
Utgivningstidtabell Upplaga 14 000 exemplar

Nr Utkommer Dead-line Tema

1 20.1 6.1 Välfärdsområdesval, 23.1

2 10.2 27.1 Företag, sportlov, 21–25.2

3 3.3 17.2 Boende & Inredning

4 24.3 10.3 Småbarnspedagogik, Påsk, 15–18.4

5 14.4 31.3 1 maj 1.5, morsdag 8.5

6 12.5 28.4 Granidagen 19.5, trädgård

7 2.6 19.5 Husdjur

8 16.6 2.6 Semesterperiod, sommarläger

9 18.8 4.8 Skolor & Unga

10 8.9 25.8 Bilar, Fritid & Idrott

11 29.9 15.9 Entreprenörskap 

12 20.10 6.10 Seniorer, farsdag, 13.11

13 10.11 27.10 Boende + Planläggningsöversikt

14 1.12 17.11 Julöppning

15 15.12 1.12 Jul, 24.12, nyårsafton, 31.12

Annonserna i den egna lokaltidningen läses noggrannare än i rikstidningarna.  
Och många läsare anser att annonserna är lika viktiga som artiklarna. 

1 sp 39 mm

2 sp 82 mm

3 sp 125 mm

4 sp 168 mm

5 sp 211 mm

6 sp 254 mm

Tekniska uppgifter

Resolution, 200 dpi

Rekommenderad CMYK-färgprofil 
ISOnewspaper26v4.icc

Tidningens storlek Tabloid, 275 mm x 400 mm

Spaltbredd

Distributionsområde

OBS! För att garantera kunderna ett bra tryck  
behöver redaktionen foton som är minst  
200–300 dpi och teckningar 1200 dpi. 

02700

02710

02750

Grankulla

Gröndal

Kurängen

Smedsby
Ymmersta

02610
Konungsböle

Kilo

02630
Lansa

Kilo

02180
Mankans

m e d i e k o r t  2 0 2 2

Helsida
254 x 354 mm
1 845 €

1/2 sida liggande
254 x 174 mm
1 096 €

1/2 sida stående 
125 x 354 mm
1 096 €

1/4 sida stående
125 x 174 mm
512 €

1/4 sida liggande
254 x 85 mm
512 €

1/8 sida
125 x 85 mm
269 €

2 spalter mellan
82 x 115 mm
244 €

2 spalter liten
82 x 85 mm
188 €

2 spalter mini
82 x 40 mm
76 €

1 spalt stor
39 x 174 mm
168 €

1 spalt mellan
39 x 115 mm
110 €

1 spalt liten
39 x 85 mm
81 €

1 spalt mini
39 x 40 mm
38 €

2 spalter stor
82 x 174 mm
358 €

Upprepningsrabatt  
Annons i tre nummer 10 %. 

Årskontrakt  
Fast plats –15 % förutsätter  
annons i 15 nummer. 

10 st. annonser  
på första sidan berättigar  
till rabatt på –15 %.

Advertorial-annons   
 2 sidor, 2500 €  
 1 sida, 1845 €  

Det står alltid ”annons” på sidan.

Mervärdesskatt 24 % tillkommer

Annonsstorlekar och -pris

1/4 frams. liggande 
254 x 85 mm
615 €

Framsida 
254 x 320 mm
2 214 €

Framsida 
254 x 223 mm
1 600 €

1/2 framsida  
254 x 174 mm
1 315 €

Annonsbokning och  
-avtal
Chefredaktör Jan Snellman 
tfn 050 555 1703
kaunisgrani@kauniainen.fi

Materialleverans
Skicka en tryckfärdig pdf-fil  
utan skärsmån till  
kaunisgrani@grankulla.fi. Be vid  
behov om instruktioner för att  
producera tryckdugligt material.

Annonsframställning
Vid behov gör vi enkla  
annonser, som du har möjlighet  
att korrigera en gång.  
För större arbeten debiterar  
vi 60 €/timme.

Nro Nr 2 /11.2.–10.3.2021 n  Kauniaisten paikallislehti   Lokaltidningen för Grankulla n  www.kaunisgrani.fi

SISÄLTÄ Ä K AUPUNGIN VIRALLISIA TIEDOT TEITA   INNEHÅLLER STADENS OFFICIELLA MEDDELANDEN

+

BMW X3 xDRIVE 30e 

CHARGED EDITION  ALK.

BMW 330e CHARGED 

EDITION xDRIVE ALK. 51.956 €

BMW 530e CHARGED 

EDITION xDRIVE ALK. 59.993 € 64.812 €

#joyelectrified by

BMW 330e xDrive A Charged Edition alk. 51.956,18 €. Autoveroton hinta 49.760 €, toimituskulut 600 €, arvioitu autovero 1.596,18 €. Vapaa autoetu 940 €/kk, käyttöetu 775 €/kk. EU yhd. kulutus 

1,4 l/100 km, CO2-päästöt 32 g/km (WLTP). BMW 330e xDrive A Touring Charged Edition alk. 54.382,73 €. Autoveroton hinta 52.060 €, toimituskulut 600 €, arvioitu autovero 1.722,73 €. EU yhd. 

kulutus 1,6 l/100 km, CO2-päästöt 36 g/km. BMW 530e xDrive A Charged Edition alk. 59.993,36 €. Autoveroton hinta 57.490 €, toimituskulut 600 €, arvioitu autovero 1.903,36 €. Vapaa autoetu 

1.050 €/kk, käyttöetu 885 €/kk. EU yhd. kulutus 1,5 l/100 km, CO2-päästöt 35 g/km (WLTP). BMW 530e xDrive A Touring Charged Edition alk.62.262,89 €. Autoveroton hinta 59.570 €,  

toimituskulut 600 €, arvioitu autovero 2.092,89 €. EU yhd. kulutus 1,8 l/100 km, CO2-päästöt 41 g/km. BMW X3 xDrive30e A Charged Edition xLine alk. 64.811,83 €. Autoveroton hinta 61.850 €,  

toimituskulut 600 €, arvioitu autovero 2.361,83 € uuden WLTP-päästömittaustavan mukaisella CO2-päästöllä 51 g/km ja kulutus 2,3 l/100 km. Vapaa autoetu 1.120 €/kk, käyttöetu 955 €/kk. 

*Tarjoukset koskevat varastossa olevaa erää BMW 330e xDrive ja 530e xDrive -malleja sekä X3 xDrive 30e Charged Edition -mallin uusia asiakastilauksia. Ei sis. Wallbox-latausaseman asennusta. 

Wallboxin arvo 600 €. Tarjoukset voimassa 28.2.2021 saakka. Kuvien autot erikoisvarustein.

Espoon BMW:t löydät jatkossa Bavaria Laakkoselta, mutta vain nimi muuttui. Samat 

asiantuntevat myyjät ja hyvä iloinen palvelu säilyvät ennallaan. Tutusta osoitteesta 

löydät edelleen uudet BMW-mallit, merkkihuollon kaikki palvelut sekä parhaat  

BMW Premium Selection -vaihtoautot. Tervetuloa! Lue lisää bavarialaakkonen.fi.

BAVARIA LAAKKOSEN  

AVAJAISKAMPANJA.
BMW LADATTAVIIN HYDRIDEIHIN NYT HUIMAT EDUT.

Puheluhinnat 010 –yritysnumeroon: 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/minuutti (sis. alv. 24 %) 

bavarialaakkonen.fi

Bavaria Laakkonen
PARASTA BMW-PALVELUA.

