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Näyttelyitä Kauppakeskus Entressessä ja kirjastossa s. 8

Kuvittelen ja huvittelen -näyttely
Kauppakeskus Entressessä
Lekskolan Sockan 35 år!

Rakennuksia joen varrelta –
valokuvanäyttely Entressen kirjastossa

KUTSU VANHA-ESPOON ASUKASFOORUMIIN:
Asukas puhuu – miten Espoo kuuntelee?
Espoo puhuu – mitä asukas kuulee?
Keskustelutilaisuus torstaina 7.4.2016 klo 18.00–20.00
Espoon valtuustotalon kahviossa, Espoonkatu 5, 02770 Espoo
Keskeisiä asioita ovat mm.
- Espoo viestii, mitä ja missä kanavissa?
- Kaupungin ja asukkaiden vuorovaikutus, osallistumisen lisääminen
- Saatko haluamasi tiedot – somesta, lehdistä, esitteistä, ilmoitustauluilta, tutuilta…?
- Miten asukas voi parhaiten lähestyä kaupungin luottamus- ja virkahenkilöitä?
- Miten Espoo ottaa huomioon asukaspalautteet, entä palautteen mukaiset toimenpiteet?
Alustajina:
- Espoon kaupungin viestintäjohtaja Satu Tyry-Salo
- Espoon kaupungin viestintäpäällikkö Johanna Pellinen
- Asukkaiden ja yhdistysten edustajien puheenvuoroja, keskustelua
Tilaisuuden puheenjohtajana on Vanha-Espoon Asukasfoorumin puheenjohtaja
Kari Sipilä

Keski-Espoo -seura pitää sääntömääräisen

KEVÄTKOKOUKSEN
tiistaina 29.3.2016 klo 17.00
Lagstadin kotiseututalossa,
osoite Vanha Lagstadintie 4, 02770 Espoo.
Kokouksen alussa käsitellään ajankohtaisia asioita.

Tilaisuus on maksuton ja avoin kaikille. Kahvitarjoilu. Sydämellisesti tervetuloa!
Espoon asukasfoorumit ovat avoimia tilaisuuksia, joihin kuka tahansa oman alueensa
kehittämisestä kiinnostunut voi osallistua. Asukasfoorumitoiminnalla tavoitellaan
sitä, että asukkaat pystyvät yhdessä aktiivisesti osallistumaan oman alueensa kehittämiseen. Asukasfoorumeilla edistetään asukkaiden ja kaupungin vuorovaikutusta.
Lisätietoja keskustelutilaisuudesta:
valmisteluryhmän puheenjohtaja Kari Sipilä, puh. 0400-701007, email kari.sipila@
futureinnovations.fi
Järjestäjä: Vanha-Espoon Asukasfoorumin valmisteluryhmä

Kokouksen jälkeen tutustutaan Koulumuseoon.
Kahvitarjoilu!
Tervetuloa
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Päätoimittajan terveiset

Keski-Espoo seuran kuulumiset

Tyhjät tilat käyttöön!

Keski-Espoo -seura järjesti vuoden alussa jo neljättä kertaa kuuden luennon
luentosarjan Entressen kirjastossa. Luentojen aihepiiri oli laaja: Kulttuurijohtaja Susanna Tommila kertoi Espoon kulttuurivisiosta ja kulttuurihankkeista. Keskustelussa
tuli vahvasti esille, että Espoon keskuksessa puuttuu tiloja erilaiselle kulttuuritarjonnalle. Kaupunginvaltuutettu Kristiina Mustakallion luento esitteli ”elinvoimaa
ikääntyville -kehitysohjelman”. Tässä yhteydessä todettiin, että jos olisi tiloja niin
seniorit voisivat toimia huomattavasti nykyistä enemmän ja toteuttaa kolmannelle
sektorille asetettuja toivomuksia. Espoon keskuksen kehittämisprojektin johtaja
Mikko Kivinen kertoi Espoon keskuksessa meneillään olevista hankkeista. Mikolle
tehtiin runsaasti eri kohteita, kuten Suviniityn rakentamisesta koskevia kysymyksiä.
Tuomarilan Marttojen puheenjohtaja Ulla Jokinen kertoi mm. että he ovat esitelleet
suomalaista ruokakulttuuria maahanmuuttajille. Hän myös totesi, että yhteistyötä
voisi tehdä tällä sektorilla enemmänkin.
Keski-Espoo -seuran 25-vuotishistoriikki on loppusuoralla ja edelleen tarvittaisiin
valokuvia ja tarinoita 1970-luvulta. Seura etsii jatkuvasti myös sopivia toimintatiloja.

Keski-Espoossa toimii useita yhdistyksiä ja seuroja, joilta
puuttuvat omat toimintatilat. Tilattomat yhdistykset joutuvat toimimaan vaihtelevasti siellä, mistä tiloja milloinkin saavat. Tilojen tarjonta vähenee vielä entisestään, jos
Entressen kirjaston oivallinen kokoustila, Sininen huone
otetaan laajemmin kirjaston omaan käyttöön ns. hiljaiseksi
lukutilaksi. Edelleen yhdistysten tilojen käyttö vähenee lähitulevaisuudessa, kun Suvelassa Kirstin koulurakennuksessa
toimiva nuoriso- ja asukastila Sentteri puretaan remontin
yhteydessä.
Yhdistysten tilakysymykset nousivat vahvasti esille KeskiEspoo seuran alkuvuonna järjestämien luentojen yhteydessä. Esimerkiksi vilkkaasti toimiva ja jäsenmäärältään suuren yhdistyksen Espoon
Kansallisten Senioreiden edustajat kertoivat omasta tilanahtaudesta, mikä asettaa
rajoituksia omalle toiminnalle.
Apua toivotaan tilaongelmaan nopeasti. Espoon keskuksessa on vuosikausia
ollut tyhjillään kaupungin omistamia tiloja kuten Kaupungintalo ja asemarakennus.
Kaupungintalon kunnostaminen toisi tilaa sekä Espoon kaupungin työntekijöille
että yhdistyksille. Kaupungintalon alakerta soveltuisi hyvin yhdistystoimintaan ja
antaisi tiloja tapahtumien järjestämiselle. Espoon keskuksestahan puuttuu tila,
jossa voisi järjestää tapahtumia.
Vanhojen tilojen kunnostaminen on aina nostattanut mielipiteitä kannattavuudesta ja toimivuuden osalta. Näinhän asia oli myös 2000-luvun alussa Tapiolassa
avatun WeeGee-talon kohdalla. Tänä päivänä tämä 1960-luvulla rakennettu painotalo antaa tilat koululle, monelle museolle työntekijöineen ja toimintoineen
sekä laajat tilat erilaisille tapahtumille. Talosta on tullut tunnettu ja arvostettu
sekä toimintansa että arkkitehdin ja arkkitehtuurin osalta.
Espoon keskuksessa sijaitseva arvokas Kaupungintalo antaisi myös mahdollisuuden monenlaiseen toimintaan ja samalla se säilyisi Espoon kaupungin oman
historian edustajana. Kunnostettuna se antaisi mahdollisuuden tutustua 1970-luvun
arkkitehtuuriin ja tunnetun arkkitehtitoimisto Heikki Castren & Co:n suunnitteluperiaatteisiin.
Myös vanhan vuonna 1903 rakennetun asemarakennuksen kohtalo puhuttaa
alueen asukkaita. Rakennuksen rapistuminen huolestuttaa ja se haluttaisiin kunnostaa palvelemaan alueen asukkaita.
Kaupungintalo ja asemarakennus sijaitsevat hyvien kulkuyhteyksien varrella ja
niiden käyttöönotossa voisi helposti toteuttaa Espoon kaupungille tärkeitä esteettömyyden ja kestävän kehityksen periaatteita.
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Lasten ääni on
kuulunut Suviniityn
lasten ja perheiden
talon suunnittelussa
Teksti:
Sanna Lauslahti
Espoon varhais- ja
opetuslautakunnan
puheenjohtaja
Ikääntyvässä Suomessa Keski-Espoon
alue on poikkeuksellisen lapsirikas alue. Lasten määrä
kasvaa myös tulevina vuosina. Tämä
tarkoittaa, että tarvitsemme uusia
päiväkoti- ja koulupaikkoja. Tällä hetkellä alueella on varsin hyvä tilanne,
mutta Hösmäri-Tuomarila-Ymmerstaalueilla on vajetta paikoista.
Yksi uusista lasten ja perheiden
rakennuskohteista on Suviniitty, joka
valmistuu vuonna 2017. Suviniitty tulee olemaan lasten ja perheiden talo.
Talo, jossa yhden katon alta löytyvät
lähes kaikki lasten ja perheiden palvelut. Talon sisältä nimittäin löytyvät
päiväkoti, avoin päiväkoti, äitiys- ja
lastenneuvola sekä muiden perhepalveluiden ja yhteistyökumppaneiden
toimintaa.
Talo ei ole vain talo, vaan paikalle
haetaan omaa henkeä ja tunnelmaa.
Siitä pyritään tekemään turvallinen
tukikohta lapsille ja perheille. Paikka, jossa korostuvat yhteisöllisyys ja
yhteistyö. Näin pyritään edistämään
perheiden hyvinvointia yhdessä.
Suviniityn lasten ja perheiden talon
suunnittelussa on kirjaimellisesti to-

