naamioitiin kalkituksella ja katolle 
sijoitettiin puita, ettei sitä voitu havaita viholli-
sen pommikoneista. Rakennus aidattiin ja sitä 
vartioitiin tehokkaasti. Armeija teki verstaan 
yläkerrassa mm. viestintävälineitä ja alakerrassa 
tehtiin kytökaasulaitteita (puukaasu). Polttoaine-
pulan vuoksi puukaasuautoja jouduttiin käyttä-
mään aina  50-luvun  alkuun  asti.  Korjaamosta 
vastannut upseeri asui sodan ajan vuokralaisena 
Wikbergien kodissa. 

Uusi näkökulma korjaamokeskusteluun: 
Haastateltavana A.J. Wikbergin tyttärentytär Leena Pietarinen 

Valokuva Leena Pietarisen   kokoelmista. 
Bensiininjakelukioski oli rakennettu 1952  
ja purettiin 1958.   

Sodan jälkeen Wikbergin korjaamon toiminta 
keskittyi pääasiassa moottoreiden ja autojen 
korjaukseen. Tällä alalla Albert Wikberg teki 
elämäntyönsä ja myi myöhemmin korjaamora-
kennuksen Espoon kaupungille.  Tiloissa toimi 
sitten kaupungin vuokralaisena mm. Shellin 
huoltoasema ja Espoon Autopalvelu. Kaupunki 
ei ole viime vuosikymmeninä osoittanut varoja 
vanhojen kiinteistöjen kunnossapitoon, josta 
johtuen tämäkin nyt tyhjillään oleva arvokiin-
teistö on päässyt rapistumaan. 

Talousneuvos Wikbergin tytär Tuija Pietarinen 
ja tyttärentytär ovat antaneet arvokkaita tietoja 
menneistä ajoista Viherlaaksossa. Heiltä olem-
me saaneet vanhoja valokuvia korjaamoraken-
nuksesta  sekä ympäristöstä. Heidän toiveensa 
on, että korjaamorakennus voitaisiin suojella ja 
saada hyödylliseen käyttöön. 

Viherlaaksolaiset ry on halunnut säilyttää van-
han kiinteistön ja hakenut sille suojelua. Hanke 
ei ole toistaiseksi edennyt Espoon kaupungin 
päätöksissä, vaikka sillä on  puolustajia poliitti-
sissa piireissä sekä museoviraston taholla. Ai-
noa mahdollisuus lienee se, että löytyisi raken-
nuksen perusparannuksesta kiinnostunut ostaja. 

 

                    Veikko Uusitalo 
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Kytökaasuauton polttoaineena   
olivat lankarullat! 

Alpe (Albert Wikberg) ajeli nuorena miehenä 
kytökaasuautolla kilpaa 1920-luvulla Kaivo-
puistossa sekä Bembölen suoralla muiden 
miesten kanssa! Puisia lankarullia he hakivat 
myös 1930-luvulla Heinolan läheltä ja niitä 
polttamalla saatiin puukaasua, jolla moottori 
toimi. Wikbergin perhe ajoi myös Nuuksion 
mökille Vuohilammelle tällä autolla. Välillä 
aina piti pysähtyä ja kouhia tulta ettei se sam-
munut, kertoi äitini.  

 Leena Pietarisen kotialbumista 
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Kurkijoelta  Kavallinpeltoon 

