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Sähköposti: viherlaaksolaisetry@gmail.com
Viherlaaksolaiset ry on perustettu vuonna
1957 ja se on toiminut siitä lähtien ensin Viherlaakson Omakotiyhdistys ry -nimisenä ja
myöhemmin Viherlaaksolaiset ry - Gröndalsgillet rf -nimisenä. Yhdistyksen tarkoituksena
on toimia alueen asukkaiden yhdyssiteenä ja
edistää Viherlaakson kaupunginosan kehitystä
ja viihtyvyyttä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys julkaisee tiedotteita ja järjestää
kokouksia ja muita tilaisuuksia sekä tekee
tarvittaessa esityksiä ja aloitteita kaupungille
ja eri yhteisöille.

Kiitämme lämpimästi
Kannatusjäseniämme
Viherlaakson Apteekkia ja
Espoon Väri-liikettä
sekä kaikkia ilmoitustilaa ostaneita liikkeitä ja
Espoon kaupungin kulttuuritoimen keskusta,
joiden taloudellinen tuki on mahdollistanut
tämän lehden painatuksen ja jakelun.
Viherlaaksolaiset ry:n hallitus

Hyvät viherlaaksolaiset!
Tervehdys täältä lehden toimituksesta eli mummolasta! Vaalit on pidetty ja äänet laskettu. Onnittelut menestyneille ja kiitokset kaikille muillekin vaalitouhussa ahertaneille!
Nyt kiinnostus sopiikin suunnata vaikka sinivuokkorinteille ja siivoustalkoisiin, mutta huom!

lauantaina 13.5. tervetuloa viettämään perinteistä Viherlaakso-päivää!
Toritapahtumassa klo 10-14 ovat tutut tunnelmatekijät kohdallaan, kun paikalla ovat partiolaiset lättyineen ja SPR kahvipannuineen. Lisäksi on luvassa mm. kansantanhuja, kirppispöytiä ja arpajaisia ja Viherlaaksolaiset ry:n 60-vuotisjuhlan kunniaksi peräti torvisoittoa! Ostoskeskuksen liikkeilläkin on omat tempauksensa ja tarjouksensa. Myös Makujen Keidas on
tilattu olemaan auki, joten siellä voi ohjelman lomassa käväistä edullisella salaattilounaalla.
Pikkuväelle on asukaspuiston kentällä ilmaiset poniajelut tai ratsastuskierrokset klo 10-12, ja
illalla on kaikelle kansalle vielä konsertti kappelilla klo 18, lisätietoa s. 26.
Viherlaaksolaiset ry:lle on vuosia tosiaan kertynyt jo kunnioitettava määrä. Niinpä rakastamme perinnetarinoita ja tässäkin lehdessä taas muistellaan menneitä, mutta muuten ei ikä tahtia
haittaa, kun pitkäaikaisten uskollisten toimihenkilöiden rinnalle hallitukseen on saatu uusia
nuoria voimia, uusimpana viime vuosikokouksessa valittu Rosa Hirvasvuopio.
Onnittelut 60-vuotiaalle Viherlaaksolaiset ry:lle ja kiitokset vanhoille ja uusille vastuunkantajille! Puheenjohtajan kapulan annan hyvillä mielin Sirkku Yliselle!
Hyvää kevättä ja kesää kaikille!

ERIKOISHAMMASTEKNIKKO

HEIKKI SALMELA
AJANVARAUS
040-7090278
Proteesit
Pohjaukset
Korjaukset
Myös kotikäynnit
VIHERLAAKSON OSTOSKESKUS
WWW.HAMMASTEKNO.FI
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Viherlaaksolaiset ry 60 v

Perunanistutustalkoot Wikbergin pellolla nykyisen ostoskeskuksen paikalla 50-luvun alkupuolella. Edessä Eini Wikberg ja Börje Söderström. Kuvasta kiitokset Paul Ahlroosille!

Viherlaaksolaiset ry täyttää tänä vuonna
60 vuotta. Parin sukupolven mittainen
aika on lyhyt historian saatossa, mutta
Viherlaakso on sinä aikana muuttunut
paljon. Myös yhdistys on ehtinyt kokea
monia vaiheita. Sen tehtävä on kuitenkin
pysynyt samana, aivan kuten säännöissä
todetaan: toimia Viherlaakson asukkaiden yhdyssiteenä ja keskinäisellä yhteistoiminnalla edistää kaupunginosan kehitystä ja viihtyisyyttä sekä ylläpitää suhteita Espoon kaupunkiin, alueen yrittäjiin ja vastaaviin järjestöihin.
Tavoitteiden toteuttamisessa tuoreet voimat ja uudet ideat ovat kuitenkin aina
tarpeen.
Espoon Viherlaakso oli pientaloaluetta vielä
1957, jolloin Viherlaaksolaiset ry. perustettiin Viherlaakson Omakotiyhdistys ry. –
Gröndals Egnahemsförening rf. –nimisenä.

Perustamiskokouksen 23.5.1957 koollekutsujina olivat Albert Wikberg, Olavi Päivänsalo ja Uolevi Leikola. Yhdistyksen ensimmäiseen hallitukseen tulivat puheenjohtajaksi
valitun Olavi Päivänsalon lisäksi Eero Artman, Veikko Bergman, Rolf Häggström,
Valdemar Knuts, Antti Kupiainen ja Kalervo Soidinsalo sekä varajäseniksi Henry
Kraatz, Kaarlo Oksa ja Erkki Rahunen. Hallitus valitsi keskuudestaan varapuheenjohtajaksi Soidinsalon, sihteeriksi Artmanin ja
rahastonhoitajaksi Knutsin.
Olavi Päivänsalo toimi puheenjohtajana neljätoista vuotta, 1971 asti. Pitkiä jaksoja puheenjohtajana toimivat sen jälkeen Leo Salovaara 1972-74 ja 1976-83, Matti Metsäranta 1983-1994, Jouko Kostamo 19982002 ja 2005-2009 sekä Metsäranta uudelleen 2009-2014. Yhdistyksessä pitkään vaikuttaneita toimihenkilöitä olivat myös Eero
Artman, joka vastasi mm. Viherlaaksolaiset
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ry:n 35 v. ja 40 v. juhlajulkaisuista, sekä
Reino Lehtiniemi, sihteerinä 1976-1989, ja
Pertti Hakala, taloudenhoitajana 1977-93.
Edelleenkin hallituksen jäseninä tai sen nimeäminä asiantuntijoina olevat Metsäranta
ja Kostamo sekä Veikko Uusitalo ja Seppo
Kannelsalo edustavat edeltäjiensä tapaan
sellaista kokemusta ja paikallistuntemusta,
jota tarvitaan asukasyhdistystyössä.
Yksi tärkeä tehtävä kotiseutuyhdistyksellä
onkin pitää esillä alueensa historiaa ja tallentaa paikallista perinnetietoa. Osaksi tätä
tehtävää palvelevat myös yhdistyksen vuosittain julkaisemat lehdet. Nykyiseen tapaan
ne löytyvät myös kotisivulta sähköisessä
muodossa. Myös vanhat juhlajulkaisut ovat
siellä. Usein oman asuinympäristön muutos
on niin vähittäistä, että ihmisen silmä ja
mieli ehtii tottua maisemaan. Vanhat valokuvat tai yhdessä muisteleminen vasta havahduttavat huomaamaan jatkuvan muutoksen.
Viherlaakson katunimistössäkin on pikakertausta alueen historiasta. Suurin osa Viherlaaksosta on kuulunut Bembölen kylään.
Maantietä Helsinkiin päin mennessä komea
puu, rajamänty, oli merkkinä saapumisesta
Kilon maille. Viherlaakson maat kuuluivat
Kavallin talolle, osaksi myös Juusin talolle.
Kavall-alkuisia kadunnimiä alueella onkin
runsaasti. Kavallin päärakennus eli miestalo
sijaitsi alkuaan Bembölessä, mutta n. v.
1860 isojaon johdosta Kavallin isäntä Gustav Kyrklund rakensi uuden miestalonsa
tilustensa yhteyteen, Viherlaaksoon nykyiselle Kavallinmäelle. Kaksikerroksiseksi
1930-luvulla laajennettu vaalean vihreä rakennus toimi viimeksi nuorisokotina. Se
purettiin v. 2007 nykyisen Karhukallion lasten- ja nuortenkodin tieltä.
Turuntie kulki 1930-luvulle asti kylän läpi.
Uuden, suoristetun Turuntien valmistuttua
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Juslinin kauppa teiden risteyksessä suunnilleen nykyisen Sävy-kampaamon kohdalla
oli kylän keskus. Rakennus purettiin 1970luvun alussa.
Kuva Espoon kaupunginmuseon kokoelmista
vanha tie säilyi edelleen paikallistienä. Nykyisen kävelysillan vaiheilla haarautui tie
pohjoiseen Lähderannan suuntaan. Risteyksessä sijainnut vanha, aikoinaan kestikievarinakin toiminut talo tunnettiin Juslinin
kauppana. Vanha Turuntie jatkui länteen
nykyisen Törmäniityntien ja Kuusiniemen
mukaisesti, ja nousi sitten ylös mäkeä Työväen Akatemiaa kohti.
Yhdistyksen nimi muutettiin 1964 nykyiseen muotoonsa Viherlaaksolaiset ry –
Gröndalsgillet rf. Nimenvaihto kuvasti alkamassa ollutta muutoksen ja kasvun aikaa
Viherlaaksossa. Kylän halki kulkevan vanhan maantien varteen rakennettiin 1964 ostoskeskus uutta aikaa ennakoiden. Suuret
kerrostaloyhtiöt rakennettiin 1966-1972, ja
alueen väkiluku moninkertaistui. Samoihin
aikoihin valmistui kauan suunniteltu uusi
Viherlaaksontie kävelysiltoineen, ja entisestä tiestä tuli Kievarinraitti kevyen liikenteen
käyttöön.