teutettu Espoon arvoista - asukas- ja
asiakaslähtöisyyttä sekä asukkaiden
ottamista mukaan palveluiden kehittämiseen. Lapset on otettu mukaan
Suviniityn talon suunnitteluun.
Päiväkodin tiloissa järjestettiin hyvissä ajoin syksyllä 2015 kaksi arkkitehtityöpajaa lapsille. Lapset saivat
ideoida mm. mitä eri tiloissa pitäisi
pystyä tekemään. Näitä tiloja olivat
mm. päiväkodin lepohuone, eteistilat,
neuvolan odotustila ja vastaanottohuoneet. Lapsilta kysyttiin myös, millaisia värejä ja kalusteita pitäisi olla.
Lapsilta tuli toiveita siitä, että ulkona pitäisi olla pöytä, jossa koko ryhmä
voisi syödä. Toive kertoo hyvin, kuinka
tärkeä oma ryhmä on yhteisissä hetkissä. Lisäksi väreillä on merkitystä.
Lapset toivoivat eri väreillä maalattuja
seinäpintoja ja valtavia lattiapehmoleluja köllöttelyyn.
Voisi sanoa, että Suviniitty tulee
olemaan käyttäjiensä toiveiden mukainen. Koska lapset ovat pitkät päivät päiväkodissa, on tärkeää kuunnella lasten ääntä suunnittelussa ja
palveluiden kehittämisessä. Näin toteutetaan UNICEFin lasten oikeuksien
sopimuksen kahta pääkohtaa – lapsen
näkemyksen kunnioittamista ja edun
huomioimista. Tästä kuuluu kiitos
espoolaisille virkamiehille. Olette oivallisella tavalla huomioineet lasten
oikeuksia tekemisen tasolla.
■
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Tuomarilantie 19
02760 ESPOO
puhelin (09) 859 881

Osaavaa
isännöintiä
Espoon
keskuksessa
ja sen lähialueilla
vuodesta 1971

• Huolto- ja
korjaustyöt
• Siivous
• Ulkoalueiden hoito

Skipa Kiinteistöpalvelut Oy
paikallistuntija
-se–tuttu
ja paikallinen
Tarjoamme osaavaa isännöintiä ja monipuolista kiinteistöhuoltoa ja siivousta
Espoon keskuksessa ja sen lähialueilla.
Uusittu palvelukonsepti ja hyvä toimialueen ja sen rakennuskannan tuntemus antavat tukevan selkänojan tarjota nykyaikaista ja laadukasta palvelua
kustannustehokkaasti.
Kun etsit osaavaa ja joustavaa kumppania huolehtimaan kiinteistöstänne
soita (09) 859 881 tai lähetä sähköpostia asiakaspalvelu@skipa.fi,
ja pyydä tarjous.

www.skipa.fi

Kanta-Espoon Kokoomus ja
Kauklahden Kokoomus järjestävät
liikenneillan Espoon valtuustotalolla
31.3.2016 kello 17.00 alkaen.
Tapahtumassa keskustellaan kokonaisvaltaisesti Espoon liikenteessä tapahtuvista muutoksista ja Espoon liikenteen tulevaisuudesta. Aiheet käsittelevät niin metroa, kuin muutakin julkista liikennettä, yksityisautoilua,
sekä kevyttä liikennettä.
Tapahtumassa puhuvat :
Outi Mäkelä, Kansanedustaja
Jonne Virtanen, HSL
Roni Zein, Suunnitteluinsinööri Espoon Kaupunki
Lisäksi panelisteina:
Pia Kauma, Kaupunginvaltuutettu
Lauri Helke, Onnibus
Joel Järvinen, Uber
Matti Kinnunen, Helsingin Pyöräilijät
Tapahtuman puhujilla on myös mahdollisuus osallistua paneeliin.

