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1. Toiminta
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin Viherlaakson palvelutalolla
13.03.2010.
Paikalla oli alle 10 henkeä, osasyynä kenties Suur-Leppävaaran
asukasfoorumin kokous samana päivänä.
Yhdistyksen hallitus kokoontui toimintavuoden aikana n. kerran
kuukaudessa.
Maksaneita jäseniä oli 40. Paikallisista yrityksistä yksi maksoi
kannatusjäsenmaksun. Jäsenmaksun suuruus oli henkilöjäseniltä 20€
ja kannatusjäseniltä 50-100€.

Vuoden 2010 Järjestetyt tapahtumat
1.1

Siivoustalkoot
Yleiset siivoustalkoot järjestettiin lauantaina 24.4. Viherkallion koulu ei
tällä kertaa järjestänyt siivoustalkoita muualla kuin koulun alueella.
Talkoot hoidettiin yhdistyksen laatimien siivoustalkoiden
järjestelyperiaatteiden 3.3.2006 ja muistilistan 28.3.2006 mukaisesti.

1.2

Viherlaakso-päivä 5.5.
Viherlaakso-päivä järjestettiin keskiviikkona 5.5. klo 17-19
Viherlaakson torilla yhteistyössä ostoskeskuksen yrittäjien kanssa.
Ohjelmassa oli:
*
*
*
*
*

Puheenjohtajan puhe
Adressin vastaanotto: Johanna Värmälä
Musiikkia: Emon Kamut
Fysiosporttiksen bailatinoesitys
Koululaisten jonglööritemppuja ja
kitaransoittoa
* SPR, seurakunta, partiolaiset
* Hali-Bernit ja paloauto
* Juontajana Anja Peltoniemi
Noin 200-300 Viherlaakson ystävää osallistui tapahtumaan
Viherlaakson ostoskeskuksen alueella. Sää oli koleahko mutta lähes
poutainen.
1.3

Valtakunnallinen kulttuuriperintövuosi 2010

1.3.1

Valokuvanäyttely maaliskuussa ja lokakuussa
Viherlaakson kirjastoon järjestetyssä Kotikulmilta –
valokuvanäyttelyssä oli esillä pääasiassa yksityisten lainaamia
vanhoja valokuvia Viherlaaksosta sekä lisäksi kuvapareja "Sama
paikka ennen ja nyt".
Näyttelykuvien kuvatekstit tarjoutui ilman korvausta kääntämään
ruotsiksi Margareta Bäckman.

Avajaisissa 4.3. oli yleisöä kirjaston lukusalin täydeltä. Kuvien
esittelyn lisäksi tilaisuuden ohjelmassa oli tutkija Sami Suvirannan
esitelmä Viherlaakson nimistöstä.
Viherkallion koululaisia varten oli laadittu tehtävämoniste, johon
vastaukset löytyivät valokuvanäyttelyn kuvista ja kuvateksteistä.
Yleisön pyynnöstä näyttely oli uudelleen esillä lokakuun ajan.
1.3.2

Kotikulmilta-kirja
Valokuvanäyttelyn aineistosta Mikko Nurmi kokosi Kotikulmilta valokuvakirjan, jota yhdistys painatti arvioidun tarpeen mukaan n. 85
kpl. Kirjaa on myyty hintaan 35 e, joka kattaa painatuskulut
kohtuullisesti. Joitakin kirjoja on annettu lahjaksi edustustilaisuuksissa
ja kiitokseksi yhteistyökumppaneille.

1.3.3

Kuusiniemen kulttuurikävely 9.9.
Espoon Lysteihin liittyen järjestettiin Kuusiniemen kulttuurikävely.
Oppaana toimi Marianne Långvik-Huomo. Osallistujille, joita oli n. 50,
jaettiin etukäteen laaditut opaslehtiset. Kierroksella vierailtiin mm.
Villa Dalkullassa.

1.3.4

Kulttuuriperinnön teemavuoden medianäkyvyys
Kevättiedotteessa oli useita Viherlaakson kulttuuriperintöön liittyviä
artikkeleita, esim. Jussi Muotialan ”Wikbergin korjaamo
Viherlaaksossa”, Leif Fastin ”Gröndal i förvandling” ja Mikko Nurmen
”Mikä ihmeen Epeko”.
Viherlaakson rakennusperinnöstä ilmoitettiin television Teema kanavalla esitettävään ohjelmaan ”Suojele minua” Wikbergin
korjaamo, Väinölä ja Kraatzin huvila.
Toimintasuunnitelmassa mainitun korttelin 61024 asemakaavan
muutos ei ole edennyt siten, että Viherlaaksonrannan kulttuuriselvitys
olisi tullut esille.