Bavaria Laakkonen ESPOO

Luomannotko 7, 02200 Espoo

BMW-myynti 010 214 8210

Avoinna 
Ma-pe 9–18
La 10–15

VAIN BAVARIA LAAKKOSELTA! BMW 330e ja 530e Sedan & Touring xDrive 

ja X3 30e -mallien ostajalle nyt talvirenkaat ja Wallbox-kotilatausasema 

yhteishintaan 499 €. Lisäksi X3 30e -malliin metalliväri 0 €.*

20

11.–31.3.2021

Hallitus/ 
Styrelse
Johan Johansson (SFP/RKP) pj/ordf.
Jaakko Nevanlinna (KOK/SAML)
Oili Sivula (VIHR/GRÖNA)Camilla Söderström

Toimitusneuvosto/ RedaktionsrådJan Sundberg pj/ordf. Tuula IhamuotilaKatri Kallio
Markus Jahnsson

Kaunis Grania julkaisee Ab Grankulla Lokaltidning –  

Kauniaisten Paikallislehti Oy -niminen yritys, jonka Kauniaisten  

kaupunki omistaa. 
Kaunis Grani utges av Ab Grankulla Lokaltidning –  

Kauniaisten Paikallislehti Oy. Bolaget ägs av Grankulla stad. 

Kustantaja/UtgivareAb Grankulla Lokaltidning – 
Kauniaisten Paikallislehti Oy

Painos/Upplaga 14 000 kpl
Päätoimittaja/Chefredaktör 
Jan SnellmanPuh./tfn 050 5551703

Aineisto/MaterialKaupungintalo/Stadshuset
Sähköposti/Epostkaunisgrani@kauniainen.fi

Lehden puhelin/ Tidningens telefonpuh./tfn 050 555 1703 
Internetsivut/Internetsidornawww.kaunianen.fi/kaunisgrani

Ilmoitukset/ Annonser
kaunisgrani@kauniainen.fi

Tilaushinta/Prenumeration
15 €/vuosi/år

Jakeluhäiriöt/ Distributionsstörningarpuh./tfn 050 581 0500
Lehti ei vastaa tilaamatta  toimitetun aineiston säilyttä-

misestä eikä palauttamisesta.  
Toimitus pidättää itselleen  
oikeuden muokata aineistoa.

Tidningen svarar inte för  uppbevaring och returnering av  
inlämnat material som inte  
beställts. Redaktionen förbehåller 
sig rätten att redigera materialet.

Taitto/OmbrytningKapteeni Kuu

Paino/TryckeriLehtisepät Oy, Tuusula
Tämä lehti painettu/Detta nummer presslagt10.3.2021

Seuraava numero ilmestyy 1.4.2021
Aineisto viimeistään 18.3.2021Nästa nummer utkommer 1.4.2021 

Materialet senast 18.3.2021

MM Siivouspalvelut Oy•	Kotisiivoukset•	Kerta-	ja	sopimussiivoukset
•	 Ikkunanpesut•	ToimistosiivouksetLuotettavaa siivouspalvelua jo vuodesta 2004info@mmsiivouspalvelut.fi

www.mmsiivouspalvelut.fi

Tilaa ilmainen arviokäynti!045 6385 774 Mirja

Tilaa ilmainen arviokäynti!045 6385 774 Mirja

MM Siivouspalvelut Oy

www.pietet.fi• Arkut ja uurnat • Kuljetukset
• Kukat ja sidontatyöt • Pitopalvelut
• Hautakivityöt • Perunkirjoitukset

Hautauspalvelu Pietét Oy
Tapiola, Tapiontori 3 B,  09 4559 5650 
Haaga, Tunnelitie 2, 09 726 0711
Munkkiniemi, Huopalahdentie 3, 09 488 140

Täyden palvelun hautaustoimisto
Neuvonta ja päivystys 24 h 09-726 0711

Lue lisää uutisia: kaunisgrani.fi
Läs fler nyheter: kaunisgrani.fi 

 Ben Winqvist              050 323 1338  
Rakentaa – Korjaa – Maalaa
Bygger – Reparerar – Målar www.bewix.net

Lakiasiaintoimistovaratuomari Klaus KavanneYksityishenkilöiden ja yritysten oikeudelliset asiat Palvelu myös ruotsiksipuh. 041 545 9601 klaus@kavanne.fi

Ammattitaitoiset siivouspalvelut  
yli 20 vuoden kokemuksella.Kotisiivous • Ikkunanpesu • Yrityssiivous 

Suursiivous • Remonttisiivous • Muuttosiivous
Kerro tarpeesi – me autamme!

V.KRISTAL OY

Puh. 045 841 1205 tai info.vkristal@gmail.com

Muista  kotitalous- 
vähennys!Hinta  -40 %

KESAR RAKENTAA, KORJAA, MAALAA
• Aidat, terassit, portaat, pihan rakennelmat

• Ulkomaalaukset, pensasaitojen leikkaukset
• Laatoitukset, kivimuurit • Rännien ja kattojen puhdistus

• Puiden kaato, jätekuljetukset.10 vuotta työtä Kauniaisissa ja Espoossa.
esa.hurtig@kesar.fi, p. 050 308 1815, www.kesar.fi

RUKA  KATSASTUS

Asunto myynnissäKauniaisissa  uusi yksiö 31 m2.   
Mh 69 890 €vh 204 500 €. Tied. p. 050 599 7168 p. 050 562 2205.

Yksittäisiä mallikappaleitaTEMPUR-sänkyjä, -tyynyjä ja-patjoja

Tempur Brand Store

POP UP GRANI Kauniaistentie 7 (K supermarket vastapäätä)  •  Puh. 040 215 7560  •  ARK 11-19, LA 10-16, SU 12-16  •  Pop-Up -myymälä avoinna 17.2.– 29.3.2021

BRAND STORE ESPOO Iso Omena, 2. krs, Postin vieressä  •  Puh. 040 215 7560  •  ARK 10–21, LA 10–19, SU 12-18

Like no other

TEMPUR Pop Up Grani on nyt avattu!
EDUN 

ARVO JOPA 
1300 €

TEMPUR North Continental 160x200 cm 

(norm. alk. 6296 €) alk. 4996 € Sinkkuvuode -500€

TEMPUR-tyynyn ostajalle Earebel-pipo
tai -kuulokepanta KAUPAN PÄÄLLE! 

EDUN 
ARVO JOPA  84,90 €

Koulutettu nukkumisergonomian asiantuntija auttaa tyynyn ja sängyn valinnassa, varaa aika www.sleepcenter.fi/varaa-aika/ tai soita myymälään!

–20%

–30%

–40%

LEARNING THAT WILL MAKE THE DAY  MORE DELIGHTFUL 
Online-istunnot netissä Teams, Skype, ZoomENGLISH WITH JACK p. 044 578 0777www.englishwithjack.fi

Föreningen Folkhälsan  i Grankulla r.f. håller  vårmöte onsdag  24.3.2020 kl.18.
Vårmötet hålls virtuellt. Anmälningar senast 23.3 till ordförande Susanne Lindroos, susanne@sannanruokakassi.fi för att få länk till mötet.

Under mötet behandlas  stadgeenliga ärenden.
Varmt välkomna!

Föreningen Folkhälsan i Grankulla r.f. / Styrelsen

Punkkibussi on liikkeellä!
®

LUE KORONATIEDOTE:  
www.saaristolaakarit.fi

Kaikki rokotukset kätevästi ja edullisesti.