Tapahtuman aikataulu:
17.00 Sähköpyörien esittely Valtuustotalon edessä.
17.30 Kahvitarjoilu
18.00 Alustukset
19.00 Paneeli
20.30 Tilaisuuden päätös
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Espoon keskuksen
Nordea muuttaa
Leppävaaraan
Nordean Espoon keskuksen
konttori muuttaa Leppävaaraan, Sellon kauppakeskuksen
kupeeseen. Suurin osa henkilöstöstä siirtyy Leppävaaraan
ja osa Nordean muihin Espoon
konttoreihin.
– Palveluverkkomme elää
asiakaskysynnän mukaan, ja
Espoon keskuksen konttorin
sijainti ei ole kasvumme näkökulmasta paras mahdollinen, konttorinjohtaja Minna
Aropelto sanoo.
Espoon keskuksen palvelut
siirtyvät Leppävaaraan huhtikuun alusta alkaen.
– Samasta osoitteesta saa
jatkossa myös käteispalvelut. Palvelemme kymmenestä puoli viiteen. Lisäksi iltaisin pääsee ajanvarauksella
neuvottelemaan esimerkiksi
asuntolaina-asioissa tai sääs-

tämisen asioissa. Sellon kauppakeskuksesta löytyy myös
TalletusOtto-automaatti sekä
useampia Otto-automaatteja,
Minna Aropelto sanoo.
Nordea on investoinut
myös verkkotapaamisiin ja
kokeilee lisäksi lauantain
aukioloja. Espoosta niitä saa
Isosta Omenasta ja Vantaalta
Flamingosta.
– Konttoreilla tulee jatkossakin olemaan tärkeä rooli
asiakaspalvelussamme. Asiakkaamme haluavat kuitenkin
neuvontapalveluita missä ja
milloin vain. Verkkotapaamiset kotisohvalta lisäävät suosiotaan ja niiden määrä on kasvanut nopeasti, varsinkin kun
asiakkaiden on ollut mahdollista käydä neuvotteluja aina
iltakymmeneen saakka, Aropelto toteaa.
■

Niipperiin tulossa
ESPOON KESKUKSEN
uusi siirtolapuutarha ASEMAKAAVOITUKSESTA
Teksti: Tony
Hagerlund
Espoon siirtolapuutarhayhdistys
sai viime syksynä Espoon
kaupungilta
tonttivarauksen
Niipperin
alueelle. Varaus on voimassa kuluvan vuoden loppuun
asti. Suunnittelu on edennyt.
Kaupunkimökkeilystä kiinnostuneista espoolaisilla ja kauniaislaisilla on siis mahdollisuus
päästä mukaan alueelle - vasta vajaa kolmannes paikoista
on varattu.
– Alueelle rakennetaan 68
yhtenäistä 30 neliön kokoista mökkiä. Tonttien koko on
noin 380 neliötä. Jokaisessa
mökissä on keittiö laitteineen: hella, liesituuletin ja
jääkaappipakastin, oma wc
ja suihku sekä parvi, toteaa
Niipperin suunnittelusta vastaavan työryhmän vetäjä Sami
Vartiainen.
Alueelle rakennetaan myös
kylätalo, jonne tulevat oleskelutilat ja saunat.
– Mökit rakennetaan ma-

teriaaleista, jotka ovat luonnonmukaisia ja terveellisiä
käyttää eli joko hirrestä tai
puusta ja puukuituvillasta.
Muovia emme tule mökeissä
käyttämään.

Mukaan pääsee
omakustannehintaan
Mukaan alueelle pääsee
maksamalla oman osuutensa
kuluista, joka alustavasti on
noin 60 000 euroa per mökki.
Tämä pitää sisällään kaikki kulut - sekä mökin, yhteiset tilat
kuten saunarakennukset sekä
muun alueen rakenteet kuten
kulkuväylät sekä vesijohdot ja
viemäröinnin.
Hinta perustuu arvioihin ja
alustaviin kilpailutuksiin. Hinta voi vielä laskea.

Valmista
kesällä 2017
Mikäli Espoon siirtolapuutarhayhdistys löytää tarpeeksi
kiinnostuneita kevään aikana,
rakentaminen aloitetaan syksyllä 2016 ja alue valmistuu
ennen kesää 2017.
■

Teksti: Seppo Holste

Alue 610501 / VIRASTOKESKUS /
VAHVISTETTU
Kaupunginhallitus määräsi
9.2.2015 69 § maankäyttö- ja
rakennuslain 201§:n nojalla
valtuuston 17.11.2014 hyväksymän Virastokeskus – Ämbetscentrum, alue 610501 asemakaavamuutoksen voimaan
osittain.
Asemakaavamuutoksen tavoitteena on ollut valtuustotalon ja nykyisen kaupungintalon lähiympäristön kehittäminen. Alueen viihtyisyyttä
parannetaan uudistamalla ja
lisäämällä asuin-, toimisto-, liike- ja julkisrakentamista, sekä
uudella monitoimitorilla.
Kaavoituksen yhteydessä
tutkitaan mahdollisuus kalliopysäköinnin järjestämiseen.
Suunnittelualue sijaitsee Espoon Keskuksen kaupunginosassa (40.) Noin 6,8 ha kokoiselle suunnittelualueelle
sijoittuvat Lagstadin koulukeskus, Espoon kaupungintalo, valtuustotalo sekä osa
kaupungin virastokeskuksesta
(Virastotalo 1, Virastotalo 2 ja

Keskusrakennus.)
Hyväksyessään asemakaavamuutoksen osittain kaupunginhallitus antoi myös
lausunnon Helsingin hallintooikeudelle Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen
valitukseen asemakaavasta.
ELY-keskus katsoi valituksessaan, että Espoon kaupunginvaltuuston hyväksymän Virastokeskuksen asemakaavan
yleisten rakennusten korttelialue Y-1 kaavamääräyksineen
ei täytä maankäyttö- ja rakennuslain 54 §:ssä säädettyjä sisältövaatimuksia. Kaavamerkintä Y-1 määräyksineen tulee
tämän vuoksi maankäyttö- ja
rakennuslain 54 §:n vastaisena kumota.
Hyväksyessään asemakaavamuutoksen
17.11.2014
valtuusto päätti lisäksi, että
kaupungintalotontin käytöstä tuodaan valtuuston käsittelyyn eri vaihtoehdot rakennuskustannus- ja käyttökustannuslaskelmineen heti sen
jälkeen, kun valtuuston päättämä asemakaava on lainvoimainen. Vaihtoehdot ovat
talon purku ja uuden rakentaminen, talon korjaaminen
(suojeltuna tai ilman suojelua)

tai tontin muu käyttö.
Maaliskuun 2. päivänä
2016 Virastokeskuksen asemakaavamuutos kuulutettiin
lainvoimaiseksi. Valtuuston
päätöksen tarkoittama selvitystyö on vireillä.

