Kevättiedote 2009
VIHERLAAKSOLAISET RY.
GRÖNDALSGILLET RF.

Viherlaaksolaiset ry.
Gröndalsgillet rf.
Kevättiedote 2009

Sisällys

3

Matti Metsäranta

Painos: 3000 kpl
Toimitus:
Päätoimittaja Matti Metsäranta

5

Painolaitos:
Pekan Pikapaino Oy
Viherlaaksolaiset ry:n jäseneksi voi liittyä
jokainen yhdistyksen sääntöjä noudattava henkilö maksamalla 20 euron jäsenmaksun tai yritys
maksamalla 100 euron kannatusjäsenmaksun
yhdistyksen tilille Nordea 180230-259, viite
20064.
Kotisivuosoite:http://koti.mbnet.fi/viheriry
e-mail: viherlaaksolaiset.ry@mbnet.fi
LEHDEN ILMOITUSHINNAT:
Koko sivu 360 e, ½ sivua 180 e, ¼ sivu 90 e,
käyntikorttikoko 45 e
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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 tiedotetta ja järjestää
kokouksia ja muita tilaisuuksia sekä tekee tarvittaessa esityksiä ja aloitteita kaupungille ja eri
yhteisöille.

Karametsän kaavoitus vireillä,
Jouko Kostamo

Toimitussihteeri
Terttu Nurmi, termi@nic.fi
Kansi: Partiolaisten lättyjenpaisto on Viherlaaksopäivän toritapahtumassa ihan MUST! Viime keväänä
tässä tehtävässä palvelivat Pepi, Sini, Johanna ja Patte Viherlaakson Peuroista. (Kuva: Terttu Nurmi)
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Viherlaakso-päivä ke 6.5.2009

HYVÄ VIHERLAAKSOLAINEN!
Säilytä lehti, niin löydät nopeasti
yritysten yhteystiedot!
Kannattamalla alueemme yrityksiä
pidämme Viherlaakson vireänä.
PARHAAT KIITOKSET
ILMOITTAJILLE!

Matti Metsäranta:

Viherlaaksolainen
- asukas vai asiakas?
Viherlaakso ja viherlaaksolaiset ovat muiden tavoin laman kourissa. Avannosta pois pyristelevän ei ole syytä pohtia, kenen syytä oli heikko jää ja avantoon joutuminen. Syitä on parasta selvitellä vasta jälkikäteen. Lamasta selviytyminen ei ole vain YK:n, EU:n, eduskunnan tai valtuuston asia. Tulevaisuus on varmaa. Meidän jokaisen vastuulla on se, miten selviydymme ja minkälainen on tulevaisuus. Elämän ja asumisen hallitsemisella on väliä. Vaikuta kotisi, lähimmän, asuinympäristösi, Viherlaakson, tulevaisuuteen ja viihdy. Vaihda
vastuulle, välitä itsestäsi ja muista. Kunnallisvaalien lisäksi yksi vaikuttamisen keino on
puolueisiin sitoutumaton kotiseutyhdistys Viherlaaksolaiset ry. Yhdessä voimme vaikuttaa
siihen, kuinka kuntalaisten, espoolaisten, asukkaiden, itsehallinto toimii. Mehän emme
maksa mitään asiakasmaksua! Vai mitä? Me maksamme kunnallisveroa, jonka oikeudenmukaisesta käyttämisestä ovat meille vastuussa valtuutetut.
Meidän, viherlaaksolaisten peruspalvelujen säilyttäminen on tärkeää. Asuinympäristössämme on jatkuvasti vireillä muutoksia. Muutosten seurauksena täytyy olla kaikille asukkaille
turvallinen ja viihtyisä kaupunkiympäristö, jossa viherlaaksolaiset voivat hyvin. Viherlaaksolaiset ry. on mukana Suur-Leppävaaran alueneuvottelukunnan ohella myös muissa espoolaisissa vaikuttajajärjestöissä. Näistä tarkemmin Viherlaaksolaiset ry:n toimintakertomuksessa ja -suunnitelmassa. Huonolta kuulostaa uutinen, että kaupunginjohtaja on lakkauttamassa valtuuston päätöksen perustuvat alueneuvottelukunnat.
Viherlaaksossa ympäristössä on vireillä muutoksia. Kaavoituksellisen kehittämisen perustana on vireillä oleva osayleiskaava. Se tulee ohjaamaan pääosin 1980 -luvulta peräisin olevien asemakaavojen muutoksia. Kehä II:n suunnittelu tulee vaikuttamaan lähiympäristöön
ja sen yhteydessä on vireillä asemakaavamuutoksia muun ohella Viherkallion ja Karakallion välisellä alueella Karametsä. Lipparannan alueella on kaavamuutosten ohella suunnitteilla Viherkodin laajennuksen lisäksi myös varsinaisia rakennushankkeita. Iltalan rakennushanke on jo aloitettu. Viherlaaksonrannassa on vireillä asemakaavan muutos, jossa rakennusoikeutta lisätään huomattavasti. Espoon kaupunki muuten omistaa nykyisin Lippajärven rannalla ns. Väinölän kiinteistön .
Runsaat 20 vuotta voimassa olleissa asemakaavoissa osoitetut kadut ja puistot ja viheralueet on tarkoitettu palvelemaan asukkaita. Viherlaaksossa ns. Kotikadut kuntoon -hanke on
edennyt hitaasti. Oma erityinen merkitys on Viherlaakso -Karakallio -luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelmalla, jossa on tutkitut perustelut Lippajärven, Viherkallion ja Kavallinmäen kehittämiseen virkistys- puisto- ja ulkoilureitteinä ja -alueina. Kavallinpuiston puistopolkua rakennettaneen kesällä.
Tulkaa mukaan Kulttuuriympäristökampanja 2010:een, jolla pyritään nostamaan esiin ja
näkemään arkisen ympäristömme arvot ja hienoudet sekä ottamaan niistä vastuu.
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Ravintola

buffetlounas 10.30 -15
á la carte

Baari
Terassi

Catering
www.ravintolalahderanta.fi

Metsänvartijantie 2, 02720 Espoo, Puh. 09 - 59 40 57

Verhoomo Grani Oy
Huonekaluverhoilua
Satu Peltonen ja Helena Iltanen
Viherlaaksonranta 14, 02710 Espoo

gsm: 0400 – 537835
www.verhoomograni.fi

Itsepalvelu – Palvelupesula

Pesutupa Viherpeippo
Kavallinpelto 13, Espoo Viherlaakso

Avoinna ark 9-20 la 9-15
Puh. 09-8493100
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Parturi Pirjo
Viherkalliontie 1
auki ti - pe klo 9.00-17.00
Puh. 597434