Viherlaaksolaiset ry:n tapaisen kaupunginosayhdistyksen tehtävänä on myös valvoa
oman kotiseutunsa etua kunnallisessa päätöksenteossa. Alkuvuosina kannettiin huolta
Lippajärven saastumisesta ja kunnallistekniikan puutteista. Ympäristöasioiden ohella
kaavoitus, liikenne, sivistys ja terveydenhoito ovat olleet vuoronperään polttopisteessä. Vuosittain on lähetetty lukuisia kirjelmiä, kannanottoja, valituksia ja aloitteita,
usein asukkaiden allekirjoittamilla adresseilla varustettuina, milloin terveyskeskuspalveluiden, milloin kirjaston tai bussilinjojen säilymisen puolesta. Kehä II:n suunnitteluvaiheessa Viherlaaksolaiset ja muut lähiseudun asukasyhdistykset kamppailivat
tunnelivaihtoehtojen toteutumiseksi.
Viime vuosina on taisteltu kuin Don Quijote
tuulimyllyjä vastaan Wikbergin verstaan tai

Logenin suojelun puolesta. Kaavoitus tai
tarkemmin sanoen ajanmukaisen osayleiskaavan puuttuminen on ollut kestoaiheena
monissa kirjelmissä.
Tavallinen Viherlaakson asukas on saattanut
huomata kotiseutuyhdistyksen olemassaolon postiluukusta tulevasta Kevättiedotelehdestä, jos on ilmaisjakelun sallinut, tai
satunnaisista tempauksista kuten keväisestä
Viherlaakso-päivästä tai loppukesän Jammaillen rannalle –tapahtumasta. Monet ovat
liittyneet Facebook-ryhmäämme tai seuraavat lähiseudun tapahtumia muuten netin
kautta. Kiinnostus lähiympäristön asioihin,
nykypäivän tapahtumiin ja historiaan lisää
kiintymystä asuinseutuun. Asukasyhdistyksellä on siinä oma tehtävänsä.
Mikko Nurmi

Bongaa paikka!

OY A.J. Wikbergin Peltisepänliike 1930-luvulla. Yläkerrassa työntekijöiden asuntoja, taustalla A.J. Wikbergin perheen asuintalo. Wikbergin uuden, punatiilisen korjaamorakennuksen
valmistuttua alakertakin remontoitiin työntekijöiden asunnoiksi.
Kuva Paul Ahlroosin kokoelmista. Nykyisin tällä paikalla eli kävelysillalta yläkoululle
päin on ohikulkijoille valitettavan tuttu päihdeongelmaisten kokoontumispaikka.
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Jouko Kostamo

Ympäristökatsaus
Espoon kaupunki valmistelee kesäkuun loppuun mennessä vieraslajistrategiaa. Tavoitteena on saada vierasperäiset luontoon karanneet lajit hallintaan kotoperäisten luonnonvaraisten kasvien ja eläinten elinvoimaisuuden varmistamiseksi. Strategian päävalmistelijana
toimii FT Suvi Raivio. Seuraavassa muutamia näkökohtia viherlaaksolaisin silmin.
riittävästi, jotta tilanne saataisiin edes hallintaan. Raivaussahalla tehty poisto ei toimi,
koska seuraavana vuonna angervo kasvaa
entistä kovemmin. Valkopajuangervoa esiintyy Viherlaaksossakin mm. Gallträskin valtaojan varrella, joten poistotalkoita pitäisi
täälläkin järjestää.
Valkopajuangervo, kuva Virpi Sahi
Kuva Terttu Nurmi

Jättipalsami
Jättipalsami on levinnyt kaikkialle Espoonjoen valuma-alueelle Gallträskistä Suomenlahteen saakka. Viherlaaksolaiset ry on järjestänyt muutamana viime vuonna jättipalsamin torjuntatalkoita, mutta riittämättömästi, koska jättipalsami leviää paitsi vesistön mukana myös saastuneiden multakuormien mukana. Saastuneita multakuormia on
toimitettu mm. Kahisevanpuistoon Espoon
kaupungin maille. Asukkaat ovat talkoilleet
puistossa palsamia juurineen nyhtäen useana vuonna ja tuloksiakin näkyy, mutta
urakka jatkuu. Gallträskin valtaojan varrella
lajia esiintyy edelleen koko matkalla Kauniaisten rajalta Lippajärveen saakka.

Valkopajuangervo
Toinen hallitsemattomaksi levinnyt vieraslaji on valkopajuangervo. Suurin yhtenäinen
alue, n. 10 ha, on Glimsjoen varrella Jänismäen alueella. Espoon ympäristökeskus on
tehnyt siellä valkopajuangervon totaalipoistoa juurineen muutaman aarin alueella. Samoin torjuimme angervoa toissa syksynä
Jänismetsän vastaanottokeskuksen pakolaisten kanssa. Luonnonsuojeluliitto järjesti alueella viime vuoden keväällä angervon poistotalkoot. Glimsjoen varren valkopajuangervoalue on niin laaja, että siihen pitäisi osoittaa Espoon kaupungin varoja ja resursseja
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Jättiputki
Jättiputki on myrkyllinen, aurinkoisella säällä jopa palovammoja aiheuttava kasvi, jonka
torjuminen on vaikeaa mutta välttämätöntä.
Viherlaaksossa jättiputkea kasvaa kaupungin alueella mm. Dahlin liiketalon takana.
Vieraslajilaissa jättiputki mainitaan lajina,
jonka poistosta kiinteistön omistajan tulee
huolehtia. Niinpä kaupungin viherpalvelulle
on ilmoitettu tästä esiintymästä, ja odotamme
torjuntatoimia ennen kuin paikalla alkava rakennustyö levittää kasvia kohtalokkaasti.

Kuva Terttu Nurmi

Japanintatar ja lupiini

Vieraslajit leviävät puistosta

Gallträskin valtaojan varrelle on täyttömaiden mukana levinnyt japanintatarta. Voimakkaan kasvunsa ja ison kokonsa vuoksi se
vähitellen syrjäyttää luonnonvaraiset pensaat. Viereinen Gallträskin valtaoja houkuttelee talvilintuja, jotka piileskelevät japanintatarin oksilla. Vieraslajistrategian mukaan
japanintatar pitäisi kuitenkin hävittää ja korvata kotimaisilla pensailla.