Alue 630102 /
LOMMILA / VALITUS
VIREILLÄ
Lommilan alue on ollut
Espoon kaupungin kaavoituskatsauksissa
kohteena
vuodesta 2004. Kaavoituksen
yleisenä tavoitteena on mahdollistaa Lommilan alueen
rakentaminen osaksi Espoon
keskuksen palveluja siten, että sinne syntyy monipuolinen
kaupallisten palveluiden ja
työpaikkojen keskittymä.
Kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti valtuusto
hyväksyi 14.11.2006 päivätyn
ja 20.5.2013 muutetun Lommila - Gloms asemakaavan
muutosehdotuksen, piirustusnumero 6551, joka käsittää korttelit 64005-64007 sekä katu-, liikenne ja virkistysalueet 64. kaupunginosassa
Karvasmäki (muodostuu uusi
kortteli 64030 ja poistuu kort-
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teli 64005) sekä siihen liittyvät asemakaavan muutosehdotukset Nimismiehenmäki I - Länsmansbacken I, joka
käsittää puistoaluetta 47. kaupunginosassa Muurala, Miilukorpi - Milkärr,
joka käsittää liikennealuetta 72. kaupunginosassa Karhusuo ja Kirskumäki,
Fallåker - Kirskobacka, Fallåker, joka
käsittää katualuetta 64. kaupunginosassa Karvasmäki (alue 630102).
Päätöksestä jätettiin 16 eriävää
mielipidettä, joista yhteen annettiin
erillinen perustelu. Siinä kiinnitettiin
erityistä huomiota kaavamuutoksen
haitallisiin vaikutuksiin Espoon keskuksen kaupallisten palvelujen kehittämiselle ja kehittämispotentiaalille
keskuksen kehittämiseksi seudullisena
keskuksena.
Lommilan alueen tavoitteeksi on
asetettu sen rakentaminen osaksi Espoon keskuksen palveluja siten, että
sinne syntyy kaupallisten palvelujen ja
työpaikkojen keskittymä, joka on toiminnoiltaan monipuolinen, kaupunkikuvallisesti korkeatasoinen, maankäytöltään tehokas sekä vaiheittain
toteuttamiskelpoinen. Asemakaavan
muutos parantaa Espoon keskuksen ja
lähialueiden palvelutarjontaa. Kaavoituksella mahdollistetaan liikerakentamista kauppakeskusta varten 110 000
k-m2, josta päivittäistavarankauppaa
saa olla 4 000 k-m2, erilliselle liike-,
toimisto-, liikunta- ja hotellitilarakentamiselle 35 000 k-m2 ja teollisuus- ja
varastorakentamiselle 30 050 k-m2.
Valtuuston päätöksestä tekivät valituksen ELY-keskus ja Espoon ympäristöyhdistys.
Kaupunginhallitus käsitteli valitukset 11.1.2016 ja antoi niistä lausunnon
Helsingin hallinto-oikeudelle. Lausunto tiivistyy toteamuksiin:
Espoon kaupunki pyytää kunnioittavasti, että hallinto-oikeus ensisijaisesti jättää ELY -keskuksen ja ympäristöyhdistyksen valitukset tutkimatta
siltä osin, kuin ne on lainvoimaisesti
käsitelty. Muilta osin valitukset tulee
hylätä lakiin perustumattomina.
Espoon kaupunki pyytää lisäksi,
että hallinto-oikeus käsittelee asian
maankäyttö- ja rakennuslain 188 §:n
mukaisesti kiireellisenä, koska kyseessä on yhteiskunnallisesti merkittäväksi katsottava asemakaava. Lommilan
asemakaavan muutokseen liittyvien
hankkeiden on katsottava olevan elinkeinoelämän ja työllisyyden kannalta
tärkeitä.

Alue 613900
JOKISILTA / VIREILLÄ
Aloite Alueen yksityiset maanomistajat ovat hakeneet asemakaavan
laadintaa 29.3.2012 saapuneella hakemuksella. Suunnittelualue sijaitsee
Espoon keskuksessa, noin 500 metriä
juna-asemalta lounaaseen. Alue si-

joittuu Kannusillanmäen, Espoonjoen, Espoonväylän ja Kirkkojärventien
rajaamalle alueelle.
Espoon kaupunginhallituksen kilpailukyky – ja elinkeinojaos myönsi
31.8.2015 suunnitteluvarauksen YIT
Rakennus Oy:lle asuntorakentamisen
suunnittelua varten. Suunnitteluvaraus käsittää kaupungin omistaman
maa-alueen Pappilantien, Itäisen Jokitien ja Espoonväylän väliin jäävälle
osalle.
YIT on solminut Itäisen Jokitien
luoteispuolella sijaitsevien yksityisten
kiinteistönomistajien kanssa kiinteistökaupan esisopimuksen alueen kehittämiseksi asuinkerrostalojen korttelialueeksi. Tavoitteena on mahdollistaa
asuinrakentamisen sijoittuminen Itäisen Jokitien lähiympäristöön. Lisäksi
osoitetaan alueen suojeltavat rakennukset sekä määritetään Espoonväylän vaatima katualue.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 21.12.2015 –
25.1.2016.
Itäisen Jokitien varsi on 1940-luvulla ja sen jälkeen rakennettua omakotialuetta. Pappilantien varrella on
rakennuksia, josta vanhin Lilla Karyll
on rakennettu 1904 ja sen viereinen
vanha apteekkitalo vuonna 1921. Kadun varrella on lisäksi vanha myymälärakennus ja VPK:n talo.
Kaava-alueen rajaavat Espoonväylä,
Kirkkojärventie ja Pappilantie.
Kaavoitushanke ei vastaa voimassa
olevaa yleiskaavaa. Alue on voimassa olevassa yleiskaavassa varattu osin
julkisten palvelujen ja hallinnon alueeksi (PY) ja osin keskustatoimintojen
alueeksi. Osa alueesta on merkitty virkistysalueeksi (V), jolle on osoitettu
pääulkoilureitti.
Alustavan suunnitelman mukaan
uudisrakennusten kokonaisrakennusoikeus on noin 28 000
k-m2. Itäisen Jokitien ja Espoonjoen
välisellä alueella rakennusmassoja kevennetään terassimaiselle vaikutelmalla. Kolmikerroksinen paikoituslaitos
rakennetaan meluesteeksi. Kerroskorkeudet vaihtelevat neljästä kuuteen.
Itäisen Jokitien ja Espoonväylän välillä
rakennetaan pitkä, kerroksiltaan vaihteleva ”käärmetalomainen ” massa,
joka on muurimainen ja kaupunkimainen julkisivu Espoonväylän suuntaan.
Kerroskorkeudet vaihtelevat kolmesta
seitsemään.
Espoonjoen eteläpuolelle varataan
aluetta viheralueelle ja ulkoilureitille.
Kannusillanmäki säilytetään viheralueena. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa suunnittelualue on tosin
rajattu Pappilantiehen, jonka yläpuolelle jäävät sekä Kannusillanmäki että
Villa Karyll ja vanha apteekkirakennus.
Pappilantien varren kolme vanhaa rakennusta sekä VPK:n talo säilytetään
■
ja mahdollisesti suojellaan.
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Torstaina 31.3.
klo 10 alkaen 500
ensimmäiselle
jaossa Happy Days
-passeja. Ostosten
yhteydessä voi voittaa
yllätyspalkintoja!