Aarne Vanhanen syntyi Kurkijoella 1932. 
Isä oli ammatiltaan seppä, kädentaidoistaan 
tunnetussa suvussa oli seppiä monessa pol-
vessa. Lähin taajama oli Elisenvaarassa, jo-
ka oli tärkeä rautatien risteysasema. Se oli 
talvisodankin aikana usein pommitusten 
kohteena. Rauhan tultua jouduttiin koti 
Kuuppalankorvessa jättämään, mutta takai-
sin palattiin jatkosodan aikana. Aarne ei 
unohda isän kuolinpäivää 20.6.1944. Elisen-
vaaran asemaa kohtasi koko sodan tuhoisin 
pommitus, kun asemalla seissyt siirtoväkeä 
kuljettanut juna joutui neuvostoliittolaisten 
ilmahyökkäyksen kohteeksi. Kuolonuhreja 
oli noin 140, valtaosa naisia ja lapsia. Aarne 
Vanhasen isä oli työssä radanvarren pajassa 
lähellä veturitallia. Isä kuoli pajan viereen 
sirpalesateeseen. Vain kello säilyi ehjänä.  
Evakkotaipaleelle perhe joutui  lähtemään 
saman vuoden elokuussa. Kaksitoistavuoti-
as Aarne isoisänsä kanssa lähti vasta syys-
kuun alussa päätyen ensin Ilmajoelle. Muu 
perhe löytyi lopulta Ylistarosta. Siellä Aar-
ne jatkoi koulunkäyntiä. Vuoden, parin mit-
taista Ylistaron aikaa hän muistelee elämän-
sä parhaana, talonväki oli hyviä ihmisiä. 
Aarne oli mukana talon töissä, oli paime-
nessa ja oppi hoitamaan hevosia. Pohjan-
maalta Aarne kulkeutui Espooseen 1946, ja 
hänen  koulunkäyntinsä jatkui kahden  vuo-
den ajan Mäkkylässä ammattioppilaitoksessa. 

 

Muu perhe tuli Espooseen vasta 1948 koti-
talon valmistuttua. 

Evakoiden asuttaminen oli sotakorvausten 
ohella valtiovallan suurimpia haasteita so-
dan loputtua.   Asuttamista varten säädettiin 
1945 maanhankintalaki. Sen perusteella val-
tio oli Viherlaaksosta Kavallin taloa ympä-
röivistä maista osoittanut rintamamiehille ja 
heidän perheilleen 10 tonttia.  Osa tulijoista 
oli Karjalan evakoita kuten Vanhaset tai 
Kovaset, jotka olivat saaneet tontin korva-
uksena Karjalaan jääneestä tilasta. Osa oli 
taas Porkkalasta evakuoituja perheitä kuten 
Sundströmit ja Lönnbergit. Itse Kavallin 
päärakennus  (nykyisen Karhukallion las-
ten- ja nuorisokodin paikalla) oli  pihapiirei-
neen sodan jälkeen joutunut neuvostoliitto-
laisomistukseen, ja sen vuokrasi ja myö-
hemmin osti Suomen Naisten Demokraatti-
nen Liitto. Kavallista tuli Päiväkumpu-
niminen täysihoitola, jossa järjestettiin mm. 
äitileirejä. Vuonna 1956 SNDL myi paikan 
Espoon kaupungille. 

Kavallin rintamamiestalot rakensi Ahke Oy. 
Taloja oli kolmenlaisia. Pienimmässä, kuten 
Kovasella,  oli iso olohuone, keittiö ja por-
taat yläkertaan. Vanhasen talo oli kooltaan 
keskimmäistä tyyppiä, ja siinä oli kaksi 
huonetta ja keittiö sekä rakentamaton ylä-
kerta. Kolmas talotyyppi oli edellisiä isom-
pi.  Vanhasen talo valmistui 1948. Kaikki 
seitsemän henkeä asuivat aluksi samassa. 
Yläkerta saatiin käyttökuntoon kaksi vuotta 
myöhemmin, mutta sen saivat käyttöönsä 
Tukiat palkaksi puutavarasta ja rakentami-
sesta. Omaan käyttöön yläkerta saatiin noin 
vuonna 1954. Raha oli tiukassa, kaikki lii-
kenevä oli tuotava kotiin, jotta velasta sel-
vittiin. 

Rajantakaisesta Karjalasta evakkotaipa-
leelle lähteneiden kertomuksia on saatu 
lukea lehdistä tai kuulla televisiosta, mut-
ta monille ne ovat elettyä elämää, oman 
perheen karua tositarinaa. Aarne Vanha-
sen ja hänen  äitinsä  ja sisarustensa pit-
kä kierros johti lopulta uudelle kotiseu-
dulle Viherlaaksoon. 

