Kevättiedote 2018
VIHERLAAKSOLAISET RY
GRÖNDALSGILLET RF

Viherlaaksolaiset ry
Gröndalsgillet rf
Kevättiedote 2018

SISÄLLYS
3

Tavataan torilla, Sirkku Ylinen

4

Liikenneyhteydet puhuttivat asukasillassa,
Sirkku Ylinen

7

Viherlaakso sai oman palvelulinjan,
Susanna Javanainen

8

Entisellä Ärrällä lemmikkien tavaratalo,
Susanna Javanainen

9

Kadunrakennustöitä lähikulmilla,
Veikko Uusitalo

10

Viherlaaksoon tuli kakkukeidas,
Susanna Javanainen

12

Astrid Holm, hundraett år, Sirkku Ylinen

15

Vieraslajit haastavat talkoilemaan,
Sirkku Ylinen

16

Olipa kerran Kodinhoitajaopisto,
Mikko Nurmi

19

Koulun rakentamisesta, Matti Metsäranta

20

Tervetuloa luontoretkille!
Oppaana Jouko Kostamo

21

Pentalan saaristomuseo avautuu yleisölle,
Terttu Nurmi

23

Siivoustalkoot la 5.5. ja Viherlaaksolaiset
ry:n hallitustiedot ja jäsenmaksuasiat

Painos: 2400 kpl
Toimitus:
SirkkuYlinen,
Susanna Javanainen,
Mikko ja Terttu Nurmi
Kansikuva Viherlaakso-päivältä 2016
Terttu Nurmi
Painolaitos:
Painotalo Plus Digital

Viherlaaksolaiset ry:n jäseneksi voi liittyä
jokainen yhdistyksen sääntöjä noudattava henkilö maksamalla 20 euron jäsenmaksun tai yritys tai asuntoyhtiö maksamalla 50-100 euron
kannatusjäsenmaksun yhdistyksen tilille Nordea IBAN FI76 1802 3000 0002 59, viite
20064.
Kotisivuosoite: www.viherlaaksolaisetry.fi
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
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VIHERLAAKSO-PÄIVÄ ke 16.5.
toritapahtuma klo 17-19
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.

Sirkku Ylinen

Tavataan torilla!
Valoisaa kevättä, hyvä viherlaaksolainen! Luonnon heräämistä seuratessa voi panna merkille myös monenlaista kehitystä rakennetussa ympäristössämme. Joku yritys lähtee, mutta uusia tulee tilalle. Lehtemme sivuilla esitellään joitakin Viherlaakson uusia palveluita.
Ilahduttavaa on, että pitkään odotettu torialueen yleisilmeen kohennuskin on työn alla.
Suunnittelualueeseen kuuluvat Alepan ja Viherlaaksontien välinen Viherlaaksonsillan puisto
tien länsipuolella, Viherlaaksontori, Kievarinraitti Viherkalliontiehen asti sekä Rajamännynpolku, -kuja ja -ahde ulottuen terveysaseman itäpuolelle asti.
Suunnitelmien mukaan valaistusta parannetaan, ja pensasistutuksia lisätään viihtyvyyden
lisäämiseksi mm. torialueelle. Viherlaaksonsillan puiston puustoa harvennetaan. Esteetöntä
ja turvallista jalankulkua parantamaan asennetaan käsijohteita kulkuväylille erityisesti jyrkimpiin kohtiin. Viherlaaksolaiset ry. on kannanotossaan toivonut esteetöntä kulkua myös
niille Viherlaaksontorin palveluita käyttäville, jotka tarvitsevat autopaikan tai ajoväylän apteekin edustalle asti.
Katujen rakennussuunnitelmat on laadittu vuoden 2017 aikana. Suunnittelualueet yhdistävä
Viherlaaksonsilta on jo uudestaan rakennettu. Muusta toteutusaikataulusta ei ole vielä tietoa.
Siispä ainakin tämän kevään Viherlaakso-päivää 16.5.2018 vietämme vielä vanhalla torialueella.
Viherlaakson entinen maamerkki, Turuntien varren punatiilinen Wikbergin korjaamo on
purettu ja aluksi paikalle jäi vain syvä monttu. Espoon kaupunki jatkoi maaperän puhdistusta ja kunnostusta syksyllä 2017. Viherlaaksolaiset ry. otti kantaa purkutyöhön ja saastuneen
maa-alueen käsittelyyn. Purkualueen vesien arveltiin valuvan Lippajärveen ojien ja maaperän kautta. Pyydettiin selvitystä siitä, miten saastuneiden vesien pääsy järveen aiotaan estää.
Samalla kiinnitettiin huomiota muihinkin asukasviihtyvyyttä alentaviin alueisiin kuten Wikbergin korjaamon itäpuolella sijaitsevaan entiseen taksiparkkiin, jossa toivottiin risujen ja
hiekoitushiekkakasojen siivoamista.
Kaupungin selvitys saatiin 19.1.2018. Siinä todetaan, että maaperän kunnostusta tehtiin alkuperäistä lupapäätöstä laajemmalla alueella. Pilaantuneet maat toimitettiin luvanvaraiseen
vastaanottopaikkaan, ja haitta-ainepitoiset vedet johdettiin työmaalta HSY:n luvan mukaisesti jätevesiviemäriin. Maaperän kunnostuksesta laaditaan päätöksessä edellytetty loppuraportti. Taksiparkkialue toimii selvityksen mukaan katukunnossapidon varasto- ja tukialueena ja siivotaan tarvittaessa.
Wikbergin tontin kunnostus lähenee loppuaan. Maa-alueen käyttötarkoituksesta ei tällä hetkellä ole tietoa. Tulevaisuudessa toteutettavat Turuntien katusuunnitelmat ulottunevat osittain Wikbergin tontin alueelle.
Yleisilmeen kohennuksesta on kyse myös kaupunginosamme jokakeväisissä siivoustalkoissa, joista tarkemmin takakannen sisäsivulla.
Tervetuloa talkoisiin lauantaina 5.5.! Kohennetaan Viherlaakson ilmettä yhteisvoimin!
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Sirkku Ylinen

Liikenneyhteydet puhuttivat asukasillassa
Kiitos runsaasta ja aktiivisesta osallistumisesta vuosittain järjestettävään asukasiltaan
Viherkallion koululla tiistaina 27.2.2018.
Tänä keväänä asukasilta oli otsikoitu: ”Millä kuljemme kerran” ja teemana olivat otsikon mukaisesti liikenneyhteydet Viherlaaksosta eri suuntiin Espoossa (Karakallioon, Jorviin, Espoon
keskukseen, Leppävaaraan, Tapiolaan ja metroasemille) sekä Helsinkiin. Erityisesti haluttiin
selvitystä bussiyhteyden 226 tilanteesta. Linja kulkee Leppävaaran asemalta Jorviin pitkin Viherlaaksonrantaa. Uuden linjasuunnitelman mukaan mikään linja ei jatkossa kulkisi Viherlaaksonrantaa, niinpä aktiiviset taloyhtiöiden hallitukset ja asukkaat kirjasivat huolensa adressiin.
Viherlaaksolaisten hallitus ajoi asiaa yhdessä laajan viherlaaksolaisjoukon kanssa ja adresseja
oli allekirjoitettavana 2 kappaletta, yksi Viherlaakson kirjastossa ja toinen apteekissa. Yhteensä
nimiä kertyi 671. Viherlaaksolaiset toimitti adressit saatekirjelmin HSL:n hallituksen jäsen Sirpa Hertellille hallituksen kokouksessa 7.2.2018 käsiteltäväksi.
Asukasillassa saimme kuulla viimeisimmät linjasunnitelmat. Asiantuntijoina olivat laaksolahtelainen HSL:n hallituksen varapuheenjohtaja Sirpa Hertell, suunnittelupäällikkö Sinikka Ahtiainen Espoon kaupungilta vastaamassa joukkoliikenteen koordinointikysymyksiin ja joukkoliikennesuunnittelija Ville Juselius Helsingin Seudun Liikenne -kuntayhtymästä (HSL) esittelemässä linjastosuunnitelmaehdotusta. Tilaisuudessa oli runsas osanottajajoukko, joka kysyi laajasti Viherlaakson liikennesuunnittelusta ja esitti ehdotuksia linjojen reiteistä, aikatauluista,
vuoroväleistä ja jopa pysäkkien sijoittelusta. Asukkaiden valitukset, kehotukset ja huomiot