ENTRESSEN

Ohjelmaa
koko
perheelle.
Tervetuloa!
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QZTÊLÚJOUJ
QBSLLJIBMMJTTB

HAPPY DAYS
31.3.-2.4.
MENOSSA MUKANA:

Kukkakaari

KATSO LISÄÄ WWW.ENTRESSE.FI

PUOLARMAARIN RYHMÄPUUTARHA
Ryhmäpuutarha sijaitsee Espoon keskuspuiston kainalossa Puolarmetsän
sairaalan takana. Kylässä on 145 kpl
30-45 neliömetrin kokoista mökkiä,
joissa on vesijohto ja sähkölämmitys.
Mökit on kaavoitettu loma-asumiseen,
joten palveluita ei ole järjestetty kylän
ympärille. Yöpymiskielto talviaikana

peruttiin jo alkuvaiheessa, koska mökkien taso riittää talviasumiseen.
Aluetta kutsutaan ryhmäpuutarhahaksi, vanhoja puutahra-alueita on
kutsuttu siirtolapuutarharhoiksi.
Lähde:
w.w.w.puolarmaari.fi.
■

KAUPPAKESKUS ENTRESSE LÄHELLÄ SINUA
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Kirkko Keskellä kylää
Pääsiäisen suuret tunteet

Onko meillä toivoa?
Pääsiäisaamun surusaatto tuli yllätetyksi.
Mestarin hauta oli tyhjä, vain käärinliinat
tallella. Haudan tyhjyys ei synnyttänyt uskoa,
vaan pelkoa ja kammoa; mitä on tapahtunut.
Läheiset jäivät suruunsa. Toivo virisi vasta
kuolleista herätetyn näkemisestä, kohtaamisesta ja keskustelusta hänen kanssaan. Silloin
kaikki uskoivat, lopulta Tuomaskin.
PALMUSUNNUNTAI 20.3.
Perhemessu ”Pienen aasin
askeleet jo kuuluu kaukaa
tieltä” klo 12 Kauklahden
kappelissa. Lounas Yhteisvastuun hyväksi.
Yhteisvastuutapahtuma
klo 15−17 Suvelan kappelissa. Myynnissä leivonnaisia,
käsitöitä, makkaraa, vohveleita, lounasta ja arpoja. Gospelmessu klo 17. Pyhäkoulu yli
3-v. Kirkkokahvit.
Englanninkielinen jumalanpalvelus klo 16.30 Espoon tuomiokirkon seurakuntatalossa.
Pyhäkoulut (3-6 v. ja 7-12 v.).
Kirkkokahvit.

HILJAINEN VIIKKO
TIISTAI 22.3.
Perhe- ja eläkeläiskerhon
pääsiäishartaus klo 10.30
Laaksolahden kappelissa, lopuksi yhteinen ruokailu.
Hiljaisen viikon ehtoollishartaus klo 12.15 Suvelan
kappelissa.
Konsertti klo 19 Silent Music: UMO & solistina Dean
Bowman. Black Spirituals Espoon tuomiokirkossa. Pääsiäiskonsertissa kuullaan afroamerikkalaisia spirituaaleja
upeina, suurelle jazzorkeste-

Meidän toivomme kuoleman kauhujen
edessä on Mestari, joka kuolleista herätettynä lupaa yhteyteensä kasteessa liitetyille tulevaisuuden ja toivon. Siinäpä vastamyrkkyä
kuoleman kauhistavuudelle!
Riemullisen pääsiäissanoman odotuksessa
Antti Kujanpää
kirkkoherra

rille tehtyinä sovituksina, joht.
kapellimestari Kirmo Lintinen. Liput Ticketmasterista
alk. 24,50€ / 20,50€ / 13,50€.
http://www.lippupalvelu.fi/
artist/967828.
KESKIVIIKKO 23.3.
Pääsiäiskuvaelma klo 18.30
Laaksolahden kappelissa. Koe
pääsiäisen ajan tapahtumat
Marian ja Pietarin näkökulmista kerrottuna. Päätteeksi
ehtoollinen.
Pääsiäisen
juhlajaksoon
kuuluu kolme päivää, jolloin
seurakuntamme kokoontuu
tuomiokirkkoon ikään kuin
yhteen pitkään messuun. Kiirastorstain iltamessussa seuraamme Mestaria viimeiselle
aterialle ja Getsemanen yöhön. Messua ei päätetä, vaan
se jatkuu. Pitkäperjantain
aamuna seuraamme etäältä
Golgatan
kuolinkamppailua ja iltapäivällä vietämme
Vapahtajan
kuolinhetken
hartautta. Pääsiäislauantain
iltana keräännymme odottamaan riemuviestiä kuoleman
voittamisesta ja Kristuksen
herättämisestä. Messu päättyy seurakunnan ulosmarssiin
hautausmaalle, sillä viesti kuoleman voittamisesta kuuluu

www.espoonseurakunnat.fi

myös sinne. Seurakuntalaiset
lausuvat toisilleen pääsiäistervehdyksen ja siirtyvät pääsiäisaterialle.
KIIRASTORSTAI 24.3.
Kiirastorstain ehtoolliset
”Ottakaa ja syökää. Ottakaa
ja juokaa”
klo 8 Espoon tuomiokirkossa. Kutsutaan erityisesti
Espoon kaupungin työntekijöitä.
klo 14 Suvelan kappelissa
klo 18 Auroran, Kauklahden ja Viherlaakson kappeleissa
klo 19.30 Kalajärven kappelissa
Kiirastorstain
iltamessu
”Viimeinen yhteinen ateria
ja pyhä ehtoollinen” klo 20
Espoon tuomiokirkossa
PITKÄPERJANTAI 25.3.
Jumalanpalvelus
”Ristin
mies meidät sovitti” klo 10
Espoon tuomiokirkossa
Konsertti klo 21 Espoon
tuomiokirkossa. Pergolesin
Stabat Mater. Nina Kronlund
& David Hackston laulu, Petri
Tapio Mattsson ja Juho Punkeri viulu, Tuomas Heikkilä
viola, Markus Pelli sello, Kari
Vaattovaara luuttu, Markus
Malmgren urut. Vapaa pääsy

www.lujakallio.fi

Suvelan uusi kappeli
valmistuu kesän tienoilla
Suvelan uudesta kappelista
tulee kaikille kaupunginosamme asukkaille avoin olohuone, jossa on tarkoitus ottaa
ihmiset vastaan katsomatta
heidän uskoonsa, taustaansa
tai elämänkatsomukseensa.
Ihmisläheisyys ja ystävällisyys
ovat uuden kappelin toiminnassa keskeisiä. Parin kilometrin säteellä kappelista asuu yli
25.000 ihmistä.
Kappeli näkyy ja löytyy helposti. Kansainvälisestikin tunnetut Oopeaa oy:n arkkitehdit
ovat osanneet työnsä. Uuden
kappelin valmistuttua voimme
luopua epäkäytännöllisistä ja
vanhentuneista vuokratiloista, joiden peruskorjaus olisi
tullut maksamaan miljoonia.
Sen sijaan rahat käytettiin nyt
uuden rakentamiseen. Van-

han kappelin puutteita ovat
olleet myös liian pieni tontti
ja parkkipaikkojen vähyys.
Peruskorjaamallakaan siitä ei
olisi saatu toimivaa ratkaisua.
Yhden katon alle pääseminen
säästää myös työtunteja ja yhteistyö kaupungin asukaspuiston työntekijöiden kanssa on
luonnollista ja mutkatonta.
Kaupungin tilat tulevat seurakuntayhtymän kiinteistöön, ja
ulkoleikkipuisto on sen vieressä vanhalla paikallaan.
Syksyn alussa Suvelan kappeli vihitään käyttöön su 4.9.
klo 12.
Palvelkoon kappeli seurakuntalaisia tulevat vuosisadat!
Oiva Hujanen
Espoon tuomiokirkkoseurakunnan kappalainen