Myös  PNEUMO- KOKKI- rokote!

Varaudu ajoissa kevään punkkikauteen! 
Torstai 18.3. klo 14–18.30 

Kauniaisten kaupungintalon P-paikka
PUNKKI-rokotuksetkoko  perheelle

100 %

kotimainen

20

10.12.2020–20.1.2021

Hallitus/ 

Styrelse

Johan Johansson (SFP/RKP) pj/ordf.

Jaakko Nevanlinna (KOK/SAML)

Oili Sivula (VIHR/GRÖNA)

Camilla Söderström

Toimitusneuvosto/ 

Redaktionsråd

Jan Sundberg pj/ordf. 

Tuula Ihamuotila

Katri Kallio

Markus Jahnsson

Kaunis Grania julkaisee Ab Grankulla Lokaltidning –  

Kauniaisten Paikallislehti Oy -niminen yritys, jonka Kauniaisten  

kaupunki omistaa. 

Kaunis Grani utges av Ab Grankulla Lokaltidning –  

Kauniaisten Paikallislehti Oy. Bolaget ägs av Grankulla stad. 

Kustantaja/Utgivare

Ab Grankulla Lokaltidning – 

Kauniaisten Paikallislehti Oy

Painos/Upplaga 14 000 kpl

Päätoimittaja/Chefredaktör 

Jan Snellman

Puh./tfn 050 5551703

Aineisto/Material

Kaupungintalo/Stadshuset

Sähköposti/E-post

kaunisgrani@kauniainen.fi

Lehden puhelin/ 

Tidningens telefon

puh./tfn 050 555 1703 

Internetsivut/

Internetsidorna

www.kaunianen.fi/

kaunisgrani

Ilmoitukset/ 

Annonser

kaunisgrani@kauniainen.fi

Tilaushinta/Prenumeration

15 €/vuosi/år

Jakeluhäiriöt/ 

Distributionsstörningar

puh./tfn 050 581 0500

Lehti ei vastaa tilaamatta  

toimitetun aineiston säilyttä-

misestä eikä palauttamisesta.  

Toimitus pidättää itselleen  

oikeuden muokata aineistoa.

Tidningen svarar inte för  

uppbevaring och returnering av  

inlämnat material som inte  

beställts. Redaktionen förbehåller 

sig rätten att redigera materialet.

Taitto/Ombrytning

Kapteeni Kuu

Paino/Tryckeri

Lehtisepät Oy, Tuusula

Tämä lehti painettu/

Detta nummer presslagt

9.12.2020

Seuraava numero ilmestyy 21.1.2021

Aineisto viimeistään 7.1.2021

Nästa nummer utkommer 21.1.2021 

Materialet senast 7.1.2021

MM Siivouspalvelut Oy

•	Kotisiivo
ukset

•	Kerta-	ja
	sopimussiivouks

et

•	 Ikkunan
pesut

•	Toimistosiivou
kset

Luotettavaa siivouspalvelua jo vuodesta 2004

info@mmsiivouspal
velut.fi

www.mmsiivouspal
velut.fi

Tilaa 
ilmainen 

arviokäynti!

045 6385 774 

Mirja

Tilaa 
ilmainen 

arviokäynti!

045 6385 774 

Mirja

MM Siivouspalvelut Oy

www.pietet.fi

• Arkut ja uurnat • Kuljetukset

• Kukat ja sidontatyöt • Pitopalvelut

• Hautakivityöt • Perunkirjoitukset

Hautauspalvelu Pietét Oy

Tapiola, Tapiontori 3 B,  09 4559 5650 

Haaga, Tunnelitie 2, 09 726 0711

Munkkiniemi, Huopalahdentie 3, 09 488 140

Täyden palvelun hautaustoimisto

Neuvonta ja päivystys 24 h 09-726 0711

Ammattitaitoiset siivouspalvelut  

20 vuoden kokemuksella.

Kotisiivous • Ikkunanpesu • Yrityssiivous 

Suursiivous • Remonttisiivous • Muuttosiivous

Kerro tarpeesi – me autamme!

V.KRISTAL OYPuh. 045 841 1205 tai info.vkristal@gmail.com

Saat  
uutena 

asiakkaana  
–10 %

 Ben Winqvist              

050 323 1338  

Rakentaa – Korjaa – Maalaa

Bygger – Reparerar – Målar

 www.bewix.net

19 90
siirto

ja USB-tikku

KUVAT
TIKULLE!

 

Kännykkä

täynnä?

kuvatapio
Kauppakeskus  Kauniainen                    

 09 505 0019

Suomalainen 

katsastusasema

RUKA 
 KATSASTUS

Kuurinmäentie 12,  

02750 ESPOO,  

p. 020 718 1870 tai 

p. 040 568 8586

www.rukakatsastus.fi

Lakiasiaintoimisto

varatuomari Klaus Kavanne

Yksityishenkilöiden ja 

yritysten oikeudelliset asiat 

Palvelu myös ruotsiksi

puh. 041 545 9601 

klaus@kavanne.fi

(0200-0-2500 (0200-0-2505

Seuraava lehti ilmestyy  

Nästa tidning utkommer 21.1.2021

Frisörsalong – Parturi & kampaamo

GRANI
Tunnelitie 7 D, Kauniainen

Lapset alle 10v. 15 €, Miehet 17€

Naiset 28 €, Tytöt 25 €

Ma–pe 10–20 • La 10–18 • Su 12–18

p. 040 144 2244 

Kiitos   
kaikille ihanille asiakkaillemme  

kuluneesta vuodesta!

Toivotamme rauhallista joulua  

ja hyvää uutta vuotta  

sekä terveyttä kaikille.

Terveisin  

New Hairstoren tytöt

Tiesitkö, että meillä toimii  

myös koulutettu ekokampaaja  

ja kosmetologi?

Ekokampaajalta mm:

•Hiusten- ja hiuspohjan hoidot ja  

puhdistukset (esim. Merilevä, savi ja turve)

•Kasvivärjäykset

•Savivaslennukset

•Intialainen päähieronta 

Kosmetologilta mm:

•Kasvohoidot

•Käsi- ja jalkahoidot 

•Vartalon Ja kasvojen sokeroinnit

•Yumi Lashes 

Ammattitaidolla teitä palvelee kosmetologi Tiina 

(valmistuu myös parturi-kampaajaksi sekä  

ekokampaaja ja parturi-kampaaja Mila.

Löydät meidät Kauppakeskus Granista.

Varaa oma aikasi soittamalla 044 989 9658 tai  

netistä www.varaaheti.fi/hairstore

Lämpimästi tervetuloa!

Sisusta ajaton ja ekologinen

pohjoinen luonnon tuntu kotiin 

Lahjaksi tai omaksi iloksi Bondenin ympärivuotiseen 

käyttöön sopivat torkkupeitot, shaalit ja tyynyt.

Kauniaisissa suunnitelluille, suomalaisesta 

lampaanvillasta Suomessa valmistetuille 

tuotteille on myönnetty Avainlippu-tunnus.

Tutustu valikoimaamme www.bonden.fi 

soita 050 570 9133, neuvomme 

mielellämme tuotteiden valikoinnissa.

Tilaa tuote verkkokaupastamme.

Tuomme lähetyksen ilmaiseksi kotiin 

Kauniaisissa ja Espoossa 23.12. saakka.