Ajanvaraus 0400 524 990
www.viherlaaksonkampaamo.fi
Lämpimästi tervetuloa koko perhe,
hyvän olon parturi-kampaamoon!
Kevätterveisin
PICO, PÄIVI, MARIJA ja RIAM
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tulivat kuulluiksi ja tärkeä oli tieto, että erityisesti Viherlaaksonrantaa kulkee jatkossakin bussilinja 225 (Leppävaara-Karakallio-Viherlaaksonranta-Lippajärvi-Högnäs) tosin jatkoyhteydellä
Turuntieltä eteenpäin eri suuntiin. Uudessa linjastosuunnitelmassa pyritään myös Viherlaakson
alueella runkolinjaston lisäksi reitteihin, joita kulkevat linjat voidaan tahdistaa sekä muiden
bussilinjojen että myös Leppävaarasta lähtevän A-junan kanssa.
Nykytilanteessa Viherlaakson aluetta palvellaan Leppävaaran suuntaan linjoilla 214T, 218, 219,
224, 226(A) ja 227, joiden aikataulujen tahdistamisessa keskenään näyttäisi olevan aika paljonkin parantamisen varaa.
Asukasillassa todettiin, että uudessa linjastossa linjat 214 ja 224 tullaan tahdistamaan siten, että
ne kulkevat tasaisesti 10 minuutin vuorovälillä yhteisellä reittiosuudella. Nämä linjat tahdistetaan Leppävaarassa A- juniin. Runkolinja 200 pyritään sovittamaan linjojen 214 ja 224 lähtöjen
väliin siten, että Karakalliosta Leppävaaraan muodostuisi noin viiden minuutin vuoroväli. Oheisessa taulukossa Viherlaakson kautta kulkevien linjojen vuoroväliehdotuksia, jotka on saatu
tiedoksi asukasillan jälkeen asukkaiden toiveita ja tarpeita huomioiden. Tiedot tässä taulukossa
ovat siis ajalta ennen lopullista linjastosuunnitelman hyväksymistä. (27.2.2018).
Linja Reitti

Vuoroväli
Arki,

Arki,
päivä

La,
Su,
päivä päivä

ruuhka-aika

200

Elielinaukio - Leppävaara - Karakallio - Espoon keskus

10

10

10

10

214

Leppävaara - Karakallio - Rastaala - Veini - Jupperi

20

20

30

30

215

Leppävaara - Laaksolahti - Lähderanta

15

20

20

30

224

Leppävaara - Kauniainen - Kuurinniitty - Espoon keskus - 20
Tuomarila

20

30

30

225

Leppävaara - Karakallio - Viherlaaksonranta - Lippajärvi Högnäs

60

60

-

-

227

Leppävaara - Lippajärvi - Jorvi

20

30

30

30

236
Leppävaara - Viherlaakso - (B: Vanhakartano) - Kalajärvi (B, V) Serena*

30 (B: 30)

30

60 (B: 60
60)

239

30

30

60

Leppävaara - Viherlaakso - Perusmäki - Kalajärvi

60

Linjasuunnittelun oli vielä mahdollisuus vaikuttaa. Asukasvuorovaikutuksessa ollutta linjastoluonnosta on viimeistelty eri vuorovaikutuskanavien kautta tulleiden palautteiden pohjalta.
Kuukauden päästä asukasillasta HSL:n hallitus hyväksyi Pohjois-Espoon ja Leppävaaran linjastosuunnitelman kokouksessaan. 27.3.2018 hyväksytyn suunnitelman mukaan linja 226(A) lakkautetaan ja uusi runkolinja 200 perustetaan Elielinaukion, Leppävaaran ja Espoon keskuksen
välille. Linja liikennöi läpi päivän viikon jokaisena päivänä 10 minuutin välein. Linja korvaa
nykyiset linjat 217, 218, 226 ja 235 ja ne korvataan edellä mainituilla muiden linjojen reittimuutoksilla. Uusi lähibussilinja 225(K) kulkee Viherlaaksonrannan ja Karakallion kautta tarjoten lähipalvelua Viherlaaksonrantaan. Karamalmens skolanin alkamis- ja päättymisaikoihin
linja ajetaan Kilon kautta (225K). Toivottavasti päätökset bussilinjoista palvelevat useita viherlaaksolaisia jatkossakin mahdollisimman hyvin.
HSL:n linjastosuunnitelman etenemiseen voi tutustua sivuilla https://www.hsl.fi/linjastosuunnitelmat/
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www.espoonautopalvelu.fi
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huolto@espoonautopalvelu.fi

Viherlaakso sai
oman palvelulinjan
Viherlaaksolaisten julkiset liikenneyhteydet
Leppävaaraan saivat parannusta, kun uusi
bussilinja 229 alkoi liikennöidä Leppävaaran
ja Viherlaakson välillä elokuussa 2017. Se
lähtee Leppävaaran asemalta ja ajaa Karakallion kautta Viherkalliontien päähän. Bussi
poikkeaa joillakin Viherlaakson, Karakallion
ja Leppäsillan sivukaduilla. Sen lisäksi bussilla pääsee myös sekä Viherlaakson että
Leppävaaran terveysaseman eteen. Leppävaaran aseman jälkeen tehdään vielä lenkki Sellon takana sijaitsevalle asuntoalueelle.
Vaikka linja soveltuu esimerkiksi vanhuksille
ja vammaisille, kyytiin ovat tervetulleita
kaikki. Bussissa on leimauslaite maksukortille

ja matkan hinta on sama kuin muissakin julkisen liikenteen ajoneuvoissa. Myös käteisellä voi maksaa.
Vuoro kulkee viisi kertaa arkipäivisin. Aikataulu ja tarkka pysäkkireitti löytyvät internetistä osoitteesta www.reittiopas.fi .
Susanna Javanainen

Kappeli, matalan kynnyksen majatalo
Moni on löytänyt tiensä oman kylän kirkkoon eli Viherlaakson kappeliin, ja tokihan kirkkoihin ja kappeleihin ketterästi pääsee vaikka naapurikyliinkin. Tarjolla on viisauden ja tiedon
aarteita, hiljaisuutta, hartautta, konsertteja, kerhoja ja kappelilounaita. Sopii poimia parhaat
palat! Uskon määrää tai jäsenkortteja ei kynnyksellä kysellä. Mutta huom! Ensi syksynä
seurakunnan jäsenillä on erityinen mahdollisuus vaikuttaa, kun 18.11. on seurakuntavaalit!
Sitä ennen kannattaa tutustua oman seurakunnan ehdokkaisiin ja lähteä valitsemaan yhtä
hyvät ellei paremmat luottamushenkilöt kuin meillä on ollut tähänkin asti. Terttu Nurmi
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Onko Viherlaakson keskustassa enää mitään palveluja ja mikä on ostarin tulevaisuus?