Jouko Kostamo

Karametsän kaavoitus vireillä
Kehä II:n jatkeen suunnittelu Turuntieltä Hämeenlinnan väylälle jatkuu osana pääkaupunkiseudun vuosien 2007 - 2013 suunnittelujärjestelmää. Viime vuonna oli nähtävillä Kehä II:n
YVA-suunnitelma ja Karamalmin kaava Turuntien eteläpuolella. Asemakaavaan teimme
muistutuksen, ja Kehä II:n linjausta onkin siirretty uusimmassa kaavassa itään päin, jolloin on
mahdollista saada kunnollinen melusuojaus Viherlaaksoon rajoittuvaan asutukseen nähden.
Viime syksynä käynnistyi myös toisen Viherlaakson kannalta keskeisen kaavan, Karametsän
kaavan suunnittelu (Kehä II:n jatkeen tunnelin suuaukko), kaavanumerolla 150400. Kaavaalue ulottuu Viherlaakson ostokeskuksesta Lähderannantielle. Etelässä rajana on Turuntie ja
pohjoisessa nykyinen asutus sekä Viherkallion puisto. Kaavaselosteen mukaan "Karakallion ja
Viherlaakson väliselle alueelle, jossa Kehä II:n jatke menee tunneliin, tutkitaan työpaikkojen
sijoittamista Turuntien varteen, ja näin muodostuvan melumuurin suojaan tutkitaan asumista".
Osa Karakallion puoleisesta alueesta on huhtikuussa 2008 hyväksytyn yleiskaavan mukaan
jäävä puistoalueeksi, mutta puolet nykyisestä 12 ha:n puistoalueesta kaavoitetaan työpaikkatonteiksi ja asutukseen. Samalla Viherlaakson keskusta saa tilaa laajentua itään päin.

Uusia palveluasuntoja Viherlaaksoon
Viherlaaksonrannan ja Lukiotien kulmassa alkoi maisema
muuttua maaliskuussa. Pelastusarmeijan palvelukoti Iltalan tontille on tulossa uusi
palvelutalo, jonka tieltä tyhjillään ollut, v. 1970 valmistunut
rakennus purettiin
muutamassa päivässä. Entisistä rakennuksista suuremmassa palvelukoti Iltalan toiminta jatkuu ennallaan. T.N.

Kulttuuriperintövuosi 2010 - Tule mukaan valmisteluihin!
Onko kätköissäsi mielenkiintoisia valokuvia Viherlaaksosta? Viherlaaksolaiset ry. suunnittelee valokuvanäyttelyä kirjastoon. Esim. maiseman muuttuminen vuosikymmenten mittaan kiinnostaa. Lainaamme kuvia ja keräämme tarinoita. Ota yhteyttä hallituksen jäseniin
mieluiten jo ennen syksyä, yhteystiedot lehden sivulla 23. Kiitokset avusta! Terttu Nurmi
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Espoon vanhin suomenkielinen oppikoulu 70 v.

Viherlaakson yhteiskoulu v. 1948

Viherlaakson koulun ja lukion perustamisesta on kulunut ensi syksynä 70 vuotta. Tuolloin Espoossa ei ollut yhtään suomenkielistä oppikoulua ja tämän kylän asukkaat kutsuttiin koulun perustamiskokoukseen 2.2.1939 päivälehdessä julkaistulla ilmoituksella. Koulua ylläpitävä kannatusyhdistys perustettiin pikaisesti ja syksyllä ensimmäisellä luokalla
aloitti 32 oppilasta.
(WWW.viherlaaksonlukio.fi alasivu historia)

Viherlaakson koulun ja lukion juhlaviikko marraskuussa 2009
Ensi syksynä kunnioitamme viherlaaksolaisten uutteruutta koulun perustajina ja koulutilojen
rakentajina järjestämällä juhlaviikon aikana erilaisia tapahtumia. Tiistaina 3.11.2009 järjestetään avoimet ovet -päivä, johon kutsutaan lehtimainoksella vanhoja viheriläisiä. Päivän aikana
järjestetään oppilasjohtoisia kierroksia eri luokissa, kierrosten aikana vieraat pääsevät eri aineiden oppitunneille. Päivän ohjelma tarkentuu myöhemmin.
Keskiviikkona 4.11.2009 vietetään teemapäivää "Viherin vuosikymmenet", jolloin kaikki
opiskelijat ja henkilökunta pukeutuvat Viherin menneiden vuosikymmenien mukaisesti 19301990 -lukujen muodin mukaan. Salissa järjestetään myös molempien koulujen yhteinen vuosikymmenten disko, jossa kaikki saavat nauttia karnevaalihumusta ja nähdä toistensa asuja. Paras
puku palkitaan useassa sarjassa. Juhla järjestetään klo 12.30 alkaen.
Torstaina 5.11.2009 on varsinainen 70-vuotisjuhla isossa salissa. Ohjelmaan kuuluu mm.
juhlapuhe, vuoden viheriläinen-palkinnon myöntäminen, musiikkiesitys, oppilaskunnan esitys
sekä taideopiskelijoiden eri taiteita yhdistävä esitys. Juhlan jälkeen on ruokalassa juhlalounas.
Juhlaviikon aikana järjestetään myös taidenäyttely. Sen yksityiskohdista tiedotetaan myöhemmin.
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Viheriläisten iltajuhla
Juhlatoimikunta ei ole vielä päättänyt iltajuhlan järjestämisestä. Kymmenen vuotta sitten iltajuhla
järjestettiin ja sen organisoinnista vastasivat entiset Viherlaakson koulun ja lukion opiskelijat. Iltajuhlasta ja sen organisoinnista kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä rehtoreihin Saila PostiLinströmiin, saila.posti-lindstrom@espoo.fi (0505184301) tai Jussi Rekilä, jussi.rekila@espoo.fi
(0505425631).
Viherlaakson lukion salibandysarja juhlii samalla liki kahden vuosikymmen mittaista historiaansa ja lauantaina 7.11.2009 järjestetään turnaus mestarit areenalla. Mukaan toivotaan luokkajoukkueita tai tiettynä vuonna valmistuneiden ikäluokkien joukkueita. Yhteydenotot: vesa.puro@espoo.opit.fi (0407681698) tai jussi.rekila@espoo.fi (0505425631).