Espoon kaupungin omistama Träskändan
puisto on monien ympäristöön leviävin vieraslajien lähde. Mm. pihtakuusi (Abies sibirica) ja pensaskanukka ovat levinneet sieltä
viereiselle luonnonsuojelualueelle ja leviävät
sieltä edelleen luontaisesti . Träskändan puiston kunnostus olisikin ensiarvoisen tärkeää
vieraslajien leviämisen ehkäisemiseksi.

Lupiini on yleinen vieraslaji kaikkialla Espoossa ja Viherlaaksossakin, ja sen levittämisessä tielaitos ja kaupungin katujen rakentajat ovat tehneet osansa. Nyt kaupungin pitäisikin ryhdistäytyä poistamaan levittämänsä lupiinit Viherlaakson katujen varsilta.

Vieraslajit ovat monetkin eksoottisia ja
kauniitakin ja niitä on lupa istuttaa oman
kiinteistön alueelle jatkossakin. Kiinteistöjen omistajien tulee kuitenkin huolehtia
siitä, etteivät vieraslajit leviä heidän kiinteistöiltään ympäröiviin metsiin ja luontoon.

Vesiensuojeluhaasteita Gallträskinsuon ylittävällä rakennustyömaalla

Kuva Terttu Nurmi

Lokakuussa 2016 alkoivat Kavallintien ja Lindstedtintien rakennustyöt Gallträskin suolla.
Hanke oli Espoon ja Kauniaisten yhteinen, ja projektin johtaminen on ollut Espoon kaupungin vastuulla. Tien runko kulkee Gallträskin valtaojan ja suon poikki, joten rakentaminen
aiheutti mittavat vesiensuojeluhaasteet alapuoliselle vesistölle ja kiinteistöille.
Kauniainen oli ruopatessaan Gallträskiä jättänyt alueelle ruoppausjätettä ja kasannut sitä joen varteen. Kun työt lokakuussa alkoivat, tältä laittomaksi muodostuneelta kaatopaikalta
pääsi jokeen pitkin syksyä saastelauttoja, joista pro Espoonjoki ry kirjelmöi sekä Kauniaisten
että Espoon kaupungille. Myös kaivuun yhteydessä liikkeelle lähti tulvan mukana savivelliä,
joka tukki alapuolisten kiinteistöjen salaojia.
Keväällä 2017 kaatopaikalle on tuotu lisää maata, ja nyt liikkeelle lähti maata, joka värjäsi
valtaojan veden mustaksi. Aikaa parempaan suunnitteluun olisi ollut, sillä ajotien rakentamishanke Gallträskin suolla on ollut vireillä jo vuodesta 1936 saakka.
Laittoman kaatopaikan kohdalla oli 1960-luvulla kiinteistö, joka osaltaan lisäsi valtaojan
kuormitusta. Pro Espoonjoki onkin pitkin syksyä 2016 ja kevättä 2017 kirjelmöinyt Kauniaisten ja Espoon kaupunkeja sekä vedonnut, että kadmium- ja muut raskasmetallipitoisuudet
mitattaisiin Lippajärvestä joen suulta vielä kuluvan kevään aikana.
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Ajanvaraus 0400 524 990
www.viherlaaksonkampaamo.fi
Lämpimästi tervetuloa koko perhe,
hyvänolon parturi-kampaamoon!
Kevätterveisin
PICO, PÄIVI, KAREN, RIAM ja SARI

Huom! Viherlaakso-päivänä 13.5. tarjoushinnat:
Parturileikkaus 20e, kampaamoleikkaus 30e, lapset (alle 8 v) 15e
Kynsien lakkaus, viilaus, käsivoide, uusi kynsipiste 15e
Paljon tuotteita ja tarvikkeita tarjoushinnoin
VARAA HETI!
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Terveisiä taidelukiosta
Viherlaakson lukio toimii nyt toista kouluvuotta Nihtisillassa, jossa entiset toimistotilat
ovat palvelleet yllättävänkin hyvin opiskelutiloina. Viherlaaksossa tutulla koulun mäellä on ilmeisesti jo elokuussa alkamassa melkoinen myllerrys, kun 1950-luvulla valmistunut päärakennus korjataan, osa vanhoista rakennuksista puretaan ja tilalle rakennetaan uutta. Rakennustyön arvioidaan valmistuvan v. 2019. Siihen asti lukiolaiset
pakertavat Nihtisillassa. Tässä muutama välähdys kuvataidepainotteisen lukion opiskelusta.

Esittelyssä osaaja
Julia Jäsberg
Äikän kutoskurssilla, eli kielen, kirjallisuuden ja identiteetin
kurssilla maikkamme Hansu Aumanen oli keksinyt uuden innovatiivisen tavan haudata abiturientit työmäärään. Hän jakoi
meille 21:n kohdan tehtävälistan, jonka jokaiseen tehtävään
meni yleensä ainakin tunti. Tehtäviä tehtiin sen mukaan, mitä
numeroa kukin tavoitteli. Työmäärä näytti siltä, että hautautuisin elävältä, mutta koska olen abiturientti ja kehittänyt itselleni suorastaan epäinhimillisen kyvyn selvitä elämää suuremmista työmääristä, käärin hihat ja ryhdyin toimeen.
Katse yo-lakissa, laudaturia kuolaten lähdin tavoittelemaan kymppiä. Minun tulisi tehdä joka
ikinen tehtävä. JOKA IKINEN. Yksi tehtävistä oli osallistua kirjoituskilpailuun. Valitsin
Merimieseläkekassan kilpailun Suomi ja meri, tehtävänantonani otsikko ”Meri minussa”.
Harrastan kielikuvilla leikittelyä ja kun aina välillä äikän kurssille pitää kirjoittaa runo tai
muu luova teksti, minulla ei ole mitään ongelmaa kuvailla vaikka ”luokkahuonetta jonka katosta laskeutuu väsymyksen verho sielunsa YTL:llälle myyneiden abiturienttien päälle”.
Lähdin tehtävään kevein mielin. Päätin kirjoittaa ihan mitä vain liirun laarumia, jotta saisin
tehtävän tehtyä. Äikän maikka arvostaa jos on artsya tekstiä.
Alku olikin helppo. Kunhan vain selittelin mitä ensimmäisenä mieleen tuli: ”Meri vetää itseensä, hiekka kapuaa yhä ylemmäs kunnes putoan läpi, enkä näe enää pinnan valoa.” Taiteellista. Mutta sitten kävikin niin, että mitä pidemmälle kirjoitin, sitä enemmän tehtävä alkoi
oikeasti kiinnostaa minua. Aloin keksiä random kuvailujen sekaan todellista tarinaa, päähenkilöä ja tämän historiaa. Mietin mitä olen kuullut ihmisten sanovan merestä ja mitä itse ajattelen merestä. Keksin näkökulman ja aloin luoda ajatusmaailmaa kielikuvien avulla. Kännykkäni muistiinpanot täyttyivät lauseista, joita halusin käyttää novellissani. Luetutin ja parantelin tekstiäni. Tsekkasin kirjoituskilpailun palkinnot.
Kurssin ansiosta sisälläni asuva luova kirjoittaja on herännyt koomasta ja olen jo alkanut
työstämään seuraavaa novelliani. Kännykkäni muistiinpanot ovat täysin jotain muuta kuin
ostoslistoja.
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Hansu laski harteillemme ison vastuun ja suuren haasteen. Osa tunneista tehtiin etänä, jotta
tehtävien tekemiseen jäisi aikaa. Koululle pystyi kuitenkin tulemaan hakemaan apua ja palautetta. Perinteinen open luennointi jäi vähemmälle ja jokaisen piti lukea Eino Leinosta ja
Minna Canthista itse. Minulle kurssi toimi hyvin, haastoin itseäni ja onnistuin. Ja mikä tärkeintä, koulussa sain ihan oikeaa palautetta siitä, missä olen hyvä ja mitä voin kehittää. Koulussa keskustellaan paljon siitä, miten kursseista tehtäisiin nykypäiväisempiä ja kaikkien etua
palvelevia. Tämä tarjoaa myös yksittäiselle opiskelijalle mahdollisuuden tarkastella, olisiko
omissa opiskelutavoissa päivittämisen varaa. Kurssi antoi minulle kaipaamani sysäyksen kirjoituksia varten, orientoiduin itsenäiseen tekemiseen ja kiinnostukseni nousi uudelle tasolle.
Joskus ylenpalttinen työmäärä voi olla juuri se, mitä tarvitaan, jotta haastasi itseään ja pääsisi
käyttämään todellista potentiaaliaan.
Elämää kuoleman jälkeen I Sugar skull