Teksti ja kuvat Susanna Javanainen

”Täältä lähtee kohta kaikki palvelut kun R-kioskikin lopetti ja posti siirtyi Karakallioon”,
eräs rouva totesi vieruskaverilleen bussissa. ”Silloin kun minä muutin tänne, täällä oli oma
postitoimisto sekä kolme pankkia ja kauppaa. Nyt on enää yksi ruokakauppa koko Viherissä.
Kohta kaikki pitää hakea isoista kauppakeskuksista.”

No nyt tapahtui:

Entisellä Ärrällä lemmikkien tavaratalo
Monessa viherlaaksolaisessa kodissa asustaa koira. Hauvojen omistajien iloksi alueelle saatiin kymmenkunta vuotta sitten oma koirapuisto. Nyt yrityspalvelut ovat lisääntyneet, koska
entisen R-kioskin tiloihin on tullut kaksi lemmikkieläinpalveluihin erikoistunutta yritystä,
Lemmikkitaivas ja KIVAtrimmi.
- Perustimme liikkeen Viherlaaksoon, koska alue on ihastuttava ja haluamme tarjota kivijalkamyymälänä palveluitamme niitä haluaville ja tarvitseville, kertoo Sanni Hartokari, toinen
yrityksen omistajista.
Lemmikkitaivas-nimisessä yrityksessä myydään muun muassa koiran, kissan, kanien ja jyrsijöiden perustarvikkeita. Sen lisäksi yritys tarjoaa lomahoitopalvelua pieneläimille, kuten
kaneille ja jyrsijöille.
Lemmikkitaivas sijaitsi ensin Viherkalliontiellä, josta se siirtyi nykyiselle paikalleen viime
tammi-helmikuun vaihteessa. Nyt ihmiset osaavat hakeutua paikalle paremmin.
- Olemme ilahtuneet monista uusista asiakkaista ja tuttavuuksista, mitä Kuusiniementielle
muutto toi tullessaan, Sanni kertoo.

Koirille turkinhoitoa, trimmausta ja kynsien leikkuuta
Lemmikkitarvikekaupan sisäpuolelta pääsee suoraan KIVAtrimmiin. Odotustilan takana on
koirien hoitoon tarkoitettu työhuone. Paraikaa siistitään pöydän päällä seisovan kääpiösnautserin turkkia.
- Meillä tehdään täällä kattavasti koiran turkin hoitoa, kynsienleikkuuta, tassuhoitoja ja pesuja. Kaikenlaisia trimmauksia tehdään, saksin ja nyppimällä. Teemme kaikkea mitä nyt koirille voi tehdä turkin hoitoon liittyen, kuvailee yrityksen omistaja Pia Lievonen.
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- Varsinkin kynsienhoitoasiakkaita on ollut paljon. Monet tulevat ilman ajanvarausta, kävelevät sisään ja sitten napsastaan kynnet tässä. Kaikkihan eivät halua sitä edes kotona tehdä, Pia
selittää.
Liike palveli ensin pari vuotta Lähderannassa, josta se muutti helmikuun 2018 alusta nykyiseen tilaan. Yrityksessä on kaksi osakasta, joista toinen on tällä hetkellä äitiyslomalla. Lisäksi koirien trimmausta tekee toiminimellä työskentelevä yrittäjä.
KIVAtrimmi on säilyttänyt entisen asiakaskuntansa Lähderannan alueelta, mutta saanut
myös useita uusia asiakkaita. Keskeinen sijainti on vaikuttanut tähän.
- Monet asiakkaat ovat huomanneet liikkeemme esimerkiksi käydessään Alepassa ostoksilla
ja tulleet sitten katsomaan mikä paikka tämä oikein on, Pia kertoo.
Vaikka KIVArimmin sisäänkäynti on pääsääntöisesti Lemmikkitaivas-kaupan kautta, liike pystyy olemaan auki,
vaikka kauppa olisi suljettu. Esimerkiksi aamulla ennen
kello 10 käytetään toista ulko-ovea. Aukioloajat ovat sovittavissa asiakkaiden kanssa, sillä Pian mukaan varsinaisia aukioloaikoja ei liikkeellä olekaan.
- Kaikki työskentelevät yrittäjäpohjalla, sanoo Pia.
Lemmikkien kynnet on mahdollista leikkauttaa ilman
ajanvarausta. Muussa tapauksessa ajanvarauksen voi tehdä
puhelimitse, sähköpostitse tai Facebookin kautta.
- Meillä on omat nettisivut www.kivatrimmi.fi ja sieltä
löytyy yhteydenottolomakekin, Pia kertoo ja aloittelee
vuorostaan Rudi-koiran turkin hoitoa.
Viherlaakson ostari ja sen ympäristö ei ole kuollut.
Yrityksiä lähtee, mutta toisia tulee tilalle.

Kadunrakennustöitä lähikulmilla

Veikko Uusitalo

Kuusiniementiellä on alkanut kauan suunnitteilla ollut rakennustyö.
- Kuusiniementietä rakennetaan asemakaavan mukaan ja suunniteltu työalue koskee
ainoastaan päättyvää tonttikadun osaa, toteaa kohteen vastaava mestari Henrik Söderlund.
- Kadun ajoradan yhteyteen tulee myös kevyen liikenteen käytävä (jalankulku tai jalankulku + polkupyöräily). Liikenneväylä
päällystetään ja valaistaan. Katualueen pintakuivatus järjestetään hulevesiviemärien
kautta avo-ojiin. Kadun yhteyteen tulee iso
päävesiputki sekä lisäksi pienempi vesijohto
ja viemäröinti alueen kiinteistöjä varten.
- Rakennustyöt ovat vaativia heikosti kantavan maapohjan johdosta. Tämä hidastaa rakentamista, koska maapohja joudutaan lujittamaan kalkkipilaroinnilla, kertoo Söderlund.