Koulun historiasta kertova materiaali
Juhlaviikolla julkaistaan jossain muodossa lyhyt kuvaus koulun historiasta. Jos viherlaaksolaisilla
on tallessa koulun historiasta kertovaa materiaalia, lainaisimme näitä dokumentteja mielellämme
oman arkistoamme täydennykseksi.
Viheri on viherlaaksolaisten koulu, tervetuloa mukaan juhlimaan!
Jussi Rekilä
Rehtori
Viherlaakson lukio

II A-luokka luonnontiedon
tunnilla koulun pihalla
fil.maist. Greta Tähkiön
johdolla keväällä 1944.
Tummahko puurakennus
takana on silloinen koulutalo.
HUHTA Sähkötekniikka
Sähkö-Huhta Oy
Helsingintie 54
02710 Espoo

p. 09-894 6610
f. 09-89466166
www.huhta.fi

HUHTA Sähkötekniikka
- sähköasennukset - tarvikkeet - valaisimet -

Kannelsalo Ky
Helsingintie 49-51, 02710 ESPOO
LVI-asennukset ja myynti
Metallirakennusasennukset
ja –korjaukset
Puh. 591 5550, fax 591 55510
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Toimivat Seniorit ry,
Pirkko Liikanen

Seniorit, elinvoimaa
ja täyttä elämää
Viherlaaksossa
Vuosi sitten 7.5.2008 pidettiin Toimivat Seniorit ry:n ensimmäinen vuosikokous. Siitä lähtien
aktiivinen toiminta virisi Lippajärven rannalla. Toimivia senioreita eli yhdistyksen jäseniä on
As Oy Säästökehän (Viherlaaksonranta 10) toimintapisteessä 33 iältään 60-yli 90 v. henkilöä. Ideana on koota yhteen samassa taloyhtiössä asuvat seniorit ja muutkin talon asukkaat,
niin ettei kukaan tuntisi itseään yksinäiseksi ja syrjäytyneeksi. Taloyhtiössämme on noin 157
asukasta kuudessa eri rakennuksessa. Emme juuri tunteneet aikaisemmin toisiamme, etenkään
eri rakennuksissa asuvia, mutta yhdistyksen toiminta on vahvistanut yhteenkuuluvuuttamme.
Teimme aluksi pienen kartoituksen asukkaiden tarpeista, ja sen tuloksena 95 % senioreista halusi toimia taloyhtiössämme, jos toimintaa järjestettäisiin.
Haluamme elää, asua ja toimia omassa kodissamme niin pitkään kuin mahdollista. "Koti on
meidän iäkkäiden mielestä paras paikka asua", kertoo Sirkka, 81. Haluamme selviytyä arkielämän toiminnoista, vahvistaa hyvinvointiamme, kumppanuutta ja kehittää asumista helpottavaa toimintaa. Toivomme, että syntyisi lisää yhdistyksen paikallisia toimintapisteitä, jotka
rikastuttaisivat senioreiden jokapäiväistä elämää omassa lähipiirissä.
Saimme taloyhtiöltä käyttöömme pienen kokoontumistilan (12 neliötä), jossa on myös lehtien
ja kirjojen kierrätystä ja pienryhmätoimintaa. Kerhohuone sisustettiin asukkaiden antamilla
huonekaluilla yms. Siitä alkoi aktiivinen toimintamme. Vuonna 2008
meillä oli 83 erilaista tapaamista, oli
kirja-, hyvinvointi-, porina-, seurapeli-, maalaus-, kunto- ja retkipiiriä.
Pienryhmätoiminta tapahtuu omassa
taloyhtiössä, jolloin sitä jaksaa lähteä mukaan. Pidempi matka saattaisi
toimia esteenä osallistumiselle.
Kaikki pienryhmien yhdeksän vetäjää ovat taloyhtiömme omia asukkaita, senioreita, jotka ovat asiantuntijoita omalla alallaan.
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Retkellä Raaseporin raunioilla elokuussa 2008

Irma Tertti, 81, kertoo aloittaneensa
maalaamisen vasta 76-vuotiaana.
"Olen hyvin motivoitunut Toimivat
Seniorit ry:n taidepiiristä, jonka
yhteyshenkilönä olen toiminut. Toivon
hartaasti, että oma innostukseni maalaamiseen jatkuisi. Olen osallistunut
joka lukukausi yhteen tai pariinkin
kansalais- ja työväenopistokurssiin
sekä parina kesänä Oriveden Opiston
kursseihin. Mukaan on mahtunut myös
jokunen yksityis- ja yhteisnäyttelykin.
Irma Tertti ja Sirkka Heino Lähderannan Lysteissä
Lapsuudessa Valamon luostarisaaressa asuessani tätini Laila antoi paperit ja värit eteeni ja maalauksia syntyi. Se olikin niitä harvoja asioita, mitä lapsi saattoi harrastaa niinä vuosina ja luostarisaarella. Mutta mentyäni
Viipuriin oppikouluun tämä harrastus jäi, mutta löytyi uudelleen kun eläkevuosia oli kertynyt
toistakymmentä. Toimivat seniorit ry:n taidepiirissä tänä kevätkautena maalaamme viikoittain
yhteistilassa. Vaikka siellä ei varsinaista opettajaa olekaan, opimme toinen toisiltamme värien
käyttöä, eri tekniikoita sekä aiheita kukin omaan tekemiseensä. Yhdessä tekeminen auttaa innostuksen jatkumaan!"

Maalauspiirissä ahkeroidaan joka tiistai v. 2009.

Sirkka Heino kertoo "senioritoiminnan antavan hänelle syyn lähteä kodin ulkopuolelle ja säännöllisyyttä viikko-ohjelmaan. Tiistaisin
yhteisellä kahvilla ja porinapiirissä
syntyy antoisia keskusteluja ja mielipiteiden vaihtoa. Hyvinvointipiirissä
olen saanut ajankohtaista tietoa
ikäihmisten terveyteen ja sairauteen
liittyvistä asioista. Olen tutustunut
pienryhmissä talon muihin asukkaisiin ja kanssakäyminen ikätovereiden
kanssa on lisääntynyt."