Aarne Vanhasta haastattelivat Jouko ja Ritva Kostamo  
Aarnen sukulaisten  Pirkko ja Matti Mäenpään kanssa.  
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KAVALLIN ALUEEN  
KAUPAT 

Kavallin tontit olivat osaksi savisella pellol-
la, joka kasvoi pajua. Savea oli paikoin 14 
metrin kerros. Talot perustettiin n. metrin 
syvyydessä olevan hiekkakerroksen päälle. 
Lahtien 1953 rakennetun talon perustuksena 
olivat suuret kivet. Routa nosteli taloja, ja 
niitä jouduttiin korjailemaan. Tarvikkeita 
ajettiin enimmäkseen hevospelillä. Aarne 
ajoi paljon kuormia. Tie talojen edessä oli 
vain kärrypolku, joka erkani valtatieltä. 
Kunnon tie tehtiin vasta 1959 Peltotien ni-
misenä. Nykyinen Kavallinniitynkuja nou-
dattaa sen linjausta, mutta ei enää ylety Tu-
runtielle asti. Turuntien varrella olevista rin-
tamamiestaloista on jäljellä enää Haikosen 
talo, jossa nyt on eläinlääkäriasema. Muut 
on purettu, ja tilalla ovat kirjapainon ja 
muuttoliikkeen rakennukset.       Toim. M.N. 

Maatalousministeriön asutusasiainosaston 
toimesta rakennusfirma AHKE OY rakensi 
1940-luvun  loppupuolella Kavallin alueelle 
mm. rintamamiehille ja sotaleskille pieniä 
taloja. Suurin osa oli samanlaisia.  

Alueella oli jo silloin kaksi kauppaa. 1930-
luvalla oli perustettu Käldin sekatavara-
kauppa, jossa oli leipomo yläkerrassa ja jos-
sa myös valmistettiin limonaadia ja jäätelöä. 
Kauppa sijaitsi Kannelsalon läheisyydessä, 
Helsingintien ja Juusintien kulmassa. Toi-
minta lopetettiin 19.9.1970.  

"Pikku-Elanto", vuonna 1936 aloittanut pie-
ni kauppa, oli nykyisellä Kavallinkujalla 
Soinisen talon vieressä. Siellä myytiin mai-
to- ja lihatuotteita. Myymälä siirtyi myö-
hemmin Helsingintielle rakennettuun kiin-
teistöön. Nykyisin se on Huhta Oy:n kiin-
teistö. 

Turuntien varrella toimi Haikosen sekatava-
rakauppa 1950-luvulla. Kauppa ei kuiten-
kaan menestynyt kovin kauan. Nykyisin 
kiinteistössä toimii eläinlääkäriasema. 

 Pirkko Mäenpää 

Vanhasen, nyk. Mäenpään talo 
valmistui v. 1948. Rakennus-
mestari oli Hammar. Veranta 
on rakennettu myöhemmin. 

Kartan pohjana  alue-
kartta vuodelta 1947 
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Viherlaakson apteekki 
Viherlaakson ostoskeskus, 
Viherlaaksontori 5, 02710 Espoo 

Puh. 09 - 8492750 

Palvelemme 
Ma - pe  8.30-19.00 
La  9 - 15 

Viherlaakson  
 apteekkilaiset  

toivottavat 
hyvää kesää! 
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Suomen Punaisen Ristin Kehä-Espoon 
osasto on monipuolinen ja pitkäikäinen. 
Toimintaa löytyy kaiken ikäisille. Osaston 
pääasiallinen toimitila – Raitin Pysäkki – 
löytyy Leppävaarasta. Raitin Pysäkillä ko-
koontuvat osaston monet eri toimintaryh-
mät. Arkipäivisin se toimii vapaaehtoisten 
voimin matalan kynnyksen kohtaamispaik-
kana alueen asukkaille. Iltaisin ja viikonlop-
puisin Raitin Pysäkillä pidetään koulutuksia. 

 

Martiina Lahti:  

 

Punainen risti vaikuttaa  
Suur-Leppävaaran alueella  

teluissa ja muissa toiminnoissa. Lisäksi 
koulukummit pääsevät mukaan koulun ret-
kille ja juhliin. Koulukummit ovat tärkeä 
osa koulun arkea, ja siksi myös vapaaehtoi-
sia koulukummeja tarvitaan joukkoon lisää. 

