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Meet the Poppers 
 
What is a family like ours doing in a hidden “little village” called Henttaa at the heart 
of Espoo, Finland? The marriage of a Venezuelan 1976 Dragon/Pirate of the 
Caribbean and Slavic 1984 Wonder Woman from Poland, with two young warriors – 
Ricardo and Samuel – born and raised in the UK, followed a decade later by our 
lovely 2019 Nordic lion – Leo Sisu  – born in Finland, and our magical Nordic Amazon 
conceived in Lillhemt and due in July this year (to further support Finnish 
demographics!).  
 
My name is Rafael (but family and friends call me Rafa), born in a beautiful Latin 
American country full of wonders and exciting landscapes, baptised by Columbus as 
“Little Venice”. From the amazing beaches of the Caribbean, the rainforest with the 
highest waterfall, the desserts, the mountains, sloths peaking through our windows 
and snakes lurking in our shoes, I moved to Europe at the age of 14 when my father 
decided to do his PhD in Hungary. Wow! What a different world Eastern Europe was 
in the early 1990s for me! After 5 years in Hungary I went back to Venezuela where I 
studied economics and few years later life brought me back to Europe – this time 
Trieste (Italy), where I spent 2 amazing years working for the United Nations, until I 
received another job offer that I could not refuse. My next destination was rainy 
Manchester (UK) where in 2006 I met my soul companion and partner-in-love: 
Monika. 16 days later we were engaged and a beautiful future began. We were 
happy with Manchester and our community but as the boys were growing (and the 
UK heading towards an uncertain and messy Brexit scenario) our views and needs 
were changing.  
 
In September 2015, both my wife and I were in a project meeting in Copenhagen 
when I received an email from a Finnish colleague suggesting I apply for an exciting 
opening at VTT (deadline was a few hours later). My wife was convinced that Finland 
was going to be a perfect place for the family. After reading about the greenest and 
cleanest cities in the world with the happiest people on the globe enjoying top 
quality education, safety and security, the pull towards Finland was so strong that I 
applied. The recruitment process was lengthy but finally I landed on the job, starting 
in August 2016. In June my wife and I came to Helsinki in the context of a European 
Commission project and had some time to visit Espoo International School and 
explore surrounding areas. We fell in love with Henttaa immediately but the only 
property for sale (demolished last year) was quite old, with an oil-based heating, but 
at least we got some fresh rhubarb from the lovely owner J While waiting for better 
options we rented a flat in Suurpelto. Living across the road from the school was 
very convenient but the area felt pretty hectic due to the “never-ending” 



construction and expansion projects. We travelled around to see the real Finland 
and meet friendly locals. My wife took some Finnish food courses and learned how 
to make rye bread, cinnamon rolls, etc. We embraced the Finnish culture easily and 
with pleasure J but in 2 years we did not meet anyone from the many apartments 
in our building, which was quite hard for this social family.  
 
Luckily, we learned of houses under construction in Henttaa and immediately 
decided to contact the developer and signed the contract. Irrespective of our 
scientific backgrounds, most of our personal life decisions are driven by the 
enigmatic energy of people and environments we have encountered, and Henttaa’s 
magic was a very strong attractor from the beginning. Two years later, this friendly 
and caring neighbourhood, community spirit, and nature all around, still give us the 
feeling of a magical oasis (and inspired our daughter’s second name – Taika!). So no 
matter what the future has in stock for us, and regardless of where we go next, 
Henttaa will always hold a special place in our hearts.  
 

 
  



Meet the Poppers 
 
Mitä perheemme tekee Espoon sydämessä pienessä Henttaa-nimisessä kylässä? 
Perheeseemme, joka on syntynyt venezuelalaisen Karibian piraatin ja puolalaisen 
Ihmenaisen liitosta, kuuluvat Britanniassa syntyneet ja kasvaneet nuoret ritarimme 
Ricardo ja Samuel, Suomessa kymmenen vuotta myöhemmin syntynyt Pohjolan 
leijonamme Leo Sisu, sekä Lillhemtissä alulle pantu Pohjolan amazonimme, jonka 
laskettu aika on tämän vuoden heinäkuussa.  
 