Tänä vuonna 2009 pienryhmätoimintaa lisättiin vielä laulupiirillä. Innovatiivisia turvaverkostoja kehitetään ja toteutetaan senioreiden elämänlaadun kohottamiseksi. Verkostoitumista ja
uusia sosiaalisia ”turva"verkkoja syntyy myös skype-piirissä. Eräät yhdistyksen jäsenet ovat
skypellä päivittäin yhteydessä muihin senioreihin, myös ulkomailla asuviin ystäviin ja vieraileviin viherlaaksolaisiin senioreihin. Yksityisellä seniorijäsenellä voi olla jopa yli 30 skypeystävää listallaan. Yhdistyksen kuukausitiedote lähetetään myös s-postina niille senioreille,
joilla on internet-yhteys.
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Pienryhmätoiminnan lisäksi yhdistys on järjestänyt erillisiä tapahtumia, mm. taloyhtiön hallituksen kanssa yhteisen itsenäisyyspäivän juhlan, joka on ollut aikoinaan toistuva perinne ja johon
tällä kertaa osallistui 30 talon asukasta. Maalauspiirin jäsenten töitä oli esillä kuukauden ajan
Viherlaakson kirjastossa (9.12.2008 - 9.1.2009). Näyttelyn aiheena oli silloin "Vihreä laaksomme ja kukkulamme". Maalauksia oli esillä 24 ja valokuvia 8. Seuraava näyttely on toukokuussa 2009 Viherlaakson kirjastossa. Tervetuloa tutustumaan!
Lähderannan Lysteissä esittelimme yhdistyksen toimintaa, "seniorit aktiivisina ja vastuuntuntoisina kansalaisina järjestämässä omaa toimintaansa ja hyvinvointiaan".
Aarno Tertti, 84 kertoo nuoruudesta
lähtien alkaneesta kirjallisuuden harrastuksestaan. Hän kuuluu niihin, jotka lapsuudesta asti ovat viettäneet aikaansa
kirjojen ja lehtien parissa. "Elämääni
kuuluneet sairaudet ja toipilasajat ovat
osaltaan vielä korostaneet lukuharrastuksen merkitystä. Mitä sitten olen lukenut? Nuorempana ja tuollaisina poikkeusaikoina pääasiassa kaunokirjallisuutta, mutta sitten myöhemmin - ja normaaliin elämänrytmiin kuuluen - varsin paljon historiallista ja yhteiskunnallista kirjallisuutta. Aina välillä olen suorastaan
hätääntynyt, kun olen huomannut putoaKirjapiirin vetäjä Oili Suominen ja Aarno Tertti
vani kaunokirjallisuuden ja myös hyvän
musiikin korkeuksista faktojen maailmaan. Tähän kohtaan taloyhtiössä perustettu Toimivat Seniorit ry:n as oy Säästökehän toimintapisteen kirjapiiri toi ratkaisun. Asiantuntevan opastuksen
tukemana säännöllistä kaunokirjallisuuden harrastusta! Lisäksi tulee vielä keskusteluyhteys piirin muiden jäsenten kanssa. Asiantuntevan opastuksen merkitys on aivan ratkaiseva nykyisen
kirjatulvan takia. Sitä se on kenelle tahansa, mutta ennen muita seniorille."
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Helmikuussa 2009 Toimivat Seniorit kävivät vierailemassa eduskunnassa.

Paitsi senioreiden pienryhmätoimintaa Toimivat Seniorit ry tekee myös yhteistyötä oppilaitosten kanssa tukemalla opiskelijoiden senioreiden kodeissa tapahtuvaa työharjoittelua. Omnian ammattiopiston lähihoitajiksi opiskelevat ja heidän opettajansa toteuttivat kaksi tapahtumaa, keväällä toukokuussa "hyvinvointipäivän" ja syksyllä "taide- ja liikuntatuokion". Itävallasta oli yksi opiskelija syksyllä 2008 suorittamassa työharjoittelua yhteistyössä yhdistyksen senioreiden kanssa. Tällöin pidettiin myös erillinen tapahtuma "itävaltalainen iltapäivä".
Pirkko Liikanen, 71 v, on sitä mieltä, että "hän ei halua seniorina olla mikään muiden toiminnan kohde, vaan subjekti, omatoiminen ja vastuuntuntoinen, itsenäinen toimija. Media
välittää ikääntyneistä pelkästään kuvaa huollon kohteena, sairaina ja apua tarvitsevina. Senioreilla on kuitenkin melkein aina 20 - 25 jopa yli 30 tervettä, aktiivista elinvuotta edessään
heidän jäädessään eläkkeelle. Tämä aika on pitempi kuin lapsuus ja nuoruus. Mieleltään
kaikki seniorit ovat ikinuoria. Fyysisen ja fysiologisen kunnon heikkeneminen alkaa usein
vasta 80 ikävuoden jälkeen, jolloin tarvitaan erilaisia palveluja. Silloin näihin palveluihin ei
välttämättä ole varaa tai niitä ei saa, jos ikäihmisen varat ylittävät kynnyksen, jolloin kunnallista apua olisi ehkä saatavilla. Senioreiden on otettava vastuu omasta elämästään, eikä
pidä olettaa, että joku muu sen tekee."

Yhdistyksen toiminnasta löytyy runsaasti lisää tietoa kotisivulla
http://www.toimivatseniorit.palvelee.fi
Toivomme, että Viherlaakson eri taloyhtiöissä tai kortteleissa herää kiinnostus senioreiden
omatoimisuuden ja sosiaalisten lähiverkkojen kehittämiseen ja senioreiden syrjäytymisen
ennalta ehkäisemiseen.
Taloyhtiöt, asukkaat ja seniorit voivat esimerkiksi muodostaa yhteistyössä Toimivat Seniorit
ry:n kanssa itsenäisiä toimintapisteitä. Tulemme mielellämme kertomaan omassa lähiyhteisössämme käynnistyneestä seniori- ja asukastoiminnasta.
11

Tutustu palveluihimme nettisivuillamme
www.sinin-lahde.fi ja varaa aika itsellesi
puhelimitse tai netin kautta.
Kauneushoitola

Sinin lähde
Viherlaakson keskus
Kuusiniementie 2
Puh. 044-547 3984
www.sinin-lahde.fi

MAISTAPA VÄLILLÄ ITÄMAISTA!