Vilma Iita Kekarainen To02
Projektityö ikuisesta elämästä

Elämää kuoleman jälkeen
Osallistuin tänä syksynä ensimmäistä kertaa järjestettyyn teemaopintokurssiin TO02 Oppiminen teknologialla, joka kulki tuttavallisesti nimellä ”kuolemakurssi”.
Ihmisellä on aina ollut tarve selittää ja löytää tarkoitus käsittämättömille, vaikeasti ymmärrettäville asioille. Kuolema, tai oikeastaan se, mitä sen jälkeen tapahtuu, on yksi niistä asioista, joille ei löydy vastausta. Juuri siksi voitaisiinkin ajatella kuoleman kiehtovan ihmistä niin
syvästi. Kuolema -teemasta on syntynyt lukemattomia myyttejä, olentoja sekä perinteitä.
Espanjalainen kuolleiden juhla Dia De Muertos on yksi näistä perinteistä. Juhlassa muistetaan iloisissa tunnelmissa kuolleita ja pukeudutaan La Catrina -luurankojen mukaisiin asuihin. Tein (yllä) itse myös oman versioni tästä.
Me kaikki tiedämme päivämme päättyvän jossain vaiheessa, ja ettei elämä jatku täysin samanlaisena sen jälkeen (vai jatkuuko?). Projektityössäni halusin tutkia, minkä myyttien nojalla onkin mahdollista elää ikuista elämää, olla siis kuolematon. Pyrin yhdistelemään ironiaa ja hempeyttä, uskonnollisuutta ja pakanallisuutta sekä kauneutta ja rumuutta.
Projektin toteutin ensin maskeeraamalla ja valokuvaamalla hahmoja, jonka jälkeen siirryin
tekemään loppukorjauksia ja -lisäyksiä valokuviin.

Maskeeraus, valokuvaus, toinen malli sekä editointi: Vilma Iita Kekarainen
Toinen malli sekä editointi: Kasper Holm
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Elämää kuoleman jälkeen II: Vampyyri
Vampyyrien mystiikassa heitä on pidetty öisin liikkuvina pelottavina ihmisverenimijöinä, jotka elävät ikuisesti, muttei elävänä, vaan kuolleena. Heidän verisuonissaan ei kierrä veri, ja
heidän puremansa muuttaa uhrin samanlaiseksi. Vampyyreiltä
löytyy kuitenkin inhimilliset tunteet ja tarpeet. Eikö se ole vähän yksinäistä?

Elämää kuoleman jälkeen III: Zombi
Zombi on aivokuollut lihansyöjä. Sillä ei ole enää muita tarpeita, kuin saada syödäkseen, eikä se tunne edes mahansa täyttymistä. Jos zombie ei ehdi syödä sinua kokonaan, muutut sinäkin zombiksi. Tätä mystiikkaa on käytetty erityisesti elokuva- sekä kirjallisuusviihteessä yhtenä selityksenä maailmanlopulle ja/tai ihmiskunnan tuholle. Mihin itse piiloutuisit zombien hyökätessä?

Elämää kuoleman jälkeen IV: Enkeli ja demoni

Enkeli on Koraanissa ja Raamatussa esiintyvä taivaallinen hahmo. Se on muokkaantunut ihmishahmon kaltaiseksi. Vaikka näissä kirjoissa enkeli on
usein joko Jumalan sanansaattaja tai taivaallinen sotilas, on siitä muokkaantunut nykypäivään varsin tavallinen, toivoa ja rauhaa tuova hahmo, joka suojelee
ja varjelee. Usein myös länsimaisessa kulttuurissa
puhutaan menneiden tulleen enkeleiksi, jotka katselevat maailmaa ylhäältä käsin ja kulkevat läheistensä
elämässä mukana.
Kristillisen maailmankuvan mukaan demonit ovat Saatanan pahoja henkiolentoja, jotka voivat jopa kulkeutua ihmisiin, eläimiin tai asioihin ja riivata niitä tehden niistä pahan. Ne olivat myös niitä hahmoja, jotka yhdessä Saatanan kanssa langettivat arkkienkeli Luciferin.
Enkelit ja demonit eli hyvä ja paha kuvataan usein taistelemassa keskenään. Siksi asettelin
ne vastakkain toistensa kanssa. Kumpaan sinä turvaat?
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Kielletyt kirjat
Kirjojen sensurointi on jonkin vaikutusvaltaisen tahon toimesta toteutettua kirjojen
hävittämistä tai niiden saatavuuden rajoittamista. Kirjojen sensuuriin on monia eri syitä
ja sensuuria on ollut siitä lähtien kun kirjojakin on ollut olemassa. Sensuuria toteutetaan yleensä sen takia, koska sensuurista
päättävä katsoo tekstin olevan yhteisen edun
vastaista tai uhkaksi omalle vallalleen. Aikaisemmin sensuuri tapahtui usein polttamalla kirjoja roviolla. Nykyään sensuuri
pyritään tekemään ennen julkaisua, koska
kerran kun jokin leviää netissä, sitä on hyvin vaikea saada sieltä pois.
Demokraattisissa maissa sensuurin syyt
ovat usein juuri yhteiskunnan suojelemiseksi. Maissa, joissa on diktatuuri tai joissa valta on vain yhdellä puolueella, sensuuria
käytetään, jottei kansa nousisi hallitsijaa
vastaan. Esimerkiksi Jung Changin kirja Wild Swans on kielletty Kiinassa, koska
kirja kertoi Mao Zedongin, entisen Kiinan
kommunistisen puolueen puheenjohtajan,
aiheuttamista huonoista asioista ja esitti hänet negatiivisessa valossa. Samoin monet
kommunismia pilkkaavat kirjat olivat kiellettyjä Neuvostoliitossa ja Jugoslaviassa.
Näissä maissa sensuuria esiintyy yhä paljon,
koska tieto on valtaa. Jos esimerkiksi Kiinassa tai Pohjois-Koreassa kansa tietäisi
varmasti kaiken, mitä hallitus yrittää heiltä
salata, samanlainen järjestelmä ei enää olisi
mahdollinen. Vaikka Kiinassa lähes jokaisella on mahdollisuus käyttää internetiä,
sielläkin sensuuri on melko tehokasta ja tietyille nettisivuille ei ollenkaan pääse.
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Demokraattisissa maissa sensuuriin voi johtaa esimerkiksi vihapuhe tai lapsiporno. Yhdysvalloissa tiettyjä kirjoja saatetaan kieltää
tai rajoittaa esimerkiksi niiden lainaamista
koulun kirjastosta joissain kouluissa opiskelijoiden vanhempien valituksen tuloksena. Melko vapaissa maissa uskon, että kirjojen sensurointi todella suojelee kansalaisiaan. Itävallassa Adolf Hitlerin teoksen Taisteluni painaminen ja omistaminen
on edelleen kielletty, koska laissa lukee, että
natsipuolueen ajatuksia tai tavoitteita ei saa
levittää tai rohkaista millään keinoin. Saksassa kielto otettiin pois vasta 2016 ja teoksesta julkaistiin versio, johon oli lisätty huomautuksia. Uudessa-Seelannissa ja Australiassa on sensuroitu teosta The Peaceful Pill
Handbook, jossa on ohjeita liittyen eutanasiaan.
Luonnollisesti myös monet ”pyhät kirjat”
kuten Raamattu tai Koraani ovat joissain
maissa sensuurin alaisena. Uskontoon liittyvät asiat ovat aina jakaneet mielipiteitä ja
uskontokunnat ovat jopa sodassa milloin
kenenkin kanssa. Raamattu on tällä hetkellä
kielletty esimerkiksi Pohjois-Koreassa, koska kommunismissa ei hyväksytä uskontoja.
Useissa maissa on sensuroitu jotakin tiettyä
käännöstä Raamatusta. Koraanikin on kielletty useasti historian aikana. Sen sensurointi ei ole yleistä länsimaissa, paitsi äärioikeistolaisissa piireissä. Kiistaa aiheuttanut
kielto tapahtui 2013 Venäjällä, kun Koraani
kiellettiin ”ääriajattelun” takia.