- Lisäksi katualueella on paljon puhelinkaapeleita, jotka joudutaan siirtämään viemäröinnin kohdata toiseen paikkaan. Arvioitu
valmistumisaika on vuoden 2019 loppuun
mennessä.
Myös Viherlaaksonrannan alkupää on parhaillaan työmaana. Risteysalueella linjausta
muutetaan siten, että katu liittyy Törmäniityntiehen kohtisuoraan, mikä helpottaa erityisesti bussin kääntymistä.
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Viherlaaksoon tuli kakkukeidas

Viherlaakson ostoskeskuksen parkkipaikan kulmassa nököttävä kahvila ei ulkonäöllään juuri
houkuttele asiakkaita. Mutta kun astuu ovesta sisään, saattaa yllättyä. Ensimmäiseksi näkee
vitriinin, joka on täynnä erilaisia kakkuja. Vitriinin takaa tervehtii myyjä-rouva ja taustalla
mies ottaa juuri uunista pellillisen croissanteja. Olen tullut kahvila-konditoria Aromeen.
Kahvila & Konditoria Arome on pieni perheyritys, jossa työskentelevät Anna ja Ahmet Sari.
Leipomo-kahvila toimi ensin noin kymmenen vuotta Kotkassa, josta yritys siirtyi kesäkuussa
2017 Espooseen. Anna kertoo, että heille tuli kiinnostus yrittää jossakin suuremmassa kaupungissa, missä olisi enemmän asukkaita ja mahdollisuuksia yritystoiminnalle. Sopivaa tilaa
pienelle leipomolle oli ensin vaikea löytää, mutta sitten sellainen löytyi Espoosta. Toiminta
on Annan mukaan lähtenyt hyvin käyntiin.
Ihmiset ovat olleet tyytyväisiä että täällä on avattu kahvila-konditoria. Kun ilmoitimme alkukesällä avajaisista, jotkut ihmiset laittoivat viestiä ja kertoivat odottavansa milloin liike avataan. Olimme jo vuokranneet paikan kun saimme kuulla, että juuri tällainen palvelu täältä puuttuu, kertoo Anna.
Kahvilasta löytyy makeaa ja suolaista, lounasvälipalaa ja iso valikoima kakkuja, pullia ja
leivoksia. Anna mainitsee, että kaikki tuotteet ovat omia ja ne on leivottu omien reseptien
mukaan. Kaikki valmistetaan omassa leipomossa.
Meille on tärkeää, että teemme itse kaiken, Anna painottaa. Tärkeintä meille on
”ammattilaiset kädet” sekä tuoreet ja laadukkaat tuotteet. Mieheni onkin pitkän linjan
ammattilainen, sillä hän aloitti jo 13 vuoden iässä harjoittelijana leipomossa ja ollut
alalla yli 25 vuotta, Anna jatkaa.
Työnjako yrityksessä on selkeä:
Mieheni Ahmet on leipuri, kondiittori ja yrityksen päällikkö. Itse hoidan asiakaspalvelun ja keskustelen asiakkaiden kanssa tilauksista ja toiveista, Anna selvittää.
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Kakkuihin käytetään perinteisiä aineksia. Anna paljastaa, että kakuissa on ”ihan perinteinen
täytekakkupohja”, jonka päälle on lisätty kermavaahtoa, hyvälaatuista belgialaista suklaata
sekä tuoreita marjoja tai hedelmiä.
Annan mukaan kakun idea on syntynyt monta vuotta sitten, sillä resepti pohjautuu turkkilaiseen juhlakakkuun. Koska alkuperäinen kakku on hyvin makea, on reseptiä pitänyt soveltaa
suomalaisille sopivaksi. Leipomossa kokeiltiin erilaisia vaihtoehtoja, kunnes löytyi sopiva
versio. Anna kertoo, että Ahmet on työskennellyt aiemmin myös Venäjällä ja Turkissa ja
tehnyt vuosien aikana monenlaisia variaatioita.
Joissakin maissa ihmiset pitävät enemmän suklaasta tai hedelmistä, mutta suomalaiset pitävät marjoista. Kun kakkuun laitetaan kerman lisäksi marjoja, se ei ole liian
makea vaan sopivan raikas suomalaiseen makuun, Anna toteaa.

Leivonnaisia voi tilata myös omiin juhliin, kuten syntymäpäiville. Kakkutilauksen voi tehdä
monella tavalla. Parhaiten Aromeen saa yhteyden Facebookin kautta nimellä Kahvila & konditoria Arome Espoo. Sieltä löytyy myös iso kuvasto kakuista, Anna kertoo.
Meille voi laittaa viestiä Facebookin kautta tai sähköpostilla, voi myös soittaa tai tulla käymään paikan päällä. Kakkutilaus olisi hyvä tehdä 3-4 päivää ennen toimitusta, mutta parikin
päivää aiemmin riittää. Jos asiakas haluaa jotakin erikoista tai sellaista mitä ei löydy valikoimasta joka päivä, yritämme löytää sopivan vaihtoehdon, Anna lisää.
Anna arvelee, että arkisin myydään enemmän suolaisia tuotteita, mutta juhliin ostetaan paljon makeaa. Varsinaista suosikkituotetta ei asiakkailla ole. Mitkä sitten ovat yrittäjien omat
suosikit? Pidän itse suolaisista vaihtoehdoistamme eniten lohipiirakasta. Makeista tuotteista
suosikkini on vadelma-suklaatäytekakku, Anna nimeää. Leipurin suosikit sen sijaan ovat
banaanisuklaakakku ja aurajuustorinkeli.
Tulevaisuuden suunnitelmiakin on. Anna ja Ahmet haluaisivat laajentaa Aromen toimintaa
ja perustaa erillisen kahvilan.
Pitäisi löytää sopiva tila, johon mahtuisi riittävästi pöytiä ja siinä olisi mahdollisesti mukana
myös terassi. Tänne jäisi kuitenkin leipomo ja pieni tila asiakkaille, sanoo Anna.

Teksti ja kuvat: Susanna Javanainen
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Sirkku Ylinen kävi jututtamassa
ihanaa iloista naapuriaan Astridia.

Astrid Holm
hundraett år 6.9.1917
Min födelsedag? Mamma sa att det var den
sjätte. I kyrkböckerna står det den trettonde.
Men det är precis en vecka senare – trettonde. Jag brukar fira den trettonde, för att när
folk vet att det är den trettonde så kommer
dom den trettonde. Man måst nog sätta att
man firar den den trettonde. Men jag har
firat så många gånger att jag tror att jag inte
mera firar.
Kotona oli äiti, kotiäiti, ja isällä oli maatila.
Viljeltiin mm perunaa. Tilalla oli paljon punaisia viinimarjoja, joita isä vei hevoskärryillä myyntiin Helsingin kauppatorille. Isä
myi myös sieniä, joita kerättiin nykyisen
Nokian alueelta. Astrid oli joskus mukana
torilla ja pikkusisko usein, koska siskosta se
oli mukavaa. Torille mentiin ajoissa jonottamaan paikkaa jo ennen kuin tori avautui.
Yhdeltä iltapäivällä tori loppui ja isä tuli hevoskärryillä takaisin.
Vad lekte ni? Vi lekte ju så som barn leker –
sprang fram o tillbaka. Vi hade en lekstuga o
där lekte vi i den. Där vad inte vidare, bara
mamma hade hyresgäster opp i övre våningen. Dom hade en flicka o pojke. Den där
flickan var lika gammal som min syster o jag
var äldst o den där pojken var den mindre.
Så ungefär fyra barn som lekte tillsammans.
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I sju års åldern började skolan, men jag börja först när jag var åtta år därför att jag var
ensam från Kilo. O jag är ju född på hösten.
Jag skull gå, det gick inga bussar o ingenting, från Kilo till Gröndal till Solvalla skolan (röda stugan i Gröndal). Det var så lång
väg, en smal väg för häst o kärran, mörkt,
skog på båda sidor. Vägen var ju så smal
som hästen far. I Solvalla skolan var det två
klasser o en lärare lärde allt. Folkskolan,
större skolan, byggdes senare. Sammanlagt
fyra år i båda skolorna.
Solvallassa leikittiin pihalla välitunneilla,
hypättiin narua ja muita lasten leikkejä. Liikuntaa koulussa ei juuri muuten ollut. Astridin mielestä kevyttä ”ojentelua”. Ehkä
lapset olivat niin hyväkuntoisia ja reippaita, ettei liikuntaan tarvinnut suhtautua kuten
nykyisin. Lapsetkin tekivät heille sopivia
töitä, kantoivat vettä sisään ja saunaan, keräsivät marjoja ja kouluaikana piti tehdä
läksyt ja osata ne myös.
Skolan började klockan nio o slutade
klockan tretton. Varenda dag åt man gröt i
skolan i klassrummet. Det var fest när man
fick risgrynsgröt. Nå, kanske det var mer en
välling än en gröt. Läraren var arg om man
inte kunde läxorna. Förstås! Jag ha nog en
gång stått i nurkan. Jag kunde ju läxorna
men jag kunde inte stå stilla i kön när vi
väntade på gröten. Jag skuffa en pojke
framåt. Vi hade alltid klänning o förkel, alltid. Alla flickor hade förkel. Ett minne av
maken, som gick i samma skola: Så sa han
så här sen många gånger att han titta alltid
på mig att jag hade så rena o välstrukna förkel, alltid.
Elämänpiiri oli paljon pienempi kuin nykyisin, koska kulkeminen oli hidasta, pääosin
kuljettiin kävellen ja koska ei ollut autoja,
kuljettiin hevoskärryillä. Talvella tiet saattoivat olla jäässä ja lumessa ja kärrynpyöristä syvät urat, jolloin kulkeminen oli