PHNOM-PENH
ma 11-15, ti - pe 11-21, la-su 12 - 21
Lounaspöytä arkisin 11-15. Voit myös noutaa.
Kavallinpelto 13 02710 Espoo

S

Viihtyisä, uudistettu sisustus. TERVETULOA!
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p. 09- 5120 208

Reijo Lyyra:

Joko nyt - Gallträsk?
Gallträskin kunnostus Kauniaisissa on pitkään tuntunut iäisyyskysymykseltä. Viherlaaksolaisia asia kiinnostaa, koska järven lasku-uoma Lippajärveen kulkee Viherlaakson läpi ja Gallträskin ranta-alue on monille meistä virkistävä kävelykohde. Gallträskin kunnostuksen toteuttamiseksi on kokeiden perusteella valikoitunut nyt ns. geotuubimenetelmä. Tässä järven pohjan liete imuruopataan ”muoviseen” suureen ”säkkiin”,
jonne itse liete jää ja puhdas vesi valuu takaisin järveen ja siitä edelleen lasku-uomaan.
Asia oli hyvää vauhtia keväällä 2008 menossa eteenpäin ja mm. Länsiväylä kuvaili menetelmää ilmoittaen töiden alkavan syksyllä 2008. Huhtikuussa 2008 Kauniaisten kaupunki haki
hankkeelle ympäristölupaa ja järjesti asiasta kuulemistilaisuuden. Lupahakemuksen mukaan
geotuubit olisi sijoitettu osin Espoon puolelle suunniteltavalle katualueelle, jonka rakentamisen aikataulua yleisötilaisuudessa epäiltiin. Niin asiassa kävikin, että lupahakemuksen aikana
kuulutettiin uusi lupahakemus heinäkuussa 2008. Syynä oli juuri tuo muuttunut geotuubien
sijoitusehdotus. Ensimmäiseen lupahakemukseen jätti mm. Viherlaaksolaiset ry. muistutuksen koskien työn potentiaalisia vaikutuksia alavirtaan (Lippajärveen) sekä niiden seurantaa,
vedenerotuskemikaalien mahdollisia haittavaikutuksia ja valvontaraporttien saatavuutta.
Kauniaisten kaupunki aloitti sitten loppukesällä geotuubien sijoituspaikkojen raivaukset ja
pohjatyöt uuden lupahakemuksen mukaisille paikoille. Nämä ovat nyt ne raivatut alueet, jotka kulkija huomaa järven itäpäässä. Itse ympäristölupa kuitenkin puuttui edelleen ja varsinaisten kunnostustöiden aloitus ei siis alkanutkaan vielä syksyllä 2008.
Länsi-Suomen ympäristölupavirasto myönsi hankkeelle ympäristöluvan 29.1.2009 työn perustuessa mainittuun geotuubimenetelmään. Samoin myönnettiin töiden aloituslupa mahdollisista valituksista huolimatta. Lupa on voimassa 31.12.2014 asti ja työ on aloitettava kahden
vuoden kuluessa siitä, kun päätös on saanut lainvoiman. Työ aloitettaneen näin ollen tämän
vuoden puolella. Luvan mukaan ruoppaaminen on tehtävä imuruoppaamalla tai muulla vastaavantasoisella, mahdollisimman vähän ympäristöhaittaa aiheuttavalla menetelmällä. Linnuston, kalaston ja virkistyskäytön huomioiden ruoppaustyö on rajoitettu tehtäväksi syyskuun alun ja toukokuun lopun välisenä aikana. Kunnostustyö tulee kestämään useita vuosia.
Muistutusten perusteella työn tarkkailuohjelmaa on jossain määrin laajennettu. Viherlaaksolaiset ry:n huomautukseen saostuskemikaalien mahdollisista haittavaikutuksista luvassa todetaan, ettei niistä oikein annosteltuna ole haittaa ympäristölle. Seurantaohjelma luonnollisesti tarkkailee tätäkin tilannetta. Työn seurantaraportit ovat julkisesti saatavilla sen jälkeen,
kun ne on toimitettu viranomaisille (esimerkiksi Kauniaisten ympäristönsuojeluviranomaisilta). Yksityiskohtaisesti lupapäätös ilmenee osoitteesta www.ymparisto.fi/ympäristöluvat/
Länsi-Suomi/Gallträsk.
Nyt on vain toivottavaa, että Gallträskin kunnostustyö lähtee lopultakin vauhtiin ja toteutuu
ilman vaikeuksia. Muodostaahan järvi viereisine ranta- ja suoalueineen virkistävän
”erämaakohteen” keskellä asutusta myös monille meille viherlaaksolaisille ja vieraillemme.
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Lakanahaalareita ja lanttumuhennosta
Selvittiinhän siitäkin!
Viherlaaksossa edelleen asuva Wappu
Vanhanen haastatteli kesällä 2008 vanhempaa veljeään Urho Siréniä sotaajoista 1939-1945. Kuusilapsisen Sirénin
perheen koti oli nykyisten Rajamännynahteen keltatiilisten rivitalojen paikalla. Tässä sisarusten haastattelu suoraan ääninauhalta purettuna:
Wappu: Niin, miten sota vaikutti Viherlaaksossa ja Espoossa?
Urho: Kyllähän se vaikutti. Joka päivä melkein tuli tuolta Viron puolelta pommikoneet
tästä yli, muttei ne talvisodan aikana pommittaneet Viherlaaksoa. Jatkosodan aikana
tuli yksi pommi, ja ampuivat konekiväärillä.
Siihen se jäi.
Wappu: Urhoa lukuun ottamatta muut olivat silloin naapurin, Söderströmin perunakellarissa. Pommi osui noin 50 m päähän
kellarista kallioon.
Urho: Onneksi kallio oli niin paljon korkeammalla, että sirpaleet menivät yli.
Wappu: Kerro niistä lakanahaalareista.
Urho: Äiti teki valkoisista lakanoista haalareita, kun äiti oli yhteiskoulun vahtimestarina ja jouduttiin aina menemään sinne lämmittämään. Aina kun oli kirkkaat auringonpaisteet, vihollinenhan näki kaikki liikkeet,
räiski kaikkea mikä liikkui.
Wappu: Kerro niistä sotilaista. Oliko ne
meidän pellolla?
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Urho: Wikbergin verstaallahan oli sotilaita.
Wikberg oli saanut verstaan valmiiksi syksyllä, ja ehti osittain muuttaakin sinne. Sitten armeija otti sen haltuunsa. Siellä oli sotilaita, en tiedä, ne oli ilmeisesti jotain radiojuttuja, mitä ne siellä teki ja näitä valonheittimiä oli pihalla. Sen kummemmin en
tiedä, ei koskaan päästy ovista sisään katsomaan. Sitten kun tuli pommikoneita, sotilaat tulivat siihen meidän pellolle ja ampuivat niitä koneita. Uudenvuodenpäivänä
1940 tuli siihen iso porukka toistakymmentä
kaveria ja puuliiterin nurkalle, ja ampuivat
yhteislaukauksen ja saivat sitten osumaan
siihen koneeseen, alkoi savu käymään, ja
johonkin se putosi Suomenlahteen. Pellolla
alkoi kova intiaanitanssi, kun osuttiin. Kivääreillä ne vaan ampui. Kiväärinluotihan
menee kahden kilometrin korkeuteen.
Wappu: Kerro niistä johdoista jotka meni
Kiikarikalliolle.
Urho: Wikbergin verstaalta oli koko talvisodan ajan puhelinjohto Kiikarikalliolle.
Siellä oli mäntyyn rakennettu tähystystorni.
Jatkosodan aikana se torni oli meidän hallussa, ei siellä ollut enää sotilaita silloin.