ja ohjelma. Kolehti Yhteisvastuukeräyksen hyväksi.
Kristuksen kuolinhetken
hartaus klo 15 Espoon tuomiokirkossa ”Viaton kuolee
meidän puolestamme”
LAUANTAI 26.3.
Pääsiäisyön riemumessu
”Kuolema on kukistettu!”
klo 23 Espoon tuomiokirkossa Laura Airola ja Sirke Mäki,
viulu. Messun jälkeen pääsiäisateria Espoon tuomiokirkon
seurakuntatalolla, vapaaehtoinen ateriamaksu 5 €.
SUNNUNTAI 27.3.
Pääsiäisaamun
messu
”Kristityt nyt iloitkaa” klo 10
Espoon tuomiokirkossa. Kirkkokahvit Pitäjäntuvassa.
Pääsiäispäivän
messut
”Kristus on ylösnoussut”:
klo 12 Kalajärven kappelissa. Messun jälkeen pääsiäislounas, aikuiset 4 €, lapset
2 €.
klo 12 Suvelan ja Viherlaakson kappelissa.
klo 14 Rinnekappelissa.
klo 16.30 Espoon tuomiokirkon
seurakuntatalossa.
Englanninkielinen jumalanpalvelus.

Pyhäkoulut (3-6 v. ja 7-12
v.).
Kirkkokahvit.
Pysäkki - Espoon tuomiokirkon iltamessu ”Häikäisevä
valo” klo 18. Vapaaehtoisten
ja työntekijöiden yhteinen
toteutus. Teejatkot tuomiokirkon kuorissa.
MAANANTAI 28.3.
2. pääsiäispäivän messut:
klo 10 Espoon tuomiokirkossa.
klo 14 Urdunkielinen messu
Kauklahden kappelissa.
klo 15 Perheiden pääsiäiskirkko Espoon tuomiokirkossa.
LINKKIVINKKEJÄ
espoonseurakunnat.fi, lujakallio.fi (nuoret), valomerkki.
fi, evl.fi, yhteisvastuu.fi
Facebook: Espoon tuomiokirkkoseurakunta, Kalajärven
kappeli, Kauklahden alue,
Suvelan kappeli, SyysMatin
Markkinat
Instagram: Kirkko Espoossa,
SyysMatin Markkinat
Twitter: Espoon tuomiokirkkoseurakunta

TOIMIPISTEET: Espoon tuomiokirkko, Kirkkopuisto 5 | Espoon
tuomiokirkon seurakuntatalo, Kirkkoranta 2 | Pitäjäntupa,
Kirkonmäentie 2 | Auroran kappeli, Heiniemenpolku 1 |
Kalajärven kappeli, Ruskaniitty 3 | Kauklahden kappeli, Kauppamäki 1 | Laaksolahden kappeli, Ylänkötie 16 | Nupurin
kappeli, Brobackantie 1-3 | Rinnekappeli, Rinnekodintie 6 |
Suvelan kappeli, Kirstinpiha 3 | Tuomarilan kerhohuone Tuokkis, Tuomarilantie 19 | Unelman kammari, Kaivomestarinkatu
8 | Viherlaakson kappeli, Viherkalliontie 2.

www.syysmatinmarkkinat.fi

Instagram ja Twitter
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Vårvindar
friska
Tisdagen dem 5 april kl. 19
ordnas en musikafton i Lagstad hembygdsgård kallad
Vårvindar friska. Thomas
Lundin (bilden) och Thomas
Enroth leder allsången. Efter
pausen bjuder Ingå Spelmansgille upp till dans. Biljetterna
kostar 12/8 euro vid dörren.
Aftonen ingår i folkmusikfestivalen JuuriJuhla–RotFest,
som hålls den 2–9 april 2016
i Esbo med Maria Kalaniemi
som konstnärlig ledare. Se
även www.juurijuhla.fi
■

ESPOON KESKUS

Kirsi Jakobsson Risto Virtanen Stina Hirvonen
Camilla Schröder Minna Hokkanen
Suuhygienisti: Ulla Rahunen
O

O
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Tule mukaan
Keski-Espoo -seuran toimintaan

O



ESPOONTORI

KIRKKOJÄRVI

Jäsenmaksu 10 €/vuosi ja eläkeläiset 5 €/vuosi.
Saman perheen jäseniltä 3 € ja kannatusjäseniltä 50 €.
Keski-Espoon kaupunginosa kehittyy jatkuvasti.
Tule mukaan seuran toimintaan ja vaikuttamaan
kehityksen suuntaan.
Lisätietoja seurasta johtokunnan
ja toimituskunnan
jäseniltä sekä osoitteesta:
www.keskiespooseura.fi

LÄHDERANTA

Seuraava
Keski-Espoon
Sanomat
ilmestyy
22.5.2016

SUVELA

Beauty
Studio
KAUNEUSHOITOLA
• Käsihoidot
• Geelikynnet
• Jalkahoidot
• Karvanpoisto
• Ripsienpidennykset
• Kulmien, ripsien värjäys
• Kasvohoidot
• Vartalohoidot
• ZlimLine Lipo Hoidot
• Hieronta
SUVELAN OSTOSKESKUS,
2. Kerros
Sokinsuontie 4, Espoo
Puh: 045 614 4404

www.BeautyStudio.fi
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Rakennuksia joen varrella – Byggnader vid ån
on esillä Entressen kirjastossa 7.3. – 26.3.2016
Teksti: Erkki Lindell
Pro Espoonjoki ry:n pj
Espoonjoki kulkee läpi koko
Espoon, Bodomilta, Matalajärveltä, Lippajärveltä ja Pitkäjärveltä Espoon keskukseen
ja edelleen Kauklahteen, jossa
se laskee Espoonlahteen. Se
on vuosisatoja ollut kulkureitti, jonka vartta on seuraillut
vanha Kuninkaantie. Nykyisin
sen lähellä kulkevat Turunväylä, Kehä III, rautatie ja Espoon
keskuksesta on tullut alueen
hallinnon, koulutuksen ja
liike-elämän monipuolinen
keskus. Kaikki tämä on vuosisatojen kuluessa synnyttänyt

rakennuskulttuurin ainutlaatuisen kokonaisuuden, jossa
maanviljelys, kirkko, koulutus ja hallinto, kartanoelämä
ja kaupunkiasutus, kauppa ja
teollisuus ovat kaikki edustettuna.
Pro Espoonjoki ry:n valokuvanäyttely antaa läpileikkauksen joen ympäristön rakennuskannasta. Paljon on rakennuksia hävinnyt, mutta paljon
historiaa on vielä nähtävissä.
Mukana on myös kuvia menneiltä vuosikymmeniltä.
Pro Espoonjoki ry:n tavoite
on Espoonjoen luonnon, ympäristön ja kulttuuriarvojen
vaaliminen ja edistäminen. Ai-