Osaston muita toimintaryhmiä ovat muun 
muassa ensiapuryhmä, ensihuoltoryhmä, 
ystäväryhmä sekä läksykerho. Ensiapuryh-
mä kokoontuu viikoittain Raitin Pysäkille 
harjoittelemaan ensiapu ja -huoltotilanteita 
yhdessä osaston ensihuoltoryhmän kanssa. 
Lisäksi ensiapuryhmän vapaaehtoiset osal-
listuvat erilaisten tapahtumien, kuten kon-
serttien, messujen yms. ensiapupäivystyk-
siin. 

 

Ystäväryhmä kerää sananmukaisesti ystävät 
yhteen. Ystäväryhmä kokoontuu kerran 
kuussa vaihtamaan kuulumisia ystävien 
kanssa, käy retkillä ja virkistäytyy yhdessä.  
Läksykerhot toimivat Postipuun ja Ruusu-
torpan kouluilla. Läksykerho toimii kerran 
viikossa. Kerhon aikana vapaaehtoiset avus-
tavat ja tukevat lapsia läksyjen teossa. 

Kehä-Espoon osaston toimintaan ovat terve-
tulleita kaiken ikäiset. Vapaaehtoistyö on 
palkitsevaa ja merkittävää työtä. Uudet va-
paaehtoiset tuovat ryhmään uutta intoa ja 
voimaa. Tervetuloa mukaan! 

Lisää Kehä-Espoon osastosta ja sen toimin-
nasta voit lukea osaston kotisivuilta osoit-
teesta  
www.keha-espoo.punainenristi.fi 

Viherlaakson alueella ja sen läheisyydessä 
Kehä-Espoon osasto vaikuttaa myös aktiivi-
sesti. Viherlaakson palvelutalolla kokoontu-
va vapaaehtoisten ohjaama seniorikerho an-
taa vertaistukea, sekä pitää mielen ja kehon 
virkeänä laulun, jumpan ja jutustelun voi-
min. Seniorikerhossa vierailevat asiantunti-
jat ovat mukava lisä kerhon arkeen. 

Auroran koululla toimivat vapaaehtoisina 
koulukummit, jotka ovat mukana koulun 
arjen tapahtumissa, auttaen läksyissä, askar-

Kuva Petteri Kivimäki 

Kuva: Martiina Lahti 
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Ennen remonttia luimme Töölöläi-
nen-lehdestä artikkelin otsikolla Huijareita 
haalareissa.  Siinä Merja Hautakangas 
kirjoittaa:”Jos haluat säpinää hiljaiseen 
hetkeen, mainitse sana ”remontti”.  Johan 
virkistyvät kaikki kuuloetäisyydellä olevat 
ihmiset. Ällistyttävät tarinat kuultuasi et 
ikinä remontoisi. Sanaan ei voi luottaa, 
edes sopimukset eivät pidä, budjetti paisuu, 
aikataulut pettävät, iso osa urakasta lasku-
tetaan lisätöinä ja jos niitä ei ole, niin jär-
jestetään. Jälki on huonoa ja huolimatonta. 
Työmaasotkut leviävät porraskäytäviin, ri-
kotaan hissit, naarmutetaan seinäpinnat 
kaikkialla missä kuljetaan. Vakuutusvastuu-
ta selvitettäessä käy ilmi, että uuden tilaaja-
vastuulain mukaan remontin teettäjä on 
vastuussa kaikesta muusta paitsi työn suo-
rittajan kolmannelle osapuolelle aiheutta-
mastaan vahingosta. Olisi pitänyt ottaa ra-
kennusaikainen vakuutus. Kuulemma viisas-
ta, kun niin paljon kelvotonta sakkia heiluu 
ammattilaisten haalareissa.”  

(Töölöläinen, 2013, 16.2.) 

Merja Hautakankaan oheisessa artikkelis-
sa kirjoittamat kauhuskenaariot toteutui-
vat lähes kirjaimellisesti yksittäisen se-
nioriasukkaan elämässä. Pulmakohdiksi 
nousivat seuraavat asiat: 

Kerhohuonekin piti tyhjentää! Suurin osa 
kierrätettävistä kirjoista hävitettiin! 

Seniori oli usein neuvoton, minne muuttaa 
putkiremontin ajaksi, jos ei ollut lapsia tai 
sukulaisia, joiden apuun voi tukeutua. Ahdis-
tus vain kasvoi, mitä lähemmäs putkiremontin 
alkua aika kului. 