vielä hankalampaa. Kävellen mentiin sekä
kouluun että vapaa-ajan viettoon. Junalla
mentiin Helsinkiin, jos siellä jouduttiin asioimaan. Espoon kirkollekin oli pitkä matka.
Siellä osallistuttiin kirkollisiin toimituksiin
kuten hautajaiset.
Du ska int glömma Pirubacka! Pirubacka är
en badstrand. Där var så mycket stenar o lera
o allt möjligt. Vi kom från Kilo gående o gick
ner till Pirubacka o till badstranden. Vi kom
med mamma o pappa. Det var nog så roligt
att vara där i vattnet hit. Man gick i vattnet o
fick rena fötter o när man kom tillbaka hade
man lika smutsiga fötter. Sommartiden var
varmare då.
Astrid aloitti 14-15-vuotiaana opinnot Annankadulla Helsingissä ja valmistui ompelijaksi.
Isä ostikin hänelle vanhanmallisen ompelukoneen tilalle uuden poljettavan sähkökäyttöisen koneen. ”Men ännu kråkspark med
hand”, muistutti Astrid. Kun hänelle myöhemmin syntyi kaksi tytärtä, ompeli hän heille vaatteita – tiedäthän, tytöt haluavat uusia
vaatteita. Hän on ommellut kummallekin mm
hääpuvut. Astrid on taitava käsistään ja tekee
tarkkaa työtä. Hän kävi aikuisvuosinaan Helsingissä maalaamassa posliinia. Kotona onkin
useita kauniita ja monitöisiä posliiniesineitä.
När det var Johanne, så då skull man gå till,
ända till Juvagård. Där var sen kokko brasa
vid stranden på johanneafton. Där beredda de
en stor kokko. Där samlades ungdomar sen. O
vi kom ju gående. Om det fanns en cykel, då
var det ju ändå flera som gick. Lite sång som
folk sjöng. O gående tillbaka.
När det var jul så var det ju julgran o äkta
ljus. Men man fick ju vara hemskt noga med
de där ljusen. Det fanns inte så mycket. Så
fick man inte bränna dom heller så länge. På
påsken skulle det vara det däran påskägg o då
fick man alltid palvad skinka. Den var alltid
färdig till påsken.
Kotona oli myös hevonen sika ja lehmiä. Sika
lahdattiin syksyllä ja pääsiäiseksi oli aina isän
valmistamaa palvattua kinkkua. Kesät tuntuivat lämpimämmiltä kuin nykyisin ja talvella
oli joskus hyvin paljon lunta. Lapsuuskodissa
oli kaakeliuuni joka huoneessa, mutta jos oli

oikein kylmä talvi, huoneista lämmitettiin
vain keittiö ja makuutilat.
Logen, ungdomsföreningen, möten o folkdans. Alla fredagar var där dans för unga o
äldre också. En gång hade jag varit i stan o
dansat o på fredagen var det dans på Logen.
Jag hade dansat hela dan. Jag hade så sjuka
fötter att jag inte visste hur jag skull slippa
hem. Jag skull ju gå från Logen ända till
Kilo. Jag låna det däran vaktmästare Söderströms morgontossor!
Astrid ei voinut mennä yhteiskouluun, koska Kauniaisiin ei kulkenut bussia tuolloin.
Ammattikoulu Helsingissä oli helpomman
matkan päässä. Helsinkiin, rautatieasemalle,
kuljettiin junalla, kun oli ensin kävelty lähimmälle seisakkeelle. Myöhemmin, vuonna 1938 Otto Nyberg aloitti liikennöinnin
”Ottofiialla” Kauniaisista Koivuhovin seisakkeen läheltä aseman ohi Helsingintietä
Viherlaakson itäpäähän ja sieltä Helsinkiin.
Kerrotaan, että Oton vanha bussiauto oli
niin huonossa kunnossa, ettei se voinut kunnolla pysähtyä pysäkille. Se ajoi hiljaa ja
Otto huusi poislähteville: ”Pian nyt! Pian
nyt!”.
När jag var barn var hela Esbo svenskt. Till
exempel Källstrand, det var så längt borta då. Alla namn var på svenska – Gröndal,
Dalsvik, Källstrand. Man kom inte så långt
man var ju där som man bott. Nu har folk
cyklar o bilar o allt.
Astrid kommer ihåg att i Gröndal fanns det
svenska skolan på ena sidan o den finska
skolan i samma hus på andra sidan, Solvalla
(den där småskolan), Juslins butik (där säljes allt möjlig), o Wikbergs verkstad. Den
byggdes 1938. Vi var just gifta då o min
man var på Wikbergs på arbete. De gjorde
något för armén o han behövde inte gå till
kriget.
30-luvulla Espoo oli vielä ruotsinkielinen
maatalouspitäjä. Sotien jälkeen myös Viherlaaksossa alkoi olla enemmän asukkaita.
Astrid muistelee, että kun Logen rakennettiin, oli Viherlaaksossa jo aika paljon asukkaita. Verstaan työläiset asuivat lähellä ja
myös Keran tehdas työllisti paikkakunnan
väkeä.
(jatkuu s.14 )
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Jag har bott så länge där i Kilo. Mitt hem
var ju där var den stora eken finns. Det var
vårt föräldrahem. Sen när jag gifte mig så
byggde vi år 1938 med min man det där
stenhuset som finns vid Åbovägen. Det
finns kvar ännu. Hela Gröndal var Kavall.
Min mormor o morfar Gumberg ägde Kavall gård. Av Kavall gav dom en parcell till
skolan Solvalla o sen byggdes skolan på
talko. På Kavall var det så stor sal att min
mamma hade fått ny cykel o den var in i
Kavall i salen. När mamma inte såg, åkte
hennes bror cykeln i salen. Så stor var den
salen.

myös. Astrid kertoo, että Karakallion kappelissa on joka toinen torstai tapaaminen ja
eläkeläisten kokous on joka toinen maanantai.