Iskra Stampej, Viherlaakson lukio

Vaalipaneeli ja vuosikokous 22.3.

Viherlaaksolaiset ry:n järjestämässä vaalipaneelissa Viherkallion koululla oli mukana edustava joukko kuuden puolueen kuntavaaliehdokkaita: Tiina Elo, Vihreät, Eva-Lena Gästrin,
RKP, Arja Juvonen, Perussuom, Mikko Peltokorpi, Kokoomus, Aulikki Pentikäinen, SDP
ja Simo Repo, Keskusta. Aktiivinen yleisö esitti vilkkaasti kysymyksiä, joista ensimmäisenkään aihe ei ollut helpoimmasta päästä: asunnottomuus. Lisäksi puhuttivat mm. liikenne, liikuntapaikat, täydennysrakentaminen ja koulut.
Parhaat kiitokset panelisteille, joiden vaalimenestyskin on tätä lukiessa jo tiedossa!
Ennen vaalipaneelia pidetyssä Viherlaaksolaiset ry:n vuosikokouksessa valittiin yhdistyksen
uudeksi puheenjohtajaksi Sirkku Ylinen ja uutena jäsenenä hallitukseen Rosa Hirvasvuopio.
Muut hallitustiedot löytyvät tämän lehden takakannen sisäsivulta.
Terttu Nurmi
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Logen:
musik, dans
och teater
Ritva Johansson
Det gamla ungdomsföreningshuset Logen vid Åbovägen har under senare år mest fungerat som festlokal för födelsedagsfirande och bröllop. Byggnaden är nu på väg mot slutet
av sin tillvaro och kommer p.g.a. andra planer för tomten antagligen inom kort att rivas.
Men hur började detta berättelse?
Föreningens verksamhet försiggick i Gröndal gamla folkskola. Läraren och skolföreståndaren
Alf Sundström valdes till Ungdomsringens första ordförande.
Föreningen hade en livlig verksamhet från början. Det grundades en blandad kör med cirka 30
körmedlemmar och ett folkdanslag med nästan lika många deltagare. Alf Sundström var
dirigent för kören och Runar Ahlroos ledare för folkdanslaget. En teatergrupp bildades och den
leddes av läraren Eliel Pettersson, som också regisserade flera pjäser. Senare anlitades Kaarlo
Juurela till regissör.
Genast från starten diskuterades möjligheten att få ett eget föreningshus. Agronom Tor
Nymalm på Kilo gård donerade en tomt; en byggnadskommitté utsågs under ledning av
byggmästare Hans Palm, som också gjorde ritningar. Många duktiga byggare ställde upp och
det blev otroligt många talkotimmar. Föreningshuset fick namnet Logen.
Kilo-Gröndal skola blev färdig 1954 och då hade föreningen turen att få nya medlemmar. Flera
kunniga lärare kom med i sångkören och teatergruppen.
Teatergruppens första uppförande var en revy “Pytt i Panna” som hade premiär I Gröndal
Finska Samskola. Den fick ett strålande mottagande och tidningernas recensioner var
glädjande. Några gästspel gjordes både västerut och österut.
Sedan följde flera pjäser, “Värmlänningarna”, “Född: En frisk flicka”, “Annie från America”,
“Hur skall det gå för Pettersson?”, “Bondbröllopet” m.fl.
Sångkören anslot sig till Mellersta Nylands Sång- och Musikförbund, och hade då möjligheten
att få besök en gång i månaden förbundsdirigenten Emil Johnsson. Det blev många konserter
och resor tillsammans med de andra körerna. Vart femte år hölls en stor sångfest som
arrangerades av Finlands Svenska Sång– och Musikförbund. Mellersta Nylands körer sjöng I
Sollennitetssalen 23.4.1961 och på slottet för president J.K. Paasikivi, då Porkalaområdet
återbördades.
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Flera sångfester på sommaren hölls på Logen. En uteestrad av stora sockelstenar bygges.
Stenarna kom från Alberga svenska skola, som hade rivits.
Många programfester hölls med matservering och dans. Våra egna förmågor och musikanter
stod för programmet. Även allmändans bjöds det på - där anlitades större orkestrar s.s. Nalle
Lindströms, Einar Englunds, Bjarne Rehns och Åke Knus.
Alla dessa evenemang behövde ordnas emedan Ungdomsringens ekonomi ibland var ganska
dålig. Vi medlemmar ställde upp som ordningsmän, biljettförsäljare och i buffén, där dt
serverades knackkorv, kaffe, läskdrycker och snask.
Dessa minnen kommer från åren 1948 till 1980.

Ritva Johansson

Sångfest på Logen. Ungdomsringen i Gröndal
Sångkör samt förstärkning av några herrar från
Esbo Mellersta sångkör.
Dirigent Emil Johnsson

Kerran vielä Logen
Kiitokset mielenkiiintoisista Logen-muistoista Ritva Johanssonille, joka miehensä Åken
kanssa oli mukana Ungdomsringen i Gröndal -yhdistyksen toiminnassa aivan sen perustamisesta alkaen. Vuosikymmenten ajan nuorisoseuratoiminta Logenilla on ollut vilkasta ja monipuolista, on harrastettu mm. kuorolaulua ja teatteria ja järjestetty iltamia.
Viime vuosina Logen on viettänyt hiljaiseloa toimien pääasiassa syntymäpäiväjuhlien ja häiden pitopaikkana. Turuntietä ohi ajavilta tummanvihreä rakennus puiden takana onkin helposti jäänyt kokonaan huomaamatta.
Nyt perinteikkään Logenin päivät näyttävät olevan ovat luetut, sillä Viherlaaksolaiset ry:n
esittämälle rakennuksen suojelulle ei löytynyt perusteita. Rakennus aiotaan purkaa ja tontille
rakentaa ilmeisesti kerrostaloja. Ensimmäinen, pari vuotta sitten puolivahingossa julki tullut
rakennussuunnitelma herätti lähiympäristön asukkaissa tyrmistystä massiivisuudellaan. Tontin rakennustehokkuus oli kaavamuutoksessa suunniteltu nostettavaksi jopa yli kolminkertaiseksi, entisestä 0,3:sta 1,0:aan. Uusia suunnitelmia odotetaan nyt jännityksellä toivoen niiden
olevan huomattavasti maltillisempia ja pientalojen korttelialueelle sopivampia.
Terttu Nurmi
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Helena Allahwerdi, Toimivat Seniorit ry

Suuri tuntematon SOTE
Suuria muutoksia tulossa – tilanne Espoossa keväällä 2017
Espoon kaupungin vastuulla on järjestää kuntalaisten lakisääteiset peruspalvelut. Se huolehtii kunnassa sosiaali- ja terveydenhuollosta, opetus- ja kulttuuritehtävistä sekä teknisistä että ympäristöasioista.
Näiden palveluiden tuottamisessa Espoolla on apunaan laaja virkamieskunta ja poliittinen kaupungin hallitus, valtuusto, lautakunnat ja johtokunnat. Tällä hetkellä Espoon toimintaa varjostavat valtion leikkauspolitiikka ja SOTE- uudistus, jonka mukana sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät Uudenmaan maakunnalle ja siihen valtiolta tulevat varat. Kotihoito, terveyskeskuspalvelut, omaishoito, sokeritautiseulonta, sairaalapalvelut, vanhusten asumispalvelut, kuljetuspalvelut, tehostettu palveluasuminen…. siirtyvät kaikki maakunnan hallintaan vuonna 2019.