Sisusta ajaton ja ekologinen

pohjoinen luonnon tuntu kotiin 

Lahjaksi tai omaksi iloksi Bondenin ympärivuotiseen 

käyttöön sopivat torkkupeitot, shaalit ja tyynyt.

Kauniaisissa suunnitelluille, suomalaisesta 

lampaanvillasta Suomessa valmistetuille 

tuotteille on myönnetty Avainlippu-tunnus.

Tutustu valikoimaamme www.bonden.fi 

soita 050 570 9133, neuvomme 

mielellämme tuotteiden valikoinnissa.

Tilaa tuote verkkokaupastamme.

Tuomme lähetyksen ilmaiseksi kotiin 

Kauniaisissa ja Espoossa 23.12. saakka.

Sisusta ajaton ja ekologinen

pohjoinen luonnon tuntu kotiin 

Lahjaksi tai omaksi iloksi Bondenin ympärivuotiseen 

käyttöön sopivat torkkupeitot, shaalit ja tyynyt.

Kauniaisissa suunnitelluille, suomalaisesta 

lampaanvillasta Suomessa valmistetuille 

tuotteille on myönnetty Avainlippu-tunnus.

Tutustu valikoimaamme www.bonden.fi 

soita 050 570 9133, neuvomme 

mielellämme tuotteiden valikoinnissa.

Tilaa tuote verkkokaupastamme.

Tuomme lähetyksen ilmaiseksi kotiin 

Kauniaisissa ja Espoossa 23.12. saakka.

Sisusta ajaton ja ekologinen

pohjoinen luonnon tuntu kotiin 

Lahjaksi tai omaksi iloksi Bondenin ympärivuotiseen 

käyttöön sopivat torkkupeitot, shaalit ja tyynyt.

Kauniaisissa suunnitelluille, suomalaisesta 

lampaanvillasta Suomessa valmistetuille 

tuotteille on myönnetty Avainlippu-tunnus.

Tutustu valikoimaamme www.bonden.fi 

soita 050 570 9133, neuvomme 

mielellämme tuotteiden valikoinnissa.

Tilaa tuote verkkokaupastamme.

Tuomme lähetyksen ilmaiseksi kotiin 

Kauniaisissa ja Espoossa 23.12. saakka.

Sisusta ajaton ja ekologinen

pohjoinen luonnon tuntu kotiin 

Lahjaksi tai omaksi iloksi Bondenin ympärivuotiseen 

käyttöön sopivat torkkupeitot, shaalit ja tyynyt.

Kauniaisissa suunnitelluille, suomalaisesta 

lampaanvillasta Suomessa valmistetuille 

tuotteille on myönnetty Avainlippu-tunnus.

Tutustu valikoimaamme www.bonden.fi 

soita 050 570 9133, neuvomme 

mielellämme tuotteiden valikoinnissa.

Tilaa tuote verkkokaupastamme.

Tuomme lähetyksen ilmaiseksi kotiin 

Kauniaisissa ja Espoossa 23.12. saakka.

Sisusta ajaton ja ekologinen

pohjoinen luonnon tuntu kotiin 

Lahjaksi tai omaksi iloksi Bondenin ympärivuotiseen 

käyttöön sopivat torkkupeitot, shaalit ja tyynyt.

Kauniaisissa suunnitelluille, suomalaisesta 

lampaanvillasta Suomessa valmistetuille 

tuotteille on myönnetty Avainlippu-tunnus.

Tutustu valikoimaamme www.bonden.fi 

soita 050 570 9133, neuvomme 

mielellämme tuotteiden valikoinnissa.

Tilaa tuote verkkokaupastamme.

Tuomme lähetyksen ilmaiseksi kotiin 

Kauniaisissa ja Espoossa 23.12. saakka.

Sisusta ajaton ja ekologinen

pohjoinen luonnon tuntu kotiin 

Lahjaksi tai omaksi iloksi Bondenin ympärivuotiseen 

käyttöön sopivat torkkupeitot, shaalit ja tyynyt.

Kauniaisissa suunnitelluille, suomalaisesta 

lampaanvillasta Suomessa valmistetuille 

tuotteille on myönnetty Avainlippu-tunnus.

Tutustu valikoimaamme www.bonden.fi 

soita 050 570 9133, neuvomme 

mielellämme tuotteiden valikoinnissa.

Tilaa tuote verkkokaupastamme.

Tuomme lähetyksen ilmaiseksi kotiin 

Kauniaisissa ja Espoossa 23.12. saakka.

Sisusta ajaton ja ekologinen

pohjoinen luonnon tuntu kotiin 

Lahjaksi tai omaksi iloksi Bondenin ympärivuotiseen 

käyttöön sopivat torkkupeitot, shaalit ja tyynyt.

Kauniaisissa suunnitelluille, suomalaisesta 

lampaanvillasta Suomessa valmistetuille 

tuotteille on myönnetty Avainlippu-tunnus.

Tutustu valikoimaamme www.bonden.fi 

soita 050 570 9133, neuvomme 

mielellämme tuotteiden valikoinnissa.

Tilaa tuote verkkokaupastamme.

Tuomme lähetyksen ilmaiseksi kotiin 

Kauniaisissa ja Espoossa 23.12. saakka.

OSTETAAN AUTOJA,

pakettiautoja, asuntoautoja, vaunuja, perä- 

kärryjä, mopoautoja, skoottereita, mopoja, 

traktoreita. Käy leimaamattomatkin  

sekä kunnostettavat. Tarjoa rohkeasti  

ajoneuvoasi, puh. 040 165 3096.

Täyden palvelun kauneushoitola 

www.mbstation.fi • puh. 044 025 8285 

• Tunnelitie 6, 02700 Kauniainen (Thurmaninaukiolla) 

• Ma-Pe 10.00-18.00 • La 10.00-14.00 

• Sinua palvelevat ammattitaitoiset Sky.dipl. kosmetologit Sari ja Maarit.

LAHJAKORTTI ON  

TÄYDELLINEN JOULULAHJA  

LÄHEISELLESI!

Lahjakortti käy kaikkiin hoitoihimme ja tuotteisiin.

BD Medical Led -kasvohoito

Hehkua ja elinvoimaa ihollesi

Hoito räätälöidään ihotyypin mukaan
115€

Täydellinen jalkahoito

Sisältää rentouttavan hieronnan ja 

lakkauksen 

79€

Punkkibussi on liikkeellä!

LASTEN (2–17 V.) NENÄSUMUTE-

INFLUENSSAROKOTUKSET!

Kauniainen, Kaupungintalon p-alue

pe 11.12. klo 13–16.30 

®

LUE KORONATIEDOTE:  

www.saaristolaakarit.fi

Rokotukset myös ulkona tai autossa.

Nyt 
PNEUMO- 

KOKKI- 
rokote!Myös

HINKU-
YSKÄ-
rokote
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Ristomatti Hakola valmiina  MM-kisoihin

ylös ja liikkeelle  

upp och hoppa

 FI  KUN sisäliikuntapaikat ovat suljettuina, niin ulkoliikun-

tapaikkojen merkitys kasvaa ja niiden käyttö lisääntyy. Tässä 

muistutuksena Kauniaisten tarjoamat talviliikuntapaikat.

Kaupunkimme erinomaiset talviliikuntapaikat esittäytyvät:

Kasavuoren kuntorata. Talvisin tämä 2,3 km pitkä kuntorata 

muuttuu hiihtäjien paratiisiksi, kunhan sää sen sallii. Kuten ai-

kaisempinakin vuosina, niin myös tänä talvena olemme saaneet 

apua Espoolta latujen ylläpitoon. He tulevat apuun aina kun 

ehtivät ja muuten ylläpidosta vastaavat omat ammattitaitoiset 

ulkoliikuntapaikkahoitajamme. Hiihtokausi on täällä etelässä 

lyhyt ja tämän pienen ajan kuntorata onkin tarkoitettu ainoas-

taan hiihtämiseen.