Astridilla on kaksi tytärtä, joilla on poikia,
miehen toivomia poikia ainakin neljässä
sukupolvessa. Niin monta, että nimetkin
menevät välillä sekaisin. Vuonna 1964 hän
tosin jäi leskeksi vain 48-vuotiaana. Kaikilla
ikätovereilla ja monilla vähän nuoremmillakin on uusi osoite: Esbo kyrkogården. Siihen on jo tottunut. Hän on sekä perheensä
esikoinen että vanhin. Uusia ystäviä on

Det är bara livet. Inte finns det någon hemlighet att leva länge. Man stiger opp på morgonen, så kokar man gröt o äter den o så går
dricker man kaffe, så kommer man på möte
om man orkar… Man skojar lite o på det
sättet. Det är bättre än att man alltid är sur o
ser arg ut. Jag är ju humoristisk, jag har god
humor. Det är det.
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100-årskalaset var stort och ställdes till av
catering, med mat o allt. O mycket blommor. Jag hade 50 personer när jag fyllt hundra år i hembygdsgården i Esbo. Man måste
ju fira när man fyller så där mycket.
Oma asennoituminen vaikuttaa paljon. Jos
koko ajan on sitä mieltä, että asiat eivät ole
hyvin, ei sekään ole kivaa. Pitkän elämän
salaisuudesta kysyttäessä, Astrid selvittää:

Tack så mycket, Astrid!

Sirkku Ylinen

Vieraslajit haastavat talkoilemaan
Vieraslajilla tarkoitetaan eliölajia, joka
on levinnyt sen alkuperäisen esiintymisalueen ulkopuolelle joko ihmisen tahallisella tai tahattomalla myötävaikutuksella. Nopeasti leviävistä vieraslajeista aiheutuu monenlaisia haittoja niin luonnolle kuin ihmiselle. Vieraslajien tunnistaminen on tärkeää, jotta niitä pystyttäisiin
torjumaan tehokkaasti ja niiden leviäminen uusille alueille pystyttäisiin estämään.
(Samasta aiheesta tarkemmin ks. Kevättiedote
2017 s. 8-9, Jouko Kostamo, Ympäristökatsaus
www.viherlaaksolaisetry.fi)

Viranomais- ja lainsäädäntötasolla erilaisten
vieraslajien uhka on jo huomioitu. Kansallinen vieraslajilaki 1709/2015 on astunut voimaan 1.1..2016. Laki vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta sisältää myös erityisen haastavan pykälän 4: Kiinteistön omistajan ja haltijan huolehtimisvelvollisuus.
Se kuuluu seuraavasti:
4§ Kiinteistön omistajan tai haltijan on
huolehdittava kohtuullisista toimenpiteistä
kiinteistöllä esiintyvän, unionin luetteloon
kuuluvan tai kansallisesti merkityksellisen
haitallisen vieraslajin hävittämiseksi tai sen
leviämisen rajoittamiseksi, jos haitallisen
vieraslajin esiintymästä tai sen leviämisestä
voi aiheutua merkittävää vahinkoa luonnon
monimuotoisuudelle taikka vaaraa terveydelle tai turvallisuudelle.

Espoon strategia ja Viherlaakso
Kuntatasolla valmisteilla on Espoon kaupungin vieraslajilinjaus, jonka tavoitteena
on määritellä Espoon yleisimmät vieraslajit
ja keinot niiden torjumiseksi ja näin saada
vierasperäiset luontoon karanneet lajit hallintaan kotoperäisten luonnonvaraisten kasvien ja eläinten elinvoimaisuuden varmistamiseksi. Keskeisin vieraslajeihin liittyvä
tavoite on hävittää ihovaurioita auringonvalossa aiheuttavat jättiputket Espoosta vuoteen 2037 mennessä. Espoossa tunnetaan
tällä hetkellä lähes 100 jättiputkiesiintymää,
joista yksi sijaitsee eteläisessä Viherlaaksossa. Jättiputkien torjunnasta huolehtii kaupunki.

Ruohonjuuritasolla tapahtui myös: Espoon
kaupunki järjesti viime kesänä ensimmäisen
kerran vieraslajitalkoita Espoon arvokkailla
luontokohteilla ja niiden läheisyydessä kesä
-heinäkuussa. Kaupungin vieraskasvikartoituksen mukaan Espoossa on lähes 1 500
vieraskasviesiintymää. Talkoilla aherrettiin
9 esiintymän parissa, joista vain Viherlaaksossa oli nähty tarpeelliseksi järjestää 2 talkootapahtumaa. Muissa kohteissa talkookertoja oli yksi mm. viljelypalstoilla Rastaalassa sekä Finnoossa.
Espoon yleisin haitallinen vieraskasvi on
jättipalsami (kuva). Pitkäjärven eteläosasta
Jorvin sairaalalle ulottuvalla alueella pajuangervo ja muut koristeangervot ovat paikoin vallanneet koko metsäpohjan. Niinpä
kesän 2017 vieraskasvitalkoissa torjuttiin
erityisesti jättipalsamia, mutta myös pajuangervoa. Kaupungin järjestämien talkoiden
innoittajana toimi Janne Hesso. Jannen mukaan ”jättipalsamin poisto on kevyehköä
työtä, joka soveltuu lähes kaiken ikäisille.
Pajuangervon raivaaminen taas vaatii enemmän lihasvoimaa, ja se käykin hyvin kuntoliikunnasta”.
Vieraslajien torjunta on pitkäjänteistä työtä.
Niinpä Viherlaaksolaiset ry on jo usean kesän aikana järjestänyt talkoita sekä Kahisevan alueella että osallistunut yhteistyössä
Karakallion asukasyhdistyksen kanssa talkoisiin Karakalliontien ja Lähderannantien
rajaamalla puistoalueella. Kaupungin järjestämien talkoiden lisäksi Viherlaaksolaiset
järjestää vieraskasvitalkoita tulevanakin kesänä 2018.
Ilmoitamme talkoista yhdistyksen kotisivulla ja Viherlaaksolaiset ry:n fb-ryhmässä.
TERVETULOA MUKAAN!
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Mikko Nurmi