Viherlaaksolaiset ovat huolissaan tulevasta kehityksestä
Periaatteessa jokaisen kunnan hallituksen sekä valtuuston että virkamiesten tulisi tietää millainen
vastuu ja velvollisuudet kunnalla on kuntalaisiaan kohtaan. 80 vuotta vanha eläkeläinen Pirkko
Liikanen kokee suurina ongelmina seuraavat asiat:
” Vanhustenhuolto ei toimi mallikkaasti kotonaan asuvien, yksinäisten senioreiden kohdalla. Voidaan nähdä ikärasismia ja passiivista eutanasiaa. Työterveydenhoito ja kunnallinen terveydenhoito olivat ja ovat ok. Liikunnan kohdalla ison plussan saa sporttikortti 68+ Espoossa”, hän toteaa
ja jatkaa: ”ikäihmiset maksavat sosiaali- ja terveysmaksuja enemmän kuin muut kansalaiset. Yksinäiset seniorit eivätkä saa välttämättä koskaan katetta maksamilleen veroille. Työnteosta siis rangaistaan. Tämä on eriarvoista kohtelua. Tarvitaan yhdenvertaista kohtelua palvelujen kustannuksiin ja oikeutta ”samasta tuotteesta sama maksu!” Monisairaan lääkkeiden yhteisvaikutus pitää
selvittää asiakkaalle, näin ei tapahdu tällä hetkellä.”
Liikasen mielestä vanhustenhoito on kaikilla tasoilla varsin raakaa liiketoimintaa, jonka tavoitteena on tehdä voittoa mahdollisimman paljon. Sote-uudistuksen pitäisi pienentää menoja 3 mrd,
omaishoito jo yksinään säästää nykyisin yhteiskunnalta 2,8 mrd. Mihin oikein sote-uudistuksella
pyritään, pelkästään pienentämään menoja laadun kustannuksella? Vai onko se vain vallan siirtoa
kunnalta maakunnalle?
Tällä hetkellä sekä kuntalaiset että kunnan viranomaiset kokevat epävarmuutta siitä miten kaikki
uudistukset toteutuvat. Maakunnan viranomaisilta palveluja odottavat kuntalaiset ovat kysymysmerkkinä siitä, mitä tapahtuu. Uudistuksen pitäisi tuoda säästöjä 20 %. Osasta palveluista suunnitellaan digitaalisia. Kuinkahan kauan sitä joutuu istumaan puhelin korvalla ja odottamaan, että joku vastaa. Ja sitten ..paina yksi jos haluat suomenkielistä palvelua, paina 2 jos haluat ruotsinkielistä….. Puhelu katkeaa.
Eläkeläinen Ulla Lumme, jolla on lapsuudesta asti ollut diabetes 1, on tyytyväinen kaupungin terveyspalveluihin. Hän käy vuositarkastuksessa lääkärin luona ja 2 kertaa vuodessa diabeteshoitajan
tapaamisessa diabetes keskuksessa Jorvin sairaalassa. Hän on iloinen myös kaupungin terveys- ja
valtakunnallisesta kanta.fi kansioista netissä. Hänen mielestään kaikki on hyvin, jos palvelujen taso säilyy vaikka hallinnointi siirtyykin maakuntaan.
”Sporttikortti 68+ on loistava innovaatio. Nyt odotan matkakorttia, joka takaisi eläkeläiselle alen18 julkisen liikenteen palvelut” hän toteaa ja hymyilee.
netut

SOTE- uudistus muuttaa Espoon toimialat ja tehtävät 1.1.2019
Kuinka paljon varoja ja tehtäviä
jää Espoolle kuntauudistuksen
jälkeen. Sivistys ja kulttuuri,
vanhusten hyvinvoinnin ja terveyden vahvistaminen, tekninen ja ympäristöpuoli ovat jatkossakin kunnan vastuulla. Jolloin myös Espoon kaupungin
hallituksen, valtuuston ja lautakuntien työ korostaa näitä hallinnon aloja. Kaupungilla on
myös useita poikkihallinnollisia
kehitysohjelmia, joita jatketaan.
Hallitus lisää julkisen sosiaalija terveydenhuollon tuotannon Ystävyys on rikkautta. Vielä meitä on näinkin monta jäljellä. kouluajoilta.
monipuolisuutta. Hallituksen
linjausten mukaan maakunta tuottaa sote-palvelut itse tai se voi käyttää yksityisen tai kolmannen
sektorin palveluita. Kunta ei voi olla jatkossa palveluntuottaja. Uudistuksen myötä kunnat ja kuntayhtymät eivät enää järjestä, tuota tai rahoita sote-palveluja. Kuntien ja kuntayhtymien sosiaalija terveydenhuollon henkilöstö siirtyy myös maakuntien palvelukseen.
Yleisradion eläkkeellä oleva free lance -kääntäjä Eija Pokkinen elää itsenäisesti ja kulttuuripalveluista nauttien elämänsä tätä vaihetta. Taidenäyttelyt, teatteri, ooppera, elokuvat ja kirjat ovat
kaikki rakkaita harrastuksia. Hän maalaa ja lukee paljon. Eija on aktiivinen kulttuurin suurkuluttaja. Eläke on pieni, mutta hän tulee toimeen hyvin niin kauan kun on itsenäinen ja pystyy huolehtimaan itsestään. Hän ajaa kuntopyörällään säännöllisesti aamuin illoin ja voimistelee kotona.
Se pitää hyvässä kunnossa. ”Sitten joskus tulevaisuudessa”, hän pohtii, ”eteen saattaa tulla avuntarve. Se voi olla kotihoitoa, kauppakassin käyttämistä, tukea liikkumiseen tai fysioterapiaa kotona. Mutta se on vasta sitten joskus. Joitain toiveita hänellä on: edullinen matkakortti ja tuntuvia
alennuksia pääsylippuihin.” Ne ovat varmaan tarpeen kun tästä vielä vanhenee”, hän lisää.
Maakunnan asiakas voi listautua valitsemansa sosiaali- ja terveyskeskuksen tai yksityisen tai
kolmannen sektorin palveluntuottajan asiakkaaksi ja valita lisäksi haluamansa suunhoidon yksikön. Asiakasseteli ja henkilökohtainen budjetti olisivat käytössä maakunnan tekemän palvelutarpeen arvioinnin perusteena ja niiden perusteella asiakas saisi valita palvelun tuottajan. Maakunta
määrittelee valitsemansa yksityisen sektorin palveluntuottajan sovittujen kriteerien perusteella.
Näin se säätelee valitsemiaan yksityisiä tai kolmannen sektorin palveluntarjoajia.
Monia muita huolestuttaa nykyinen siirtymäkausi ja mitä sitten tapahtuu vuonna 2017. Maakuntien palvelukseen siirtyy kuntien ja kuntayhtymien sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö ja osa
tukipalveluiden työntekijöistä. Lisäksi maakuntiin siirtyy noin 5000 työntekijää valtion aluehallinnosta. Tämä tarkoittaa yhteensä yli 220 000 henkilön siirtymistä maakuntien palvelukseen. Espoossakin viranomaisia ja ammattilaisia siirtynee maakunnan palvelukseen monta tuhatta. Luovutettava osa pysyy luovutuksen jälkeen samana tai samankaltaisena. Kunnat vastaavat kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä myös jatkossa. On tärkeää, että kuntien päättäjät virkamiehet ja poliitikot ymmärtävät, kuinka kunnassa edistetään eri-ikäisten asukkaiden hyvinvointia arkiympäristössä. Se ei saa olla vain kosmetiikkaa.
Lisätietoa: http://alueuudistus.fi/soteuuditus/hallinto ja tehtävät
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Eskarilaisten touhuja
Pikavierailulla Terttu Nurmi
Huhtikuinen tiistaipäivä sattui olemaan
pilvinen, mutta välitunnille mennessä
sadevaatteita ei sentään tarvittu ja aurinko paistoi joka tapauksessa luokan seinällä ja lasten piirustuksissa.
Pääsiäisen lähestymisen Mari-ope eli opettaja Mari Malkamäki
oli ennakoinut
hankkimalla tipuaskartelua varten paksua
kirkkaankeltaista villalankaa, rairuohonsiemeniä ja tietysti myös reilun pussillisen
multaa. Rairuohon kylvökipotkin oli koristeltu hyvissä ajoin etukäteen. Niinpä tämän
päivän aamutunneilla oli menossa yhtä aikaa sekä rairuohon kylvöä että sormivirkkausta ja piirustustehtäviä.

