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Espoon keskuksen foorumi
Torstaina 24. lokakuuta järjestettiin Kirkkojärven koululla Espoon
keskuksen foorumi. Tilaisuudessa kaupungin virkamiehet sekä
asiantuntijat pitivät lyhyet alustukset ajankohtaisiin asioihin jonka jälkeen
seurasi vapaata keskustelua. Illan juonsi toimialajohtaja Juha Metso.
Yleisöä oli miltei täyden salin verran, runsaat 70.
Turvallisuuden lisääminen
Ensimmäisenä puhujana otk Mikko Virkamäki puhui turvallisuudesta ja
esitteli safety-mallia. Ideana on asukaslähtöinen, alueellinen ja
yhteisöllinen toiminta oman kotiseudun turvallisuuden parantamiseksi.
Turvattomuuteen puututaan arkisin keinoin, vakavampi rikollisuus jätetään
poliisille ja sosiaalityöntekijöille. Ympäristöä parannetaan, tiedon kulkua
asukkaiden kesken sekä suhteessa viranomaisiin parannetaan ja tuloksia
seurataan järjestelmällisesti. Virkamäki korosti safety-mallia vastakohtana
security-malliin, joka perustuu valvonnan lisäämiseen.
Safety-mallissa on keskeistä ympäristön parantaminen ja sen
kunnossapito, sillä ensinnäkin siistissä ympäristössä tuntuu
turvallisemmalta ja toisekseen arkirikollisuus hakeutuu epäsiisteihin
paikkoihin. Toisekseen tärkeää on kommunikaation kehittäminen ideana
on, että asukkaat saavat jakaa tuntemuksensa ja keskustella niin
ammattilaisten kuin toisten asukkaiden kanssa. Seuranta on Virkamäen
mukaan keskeistä, jotta päästään irti huhuista ja olettamuksista ja
tiedetään millaista rikollisuutta on ja mihin suuntaan se etenee.
Säännöllinen tulosten seuraaminen vähentää ihmisten tuntemaa pelkoa ja
positiiviset tulokset lisäävät motivaatiota toimia.
Dolivolta vihreää valoa kirjastorakennukselle
Illan toisena puhujana kulttuurijohtaja Georg Dolivo puhui alueellisesta
kulttuurista. Hän määritteli alueellisen kulttuurin siten, että
kulttuuripalvelut pyritään tuomaan kaupunkikeskuksiin lähelle asukkaita,
ja kulttuuripalveluja luodaan alueiden tarpeiden mukaisesti.
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Dolivon jakaa kulttuurin kentän kolmeen alueeseen. Lähimpänä asukkaita
on toiminnan taso, jota ovat kansalaistoiminta ja harrastaminen,
toiminnan mahdollistavat pitkälti avustettavat yhteisöt sekä vapaa
kansalaistoiminta. Toinen taso on Dolivon mukaan palvelujen taso, joita
ovat kirjasto, työväenopisto ja taiteen perusopetus. Dolivo kutsuu
kulttuuripalveluita terveyspalveluihin verrattaviksi peruspalveluiksi.
Kolmantena tasona on kulttuuritarjonta, jotka Dolivon mukaan on syytä
keskittää Tapiolaan.
Kysyttäessä Dolivo totesi Keski-Espoon kirjaston toimivan "kuluttavissa
olosuhteissa, niin henkilökunnan kuin asiakkaiden kannalta." Hän myönsi,
että alueelle tarvitaan kunnolliset kirjastotilat ja totesi, että tilat musiikin
esittämiseen olisivat tarpeen. Mutta "taloudellinen tilanne on tällä hetkellä
heikompi kuin aiemmin." Positiivista oli että Dolivo otti selkeästi kantaa
Espoon keskuksen aluekirjaston puolesta, jota hän ei ole aiemmin tehnyt.
Haasteena vanhemmuus
Illan kolmantena puhujana johtaja Arja Yliluoma sosiaali- ja
terveyskeskustalo Samariasta puhui vanhemmuuden haasteesta. Hän
esitteli lyhyesti kaksi viime aikojen keskustelussa esiintynyt käsitetä:
riittävän hyvän vanhemmuuden -ajatusmallin ja koko kylä kasvattaa idean. Riittävän hyvällä vanhemmuudella tarkoitetaan sitä, että ei tarvitse
olla täydellinen, riittää, että on tarpeeksi hyvä. Koko kylä kasvattaa perusajatuksena on pohtia vanhempien mahdollisuutta sopia yhdessä
sääntöjä ja rajoja lapsilleen. Yhdessä sovitut säännöt ovat lapsille helppo
hyväksyä ja vanhempien on helppo toimia yhdenmukaisesti yhteisten
sääntöjen mukaan.
Oasmaasta tuntuu hyvälle
Espoon keskuksen projektijohtaja Kyösti Oasmaa oli illan viimeinen
puhuja. Heti alkuun hän totesi, että "alueen kehittäminen ja sen tilanne