Sitten  alkoi vintin ja kellaritilojen tyhjentä-
minen. Tämä homma ei sopinut ikääntyneelle, 
vaan täytyi hankkia ulkopuolista apua. 

Sitten ikääntynyt oli kimpsuineen ja kampsui-
neen pakkaamisen keskellä. Siinäkin touhussa 
tarvittiin ulkopuolista apua. Ahdistus ja väsy-
mys vain lisääntyivät. Muutamat ikääntyneet 
talon asukkaat eivät päässeet muuttoon saak-
ka: voimat uupuivat jo ennen sitä, he sairas-
tuivat, joutuivat sairaalahoitoon tai sitten jopa  

Toista putkiremonttia  
en halua enää koskaan!  

Pirkko Liikanen: 

Meillä Viherlaaksossa on ollut putkire-
montti kaikkine kauhuineen. Remontti al-
koi jo toukokuussa 2013 ja jatkui aina hei-
näkuuhun 2014. Loppulasku maksettiin 
vasta joulukuussa 2014. Jouduimme muut-
tamaan evakkoon, kuka minnekin, mutta 
ainakaan emme voineet asua putkiremon-
tin aikana omassa kodissamme. Muutamat 
talon asukkaista lähtivät kesämökeil-
leen,  palvelutaloihin, vuokrakämppään tai 
ulkomaille remontin ajaksi tai ainakin 
osaksi aikaa.  
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kuolla kupsahtivat. Eipä tarvinnut enää 
muuttoautoja tilata, muiden oli silloin hoi-
dettava asiat.  

Evakkoaika sujui melko mukavasti, ja oli 
ilo päästä palaamaan omaan kotiin putkire-
montin jälkeen. Pettymys oli kuitenkin mo-
nen asukkaan kohdalla suuri, kun putkire-
montin yhteydessä tehdyt, pakolliset muu-
tokset eivät pitäneetkään paikkaansa.   

Oli etukäteen pyritty huolehtimaan asunnon 
esteettömyydestä ja turvallisuudesta. Koro-
tettuja WC:itä ei oltu tehty, vaikka niistä 
laskutettiin erikseen. Yksiöiden kylpyhuo-
neissa WC:n paikkaa oli muutettu siten, että 
40 cm:n pesukoneen paikaksi oli raivattu 60 
cm:n tila, jolloin suihkutilaa jäi alle vaadit-
tujen mittojen. Hajuhaitat WC:ssä, kylpy-
huoneissa ja porraskäytävissä olivat myös 
yllätys. Ylimääräisiä koloja ja lommoja löy-
tyi niin seinistä kuin lattioista jne. 

Luottamus taloyhtiön valitsemaan putkire-
montin projektipäällikköön ja taloyhtiön 
hallituksen päätöksiin menetti tyystin mer-
kityksensä. Projektipäällikköä ei näkynyt 
silloin kun häntä tarvittiin esim. erilaisissa 
tarkastuksissa. Koska asukkaat eivät kos-
kaan saaneet nähtäväkseen taloyhtiön halli-
tuksen hyväksymiä ja allekirjoittamia sopi-
muksia pääurakoitsijan ja muiden virallisten 
putkiremonttia hoitavien tahojen kanssa, 
asukkaalla ei ollut mitään mahdollisuutta 
tarkistaa sopimuksesta ja tukeutua sopimuk-
siin, jos asiat menivät omassa asunnossa 
pieleen.  

Putkiremontit ovat kovaa taloudellista peliä, 
jossa senioriasukkaan usko moniin asioihin 
pettää helposti. Siitä huolimatta niistä on 
selvittävä kuin sodassa oltaisiin.  

Kuvat ja teksti:  

Pirkko Liikanen, Toimivat Seniorit ry 
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Uusi myymäläpäällikkö 
Viherlaakson Alepaan 
Alepassa pyörii sen verran henkilökun-
taa, että asiakkaista tuskin monikaan on 
ehtinyt huomata, että  liikkeen johtoon 
on astunut uusi mies, Lassi Kyllönen. Tu-
tustumme häneen muutaman pikakysy-
myksen verran: 

 

Miten tiesi johti tänne? 