Tietysti välituntikin on kiva. Pienimpien
piha koulun päädyssä on maastoltaan mukavan vaihteleva. Löytyy tilaa juosta pallon
perässä tai keksiä seikkailuja ja taitoratoja
kivikkoisemmalla reunalla. Keinut ja hiekkalaatikko ovat kestosuosikkeja, ja ruutuakin hypätään aivan niin kuin äitien ja isoäitienkin aikaan, mutta ruudukot ovat kyllä
hienompia, koulun oppilaiden muutama
vuosi sitten suunnittelemia ja värikkäitä.
Mari-ope kertoi, että isommista oppilaista
tänne pienten pihalle saavat tulla neljäsluokkalaiset, jotka ovat esikoululaisten kummeja. Kummeista on iloa ja hyötyä monin tavoin. Kummin kanssa eskarilainen voi vaikka käydä totuttelemassa isojen pihan välituntivilskeeseen.

Eskariluokan joka nurkassa ja hyllyillä on
vaikka mitä palikoita, pikkulegoja ja koottavia, on myös pikkukoti kivoine kalusteineen, mutta leikkiaika, josta kaikki kuuluvat
tykkäävän, on vasta ruuan jälkeen.

Miltähän sitten ensi syksynä oikeaan kouluun meno mahtaa tuntua, jännittääkö?
No, ei! Lapset hymähtävät jotain ja pyörittelevät silmiään. - Tämähän olikin tosi pöhkö
kysymys, sillä Viherkallion esikoululaiset
ovat olleet oikeassa koulussa saman katon
alla pian koko vuoden, kulkeneet samoilla
käytävillä, jumpanneet salissa, esiintyneet
juhlissa ja tuntevat rehtorin, ruokalan tädin
ja vaikka ketä. Niin että ei jännitä!
Kiitokset kuvista ja kuulumisista Viherkallion koulun lapsille ja aikuisille!
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Pihan takanurkassa Neela, Monica ja Penny kokeilevat kimppakävelyä tosi kivikkoisessa maastossa.
Pojilla oli menossa Nintendo-seikkailu, mutta hahmojen nimet jäivät hiukan epäselviksi eikä niitä
osaisi kirjoittaakaan - ainakaan kiinaksi. Alakuvassa Mari-open tuntee keltaisesta liivistä.
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Vaeltajan Majatalosta
ja vähän muustakin

Kuva Jouni Liimatainen

Viherlaakson kappelin Vaeltajan Majatalo on toiminut v:sta 2010 lähtien ja sitä
pyörittävät alueen vapaaehtoiset. Lähtölaukaus saatiin aikoinaan Unelmien seurakunta-hankkeesta, jossa kutsuttiin väkeä koolle kertomaan ajatuksiaan toimivasta seurakunnasta.
Majatalo on ollut auki yleensä kahdesti
kuussa sunnuntaisin klo 17-19.30 ja sen esikuvana ovat olleet vanhojen pyhiinvaellusreittien varrelle sijainneet lepopaikat, joihin
kulkijat kantamuksineen pysähtyivät virkistymään. Nämä majatalot sijaitsivat usein
luostareiden yhteydessä, joihin päivän vaelluksen päättyessä kokoonnuttiin alkuillan
hetkirukoukseen ja sitten aterioitiin, huollettiin varusteita, toivuttiin rasituksista ja jaettiin matkakokemuksia ennen levolle käymistä. Samalla tavoin meidänkin Majatalomme on aloitettu hetkirukous Psalttarilla,
joka noudattaa vanhan vesperin kaavaa ja
kestää puolisen tuntia. Lapsille on ollut yhtä
aikaa tarjolla oma pyhäkouluhetki Pyhis,
johon heitä voi tuoda myös, vaikkei itse aikoisikaan iltaan osallistua. Sen päälle tarjotaan kahviossa pientä välipalaa ja klo 18
aikaan ilta jatkuu kappelin ”olohuoneessa”,
jossa lyhyen alustuksen pohjalta keskustellaan, jaetaan ajatuksia, musisoidaan ja lauletaan sekä illan päätteeksi rukoillaan sitä
pyytäneiden puolesta. Kukin voi osallistua
vapaasti joko koko iltaan tai siihen osaan,
joka itselle sopii. Ilonamme ja ylpeytenämme on oma house band , jossa tällä hetkellä
soittavat Mikko Nurmi, Taru Sillanpää ja
Seija Suuronen ja heidän johdollaan on ollut mahtavaa laulaa yhdessä. Aika ajoin
olemme järjestäneet myös Majatalo Special
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–iltoja jonkun isomman teeman ja erilaisten
vierailijoiden ympärille. Iltojen muoto saa
jatkossa tarvittaessa muuttuakin, koska tarkoitus on, että mukana olijat voivat tuoda
omat lahjansa, kokemuksensa, ajatuksensa
ja ideansa yhteisiksi eväiksi. Olemme huomanneet, että jokaisella on repussaan jotain
jaettavaksi ja usein nämä kokoontumisten
”nyyttärit” ovat ihan parasta antia.
Unelmanamme on Viherlaaksossa toimiva
kappeli, jonka ihmiset tuntisivat omakseen
ja löytäisivät sinne tiensä kohtaamaan toisiaan ja ennen kaikkea Majatalon varsinaista
isäntää, Herraamme Jeesusta Kristusta, jolla
on elävää vettä, leipää ja suoja tarjolla jokaiselle elämänsä joskus helpompaa, joskus
vaikeampaa matkaa taivaltavalle kulkijalle.
Hän on myös sanojensa mukaan tie, joka
vie meidät perille.
Kappelilla tapahtuu paljon muutakin
kuten messu kerran kuukaudessa, kappelilounas tiistaisin, kohtauspaikka Cafe Viheri
ma ja ke aamupäivisin, lapsiperheille perhekerhot ja äidit vapaalla -illat, radioraamattupiiri, lähetyspiiri, eläkeläispiiri ja ArkiYstävätoimintaa.
Seurakunta on ottanut tavoitteekseen kannustaa ja luoda edellytyksiä jatkossakin vapaaehtoisten suunnittelemille ja vetämille
toiminnoille, joten jos sinulla on ideoita ja
halua niitä toteuttaa tai tulla mukaan nykyisiin, niin rohkeasti mukaan vaan. Tapaamisiin kappelilla!
Katri Metso
(majataloaktiivi ja Viherlaaksolahden
kappelineuvoston jäsen)
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Hyvää kannattaa odottaa:

Viherlaakson visiot kyläkoulusta suurlukioksi
Viherlaakson lukio toimii väistötiloissa syksyyn 2019 saakka. Nyt suunnitellaan uutta
modernia suurlukiota. Saneeraus- ja rakennushankkeessa Viherlaakson koulutilat miltei kaksinkertaistuvat. Lukiosta on tulossa nopeasti yksi Espoon suurimmista lukioista.
Suunnittelun lähtökohtana on ollut vanhan
historiallisen kouluympäristön säilyttäminen ja sen yhdistäminen nykyaikaisiin, moderneihin koulutiloihin. Tavoitteena on luoda rauhalliset, viihtyisät ja toimivat tilat ottaen huomioon uusien oppimiskäsitysten
mukainen pyrkimys avoimempaan ja joustavampaan oppimisympäristöön.

mii koulun liikunnanopetuksen ohella kuntalaisten käytössä iltaisin ja viikonloppuisin
monen lajin liikuntapaikkana. Se mitoitetaan palvelemaan lähialueen aikuisten ja
lasten liikunta- ja urheiluseuratoimintaa sekä muuta kuntalaiskäyttöä. Liikuntasalien
koon määrittävät alueella olevat muut sisäliikuntatilat, koulun koko ja tontin koko.

Viherlaakson koulun ja lukion tilat tulevat
sijaitsemaan jatkossakin useammassa rakennuksessa, mutta suunnittelussa huomioidaan
liikuntarajoitteet sekä varmistetaan sujuva
liikkuminen eri rakennusten välillä sisäkautta.