Uimahallin pihan harjoitusladut. Täältä löytyy perheen pie-

nimmille sopivat harjoitusladut. Ladut ovat päiväkotien ja ala-

koulujen kovassa käytössä, mutta sinne on kuka tahansa ter-

vetullut harjoittelemaan.

Sahara on jaettu talvikaudella kolmeen osaan. Kaukalo sekä 

sen viereinen osa on tarkoitettu mailallisille luistelijoille ja erik-

seen merkitty alue mailattomille luistelijoille. Toivomme, että 

tätä ohjeistusta noudatettaisiin, jotta jokaisella olisi turvallinen 

ja mukava luistelukokemus.

Smedsin kenttä. Tämä korttelikenttä on kaupunkimme toi-

nen ulkokenttä josta löytyy lämmitetty pukuhuone sekä wc. 

Valitettavasti kaikki sisätilat on kuitenkin suljettu nyt korona-

rajoitusten takia. Kenttää kuitenkin ylläpidetään päivittäin sää-

olosuhteet huomioiden.

Gallträsk. Kauniaisten kaupunki ei ylläpidä järven käyttöolo-

suhteita, kuten jäätä, avantoa, mahdollisia uimapaikkoja, lai-

tureita tms. Näin ollen kaikkien edellä mainittujen käyttö on 

jokaisen omalla vastuulla.

Laskettelurinne. Kaupungissamme si-

jaitsee myös Suomen vanhin laskette-

lurinne, Granibacken. Rinne avattiin 

1934 ja sen toiminnasta talvikaudella 

vastaa GrIFK Alpine, www.grifkalpi-

ne.fi. Rinteen viereisissä portaissa ei 

talvikunnossapitoa.

Pulkkamäki. Laskettelurinteestä va-

semmalta metsikön keskeltä löytyy va-

laistu pulkkamäeksi raivattu alue.

Etenkin näin talvikaudella ulkoliikunta-

paikkahoitajamme tarkkailevat jatkuvasti säätä ja 

tekevät joka päivä parhaansa taistelussa luontoäitiä vastaan. 

Mikäli haluat reaaliaikaista tietoa esim. latujen tai ulkojäiden 

tilanteesta, niin he auttavat mielellään, 050 537 1340.

 
 SE  NÄR alla idrottsanläggningar inomhus är stängda ökar be-

tydelsen och användningen av utomhusanläggningarna. Här 

en påminnelse om alla ställen man kan motionera på utom-

hus i Grankulla.

Stadens utomordentliga vinteranläggningar presenterar sig:

Kasabergets motionsspår. På vintern omvandlas den här 

2,3 km långa motionsslingan till ett skidåkarens paradis bara 

vädret tillåter det. Precis som under tidigare år har vi i vin-

ter fått hjälp av Esbo att underhålla skidspåren. Hjälpen kom-

mer när det finns tid och för det övriga underhållet svarar vår 

egen proffsiga underhållspersonal. Skidsäsongen i söder är 

kort och under den här korta perioden är motionsslingan äm-

nad enbart för skidåkare.

Övningsspår på simhallens bakgård. Här finns övningsspår 

för familjens yngsta. Spåren används flitigt av lågstadiesko-

lorna och daghemmen men vem som helst är välkommen att 

komma och öva sig.

Sahara delas på vintern i tre delar. Rinken och isen bred-

vid den är för skridskoåkare med klubba. Det finns ett sär-

skilt markerat område för skridskoåkare utan klubba.  Vi hop-

pas att de här anvisningarna följs så det är säkert och trevligt 

för alla på isen.

Smedsplanen. Den här kvartersplanen är stadens andra plan 

med uppvärmda omklädningsrum och toalett. Tyvärr är alla 

utrymmena stängda på grund av corona-restriktionerna. Själ-

va planen underhålls dagligen om vädret tillåter.

Gallträsk. Staden underhåller inte is, vakar, eventuella badstäl-

len, bryggor eller dylikt. Därmed är användningen av dessa på 

vars och ens eget ansvar.

Slalombacken. I staden finns även Finlands äldsta slalombacke, 

Granibacken. Backen öppnades 1934 och på vintern står GrIFK 

Alpine, www.grifkalpine.fi, för dess underhåll. Trapporna vid 

sidan av backen underhålls inte under vintern.

Pulkabacke. I skogen vänster om slalombacken finns ett be-

lyst område man röjt för pulkaåkning.

Underhållspersonalen håller i synnerhet så här på vinter ett 

öga på vädret och gör sitt bästa i kampen mot det. Vill du 

ha färska uppgifter om t.ex. skidspårets eller isarnas skick 

hjälper de gärna, telefonnumret är 050 537 1340.

Kesän juoksulenkit Hakola viimeistelee Kasavuoren 

telineillä leuanvedoilla. Kun koiran kanssa lähdetään 

lenkille, päätyy Hakola monen muun ulkoilijan tapaan 

Gallträskin maisemiin.

 
Perinteisen 50 km ja viestit tavoitteena

Hakola on tällä kaudella panostanut aikaisempia vuo-

sia enemmän normaalimatkojen harjoitteluun. MM-

kisoissa henkilökohtaisten matkojen päätavoite on 

kisojen päätöskisa, perinteisen tyylin 50 km. Viiden-

kympin lisäksi isoina tavoitteita ovat parisprintti sekä 

viesti, joissa molemmissa Suomi on ennakkoon yksi 

mitalisuosikeista.

– Meillä on hyvä joukkue ja mitalisauma. Kaveripo-

rukka, jonka kanssa olisi hauska saada menestystä.

Ennen tulevia MM-kisoja Hakola osallistuu vielä 

SM-kisoihin ja tekee pari kovempaa harjoitusta. Ihan 

viimeisillä viikoilla ennen kisoja harjoitusmääriä laske-

taan normaalista ja pyritään pitämään kroppa herkässä 

kunnossa kisoja varten.

HENRI MERIKALLA
 
Hiihdon MM-kisat järjestetään Saksan  

Oberstdorfissa 24.2.–7.3.2021.

KAJ K
ANKAANPÄÄ

HENRI MERIKALLA

Gallträsk kuuluu Ristomatti Hakolan suosikkipaikkoihin Kauniaisissa. 

Gallträsk hör till Ristomatti Hakolas favoritplatser i Grankulla.
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N
är hösten förbyts i vinter brukar toppskidåkarna söka 

områden med bra snöläge för hårdträning. För lands-

lagsskidåkaren Ristomatti Hakola har det inneburit 

långa träningsläger i norr, i skidåkarnas egen bubbla, borta 

hemifrån. Nu när det äntligen finns snö även i söder har Ha-

kola kunnat finslipa formen hemma i Grankulla. Hakola nju-

ter av att kunna åka ut på träningspasset via Kasaberget. Han 

har inte heller kunnat undgå att märka vinterns skidboom.

– Nu när man åker känns det som att man är på Holmenkol-

len. Det är så många människor och spåren är i toppenskick.

Att det tidvis är blötföre stör inte toppåkaren eftersom 

världscupens och mästerskapens tävlingslopp ibland också 

avgörs i sådana förhållanden.