Wappu: Pojathan kävi siellä tornissa vielä
sodan jälkeenkin, mutta sitten se tuli niin
huonoon kuntoon ettei kukaan enää voinut
sinne mennä.
Urho: Wikbergin katolla oli kovaääniset,
eihän joka torpassa ollut radiota, niin ne aina luki sieltä uutiset, että koko kylä sai
kuulla mitä tapahtui. Ja sitten siellä oli hälytyspilli joka soi kun hälytys tuli. Varmaan
heräsi, kun oltiin toisella puolen tietä. Toisen sodan aikana ei ne enää soittaneet sitä.
Silloin pilli oli Kauniaisten yhteiskoulun
katolla, se kuului ihan hyvin tänne. Talvisodan aikana ne syksyllä veti Wikbergin verstaan valkoiseksi kalkkivellillä, ja maaliskuussa ne oli juuri laittamassa kuusia sen
ympärille naamioinnin vuoksi, kun radiosta
tuli: rauha on solmittu. Solttupojat kiros että
voi helkkari, mitä vasten ne antoi periksi.
Wappu: Kerro siitä Turun linjan bussista.
Urho: Se oli 1944. Mäkkylässä tuli pommi
keskelle tietä, ja bussi oli siinä lähellä, ja
siitä hajos kaikki ikkunat, ja tuulilasi meni
sisään. Kuski ajoi kuitenkin sen tänne. Ihme
ettei jäähdyttäjä saanut vikaa, vaan pystyi
ajamaan Viherlaaksoon, ja yhtäkkiä ilmestyi
viisitoista henkeä meidän keittiöön. Olivat
koko yön. Siinä oli yksi pikkupoika, jolla
oli sirpale mennyt silmän alta sisään, turpos
kauheasti. Soittivat Espoon sairaalaan, että
jos saadaan tuoda se johonkin. Sanottiin,
ettei tällä kertaa, että huomisaamuna otetaan
vastaan, täällä on niin paljon potilaita. Aamulla ne lähti, en tiedä millä vehkeellä. Iso
porukka se oli, ja yksi ja toinen oli saanut
vähän siipeensä, se pikkupoika vaan tuli
mieleen. Wikbergin uusi auto oli Chevrolet.
Se toimi Viherlaakson ambulanssina. Lääkäri oli autossa mukana. Autoa kuljetti naapurin mies tai joku muu viherlaaksolainen.

Wappu: Kerro niistä monivärisistä leijoista
ja kankaista.
Urho: Viimeisen kovan pommituksen aikana oli kranaattia koko taivas täynnä. Ne iski
semmoista sulkutulta, ja ilmeisesti joku sai
kierrettyä tältä puolelta ja laski 23 valopommia yläpuolelle, ja se kyllä valaisi niin että
näki lukea Hesaria, ei tarvinnut mitään tuikkuja. Sehän oli aika arvokasta kangasta
(valopommien laskuvarjot) ja me seuraavana päivänä hiihdettiin ristiin rastiin metsät
tästä läheltä, ei me yhtään löydetty, ei tiedä
kuinka pitkälle tuuli niitä kuljetti.
Wappu: Muistatko miten me elettiin? Eero (veli) kertoi, että kun ei ollut perunoita,
hän muisti että perunamaahan oli jäänyt yksi vako. Vaikka oli kova talvi, niin hän meni
ja kuokki, löysi perunoita, osaksi oli paleltuneita, osaksi vielä hyviä. Eero sanoi, että
kerran piti syödä paleltuneita perunoita, kun
ei ollut muuta. Mutta sittenhän oli lanttuja,
niitä ja perunoita sekaisin, niin laitettiin muhennosta, sehän oli ihan hyvää. Meidän äiti
oli hyvä ruuanlaittaja ja osasi aina laittaa.
Ruokaa oli joka päivä.
Urho: Muistan kun Onni ja naapurinpoika
Börje kävi vähän hamstrausreissulla Teuta-

Sirénin perheen kotitalo,
öljyvärimaalaus Tauno Piitulainen
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rissa. Niillä oli kapsäkit molemmilla ja joutuivat menemään sinne Teutarin ristiin
(risteykseen). No, eihän sieltä mitään linjavaunuja kulkenut. Kävi sitten niin kun Onni oli
vahva ja riski, hän sanoi, että kun hän nosti
kapsäkin ylös, niin taisi nostaa pari muijaakin
samalla, että pääsi sinne linjavaunuun, ja Börje
jäi siihen. Börje kuuli, että jossain vihelsi juna. Se käveli Virkkalan asemalle ja sieltä pääsi
Karjaalle ja sieltä Kauniaisiin. Sit oli kova
pommitus käymässä just, se ensimmäinen kova
pommitus, 250 konetta kävi siinä päällä. Börje
tuli sieltä junasta, me käytiin sitä vastassa.

Tässä mainittu ”Kiikarikallio” on
Viherkallion asukaspuiston lähellä.
Katkenneesta latvasta tunnistat männyn,
jossa oli sodan aikana tähystyslava.

Wappu: No, miten te pääsitte, kun pommitettiin?
Urho: Ei Kauniaista koskaan pommitettu, mutta ne pysäytti junat Kauniaisiin, eivät päästäneet pidemmälle.
Wappu: Näin sitä elettiin Viherlaaksossa ennen, oli hyvä sopu naapureiden kanssa ja muidenkin kanssa.

Kiitokset Wappu Vanhaselle ja Urho Sirénille mielenkiintoisesta muistitiedosta!

ENEMMÄN ON VÄHEMMÄN
Mitä enemmän torjumme lamaa ja sen uhkia yhdessä, sitä vähemmän on pelkoa sen haitoista.
Mitä enemmän käytämme Viherlaakson palveluja, sitä vähemmän on pelkoa niiden lakkaamisesta.
Öljy on kallista. Mitä useampi on kiinnostunut siirtymään kaukolämpöön tai maalämpöön,
sitä vähemmän tarvitsemme öljyä.
Sähkö on kallista. Mitä useampi on kiinnostunut ostamaan sähkön ja/tai ilmalämpöpumpun
yhteisen tai yhteisten tarjousten perusteella, sitä vähemmän me todennäköisesti maksamme
niistä.
Viherlaakson ja sen asuntojen arvostusta voidaan nostaa.
Näistä hankkeista ja niiden tekemisestä kiinnostuneet, ottakaa yhteyttä puheenjohtajaan!
Yritetään yhdessä. Matti Metsäranta
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Parturi-Kampaamo

Viherlaakson ostokeskus
alapiha
puh. 09 - 590 258
AVOINNA ma

9-17
ti - ke 9-19
to - pe 9-17
la 9 -14

(1.6.—31.8. lauantait sopimuksen mukaan)

Tervetuloa!