Ruokailu järjestetään itsepalveluna, jossa
ruoka noudetaan kahdesta kaksipuoleisesta
ja kahdesta yksipuoleisesta tarjoilulinjastosta. Noutoalue sijoitetaan keskelle ruokasalia, jolloin siihen päästään monesta
suunnasta ruuhkien välttämiseksi. Palautuspisteiden yhteydessä on jätteiden ja roskien
lajittelu. Ruokailuajan ulkopuolella ruokasalia käytetään opetus-, opiskelu- ja oleskelutilana ja siinä voidaan järjestää myös
koulun ja kuntalaisten kokouksia ja tilaisuuksia. Ruokasali varustetaan dataprojektorilla ja valkokankaalla.

Yksi tärkeimmistä opiskelutiloista on keskeisesti sijaitseva kirjasto-monimediatila,
jonka ikkunasta avautuu näkymä koulun
pihalle. Samaan tapaan vanha sali rakennuksessa 1 on saneerauksen jälkeen avoin monimuotoinen opiskelu- ja opetustila. Salin
monikäyttöisyys toteutetaan siirrettävien
kalusteiden avulla ja sali varustetaan pimennysverhoin. Musiikin tilat saneerataan rakennuksen 1 vanhaan asunto-osaan, jossa ne
muodostavat oman rauhallisen musiikkimaailmansa.
Uusi liikuntasali rakennetaan uudistettavan
kentän eteläpäätyyn. Salin viereen tehdään
uusi pysäköintialue. Koulun liikuntasali toi24

Suuressa 600-opiskelijan lukiossa resurssit
riittävät sekä taidepainotuksen toteuttamiseen että monipuoliseen ja laajaan kurssitarjontaan. Lukion taidelinjalla voi opiskella
laaja-alaisesti kuvataiteita, teatteria, kirjoittamista ja musiikkia.
Poimintoja hankesuunnitelmasta
http://www.viherlaaksonlukio.fi/suuri-moderni-lukio/

Luonnon päivien retket
ovat osa Suomi 100 v. -juhlaa
Tervetuloa mukaan!

Villiinny keväästä

20.5.

Glimsinjoen varren lintu- ja kasviretki lauantaina
20.5.2017. Lähtö klo 16 Träskändan puistoalueen portilta,
joka on lähellä Auroran kappelia. Reitillä kuljetaan n. 3
kilometrin matka seuraten Glimsinjoen luontopolkua, joka
päättyy Turuntien varteen Jorvin sairaalan kohdalla. Oppaana on Jouko Kostamo. Järjestää Pro Espoonjoki ry.

Rakastu kesäyöhön 17.6.

Glimsinjoki Ingaksen sillalta

Lepakko- ja yölaulaulajaretki la 17.6.2017 Espoon Matalajärvelle.
Kokoontuminen Marketanpuiston parkkipaikalla klo 21 (Alustava tieto, tarkista Pro Espoonjoen kotisivulta!) Retkellä on mahdollista signaalitunnistuslaitteiden avulla havaita useita
lepakkolajeja. Tarkoitus on kilpailla lepakko- ja yölaulajahavainnoista Laajalahden vastaavan luontopäiväretkiryhmän kanssa. Retken järjestää Pro Espoonjoki ry.

Suomen luonnon päivä 26.8.
on samalla myös Espoo-päivä, joten ohjelmaa on tarjolla eri puolilla pitkin päivää.
Viherlaaksossa on mahdollisesti viime vuosien tapaan oma lähiluontoretki., Jammaillen
rannalle -tapahtuma. Lähtö klo 18 ostoskeskukselta uimarantaan. Tarkista ilmoituksista !

Musiikkia moneen makuun Viherlaakso-päivänä 13.5.
Töttöröö!

Puhallus

Viherlaakso-päivänä alkaen n. klo 10.30 kajahtaa torilla melkoisen kuuluva torvisoitto. Vieraileva yhtye on tänä vuonna 50-vuotisjuhlaansa viettänyt Puhallus. Yhtye perustettiin, kun
soittajat olivat 12-vuotiaita partiotyttöjä, ja soitto jatkuu edelleen, milloin kauppakeskuksessa, milloin laivarannassa risteilyvieraita tervehtien ja nyt täällä.

Iltakonsertissa kappelilla klo 18 on esiintymässä
mielenkiintoinen uusi yhtye,

Poika & Maria
Poika & Maria on valloittava duo, jonka debyyttialbumi
Kutsu julkaistiin marraskuussa 2015. Duon musiikki on
laulaja-lauluntekijäperinteestä ammentavaa akustissävytteistä poppia.
Tämän nuoren avioparin itse kirjoittamat laulut ovat tarinoita uskosta, toivosta ja rakkaudesta. Niissä on elämää
kristittynä, lapsuusmuistoja, lohdutusta, rohkaisua, epäilyäkin. Poika & Maria -duon kauniit laulut herkkine sovituksineen koskettavat kaikenikäisiä kuulijoita.
Konserttiin on vapaa pääsy. TERVETULOA!

Viherlaakson
apteekkilaiset
toivottavat
hyvää kesää!
Viherlaakson apteekki
Viherlaakson ostoskeskus,
Viherlaaksontori 5, 02710 Espoo

Puh. 09 - 8492750
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Palvelemme
Ma - pe 8.30-19.00
La 9 - 15

SIIVOUSTALKOOT la 6.5. klo 10-12
Kaunis kotilähiömme on vielä kauniimpi, kun yhteisvoimin
siivoamme ostoskeskuksen ympäristöä ja katujen ja kävelyteiden varsia niin laajalti kuin parissa tunnissa ehdimme.
Alueista sovitaan ja roskapihdit ja jätesäkit jaetaan apteekin
edustalla, jonne pihdit myös palautetaan. Säkkien keräilypisteet ovat samat kuin ennenkin: ostoskeskuksen yläparkkipaikan kulma ja Kavallinpellon ja Helsingintien risteys.

Tervetuloa mukaan! Hyötyliikuntaa ja hyvä mieli!

Viherlaaksolaiset ry. - Gröndalsgillet rf.
HALLITUKSEN JÄSENET 2017
Sirkku Ylinen (pj)

sirkkuylinen@gmail.com

Rosa Hirvasvuopio

r.hirvasvuopio@gmail.com

0405914519

Aaro Knuts

aaro.knuts(at)gmail.com

0405605628

Mikko Nurmi (siht/tal.hoit)

mikkotnurmi(at)gmail.com

0505941814

Jani Tornikoski

jtornikoski(at)gmail.com

VARAJÄSENET
Matti Metsäranta (varapj)

matti.metsaranta(at)kolumbus.fi 0407187538

Arja Suhonen

arjuska(at)welho.com

NORDEA Kauniainen
IBAN FI76 1802 3000 0002 59

Viherlaaksolaiset ry. - Gröndalsgillet rf.

JÄSENMAKSU
VUODELTA
JÄSENMAKSU
vuodelta2012
2017
Henkilöjäsenet 20 e

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

Kannatusjäsen 50-100 e (yritykset ja yhteisöt)
Uusi jäsen, ilmoitathan osoitteesi taloudenhoitajalle esim. tekstiviestillä tai sähköpostitse!

OSOITE:

20064

Viherlaakso-päivä la 13.5.
Asukaspuiston kentällä kaksi ponia klo 10-12
Ratsastusta ja kärryajelua pikkuväelle ilmaiseksi!

Torilla touhua ja ohjelmaa klo 10.30 -14
Kirpputoripöytiä ja arpajaisia
Soitinyhtye Puhallus
SPR:n kahvitarjoilu ja
ensiapuopastusta
Espoon kansantanssijat
Lattareita

en

ja LÄTTYJÄ

Salaattilounaat ja lasten annokset Makujen Keitaasta
Viherlaaksolaiset ry 60 v. tarjoaa lounaalla jälkiruuan!

Helmetin Enkelit

Paloauto ja yllätysohjelmaa
Järjestää Viherlaaksolaiset ry, ostoskeskuksen liikkeet, seurakunnan vapaaehtoiset, SPR:n Kehä-Espoon osasto ja partiolippukunta Viherlaakson Peurat

KAPPELILLA KLO 18
Poika&Maria-duo

KUTSU
Lauluja uskosta, toivosta
ja rakkaudesta
VAPAA PÄÄSY, teetä tarjolla klo 17.30
Järjestää Viherlaaksolaiset ry ja
Espoon tuomiokirkkoseurakunta