– Det är ju numera alltid blött på tävlingarna, köldgrader 

börjar vara sällsynt.

 
Trivs i Grankulla

Hakola trivs bra i Grankulla. Träningsterrängen är nära och 

det finns många alternativ.

– Ett mycket bra ställe, trivsamt och naturen är nära.

Det blir snabbt klart under intervjun att Hakolas favo-

ritställe är Kasaberget. På vintern kommer man via Ka-

saberget ut i spår som bjuder på rejäla motlut även för 

toppskidåkare. Under sommarsäsongen går det bra att 

träna tack vare varierande terräng och många skogsstigar.

– Jag gillar Kasaberget skarpt. Terrängen är kopplad till 

Esbo centralpark och därifrån tar man sig också lätt till Oi-

tans. Man kan under träningen bestämma vart man åker.

Efter sommarens löpningspass brukar Hakola avsluta 

med armhävningar i Kasabergets ställningar. När han är 

ute med hunden styr han i likhet med många Grankulla-

bor kosan till Gallträsk.

 
Femmilen klassiskt och stafetter

Hakola har i år satsat mer än förut på att träna för nor-

malsträckorna. I VM är hans främsta individuella mål 

tävlingarnas sista sträcka, femmilen med klassisk stil. 

Förutom 50 km siktar han också på sprintstafetten och 

K
un syksy kääntyy talveksi, lähtevät huippuhiihtäjät ha-

kemaan hyviä lumiolosuhteita kovaa harjoittelua var-

ten. Maajoukkuehiihtäjä Ristomatti Hakolalle tämä on 

tarkoittanut pitkiä leirityksiä pohjoisessa, hiihtäjien omas-

sa ”kuplassa”, poissa kotoa. Kun lumet vihdoin saapuivat 

myös etelään, on Hakola päässyt viimeistelemään kun-

toaan Kauniaisten kotimaastoissa. Hakola nauttii, kun 

harjoituslenkeille pääsee suoraan Kasavuoresta, eikä 

talven hiihtobuumia voi olla huomaamatta.

– Nyt kun hiihtelee, tuntuu kuin olisi Hol-

menkollenilla. On niin paljon ihmisiä ja aivan 

loistavat ladut.

Ajoittaiset kosteat kelit eivät häiritse 

huippuhiihtäjää, sillä vastaavissa olo-

suhteissa kisataan myös maailman-

cupeissa sekä arvokisoissa.

– Kisoissahan on aina kosteaa nykyään, pakkasolosuhteet 

rupeavat olemaan harvinaisuuksia.

 
Viihtyy hyvin Kauniaisissa

Hakola on viihtynyt hyvin Kauniaisissa. Harjoitusmaastoi-

hin on lyhyt matka ja vaihtoehtoja harjoituspaikoiksi riittää.

– Erittäin hyvä paikka, viihtyisä ja luonto on lähellä.

Kun Hakolalta kysyy lempipaikkaa Kauniaisissa, nou-

see Kasavuori nopeasti esiin. Nyt talvella Kasavuorelta 

pääsee suoraan laduille, jotka tarjoavat huippuhiihtäjäl-

lekin hyviä nousuja. Kesäkaudella vaihtelevat maastot ja 

metsäpolut tarjoavat loistavat mahdollisuudet treenien 

toteuttamiseen.

– Kasavuoresta pidän kovasti. Se linkittyy Espoon kes-

kuspuistoon ja sieltä pääsee myös helposti Oittaalle. Voi 

lenkillä sitten päättää minne menee.

Ristomatti ”Rise” Hakola  

(s. 1991)
Kotipaikka: Kauniainen

Seura: Jämin Jänne

Lempipaikat Kauniaisissa:  

Kasavuori ”Viimeisen päälle hyvä paikka”

Galis (Gallträsk) ”Koiran kanssa Galis on tullut tutuksi”

Polut ”Ei ole kyllä montaa polkua seudulla,  

jota ei tietäisi tai olisi kulkenut.”

Ristomatti Hakola valmiina  MM-kisoihin

Kauniaisiin kotiutunut huippuhiihtäjä Ristomatti Hakola lähtee menestys mielessä maastohiihdon  

MM-kisoihin Oberstdorfiin. Viimeistelyharjoituksia hiihtäjä on päässyt nyt tekemään kotimaisemissa.

Ristomatti Hakola klar för VM 

Ristomatti ”Rise” Hakola  

(f. 1991)
Hemort: Grankulla

Klubb: Jämin Jänne

Favoritplatser i Grankulla:

Kasaberget ”En alltigenom bra plats”

Gali (Gallträsk) ”Gali har blivit bekant med hunden”

Stigar ”Här i trakten finns inte många stigar som  

jag inte skulle ha gått på eller känner till.”

Relativt nya Grankullabon Ristomatti Hakola siktar på framgångar  

i skid-VM i Oberstdorf. De sista finslipningsträningarna har han kunnat göra på hemmaplan.

den vanliga stafetten. Finland är en 

av favoriterna i båda grenarna.

– Vi har ett bra lag och chans 

på medalj. Det är ett kompis-

gäng som det skulle vara roligt 

att nå framgångar med.

Före VM har Hakola ännu 

FM och han genomför ett 

par hårda träningar. De sis-

ta veckorna före mästerska-

pen sjunker träningsmäng-

den från det normala och 

han strävar efter att krop-

pen ska vara i topptrim in-

för tävlingarna.

ÖVERSÄTTNING: PATRICIA HEIKKILÄ

VM på skidor är i tyska 

Oberstdorf 24.2–7.3 2021.

KAUPUNKI n  STADEN 

16

29.9.–19.10.2021
Nikon uusi veistos ilahduttaa laavulla

 SE  NIKO Nordström, känd för sina träskulpturer, har un-

der sommaren gjort en skulptur för Kasabergets vindskydd. 

Totemskulpturen föreställer olika finska däggdjur och deras 

latinska namn och har planerats med vindskyddet i åtanke. 

De mest observanta kan se löv och tassavtryck i nedre de-

len av totemskulpturen.– Det tog cirka 14 timmar att göra skulpturen, säger Niko, 

som jobbar för Grankulla stad.
Han höll på med skulpturen alltid när han hade tid för 

det. Det svåraste var att få den stora ekorrens svans att bli 

tredimensionell. Dessutom måste träet placeras i olika ställ-

ningar under arbetets gång. Skulpturen är i lärkträ, som tål 

att vara utomhus.– Det nya med lärkträ är att det är som en kaktus. Det är 

som små barr i virket, säger Niko.
Den mjuka aspen är Nikos favorit att skulptera i.

– Den luktar inte så illa när man bearbetar det, virket 

hettas upp ganska mycket när man sågar i det, säger han.

Niko använder i huvudsak motorsåg när han skulpterar. 

Ibland använder han också andra verktyg och sandpapper.

Skulptören berättar att han får mycket bra respons och att 

han blir igenkänd på stan. Responsen är för det mesta positiv 

även om någon ibland klagar på att motorsågen för oväsen.

 
”Vindskyddet är ett trevligt rastställe”

Elli och Kaarina, som tillbringat förmiddagen vid vindskyd-

det, tycker om träskulpturerna, som finns runt om i staden:

– Jag älskar dem till 150 procent, säger Elli.

Damerna gillar också vindskyddet. Elli tycker om stäm-

ningen där och den magiska doften av rök.

– Ett trevligt rastställe, inflikar Kaarina.