1.3

Terveyskeskuksen palveluja koskeva asukastilaisuus
kirjastossa 7.10.
”Kauas on pitkä matka” -otsikolla ilmoitetun tilaisuuden aiheena olivat
Viherlaakson terveyskeskuksen lakkautus- tai supistamisuhan alla
olevat palvelut. Alustajana oli perusturvajohtaja Juha Metso. Yleisöä
oli 53 henkeä. Tilaisuudessa sovitun mukaisesti jätettiin vetoomus
Espoon valtuustoryhmille.
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Tiedotus
Alueen talouksiin jaettava Kevättiedote julkaistiin huhtikuussa.
Syyskuussa postitettiin jäsenille syystiedote.
Yhdistyksellä on Viherlaakson Apteekin näyteikkunassa ilmoitustaulu,
jota ylläpidettiin säännöllisesti.
Uudistettiin yhdistyksen kotisivut, jotka lokakuusta alkaen toimivat
osoitteessa http//:www.viherlaaksolaisetry.fi. Sivujen ylläpitäjänä on
toiminut Terttu Nurmi.
sähköpostiosoite; viherlaaksolaisetry@gmail.com
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Yhteistoiminta ja vierailut
Viherlaaksolaiset ry on osallistunut Espoon Kaupunginosayhdistysten
Liitto (EKYL) ry:n toimintaan. Yhdistyksen edustajana on ollut Lauri
Kaartinen, joka on toiminut yhdistyksen hallituksen varajäsenenä.
Lisäksi puheenjohtajatapaamisiin on osallistunut Matti Metsäranta ja
kaupunginjohtajan aamukahville Terttu Nurmi.
Perinneyhdistys Auroran 10-vuotisjuhlassa olivat mukana Jouko
Kostamo ja Terttu Nurmi ja Laajalahti ry:n 60-vuotisjuhlassa Terttu ja
Mikko Nurmi.
Pro-Espoonjoki ry:ssä yhdistyksen edustajana on ollut Seppo
Kannelsalo, joka on toiminut yhdistyksen hallituksen varsinaisena
jäsenenä. Toiminta ollut melko laimeaa.
Lakkautetun Suur-Leppävaaran alueneuvottelukunnan tilalle

perustettiin Suur-Leppävaaran asukasfoorumi, jossa Matti Metsäranta
on edustanut yhdistystä varapuheenjohtajana ja sittemmin
puheenjohtajana. Ruusutorpan koululla 13.3.2010 järjestetyssä
ensimmäisessä Asukasfoorumtilaisuudessa oli esillä Espoon
palveluverkkouudistus, jossa on kysymys myös Viherlaakson
kirjaston ja teveysaseman palveluista ja niiden säilymisestä..
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Aloitteet, lausunnot ja muistutukset
Ehdotus YLE Teemalle Suojele minua! ohjelmaan Viherlaaksossa
sijaitsevien Wikbergin korjaamon, Väinölän ja Kraatzin huvilan
valisemisesta esityskohteiksi.
Viherlaakson kirjaston palvelujen turvaamista koskeva adressi (624
allekirjoittajaa).
Viherlaakson terveysaseman palvelujen jatkaisen turvaamista
koskeva adressi (3896 allekirjoittajaa) sosiaali- ja terveyslautakunnan
puheenjohtaja Johanna Värmälälle.
Muistutus (Maantiel 27 *) Yleissuunnitelmasta Kehä II välillä
Turunväylä – Hämeenlinnanväylä, Espoon kaupungin kirjaamoon
(24.6.2010) toimitettavaksi Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskukselle.
Vetoomus Espoon kaupunginvaltuuston valtuustoryhmille yhdessä
Jupperin Omakotiyhdistys ry:n, Lippäjärveläiset ry:n Laaksolahden
Huvilayhdistys ry:n sekä Veinin Omakotiyhdsitys ry:n kanssa Espoon
kaupungille Viherlaakson terveysaseman (laboratorio)palevelujen
säilyttämiseksi.
Esitettiin Espoon kaupunkisuunnitteluvirastolle Kavallinmäen
kaavamuutoshankkeen käsittelyä tammikuussa 2011 Viherlaakson
kirjastossa ja mielipiteen esittämistä sen jälkeen. Esitys hyväksyttiin ja
mielipide jätetään vuoden 2011 puolella.
5. Talous
Yhdistyksen taloudessa joudutiin poikkeamaan
taloussuunnitelmasta, koska Espoon kaupungin
kulttuurilautakunta supisti yllättäen ja huomattavasti toimintaavustuksiaan kotiseutu- ja asukasyhdistyksille. Samoin

lautakunta supisti myös kohdeavustuksia; yhdistyksen
kohdeavustukset, muun muassa Kotikulmilta-kirjan antamiseksi
lapsille tuli hylätyksi.
Kiitos
Viherlaaksolaiset ry:n hallitus haluaa kiittää Espoon kaupunkia,
viherlaaksolaisia yrityksiä, seurakuntaa sekä muita yhdistyksen
toimintaa tukeneita henkilöitä ja yhteisöjä. Erityinen kiitos Espoon
kaupunginmuseolle, josta saimme oppaan edellä mainitulle suuren
suosion saaneelle kulttuurikävelylle.
Matti Metsäranta

Veikko Uusitalo

Puheenjohtaja

Sihteeri