Olipa kerran
KODINHOITAJAOPISTO
Lippajärven rantatonttia osoitteessa Kuusiniemi 13 hallitsee iso keltainen rakennus,
jossa nykyisin toimii Muistipalvelukeskus. Paikka on tullut monille tutuksi kaupungin
vanhainkotina nimeltä Viherkoti. Tälle samalle töyräälle liittyy Viherlaakson Kodinhoitajaopiston yli 30-vuotinen historia.
Vuonna 1940 Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL) osti Kuusiniemestä suuren,
kolmesta tilasta muodostuneen Grännäsin
maa-alueen rakennuksineen kodinhoitajien
koulutusta varten. Koulutus oli alkanut jo
1939 lyhyinä kursseina, mutta Viherlaaksossa kurssit vakiintuivat vähitellen 20 kuukautta kestäviksi. Kodinhoitajaopiston yhteydessä toimi 1948 alkaen myös lastenkoti,
jossa harjoittelu tapahtui. Sitä varten rakennettiin 1957 kaksi matalaa pitkänomaista
rakennusta, toinen lastenkodiksi ja toinen
asuntolaksi. Nämä rakennukset purettiin
vasta viime vuonna.
Kodinhoitajaopiston päärakennuksena toimi
Grännäsin huvila. Edellinen omistaja Perttu
Pertamo oli ostanut huvilan 1928 professori
Hjalmar von Bonsdorffilta. Pertamoiden
aikana taloa kunnostettiin, se sai vesijohdot,
keskuslämmityksen ja tiilikaton. Tasaisella
pihamaalla oli tenniskenttä. Rakennus oli
niin suuri, että siinä riitti asuintilaa kahdellekin perheelle. Vuokralaisina olivat ensin
Bonsdorffit ja sitten Arendsin perhe, joilla
oli suuri kanala lähellä Turuntietä. Myöhemmin huvilan alakerrassa toimi Tyyne
Hämäläisen hoitama lasten täysihoitola.

toiminut 1930-luvulla kuvanveistäjä Matti
Hauptin ateljeena. Valkolinnan takana rinteessä puiden kätkössä on toinen edelleen
olemassa oleva, pieni suojeltu asuinrakennus.
Grännäsin huvilan käytyä ahtaaksi MLL
rakennutti 1962 aikanaan varsin ajanmukaisen keltaisen kivirakennuksen, jota kutsuttiin talousrakennukseksi.
Ylimmässä
kerroksessa oli oppilasasuntoja, alemmissa
opetus- ja huoltotiloja. Ison ruokasalin ohella oli toisaalla erikseen opetuskeittiö omine
ruokasaleineen. Edustavissa tiloissa MLL
kestitsi myös monia arvovieraitaan ja esitteli uranuurtavaa koulutusta. Arkkiatri Ylppö
perheineen oli opiston perinteisen jouluaterian kunniavieras, ja Valkolinnan saunan
löylyt saivat Ylpöltä hyvän arvosanan.
Kodinhoitajaopisto toimi Viherlaaksossa
aina vuoteen 1972 asti, jolloin MLL rakentaessaan lasten lääkäriasemaa Helsinkiin joutui taloudellisissa vaikeuksissa

Kodinhoitajaopiston käyttöön hankitulla
maa-alueella oli Grännäsin huvilan lisäksi
myös Turuntielle hyvin näkyvä Heikkilän
talo, jota kutsutaan Valkolinnaksi. Se on
Valkolinnan vasemmalta puolelta menee polku,
jota voi oleskelun kieltävää kylttiä uhmaten
laskeutua alas. Polku kiertää rantaa myöten ja
nousee tontin toisessa reunassa ylös huonokuntoisia portaita takaisin tielle.
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Kuva Paavo Kiiski

Keväällä 1969 valmistuneet
kodinhoitajat
ryhmäkuvassa opiston portailla. Eturivissä
opettajia, oikealla apulaisjohtaja, talousopettaja Maija-Leena Akiala.

myymään alueen rakennuksineen Espoon
kaupungille. Runsaan kolmenkymmenen
vuoden aikana opistosta valmistui yhteensä
1427 kodinhoitajaa.
Espoon kaupunki aloitti 1972 toiminnan
näissä tiloissa George Mäkisen johdolla.
Silloisen päärakennuksen toisessa kerroksessa toimi 19-paikkainen vanhainkoti,
alemmissa kerroksissa oli keskuskeittiö sekä suojatyökeskus pesuloineen. Pihapiirin
matalat rakennukset olivat edelleen nuorisoja lastenkotina, muut rakennukset henkilökunnan asuntoina. Viherlaakson vanhainkoti
itsenäistyi omaksi yksikökseen v. 1988, jolloin käyttöön otettiin nimi Viherkoti. Samana vuonna valmistui puretun huvilan paikalle uudisrakennus, joka yhdistettiin vanhaan
osaan. Uuden päärakennuksen sydämenä on
koko rakennuksen korkuinen viihtyisä sisäpihamainen aula.
Alimmassa kerroksessa olivat avopalveluja yhteistilat, kaksi ylempää kerrosta toimivat vanhainkotina, kummassakin 26 paikkaa. Vanhassa osassa oli lisäksi 10 dementiahoitopaikkaa.

Nykyisessä Viherlaakson muistipalvelukeskuksessa on lyhytaikaishoivan ja päivätoiminnan ohella pitkäaikaisen hoiva-asumisen
tiloja 48 hengelle.
Lähteenä Viherlaaksolaiset ry 35 vuotta 1957-1992
juhlajulkaisun artikkelit:
Eero Artman: Grännäs - ”Turuntie 333”
Maija-Leena Akiala: Viherlaakson kodinhoitajaopiston toiminnasta ja historiasta.
Merja Laiho: Viherkoti

Arkkitehti Kaarina
Löfströmin suunnittelema uudisrakennus
valmistui v. 1988 Viherkodin
päärakennukseksi.
Kuva Tuukka Uusitalo
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Viherlaakson koulun ja lukion rakentamisesta

Matti Metsäranta

Viherlaakson koulun ja lukion peruskorjauksessa ja laajennuksessa on kyse Espoon ensimmäisestä ja vanhimmasta suomenkielisestä oppikoulurakennuksesta vuodelta 1948. Kartassa tummennettuina näkyvät rakennukset, Aarne Ervin suunnittelema vanha päärakennus ja uusin eli
auditoriorakennus on tarkoitus säilyttää ja muut koulun entisistä rakennuksista korvata uusilla
tiloilla. Eri aikoina rakennetut kuusi rakennusta sijaitsevat vuodelta 1999 olevassa asemakaavassa opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueella YO, jonka mukaan koko alue
on rakennusalaa. Koulun oppilasmäärää ollaan kasvattamassa 1/4: lla noin 1000 oppilaaseen.
Lisäksi kortteliin sijoitettaisiin liikuntahalli, monitoimikentät ja katukoripallokenttä. Ahtaan
asuinalueen keskellä sijaitseva koulun tontti tulee täyteen rakennuksia ja kenttiä.
Näin suuressa hankkeessa vuodelta 1999 olevaa asemakaavaa, jossa liikennejärjestelyt on jo
todettu ongelmallisiksi, on pidettävä vanhentuneena eikä sen ajanmukaisuutta ole arvioitu.
Hanke lisää olennaisesti ja suunnittelemattomasti asuinkaduiksi mitoitettujen umpikatujen liikennettä eikä lainkaan ota huomioon rakennusten ja toimintojen haittavaikutuksia ympäristöön. Naapurit ajavat perustellusti ajokadun rakentamista Viherlaaksontieltä Viherkalliontien
kohdalta suoraan koululle. Nykyisin tyhjä ”pultsareiden” käyttämä seurakunnan omistama
YK-1 tontti tulisi tässä hyödyntää.
Naapurit ovat olleet asiassa aktiivisia ja esittäneet asiassa perusteltuja vaatimuksia. Hanke
osoittaa, kuinka yksipuolisin, puutteellisin ja virheellisin tiedoin suunnitelmia tehdään.
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Tervetuloa luontoretkille!
Pro Espoonjoki ry järjestää myös tämän kevään ja kesän aikana lähiluontoretkiä, joille viherlaaksolaisten on helppo lähteä mukaan. Oppaana on Viherlaaksolaiset ry:n
puolesta ennestään tuttu luontoeksperttimme Jouko Kostamo. Retkitiedot voi varmemmaksi vakuudeksi tarkistaa Pro Espoonjoen sivulta www.proespoonjoki.fi.