Edellinen myymäläpäällikkö siirtyi uusiin tehtä-
viin ja huomasin työnhakuilmoituksen. Työko-
kemusta on jo neljästä liikkeestä  tätä ennen ja  
myymäläpäällikkönä olin myös edellisessä pai-
kassani, joka oli Sturenkadulla. On täällä kyllä 
aika erilaista… 

Onko Viherlaakso sinulle ennestään tuttua 
seutua? 

Eipä juuri. Ohi olen ajanut matkalla Espoon 
Akilleksen iltarasteille.  

 

Mitkä ovat Alepan valtit kilpailussa lähiym-
päristön markettien kanssa? 

Alepa on helppo, lähellä, nopea, pitkään auki ja 
kokoluokkansa liikkeistä halvin. 

Tuotevalikoimakin  riittää sekä pyhään että ar-
keen, myyntiartikkeleita on n. viisi ja puoli tu-
hatta. 

Minkä verran myymäläpäällikkö voi vaikut-
taa tuotevalikoimaan?  

Hyllytila asettaa tietysti omat rajoituksensa, 
mutta toiveita otetaan toki vastaan ja lähetetään 
eteenpäin. Jos tuote on S-ryhmän valikoimissa, 
saattaa hyvinkin onnistua.  

Kuinka paljon täällä on henkilökuntaa? 
Kaikkiaan 15 henkeä.  

Mitä harrastat, jos jää aikaa?                   
Suunnistan ja kokkailen vaimolle. 

 

Kiitos haastattelusta!                 Terttu Nurmi 
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ERIKOISHAMMASTEKNIKKO 

HEIKKI SALMELA 

AJANVARAUS 

040-7090278 

Proteesit 

Pohjaukset 

Korjaukset  

Myös kotikäynnit 

 

VIHERLAAKSON OSTOSKESKUS 

WWW.HAMMASTEKNO.FI 
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Tänä vuonna kaikkien Viherlaakson Peurojen yhteinen lippukuntaretki  
oli merirosvohenkinen ja se järjestettiin perinteisesti tammikuussa, Märkiön piraattisaarella 
Kiljavan tuntumassa, Karmean Carolinen ja hänen miehistönsä seurassa. Viikonloppuun si-
sältyi matka merirosvolaivalla saarelle, yöpyminen laivalla, jännittävä kolikkojahti ympäri 
saarta ja paljon muuta hauskaa yhdessä tuttujen ja vähän tuntemattomampienkin partiokave-
reiden kanssa.  

Kyökin kokeneet kokit loihtivat maukasta, toisinaan pekonipitoistakin sapuskaa merimiehil-
le. Karmean Carolinen isoisoisän kultarahat olivat räjähtäneet ympäri saarta ja palauttaak-
seen ne, merirosvomme suunnistivat hurjassa viidakossa etsien rahoja. Rahat palautuivat  oi- 

Hiio-hoi! kuului Viherlaakson Peurojen  retkellä 

Teksti:  Alyssa Friman,                          
Noora Mäkelä,                     
Sonetta Roto 

kealle omistajalle, ja laiva saatiin korjattua lähtö-
kuntoon. Illan päätteeksi pidettiin pienet pirskeet, 
jossa näimme esiintyjiä kaikilta aloilta. Retki hui-
pentui yökasteeseen viimeisenä yönä, sillä vieraat 
merirosvot hyökkäsivät alukseen. Retki oli unohtu-
maton ja mukava kokemus kaikille sudenpennuista 
johtajiin asti. 

Peuralauma on kokoontunut laivan 
saliin kuuntelemaan kapteenin oh-
jeistusta. Etualalla Kaisa Koivisto 
ja Roosa Turkia.  

Kuva: Laura Koivisto 

Karmean Carolinen aarrekartta johdatteli peura-
merirosvot ympäri saarta kinkkisten tehtävien ää-
reen, ja kaikki kadonneet kultarahat löytyivät! 