Haluatko vaihtaa vanhan tavarasi rahaksi?
Uusi itsepalvelukirpputori

VIHERKIRPPIS
on avattu ent. K-kaupan tiloissa.
Rekkipöytä 35 e/vko, 2 pöytää 60 e/vko

Avoinna ma-pe 10-18, la-su 10-15
Pöytävar/tied. puh. 044-2010610
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Alepassa on liikettä
Myymäläpäällikkö Tero Mölkänen
vastaa toimituksen kysymyksiin:

Mitkä ovat Alepan tärkeimmät keinot
pitää asiakkaat tyytyväisinä, ettei mentäisi ruokaostoksille isompiin marketeihin
kauemmas?
Alepan valtteja kovassa kilpailussa ovat asioinnin helppous ja nopeus. Pitkät aukioloajat ja ympärivuotinen sunnuntaiaukiolo
mahdollistavat meillä joustavan asioinnin,
vaikka iltalenkin yhteydessä. Meillä on tarjota asiakkaille laaja valikoima arkipäivän
perustuotteita edulliseen hintaan. Alepa onkin oman strategiansa mukaan kokoluokkansa (alle 400 neliömetriä) edullisin ostospaikka. Hintojen kohoamisesta pilviin kilpailun puutteen vuoksi ei ole pelkoa, sillä
Alepa-ketjussa noudatetaan yhtenäistä hinnoittelua. Yksittäinen myymälä ei siis päätä
hintoja itse vaan noudatamme ketjun linjaa.
Ehkä kaikkein tärkein kilpailuvaltti on Alepan tuttuus; Alepaan on helppo tulla, kun
henkilökunta on tuttua ja Alepa onkin saavuttanut kolmivuotisella taipaleellaan Viherlaaksossa laajan kanta-asiakaskunnan ja
minä uutena paljon uusia tuttuja.
Millaisia visioita tai suunnitelmia Alepalla on jatkossa? (terveellisyys, kotimaisuus
ekologisuus jne.)
Kuluttajien kiinnostus ruoan alkuperästä ja
sen terveellisyydestä kasvaa jatkuvasti. Tästä syystä terveysvaikutteisten elintarvikkeiden ja kotimaisten tuotteiden kysyntä kasvaa vuosi vuodelta. Alepa-ketjussa seurataankin tarkasti kuluttajien ostotottumuksia
ja pyritään olemaan edelläkävijöitä uusien
tuulien puhaltaessa. Alepa-ketjussa valikoi18

mat muodostetaan keskitetysti, eli myymälä
ei itse pysty päättämään, mitä tuotteita se
myy. Valikoimaan pystytään kiinnittämään
yksittäisiä tuotteita, mikäli paikallinen kysyntä sitä edellyttää.
Huhtikuussa Alepa Viherlaaksoa uudistettiin hiukan. Näkyvin muutos asiakkaalle on
varmasti uudet kassat ja sirumaksupäätteet.
Lisäksi pesimme ja kiillotimme myymälän
uuteen uskoon, jotta meillä asiointi olisi entistä miellyttävämpää.
Millaisiin asioihin myymäläpäälliköllä ja
liikkeen muulla henkilökunnalla on vaikutusvaltaa?
Myymäläpäällikön tärkein tehtävä on hyvän
asiakaspalvelun varmistaminen koko aukioloajan. Tämä tarkoittaa sitä, että meillä
on riittävästi henkilökuntaa ruuhka-aikoina
ja toisaalta henkilökuntaa myös laittamassa
tavaroita hyllyyn asiakkaiden ostettavaksi.
Yhdessä myyjien kanssa yritämme varmistaa tuotteiden riittävyyden hyllyssä ja toisaalta minimoida hävikkiä.
Alepa ketjuohjattuna organisaationa keventää myymäläpäällikön taakkaa hinnoittelun,
valikoimien ja markkinoinnin osalta. Myymäläpäällikön valta rajoittuu töiden organisointiin ja henkilöstöasioiden hoitoon. Vaikka päätökset tehdään keskitetysti, kysytään
myymäläpäälliköiden (ja samalla henkilökunnan) mielipiteet, kun toimintaa kehitetään. Myymäläpäälliköillä ja varsinkin henkilökunnalla on paras käsitys siitä, mitä asiakkaat meiltä odottavat ja mihin suuntaan
toimintaa pitää kehittää.

Kuinka paljon Viherlaakson Alepassa on
henkilökuntaa? Näyttää siltä, että tosi
paljon tai sitten vaihtuvuus ainakin kassalla on tiuhaa.
Meillä on tällä hetkellä 17 työntekijää. Kaupan alalla työntekijöiden vaihtuvuus on
suurta verrattuna moniin muihin aloihin,
eikä Alepa Viherlaakso poikkea tässä suhteessa muista päivittäistavarakaupoista.
Suurin syy siihen, että meillä on kassalla
usein vieraat kasvot, johtuu siitä, että toimimme Espoon alueen koulutusmyymälänä
yhteistyökumppanimme uusille työntekijöille. Lisäksi joudumme käyttämään jonkin
verran vuokratyövoimaa paikkaamaan sairauspoissaoloja, joita ei saada paikattua omien
työntekijöiden voimin.
Alepa Viherlaakso on ollut myös kotouttamassa maahanmuuttajia tarjoamalla heille
työssäoppimispaikkoja yhdessä eri oppilaitosten kanssa.
Mitkä ovat henkilökunnan kannalta työn
suurimpia vaikeuksia?
Kaupanalan työ on fyysisesti raskasta
(paljon nostamista ja kantamista), eivätkä
epäsäännölliset ja epänormaalit työajat auta
asiaa. Teemme työtä kahdessa vuorossa ja
aloitamme työt aamuisin jo kello kuusi. Hyvä yhteishenki ja loistavat työkaverit sekä
mukavat asiakkaat motivoivat meitä asiakaspalvelijoita tulemaan töihin iloisena,
vaikka vähän väsyttäisikin.