tuntuu hyvälle. Paljon on tapahtunut. Puutteita tosin on, mutta onpahan
tekemistäkin."
Alkusanojensa tueksi Oasmaa esitteli kuvia aseman ympäristön
kivetyksistä, korjatuista istutuksista ja Holvipihan remontista. Samoin hän
totesi, että aseman eteläpuolen kivetystyöt ovat valmiita Alkon edustaa
lukuunottamatta, "ja sekin lienee alkoholipolitiikkaa." Pappilanmäelle
johtava tie on päällystetty ja tiestä on lohkaistu osa pyörä- ja kävelytielle.
Muuralassa on remontoitu bussipysäkkejä, Kirstinharjun raitin
peruskorjaus alkaa olla valmis ja kävelytie on hienossa kunnossa.
Oasmaan lista kuluneen vuoden aikana toteutuneista hankkeista jatkui
muunmuassa Lagstadin kotiseututalolla, sosiaali- ja terveystalo
Samarialla, Kiltakallion lastentalolla, Mikkelän aluepaloasemalla ja.
Kuninkaantien lukio, uimahalli- ja liikuntatiloilla. Lisäksi Espoonportin
alikulun ensimmäiset lapionpistot pistetään tämän vuoden aikana ja
samassa yhteydessä Kirkkokatu remontoidaan aina Espoonjoelle asti.
Oasmaa suhtautuu kirjastohankkeeseen positiivisesti, hanke on kaupungin
suunnitelmissa merkitty valmistuvaksi vuonna 2006. Hänen mukaansa
millä tavalla tai missä muodossa hanke saadaan eteenpäin, on vielä auki,
mutta alueen asukasmäärän kasvu tulee lisäämään niin julkisia kuin
kaupallisia palveluja.
Tony Hagerlund
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K-Market Resiina
Kauppias Antti Heikkilä perusti
tämän vuoden huhtikuussa
ruokakauppa Resiinan
Virastopiha 1 :een Espoon
keskukseen. Aikaisemmin
samassa paikassa olivat olleet
ruokakauppa Aslakki ja
myöhemmin Tare, joka lopetti
toimintansa vuonna 1999.
Kauppias Tero Huhtala oli
pitänyt kauppaa Taren nimellä
kunnes kauppa siirtyi nykyiselle
omistajalle.
Antti Heikkilä oli pitänyt
kauppaa en puolilla Espoota jo
1980- luvun alkupuolelta
lähtien. Hän aloitti
Lähderannassa. Sen jälkeen
Heikkilä perusti kaupan
Matinkylään. Haukilahdessa
hänellä oh SparMarket 11
vuotta. Sieltä Heikkilä siirtyi Espoon keskukseen.
Antti Heikkilä on kauppiassukua. Hänen isänsä oli lihatukkukauppias.
Heikkilällä on kaupallinen koulutus. Kauppa-ala jatkuu Heikkilän perheessä
jo kolmannessa polvessa. Vaimon lisäksi myös Heikkihän vanhin poika on
työssä Resiinassa ja tytär on kassalla viikonloppuisin. Työvoimaa
tarvitaan, koska kauppa on auki myös sunnuntaisin. Resiinan
henkilökuntaan kuuluu myös Espoon Bluesissa pelaava ja hyvin menestyvä
naisjääkiekkoilija Sari Fisk. Harrastuksistaan Heikkilä totesi, että urheilu
on aina ollut hänelle tärkeä asia elämässä. Jääkiekko on lähellä sydäntä ja
hän on aikaisemmin ollut omistajana Espoon Bluesissa. Omista lapsista
nuorin, 12-vuotias juniori pelaa jääkiekkoa.
Resiinassa käy päivittäin 2000 asiakasta. Kaupan asiakaskunta muodostuu
monista eri ryhmistä. Yhden merkittävän ryhmän muodostavat Espoon
kaupungin virastotahoissa työskentelevät työntekijät. Myös linja-auto- ja
junaliikenne tuo asiakkaita. Tärkeä asiakaskunta on tietenkin alueella
asuvat keskiespoolaiset. Resiina palvelee asiakkaitaan monipuolisesti.
Kaupasta saa ostaa siellä valmistettua ruokaa. Tämä on suuri helpotus
nykypäivän kiireisiin kotitalouksiin. Tiskiltä saatava kotiruoan kaltainen
valmisruoka on myös merkittävä lounasmahdollisuus lähiympäristössä
työskenteleville työntekijöille. Resiinan palveluihin kuuluu. myös ruoan ja
ruokatavaroiden kotiinkuljetus. Asiakas voi soittaa tilauksen Resiinaan ja
sieltä ruoka kuljetetaan asiakkaan kotiin. Maksumuotona
kotiinkuljetuksissa käy samat maksuvälineet kuin kaupassa.
Kysyin lopuksi Heikkilältä, mikä hänen mielestään on parasta Resiinassa ja
mitä asiakkaille voi suositella. Resiinan vahvuus on erinomainen lihatiski.
Lihatiskin erinomaisuus perustuu jo suvussa opittuun hyvään lihan
tuntemukseen ja lihan käsittelytaitoon. Resiinassa asiakas san edullisesti
hyvälaatuista lihaa ja vielä hyvät ohjeet sen valmistamiseen.
Pirkko Sillanpää