kaisemmat valokuvanäyttelyt,
joita on ollut säännöllisesti jo
vuosia, ovat keskittyneet itse
jokeen ja sen lähiympäristöön
ja joen luontoarvoihin sekä
myös ihmisten liikkumiseen
joella ja sen ympäristössä,
vaikkapa melontaretkillä ja
koululais- ja yleisökävelyllä.
Tällä kertaa heräsi ajatus kerätä joen ympäristön rikkaasta rakennuskannasta edustava otos näyttelyksi. Tärkeimmistä joen rannan kohteista
kuten tuomiokirkosta, kartanoista ja vaikkapa Bembölen
kahvituvasta on kuvia ylin kyllin, jopa reilun sadan vuoden
takaa, mutta tavallisista asu-

muksista tai vaatimattomammista teollisuusrakennuksista jo vähemmän, erityisesti
vuosikymmenten takaa. Saadaksemme näyttelyn edustamaanjoen rakennuskulttuuria
mahdollisimman laajalti käännyimme jäsenjärjestöjemme
puoleen, ja näiltä ja näiden
jäseniltä saimmekin runsaasti
kuvamateriaalia Pitkäjärven
ja Lippajärven ympäristöstä.
Erityisesti Esbo Hembygdsföreningin Espoon kaupunginmuseoon talletetusta kokoelmasta löytyi paljon vanhoja
kuvia, ja Espoon keskuksen
materiaalia täydentävät monet Kaupunginmuseon omi-

en kokoelmien kuvat. Pääosa
kuvista on 80-luvulta ja sitä
uudempia, osa jopa viime ja
tältä vuodelta, tarkoituksella
tähän näyttelyyn otettuja.
Näyttely on hieman eri
muotoisena ollut nähtävillä
Kauklahden ja Viherlaakson
kirjastoissa, missä varmaan
oman asuinympäristön kuvat herättivät eniten kiinnostusta. Tähän näyttelyyn on
lisätty Espoon keskustasta ja
sen historiasta kertovia kuvia, muutama ilmakuvakin
mukana. Nykyään on vaikea
uskoa, minkälainen maalaiskylä Espoon keskus oli vielä
60-luvulla!
■

Kuvittelen ja huvittelen -näyttely tuo esiin
lapsien ajatuksia löytöretkistä
Teksti: Heta Boman ja
Elisse Heinimaa
Kuva: Julia Weckman
Espoon
kuvataidekoulun 5–11-vuotiaiden perusopetusryhmien
kevätnäyttely avasi ovensa katsojille
Kauppakeskus
Entressessä
11.3.2016. Näyttely on avoinna 6.4.2016.
Parhaillaan käynnissä olevan lukuvuoden teemana Espoon kuvataidekoulussa on
ollut ”löytöretki”.
Oppilaat ovat tehneet löytöretkiä taidehistoriaan, väriin, luontoon, hyönteisten
maailmaan ja vielä moneen
muuhun. ”Näyttelyn nimellä
haluamme kuvata lasten kuvataidekasvatuksen keskeisiä

periaatteita; yhdessä ihmettelyä, kuvittelua sekä tärkeää
tekemisen ja oppimisen iloa.
Löytöretkillä on sovellettu
tutkivan oppimisen metodiikkaa”, kertoo kuvataideopettaja Heta Boman.
Lapset ovat lukuvuoden
aikana tutustuneet taidemuseoihin sekä rakentaneet
omia pienoismuseoita ja pienoismalleja. Lisäksi he ovat
tehneet havaintoja sateenkaarista, revontulista ja auringonlaskuista. Mukaan on
mahtunut paljon muutakin,
kuten laboratorioleikkejä väreillä ja muilla materiaaleilla
sekä pienten ötököiden tutkimista suurennuslasilla.
”Näyttelystä tulee todella
monimuotoinen, sillä teoksissa

on käytetty monenlaisia materiaaleja ja tekniikoita. Tästä
hyvä esimerkki on yhteisteos,
joka koostuu sadoista nestemäisillä tusseilla kuvitetuista
2,5 metriä pitkistä paperisuikaleista. Lisäksi näyttely on
laaja, sillä perusopetuksessa
opiskelee yhteensä noin tuhat
lasta. Mahdollisimman monen oppilaan teos on pyritty
saamaan esille näyttelyyn”,
kuvailee Boman, joka vastaa
myös kevätnäyttelytiimin vetämisestä.
Kuvataidekoulun
kevätnäyttely on viime vuoden
tapaan esillä Kauppakeskus
Entressessä, koska
lasten taiteelle ei ole vielä
olemassa omia näyttelytiloja. ”Entresse on meille oiva

näyttelypaikka, sillä kauppareissulla voi helposti piipahtaa
katsomaan näyttelyä. On hienoa, että voimme tällä tavalla
tuoda taiteen osaksi jokaisen
arkea”, iloitsee apulaisrehtori
Eliisa Sorvali.
Kevätnäyttelyyn sekä koulun muuhun toimintaan voi
tutustua sosiaalisen median
kautta, sillä Espoon kuvataidekoulu löytyy Facebookista,
Twitteristä sekä Instagramista.
Lisätiedot:
apulaisrehtori Eliisa Sorvali
eliisa.sorvali@espoonkuvataidekoulu.fi / puh. 040 536
8621
Kauppakeskus Entresse 2.
krs, Siltakatu 11, 02770 Es-

poon keskus. Avoinna: ma–pe
9–20, la 9–18, su 12–18 (suljettu: 25.3., 27.3. ja 28.3.).
Espoon kuvataidekoulu on
kannatusyhdistyksen ylläpitämä koulu, joka on perustettu
1979. Koulu
antaa lakisääteistä laajan oppimäärän mukaista
kuvataiteen perusopetusta
5–20-vuotiaille
espoolaisille. Oppilaita on
yli 1200. Opettajat ovat kuvataideopettajia, taiteilijoita,
arkkitehteja,
valokuvaajia ja taideteollisuuden ammattilaisia.
Lisätietoja: www.espoon■
kuvataidekoulu.fi

Kauppakeskus Entressessä huippuvuosi: 3,6 milj. kävijää!
Kävijämäärät
Entressessä
nousivat vuoden loppua kohden. Marraskuussa kasvua
oli +10 % ja joulukuussa +7
% vuoteen 2014 verrattuna.
Koko vuoden kävijämäärä ylsi
lähes 3,6 miljoonaan.

Tapahtumat
keräsivät yleisöä
Kevään ja syksyn Happy
Days sekä Joulun avaus keräsivät tapahtumineen runsaasti yleisöä. ”Tapahtumien
esityksissä suosimme lähikouluja sekä espoolaisia nuoria. Haluamme antaa lapsille
ja nuorille mahdollisuuden
testata esiintymiskykyjään”
sanoo markkinointipäällikkö
Pico Lindström.

Leikkiboksi on
suosittu
Kauppakeskuksessa avattiin syksyn Happy Days -päivien yhteydessä Leikkiboksi,
ilmainen snadimesta 1–10
-vuotiaille lapsille ja se on
avoinna Entressen aukioloaikojen mukaisesti. Leikkiboksi
on saavuttanut suuren suosion
ja leikkijöitä riittää. Ehdoton
edellytys on, että lapset leikkivät vanhempiensa valvonnassa ja vastuulla. Lapsia ei saa
jättää leikkimään yksinään.