Minun nimeni on Rafael, mutta perhe ja ystävät kutsuvat minua Rafaksi. Olen 
syntynyt Latinalaisen Amerikan upeissa maisemissa maassa, jonka Columbus nimesi 
Pikku-Venetsiaksi. Hiekkarantojen, vuorten, laiskiaisten ja käärmeiden keskuudesta 
muutin 14-vuotiaana Eurooppaan, kun isäni lähti tekemään tohtoriopintojaan 
Unkariin. Itä-Eurooppa 1990-luvulla oli minulle täysin erilainen maailma! Viiden 
Unkarin-vuoden jälkeen palasin Venezuelaan opiskelemaan taloustieteitä. 
Muutaman vuoden kuluttua elämä kuljetti minut jälleen Eurooppaan, tällä kertaa 
Italian Triesteen, missä työskentelin YK:lla. Seuraava vastustamaton työtarjous tuli 
Britannian Manchesteristä, missä tapasin sielunkumppanini Monikan vuonna 2006. 
16 päivän kuluttua tapaamisesta olimme jo kihloissa ja upea tulevaisuutemme sai 
alkaa. Viihdyimme Manchesterissä, mutta poikien kasvaessa ja brexitin lähestyessä 
tarpeemme muuttuivat.  
 
Syyskuussa 2015 sain vinkin mielenkiintoisesta avoimesta työpaikasta VTT:llä. 
Vaimoni oli vakuuttunut, että Suomi on oiva paikka perheellemme. Luettuani 
maailman vihreimmistä ja puhtaimmista kaupungeista, maailman onnellisimmista 
ihmisistä, huipputason opetuksesta sekä turvallisuudesta olin vakuuttunut Suomen 
vetovoimasta itsekin, ja päätin hakea työpaikkaa. Kesäkuussa 2016 vierailin vaimoni 
kanssa Espoossa ja rakastuimme Henttaaseen välittömästi. Sopivan Henttaan-kodin 
löytymistä odotellessa asuimme Suurpellossa, matkustelimme ympäri Suomea ja 
tutustuimme erityisesti suomalaiseen ruokakulttuuriin.  
 
Onneksemme saimme kuulla Henttaalle rakennettavista taloista ja otimme saman 
tien yhteyttä rakennuttajaan saadaksemme nimemme paperiin. Tiedetaustastamme 
huolimatta suurin osa elämämme suurista päätöksistä tapahtuu ihmisten ja 
ympäristöjen energioita tunnustelemalla, ja Henttaan taika oli suuri vetovoima alusta 
lähtien. Vielä kahden vuoden jälkeen tämä ystävällinen ja välittävä naapurusto, 
yhteisön henki ja ympäröivä luonto saavat Henttaan tuntumaan keitaalta. Tämän 
taian inspiroimana annamme tyttärellemme keskimmäiseksi nimeksi Taika. Mitä 
tulevaisuus tuokin tullessaan ja minne ikinä menemmekin, Henttaalla on aina 
erityinen paikka sydämissämme.   Käännös: Ansu Hyttinen 



 

Sisällysluettelo - Innehållet  

1. Päätoimittajan palsta 

2. Kadonnut! 

4. Lilllhemtin omakotiyhdistyksen hallituksen pöytäkirja 

9. Käytä hyödyksesi omakotiyhdistyksen jäsenedut 

10. Uusien johtokunnan jäsenten esittely 

12. Tie on yksisuuntainen. Älä aja väärään suuntaan! 

12. Pakkausmuovin keräykselle voi saada oman astian 

13. Meet the Poppers 

16. Kirjanurkka 

20. Pääsiäismuisto 

22. Täytetyt munat 

23. Ajankohtaista nyt! 

23. Tulossa! 
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