Kuva: Kaisa Koivisto 



24  

 

Liikenneturvaa kadunylityk-
seen koulun alkaessa 
 

Viherkallion koulun Koti ja koulu  -yhdistys  
haastaa  vapaaehtoisia aikuisia turvaamaan 
koululaisten  kadunylitystä 12-14.8. eli  en-
simmäisinä koulupäivinä kesäloman loput-
tua. Kadunylityspaikkoja, joihin ohjausta 
kaivataan, on kuusi ja kuhunkin tarvitaan 
kaksi henkilöä. Koulu alkaa näinä päivinä 
klo 9, ja risteyksissä oltaisiin vain puoli tun-
tia, klo 8.30-9.00. Nämä ”Lollipop Ladies”, 
niin kuin heitä Englannissa kutsutaan, tun-
nistaa turvaliivistä ja opaskyltistä. Tehtävä 
sopii tietenkin yhtä hyvin  miehille. 

Jos tunnet tehtävän omaksesi, ilmoittau-
du mielellään jo toukokuussa, vaikkapa 
Viherlaakso-päivän toritapahtumassa! 

Yhdyshenkilö Terttu Nurmi p. 0503505642 

Liikenne Lähderannantiellä on kasvanut valtavasti, kun Lähderantaan on tullut paljon lisää 
asutusta. Monet kuljettajat ajavat hyvin liikennesääntöjen mukaan. Kiitos heille, kun päästä-
vät sauvakävelijänkin rauhassa tien yli. Mutta ne hosujat, jotka ajavat tuhatta ja sataa välittä-
mättä kenenkään hengestä! Esittäisin heille hiljennysvaatimuksen, liikennevalon tai varoi-
tuksen Kahisevantien jatkeena olevan kevytväylän käyttäjistä tarpeeksi aikaisin. Päiväsai-
kaan vanhukset, koululaiset ja päiväkotilapset käyttävät tuota vaarallista Lähderannantien 
ylitystä. 

Turvallisia kävelyitä kaikille  toivoo  Hilkka Pihlman Kahisevantieltä 

Vaarallinen Lähderannantie! 

Kuva  Hilkka Pihlman 
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Eduskuntavaalipaneeli  ja vuosikokous Logenilla 

  HelMetin Enkelit  ja  EUROPROKKIS  6.5. klo 18.00 
Kirjaston palveluiden monipuolisuutta on usein ällis-
telty, olkoon lainattavana vaikka luistimet tai ompe-
lukone, mutta tätä ei ole ennen tullut vastaan:  

Nytpä lainataankin kirjastosta bändi!   

”Meillä on sellanen kevättuulen 
keveä työkalusto - eli periaatteessa 
akustinen kvartetti (siihen tulee 
kuvan karjujen lisäksi yksi huilisti-
daami, joka ei päässyt kuvaan): 
Kontrabasso, key-board (josta saa 
pianon, jouset ja urut), banjo/
akustinen kitara ja se huilu. 

Pikkusen uusin, raikkain sovituksin 
siis mennään - ja konseptinamme 
on yleisön kanssa valmistautua 
Wieniin lainaamalla yleisöstä bändi-
karaokesolistia tai saamalla Viheri-
päivän yleisökuoro kokonaan solis-
tiksemme! Siinä väleissä juttelem-
me kaikkea Euroviisuista ynnä 
muustakin! Eli tällaista varmaan 
aika lailla monelle uutta konseptia!” 

Viherlaaksolaiset ry:n järjestämään vaalipaneeliin osallistuivat vas. Arja Juvonen, PerusSuom., Inka 
Hopsu, Vihreät, Henrik Vuornos, Kok., Ester Laato, KD, Johanna Värmälä, SDP, Seppo  Särki-
niemi, Kesk., Jukka Karhula, Vas. ja Stig Kankkonen, RKP.  Keskustelua ohjasi tottuneesti Matti 
Metsäranta. Lehden ilmestyessä vaalien tuloskin on jo selvillä. Onnittelut valituille ja parhaat kiitok-
set osallistumisesta muillekin, jotka arkityönsä ohessa jatkavat mm. kunnallisissa luottamustoimissa!  

Vaalipaneelin jälkeen pidetyssä Viherlaaksolaiset ry:n vuosikokouksessa uudeksi jäseneksi hallituk-
seen tuli valituksi Sirkku Ylinen. 