Kilpailijan poistumisen myötä ovat erilaiset
käytöshäiriöt lisääntyneet jonkin verran.
Valitettavan usein häiriökäytöksen aiheuttaja on jonkin päihdyttävän aineen vaikutuksen alaisena. Onneksi meillä on vartiointiliike apunamme ylläpitämässä järjestystä, jotta asiakkaillamme on turvallinen olo tullessaan Alepaan.
Saatteko asiakkailta usein palautetta?
Asiakaspalautetta tulee lähes viikoittain.
Suurin osa on valikoimatoiveita, joita me
välitämme eteenpäin HOK-Elannon konttorille. Kaikki asiakkailtamme tullut palaute
on aina tervetullutta. Olemmehan me olemassa asiakkaitamme varten.
Tässä yksi ehdotus:
Koska liha ja kala ilmeisesti jatkossakin
myydään muovikaukaloihin pakattuna,
olisi hyvä, jos tarjolla olisi energiajakeen
keräyspiste. Vastuullisilta kierrättäjiltä
jäisi muutama automatka Selloon tekemättä. Mitä sanotte?
Alepa Viherlaaksolla ei ole mitään sitä vastaan, jos Espoon kaupunki haluaa laittaa
Alepan tontille kierrätyspisteen, johon voisi
laittaa energiajakeen lisäksi myös lasin, metallin, lehdet jne.
Hyvä ajatus, jos vain tila riittäisi.
Kiitokset haastattelusta! T.N.
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Soliga hälsningar från Karamalmens skola!
Åk 5 med läraren Charlotta Häggström

Våren
Våren
Emilia Valkamo

Vädret är varmt
och allting

Våren
Solen skiner
och vinden viner
Snart får jag simma
när vattnet glimmar
Bladen är gröna
titta där är en höna!

är skönt
Snön har smält
och det mesta är grönt.
Sitter på stranden

Nu kommer den igen,
Och blåsippor hämtar den.
Den gör början på det gröna,
så vi får njuta av det sköna.
Den sätter grönt på träden
Och säger adjö till släden.
Den vill oss bara gott.
Det är som att vinna på en lott!
Heidi Kråkström

Solar min kropp
Tänker på sommarn
Ska snart ta ett dopp.
Daniel Nykvist

Julius Mikala

Våren

EFTER VINTERN
När vintern är över,
är det vår.
Då växer det klöver,
där du står.

Julia Ståhle

Våren
Gräset börjar grönska,
jag vet vad jag ska önska.
Att våren vore oändligt lång,
och oändlig också fågelns sång.
Anni Kåhre

Jag ser vårens första tussilago blomma
Den är gul och grön.
Den står vid solens sken.
- Vet ni vad det betyder?
- Jo våren är här!

Solen väcker,
Alla växer och djur.
Ingen snö som täcker,
Istället växternas mur.
Vitsipporna så vackra,
Och humlorna glada.
Primörerna läckra,
och djur som vill bada.
Isabel Donner
Emilia Valkamo

Annika Böckerman

VÅREN
Varmt är vädret och snön smälter i skogen.
Blommorna knoppar och träden blir gröna.
Gräset växer, fåglarna kvittrar och solen skiner.
Otto Eklöf
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Våren
När våren kommer blir det grönt
Efter den kalla vintern är det skönt
Då blir det också varmare väder
Och då tar människorna bort sina kläder
Cecilia Halmari
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TAIDENÄYTTELY KIRJASTOSSA
Toimivat Seniorit ry:n Kuvataidepiirin
näyttely ”LÄHIPIIRISSÄ” on esillä
Viherlaakson kirjastossa 5.5. - 4.6.
TERVETULOA TUTUSTUMAAN!
Näkymä Kuvataidepiirin edellisestä näyttelystä

VIHERLAAKSOLAISET RY:N HALLITUS v. 2009
Puheenjohtaja:
Matti Metsäranta

Kavallinpuisto 15

597706

Katarina Hovi, siht. ja tal.hoit.
Jouko Kostamo, varapj.

Kavallinpelto 6
Kavallinniitynkuja 1

040-5862136

Lauri Kaartinen

Honkavaarankuja 1 N

040-8112276

Seija Pesti
Terttu Nurmi

Lukiotie 1 S
Törmänsilmänkuja 12

040-5966134
050-3505642

Koritie 6
Helsingintie 47

592511
050-591 5524

Varsinaiset jäsenet:

Varajäsenet:
Veikko Uusitalo
Seppo Kannelsalo

LIITY JÄSENEKSI! Ilmoitathan myös osoitteesi, jotta postitse lähetettävä syystiedote löytää perille!
NORDEA
Kauniainen
Viherlaaksolaiset ry.
Gröndalsgillet rf.

JÄSENMAKSU vuodelta2009
2009
Henkilöjäsen 20 e20 e
100 e 100 e (yritykset ja yhteisöt)
Kannatusjäsen
NIMI ______________________________
OSOITE ____________________________
20064

ViherlaaksoViherlaakso-päivä ke 6.5. 2009
Klo 15.30 SAAPPAANHEITTOKILPAILU
Viherkallion koulun kentällä, sarjat ikäryhmittäin

Klo 17 – 19 TORITAPAHTUMA ostoskeskuksen edustalla
Musiikkia:

Bem Bändi

Puhe: Viherlaaksolaiset ry:n pj. Matti Metsäranta
järjestää

jumppatuokiot klo 17.30 ja 18.30

SPR tarjoaa kahvit, partiolaiset paistavat lättyjä
Lähetysmyyjäiset, arpajaiset ja vohveleita
Saappaanheittokilpailun palkintojenjako
Koululaisten ohjelmaa

Klo 19.30 - n. 20.30 NAAPURI TUTUMMAKSI
Kulttuurikävely Gallträskin ympäri,
oppaana Clara Palmgren
Lähtö Kavallintien ja Lindstedtintien risteyksestä

TERVETULOA!
Järjestäjinä Viherlaaksolaiset ry. sekä alueen yritykset ja yhteisöt

SIIVOUSTALKOOT la 25.4. 2009 KLO 10-14
SIIVOTAAN YLEISIÄ ALUEITA, TEITTEN VARSIA, PUISTOJA JA RANTOJA
JÄTESÄKKIEN JA ROSKAPIHTIEN JAKELU OSTARIN EDUSTALLA LA KLO 10.
TÄYDET SÄKIT TUODAAN KERÄILYPISTEISIIN, JOITA ON KOLME:
1) Viherkallion koulun piha, 2) Kuusiniemi 13-15 ja 3) Helsingintien ja Kavallinpellon risteys.
TERVETULOA MUKAAN!