Många stadsbor besöker raststället och staden fyller ofta 

på vedförrådet.Just nu finns det i Grankulla mer än 80 träskulpturer av 

Niko. Det går att gå och kolla in skulpturerna med hjälp av 

en karta som staden gjort upp över skulpturerna, det finns 

färdiga rutter på kartan. Nästa skulptur blir sannolik en fisk 

som planeras vid Gallträsk.ÖVERSÄTTNING: PATRICIA HEIKKILÄ

 FI  PUUVEISTOKSISTAAN tunnettu Niko Nordström on 

valmistanut kesän aikana veistoksen Kasavuoren laavulle. 

Toteemiveistoksessa esiintyy suomalaisia nisäkkäitä lati-

nankielisine nimineen ja se on ideoitu suoraan laavua var-

ten. Tarkimmat voivat huomata toteemin alaosasta lehtien 

ja tassunjälkien muotoja.– Veistoksen tekemisessä meni noin neljätoista tuntia, 

kertoo kaupungilla työskentelevä Niko, joka teki veistosta 

aina kun työt sen sallivat. Haastavinta oli saada ison oravan 

häntä kolmiulotteiseksi. Lisäksi isoa puuta piti käännellä eri 

asentoihin veistämistä varten. Veistos on tehty ulkokäytössä 

kestävään lehtikuuseen. – Uutena oli lehtikuusessa se, että se on kuin kaktus. Siinä 

on niin kuin pieniä neulasia, Niko kertoo. 

Veistämisen kannalta pehmeä haapa on Nikon suosikki.

– Se ei tuoksu niin pahalle, kun sitä veistää, puu kuitenkin 

kuumenee aika paljon kun sitä sahaa, hän jatkaa. Veistämi-

sessä hän käyttää pääosin moottorisahaa ja välillä myös 

kaiverrussarjaa sekä harvemmin hiomapaperia. 

Niko kertoo saavansa paljon hyvää palautetta teoksistaan 

ja hänet myös välillä tunnistetaan kaupungilla. Palaute on 

suurimmalta osalta positiivista, vaikka joskus ihmiset saat-

tavatkin valittaa sahausäänestä. 

”Laavu on kiva pysähdyspaikka”
Laavulla aamupäivää viettäneet Elli ja Kaarina pitävät eri 

puolilta kaupunkia löytyvistä puuveistoksista: 

– Minä 150-prosenttisesti rakastan niitä, kertoo Elli. 

Myös laavu on naisten suosiossa ja Elli pitääkin paikan 

tunnelmasta ja savun maagisesta tuoksusta.

– Kiva pysähdyspaikka, täydentää vielä Kaarina. 

Laavulla käykin paljon väkeä ja polttopuita täydennetään 

tiuhaan tahtiin kaupungin toimesta.
Tällä hetkellä Nikon puuveistoksia on Kauniaisissa yli 80 

ja Kauniaisten luoman veistoskartan avulla teoksia pystyy 

kiertämään esimerkiksi valmiina reitteinä. Seuraava teos on 

luultavasti Gallträskille suunniteltu kala. 
SEELA HALÉN

Nikos nya skulptur piggar upp  vid vindskyddet

Elli (vas.) ja Kaarina pitävät eri puolilta kaupunkia löytyvistä 

puuveistoksista. Myös laavu on naisten suosiossa. Laavulla 

käykin kunnossapitomestarin Veli Keski-Kohtamäen mukaan 

jatkuvasti väkeä, esimerkiksi päiväkoti- ja kouluryhmien muo-

dossa. Polttopuita täydennetään kaksi kertaa viikossa. 

Elli (t.v.) och Kaarina tycker om träskulpturerna, som finns 

runt om i staden. De gillar också vindskyddet. Vindskyddet 

har många besökare och underhållsmästare Veli Keski-Koh-

tamäki berättar att till exempel dagis- och skolgrupper finns 

bland besökarna. Virkesförrådet fylls på ett par gånger per 

vecka.

SEELA HALÉN

SEELA HALÉN

Veistoksen tekemisessä meni noin neljätoista tuntia, kertoo kaupungilla työskentelevä Niko.  

Tällä hetkellä Nikon puuveistoksia on Kauniaisissa yli 80.

Det tog cirka 14 timmar att göra skulpturen, säger Niko, som jobbar för Grankulla stad.  

Det finns mer än 80 träskulpturer av Niko i Grankulla. 

Tarkimmat voivat huomata toteemin alaosasta lehtien ja 

tassunjälkien muotoja.De mest observanta kan se löv och tassavtryck i nedre delen 

av totemskulpturen.

Kaikki  veistokset löytyvät  kartalta. Karttaa täydenne-
tään sen mukaan, kun taitei-

lija tuottaa lisää teoksia. Alla skulpturer finns på en  
karta. Kartan uppdateras  

då konstnären producerar  nya verk. 
Löytyy viisi  lyhyempää veistosreittiä,  

jotka kulkevat molemmin puolin  
junarataa. Näistä Thurmaninpuiston 

reitti sopii erityisen hyvin myös  
liikuntarajoitteisille. Det finns fem olika kortare skulptur-

rutter som hittas på båda sidorna om 
tågbanan. Av dessa passar sig  

speciellt rutten i Thurmansparken  
bra för personer med  funktionsnedsättning. 

Veistoksia varten ei  erikseen ole kaadettu puita, 
vaan niihin on käytetty vain  

huonokuntoisia puita, joita kau-
punki on joutunut kaatamaan. 

Inga träd har fällts enkom för att 
bli statyer, utan dessa har  

tillverkats av träd som varit i  
dåligt skick och som staden  

varit tvungna att fälla.

Lue lisää:  kauniainen.fi
Läs mera:  grankulla.fi
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P
å Centralplanen har ett gäng juniorspelare samlats runt 

Minna Marlo för att lyssna och se när hon jonglerar 

med bollen och visar hur tricken utförs. Marlo är en 

internationellt känd freestyle-fotbollsspelare, tränare och 

företagare. Hon har i sitt arbete lyckats kombinera två av 

sina stora passioner – att vara tränare och freestyle-fotboll.

 
Vem som helst kan börja

Det finns inga förutbestämda gränser i freestyle-fotboll. Man 

kan utföra trick både sittande och stående. Bollen kan vara 

bakom nacken eller i bästa fall liknar spelarens rörelser ak-

robatik. För Marlo är det viktigaste friheten i freestyle-fot-

bollen, precis som namnet anger:

– Freestyle innebär framför allt att ha roligt och att 

styra bollen enligt din egen vilja, valfrihet 

och självförverkligande med bollen, sä-

ger hon.
Det är aldrig för sen att börja med 

freestyle-fotboll, det finns inga ål-

dersgränser. Det enda som behövs 

för att börja är en boll och ett öp-

pet sinne.

– Man kan redan på månad lära 

sig många tricks och utvecklingen 

i början går snabbt, säger Marlo.

Marlo började själv med grenen 

först när hon var över 30, men gnistan 

tände genast en stor brasa och vägen har 

gått till to
ppen. På toppen krävs hårdträning 

och självdisciplin. Marlo har deltagit tre gånger 

i VM och träningsdosen är tre timmar sex dagar 

i veckan. I tävlingar tävlar man i dueller – vinnaren i 

dessa ”battles” går vidare i tävlingen.

Numera är tävling inte huvudsaken utan det viktigaste 

för Marlo är att göra grenen mer känd och träna ungdo-

mar. Marlo är också en mental tränare.