Kuva  Pentti Suhonen 

Vas. Timo Ylönen, Simopekka Sillantaus ja  Marko Heikura 



26  

 Kevään ja kesän tapahtumia 
La 25.4.  siivoustalkoot klo 10-13            
Siivoamme  ostoskeskuksen ympäristöä ja teiden 
varsia. Jätesäkkejä ja roskapihtejä on jaossa aptee-
kin edustalla alkaen klo 10.                                                                                                       
Säkkien keräilypisteet:                                                                         
Ostoskeskuksen parkkipaikan kulma ja Kavallin-
pellon ja Helsingintien risteys. 

ja linturetki samana päivänä klo 15- 

Pääskysestä ei päivääkään -linturetkelle Jouko Kos-
tamon opastuksella lähdemme klo 15 Alepan parkki-
paikalta. Retki suuntautuu Laajalahteen.  Vapaa pääsy. 
Matkat kimppakyydein. Paluu n. klo 18.                     
Järj. Viherlaaksolaiset ry. TERVETULOA!  

Jättipalsamien perkaustalkoot  
Karakalliossa 10.6. klo 18-20 
Kokoontuminen Karakalliontien ja Lähderan-
nantien risteyksessä. Muovikasseja ja puutar-
hahanskat mukaan! Perkaamme jättipalsamia 
puistopolun varrelta. Helpompaa kuin heinän-
teko! Karakallio-Seura järjestää talkoopalkaksi 
piknik-eväät, kuten viime kesänäkin. Ks. kuva! 

Valtakunnalliset kotiseutupäivät          
Leppävaarassa  6.-8.8.2015  
 

Suomen Kotiseutuliiton ja kotiseututyön vuotui-
nen päätapahtuma on tällä kertaa Espoossa.  
Seuraa ilmoittelua kesän mittaan ja osallistu ta-
pahtumiin esim. Sellosalissa ja Viaporintorilla! 

Espoo-päivänä la 29.8. jälleen                 
”jammaillen rannalle” 

Kokoonnumme kävelysillalla klo 18 ja siitä läh-
detään yhdessä kohti uimarantaa.  Illan musiikista 
vastaa   Viskain -yhtye.  Rannassa tuttuun 
tapaan makkaragrilli kuumana ja soutuvene lai-
nattavissa. TERVETULOA! 

Viskain-yhtye esiintyi myös viime 
kevään Viherlaakso-päivänä. 



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

NIMI: 
OSOITE: 

NORDEA  Kauniainen 

IBAN FI76 1802 3000 0002 59 

20064 

Viherlaaksolaiset ry. -  Gröndalsgillet rf. JÄSENMAKSU vuodelta 2015 

Henkilöjäsen 20 e 
Kannatusjäsen,  
esim. As oy tai liikeyritys   50 -100 e Uusi jäsen, ilmoitathan  osoitteesi taloudenhoita-

jalle  esim. tekstiviestillä tai sähköpostitse! 

   

Viherlaaksolaiset ry.  -  Gröndalsgillet rf. 
 
 

 HALLITUKSEN JÄSENET 
 

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

 

  VARAJÄSENET 
 Matti Metsäranta    matti.metsaranta(at)kolumbus.fi 040-7187538 
 Jouko Kostamo (varapj)  jouko.kostamo(at)pp2.inet.fi  040-5862136           
 Veikko Uusitalo    veikkouutalo(at)gmail.com  050-5113809  
 Seppo Kannelsalo   Helsingintie 47    050-5915524 



Viherlaakso-päivä ke 6.5. 
OHJELMAA TORILLA   

BEM-bändi 

 FysioSporttiksessa  
 ”tuparit” klo 16-19, ks. s. 16!  

   

 SPR tarjoaa kahvit 
 PARTIOLAISTEN  LÄTYT ja 

LC Laakson Liljojen  makkarat 

Viherlaakson kampaamossa  
ilmainen hiuspohjan tutkimus klo 12-18 

   ARPAJAISIA 

   

 

     

 Klo 19  Kevätkonsertti Viherlaakson kappelissa  

 klo 16.30  

17.10 Emmi & Nora  
TANSSISIRKUSTA 

18.00  HelMetin Enkelit:             
EUROPROKKIS   

KOULULAISTEN OHJELMAA 

   A cappella -lauluyhtye 

Punttisukki  

  Järj. Espoon tuomiokirkkoseurakunnan              
ViherLaaksolahden aluetyöryhmä  ja                           
Viherlaaksolaiset ry. – Gröndalsgillet rf. 

Vapaa pääsy          Tervetuloa! 