Kevätretki Glims-joen varren luontopolulle sunnuntaina 20.5.
Toukokuinen lehtometsä on täynnä elämää,
lintujen liverrystä ja kukkivia kasveja. Kävelymatkaa kertyy n. 3 km. Kokoontuminen
Auroran kappelin läheisellä bussipysäkillä
klo 16. Retki päättyy Turuntien varteen Jorvin kohdalla, josta voi palata kotiin tai mennä vielä vaikka kahville Glimsiin.

Lepakot ja yölaulajat 17.6.
Sunnuntaina 17.6. on viime vuoden tapaan
yölaulaja- ja lepakkoretki Matalajärven ympäristöön. Kokoontuminen Marketanpuiston
parkkipaikalla klo 21. Pyrimme liikkumaan
viimevuotista enemmän Högnäsin kannaksella ja saamaan käyttöön myös lepakoiden
signaalitunnistuslaitteen. Lepakkolajien
määrä on Matalajärvellä Suomen suurin,
alueella esiintyy jopa 9 lajia. Myös viitasammakkopopulaatio on siellä Suomen
suurin.
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Luontoelämykset ovat lähellä, esimerkiksi
Glims-joen varren luontopolulla.

Espoo-päivän retki
luontopolulle su 26.8.

Glims-joen

Sunnuntaina 26.8 järjestämme toisen Glimsjoen varren kävelyn. Sienikirjat silloin mukaan! Monet hapero- tatti- ja rouskulajit näkyvät silloin maastossa, jos sääolosuhteet
ovat olleet suotuisat. Lähtö klo 16 entiseen
tapaan Auroran kappelin linja-autopysäkiltä.

Pentalan saaristomuseo avautuu yleisölle 16.6.
Pentala on saari, jossa on järvi, jossa on saari — ja nyt myös MUSEO!
Espoon kaupunginmuseon väki on valmistellut Pentalan saaristomuseota pitkään ja hartaasti, ja onhan siellä jo useana vuonna Pentala-päivillä päässyt käymäänkin. Tänä kesänä Pentalassa käynti helpottuu, sillä ennestään tutun saaristoveneliikenteen lisäksi
avautuu uusi saaristomuseoreitti, jolla liikennöidään useana päivänä viikossa. Tutustu
uuden veneen reittiin ja aikatauluihin Espoon tiedotteissa! Pentala on mukava, kaiken ikäisille sopiva päiväretkikohde. Siellä
on niittyä, metsää, kallioita, järven- ja merenrantaa ja mielenkiintoista historiaa.

Vanha ranta-aitta on kunnostettu tarkkaan perinteisiä työtapoja noudattaen.

Saaristomuseon avautuminen juhlistaa Espoon kaupunginmuseon
60 v.-juhlavuotta.
- Samoissa merkeissä järjestetään 24-25.8. eli Espoo-päivinä kahvitarjoilu Talomuseo Glimsissä, josta Espoon museotoiminta v.1958 alkoi, kertoi kaupunginmuseon
asiakkuuspäällikkö Marianne Långvik-Huomo.
Terttu Nurmi

Tarjoamamme palvelut:
Mary Cohr -kasvohoidot
Ihokarvojen poisto sokeroinnilla
Käsi– ja jalkahoidot (myös geelilakkaukset)
Kestovärjäykset ja YUMI Lashes kestotaivutus
Katso muut palvelut sekä lisätiedot
www.sinin-lähde.fi, josta myös nettiajanvaraus

Palvelemme Viherlaaksossa
Kuusiniementie 8 G 02710 Espoo

Puh. 044-547 3984

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 5.5. klo 10-12
Roska päivässä, säkillinen parhaassa, nimittäin kun on Viherlaaksolaiset ry:n jokakeväiset SIIVOUSTALKOOT.
Kokoontuminen apteekin edustalla, jossa jaetaan jätesäkit ja roskapihdit ja sovitaan, mihin päin kukin on lähdössä lähiympäristön
kadunvarsia siivoilemaan.
Säkit palautetaan hyvin suljettuina joko ostoskeskuksen yläparkkipaikan kulmaan tai Kavallinpellon ja Helsingintien risteykseen.

Tervetuloa mukaan!
Erityiskiitos muutamille, jotka siivoilevat usein muulloinkin!

Viherlaaksolaiset ry. - Gröndalsgillet rf.
HALLITUKSEN JÄSENET 2018
Sirkku Ylinen (puh.joht.)
Susanna Javanainen (siht)
Aaro Knuts
Arja Suhonen
Jani Tornikoski (kotisivut)
Carita Virkkunen
VARAJÄSENET
Matti Metsäranta (varapj)
Veikko Uusitalo

sirkkuylinen(at)gmail.com
susannajav(at)hotmail.fi
aaro.knuts(at)gmail.com
arjuska(at)welho.com
jtornikoski(at)gmail.com
carita.pirttijarvi(at)luukku.com
matti.metsaranta(at)kolumbus.fi
veikkouutalo(at)gmail.com

KOTISIVUT: www.viherlaaksolaisetry.fi
TALOUS: Mikko Nurmi
mikkotnurmi(at)gmail.com

0452361507
0405605628

0405292966
0407187538
0505113809
0505941814

NORDEA Kauniainen
IBAN FI76 1802 3000 0002 59

Viherlaaksolaiset ry. - Gröndalsgillet rf.

JÄSENMAKSU
VUODELTA
JÄSENMAKSU
vuodelta2012
2018
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 esim. tekstiviestillä tai sähköpostitse!

OSOITE:

20064

VIHERLAAKSO-PÄIVÄ ke 16.5.
ohjelmaa torilla klo 17-19
Kepparikerho
Semina

MUSISOIMASSA HOPSOlli, Jiipee ja Karoliina

SPR tarjoaa kahvit
LC Laakson Liljojen makkaragrilli

TAIKURI Kim
Wist klo 17

Mukana myös martat ja srk:n lähetyspiiri
Viherlaakson Peurat
Taukojumppaa:

FYSIOS

.30

ARPAJAISIA
Tuote-esittelyjä ja tarjouksia
mm. Kauneushoitola Tina’s
Kahvila & Konditoria Arome

PALOAUTO
ESMILA:n
vahvistettu kvartetti
n. klo 18 ja 18.30

LÄTYT !

KIRJASTOSSA klo 18.15
ÄLÄ TULE HUIJATUKSI– taitopaja
miten välttää netin vaarat
Järjestäjinä Viherlaaksolaiset ry - Gröndalsgillet rf., Viherlaakson kirjasto, ostoskeskuksen liikkeet, seurakunnan vapaaehtoiset, SPR:n Kehä-Espoon osasto, partiolippukunta Viherlaakson Peurat, Lions Club Laakson Liljat, Laaksolahden Martat ja VPK