 
Mental träning för alla

Marlos mentalträningsklienter är vanligen idrottare men 

hon tränar också fallskärmshoppare och sjukskötare. Även 

om Marlos fokus är på idrottare gäller samma regler för alla.

– Det viktiga är att inse att gränserna och hindren finns i 

människans eget sinne och att hon har satt upp dem själv. 

Eftersom man själv infört dem är det möjligt att också ifrå-

gasätta dem, säger hon.

När man jobbar med lag gör man det vanligen via något 

delområde. Självförtroende, lärande eller hur man förhål-

ler sig till att misslyckas kan vara teman man speglar mot 

egna erfarenheter och diskuterar tillsammans.

Marlo njuter av att träna ungdomar och av freestyle-fot-

boll. Hon är också juniorchef på förbundet Freestyle Fin-

land och hon var med och ordnade ett populärt freestyle-

läger i Eerikkilä i juli.

ÖVERSÄTTNING: PATRICIA HEIKKILÄ

Itseään voi toteuttaa 

myös pallon kautta

Kun freestyle-jalkapalloilija ja pallo kohtaavat, ei pallo vie futaajaa vaan futaaja palloa.  

Kauniaisissa asuva Minna Marlo on kesyttänyt pallon ja haluaa nostaa freestyle-jalkapallon 

ihmisten tietoisuuteen. lut niin laskuvarjohyppääjiä kuin sairaanhoitajiakin. Vaikka 

Marlon fokus on urheilijoiden parissa toimimisessa, samat 

lainalaisuudet koskevat kaikkia.

– Tärkeä on oivaltaa, että rajat ja esteet ovat ihmisen omas-

sa mielessä ja hänen itsensä asettamia. Ja kun ne on itse 

itselleen asettanut, ne on mahdollista myös kyseenalaistaa, 

hän toteaa.

Joukkueiden kanssa työskennellessä psyykkistä valmen-

nusta tehdään usein jonkun aihealueen kautta. Itseluottamus, 

oppiminen tai vaikka epäonnistumisiin suhtautuminen voi-

vat olla teemoja, joita peilataan omiin kokemuksiin ja joista 

keskustellaan yhdessä. 

Minna Marlo nauttii nuorten valmentamisesta ja Freestyle-

jalkapallosta. Hän toimii myös Freestyle Finland:n nuoriso-

päällikkönä ja oli mukana järjestämässä suosittua Freestyle-

leiriä, joka pidettiin heinäkuussa Eerikkilässä. 

 
HENRI MERIKALLA

Det går att 

förverkliga  

sig själv 

med en boll

När en freestyle-fotbollsspelare och en boll 

möts är det inte bollen som leder spelaren 

utan spelaren som leder bollen. Grankullabon 

Minna Marlo har tämjt bollen och vill göra 

freestyle-fotboll allmänt känd.

K
eskuskentällä juniorijalkapalloilijat kokoontuvat ym-

pärille kuuntelemaan ja katsomaan, kun Minna Marlo 

taituroi pallon kanssa ja opastaa temppujen saloihin. 

Marlo on kansainvälisesti tunnettu freestyle-jalkapalloilija, 

valmentaja ja yrittäjä, joka on työssään onnistunut yhdis-

tämään kaksi isoa intohimon kohdettaan - valmennuksen 

sekä freestyle-jalkapallon.

 
Kuka tahansa voi aloittaa  

freestyle-jalkapallon

Freestyle-jalkapallossa ei ole ennalta määriteltyjä rajoja. 

Temppuja voi tehdä niin istualtaan kuin seisoen - välillä pallo 

voi olla niskan takana tai pelaajan liike voi olla parhaimmil-

laan kuin akrobatiaa. Minna Marlolle freestyle-jalkapallossa 

tärkeintä on lajin nimen mukaisesti vapaus:

– Freestyle on ennen kaikkea hauskanpitoa ja pallon tai-

vuttamista omaan tahtoon – omaa valinnanvapautta sekä 

itsensä toteuttamista pallon kautta, hän sanoo.

Koskaan ei ole liian myöhäistä aloittaa freestyle-jalkapalloa, 

eikä ikärajoja lajissa tunneta. Aloittamiseen ei tarvitse kuin 

pallon ja avoimen mielen

– Jo kuukaudessa voi oppia ison määrän temppuja ja ke-

hitys on alkuvaiheessa tosi nopeaa, Minna Marlo sanoo.

Marlosta itsestään tuli freestyle-futaaja vasta yli 30-vuo-

tiaana, mutta kipinä lajiin iski kerralla kovaa ja tie on vienyt 

lajin huipulle. Huipulla treenaaminen vaatii kovaa harjoit-

telua ja itsekuria – MM-kisoissa kolmesti kilpaillut Marlo 

harjoittelee 3 tuntia päivässä, kuutena päivänä viikossa. Kil-

pailut käydään kaksinkamppailuina kahden pelaajan välillä 

– ”battlen” voittaja jatkaa eteenpäin kilpailussa.

Nykyisin kilpaileminen ei enää ole Marlolle tärkein asia, 

vaan ennen kaikkea lajin tunnettavuuden kasvattami-

nen sekä valmennustyö nuorten parissa. Freesty-

le-valmennuksen lisäksi Marlo toimii myös 

mentaalivalmentajana.

 
Mentaalivalmennusta 

kaikille

Mentaalivalmennuksen 

asiakkaina Marlolla 

on tyypillisesti ur-

heilijoita, mutta 

on joukossa ol-

Minna Marlon temppuihin ja opasvideoihin voi tutustua  

Instagram-palvelussa:

Du kan titta på Minna Marlos trick och guider på Instagram: 

https://www.instagram.com/minnafs/

https://www.minnamarlo.com/
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KAUNIAISTEN APTEEKKI – GRANKULLA APOTEK • MA–PE 9–20, LA 9–16 • MÅ–FR 9–20, LÖ 9–16 • TERVETULOA – VÄLKOMMEN

TOUKOKUUN AVAINTARJOUKSET – ERBJUDANDE I MARS

15,50

11,90

14,90

19,90

3,90

19,90

12,50

12,80

21,90

17,90

23,90

MELATONIINI ORION1,9 MG 90 TAI 100 TABL.

GEFILUS VAHVA30 KAPS.

BEPANTHEN EYE PULLO 
10 ML

MULTIVITA PLUS200 TABL.

WONDERM ANTISEPTI100 ML

WARTNER PEN

A VITA HYDRA+200 ML

SITRAATTI + B680/90 TABL.

DEVISOL STRONG 50 MCG 
200 TABL.

120 KAPS. TAIVAHVA + D,  100 KAPS.

BETOLVEX1,25 MG 90 TABL TAI1 MG 150 TABL.

(128,00 e/kg)

(69,00-105,00 e/kg)

(154,26 e/kg)

(155,00 e/l)

(109,82-131,62 e/kg)

19,90

Avainasiakkaan kuukaudentarjous

TODELLINEN LÄHIAPTEEKKI  
– ETT ÄKTA NÄRAPOTEK

Tervetuloa uudistuneeseen KAUNIAISTEN APTEEKKIIN  
kauppakeskus Graniin.
 

Välkomna till det förnyadeGRANKULLA APOTEK  
i köpcentret Grani. Toukokuussa meillä on runsaasti tarjouksia.  

I maj har vi många fina erbjudanden. Joka perjantai-ilta  arvotaan tuotepaketteja.  
Varje fredagkväll lottar  vi ut produkt paket.

TOUKOKUUSSA • I MAJ
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