10 kysymystä Joulusta
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1. Joulurauha on julistettu Turun vanhalla suurtorilla miltei katkotta jo
pitkään. Mutta mistä alkaen?
1) 1600-luvulta
x) 1700-luvulta
2) 1800-luvulta
2.
1)
x)
2)

Keski-Euroopassa joulukauden aloittaa Nikolauksen päivä, joka on
marraskuun viimeinen päivä
1. joulukuuta
6. joulukuuta

3. Joulupukin nuttu oli alunperin ruskea. 1900-luvun alkupuoliskolla väri
alkoi muuttua punaiseksi. Minkä takia?
1) sosialismin yleistymisen
x) virvoitusjuoman
2) oli mahdollista saada värikkäitä kankaita kohtuuhintaan
4. Ensimmäiset tiedot joulukuusesta osana joulunviettoa ovat 1500luvulta. Mistä päin maailmaa?
1) Amerikasta
x) Isosta Britanniasta
2) Saksasta
5. Vuodesta 1954 lähtien Helsinki on lahjoittanut joka vuosi joulukuusen
eräälle kaupungille. Mutta mille?
1) Brysselille
x) Tukholmalle
2) Bernille
6. Tapanina isäntä voi mennä jo aamuvarhaisella naapuriin ja kyseistä
ryyppyä runomittaan: "Tapani on takuista tehty, sian villoista sidottu,
koiran karvoista kudottu. Hei, onkos Tapani kotona?" Mutta missä päin
Suomea:
1) Kaakkois-Hämeessä
x) Uudellamaalla
2) Pohjois-Pohjanmaalla.
7. Painettujen joulukorttejen lähettäminen alkoi teollistuvassa Englannissa
1840-luvulla pian postimerkin käyttöönoton jälkeen. Idean kesksijä oli:
1) Henry Cole
x) Thomas Edison
2) David Hume
8.
1)
x)
2)

Alkukristityt pitivät niin joulu- kuin pääsiäisjumalanpalveluksensa
aamupäivällä niin kuin nykyäänkin
illalla
yöllä

9.
1)
x)
2)

Miksi juhlitaan loppiaista?
koska joulu on ohi
Jeesuksen kastepäivän kunniaksi
Kolmen kuninkaan kumarruksen kunniaksi

10.Ketkä esiintyvät tiernapojissa?
1) Kuningas Herodes, Murjaanien kuninkas, Knihti ja Mänkki
x) Kuningas Midas, Atsteekkien kuningas, Ahti ja Mankki
2) Kuningas Salomon, Barbaarien kuningas, Knaapi ja Minkki
Tiedot pääsäntöisesti Juha Nirkon ja Erpo Vennon toimittamasta kirjasta
Joulu joutui. Juhlatietoa, kuvia ja kertomuksia.
Oikeat vastaukset: x,2,x,2,1 ; 1,2,x,x sekä 2,1

Sivun alkuun
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