TalletusOtto monipuolinen palvelu
Entressen palveluihin kuuluu myös TalletusOtto, joka on
ollut yleisön käytössä vuoden
2014 loppupuolelta lähtien.
TalletusOtto on automaatti,

joka mahdollistaa euroseteleiden ja kolikoiden tallettamisen
heti korttiin liitetylle tilille. TalletusOtto tarjoaa myös tutut
peruspalvelut kuten otto, saldo ja tapahtumat. Se sijaitsee
1. Kerroksessa LaChican ja Kukkakaaren läheisyydessä.

Entressen kirjasto
Ministeri Sanni Grahn-Laasonen jakoi Suomi-palkinnot
8.12.2015. Yksi palkinnonsaajista oli Entressen kirjasto, joka
panostaa vahvasti nuorten ja
maahanmuuttajien palveluihin sekä kehittää tarjontaa
alueen asukkaita kuunnellen.
Kirjaston kulttuurinen moninaisuus näkyy paitsi asiakkaissa myös kirjaston henkilökunnassa. Kirjaston kävijämäärä
2015 oli noin 459 000, kasvua
+10 % vuoteen 2014.

Kauppakeskuskävelyt nyt myös
Entressessä
Kauppakeskus Entressessä
aloitettiin 15.1.2016 kauppakeskuskävelyt. Kävely kuuluu
Espoon kaupungin Elinvoimaa
ikääntyville
-kehitysohjelmaan, jossa Entressen kirjasto on mukana mm. antamalla
tilojaan käyttöön.

Hyvät odotukset
vuodelle 2016
Kauppakeskus Entressen
kuluvasta vuodesta odotetaan ainakin yhtä hyvää, jopa
parempaa kuin edellisvuodesta. Entresse on vakiinnuttanut
asemansa lähikauppakeskuksena ja on palvellut espoolaisia yli seitsemän vuoden

ajan. Entresse avattiin syksyllä 2008 ja monet liikkeistä
sekä palvelun tarjoajista ovat
olleet mukana alusta lähtien
ja saavuttaneet oman tutun
asiakaspiirinsä. Entresseen on
helppo poiketa ja siellä on nopea asioida.
Yhteistyö jatkuu varmasti
tänäkin vuonna yhteistyökumppaneiden kanssa. Entresse on tarjonnut ja tarjoaa tilojaan eri projekteille kuten
Omnia, Espoon kuvataidekoulu ja Espoon kaupungin alaiset projektit. Omnian Ammattiopiston opiskelijat pitivät
Ravintolapäivät 21.12.2015.
Espoon
kuvataidekoululla
on esillä parhaillaan näyttely
(11.3-6.4.) ja Aalto Yliopiston
Taiteen laitoksen oppilasryhmällä on esityksiä huhtikuun
■
alkupuolella.
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Sopisiko kaikille
Yhteisöllisyyspäivä?
Teksti ja kuva: Virpi Lund, lehtori
Laurea - ammattikorkeakoulu
Yhteisöllisyys ja yhteisöllinen toiminta on välttämätöntä ihmisen olemassaololle ja yhteiskunnan koossapysymiselle. Yhteisöllisyys on liitetty
kyläyhteisön kaltaiseen esiintymään,
jossa on useita ihmisiä tekemässä
erilaisia itselleen ja toisilleen välttämättömiä asioita ja jossa heimolla,
perheellä ja suvulla on oma sijansa ja
vaikutusvaltansa. Kaikki ikään kuin
puhaltavat yhteen hiileen yhteisen
päämäärän saavuttamiseksi. Perhe ja
suku ovat tuttuja käsitteitä edelleenkin, mutta mitä ne nykyään merkitsevät arjessa ja toteutuuko yhteisöllisyys
niiden avulla? Kuuluvatko kaikki johonkin yhteisöön?
Yhteisöä voi edustaa vaikka työpaikan yhteisö, kaveripiiri ja harrastustoiminta. Olemme tottuneet, että
kansalaisuus antaa ihmisille oikeuden kuulua yhteisöön ja demokratia
mahdollistaa asioihin vaikuttamisen ja
kannanottamisen päätöksentekoon.
Väitetään, että yhteisöllisyys on kuitenkin kovin vähäistä nykyään, jopa
pohjalukemissa, joten sen varmaan
täytyy olla nousussa lähiaikoina. Tietoverkkojen avulla toteutuva kohtaaminen saattaa synnyttää uudenlaista
yhteisöllisyyttä. Sosiaalisia verkostoja
ylläpidetään facebookin, blogien,
instagramien ym. avulla. Mutta riittääkö tämä yhteisöllisyyden tunteeseen?

Yhteisö rakentaa omaa sosiaalista
pääomaansa yhteisen tekemisen ja
aktiivisen toiminnan avulla. Yhteisöllisen toiminnan tulisi ”tuottaa hyvää
kaikille” yhteisössä. Miten siis yhteisöllisyyttä nyt sitten rakennettaisiin?
Tähän Espoon Keskuksen järjestöt
haluavat vaikuttaa ja yhdessä he toteuttavat vuosittain päivän, jolloin sekä kohdataan että nautitaan hyvästä
ruoasta. Tavoitteena on toukokuun
ravintolapäivä, jolloin myynnissä on
itsevalmistettua ruokaa ja sen nauttimista yhdessä mukavissa merkeissä
musiikin siivittämänä. Aito kohtaaminen on parhaimmillaan ihmisten
välistä luontevaa vuorovaikutusta,
jossa hyvä olo syntyy puhumalla ja
kuuntelemalla. Kanssaihmisten merkityksellinen kohtaaminen on varmasti aikamme tärkeimpiä tehtäviä.
Voisiko samalla syntyä uusi ruokakulttuuri? Sopivasti monikulttuurista
ruokaa Suomeen sovitettuna. Onnistuisikohan yhteisöllinen kohtaaminen
Espoon Keskuksessa? Miten voisi syntyä merkityksellistä kohtaamista, joka
kantaisi pitkälle tulevaisuuteen? Yhdessä tekemällä.
Jos haluat tulla mukaan ja sinulla
on ideoita tästä aiheesta ja toukokuun ravintolapäivästä, joka on Espoon Keskuksen järjestöjen kolmas
yhdessä järjestetty ravintolapäivän
ruokajuhla, niin voit ottaa yhteyttä
Filoksenia ry:n Mia Sevonius-Maleen
puh. 045 897 3232 tai toimisto@trape■
sa.com

KAUKLAHTI

ISÄNNÖINTIÄ
l ämmöllä ja taidolla
JO VUODESTA 1990
Tarjoamme isännöintipalvelua KAIKENTYYPPISILLE JA
-KOKOISILLE taloyhtiöille Espoossa ja lähikunnissa 25
vuoden kokemuksella.
Hoidamme RAUTAISELLA AMMATTITAIDOLLA
korjausrakentamishankkeet, 1- ja 10-vuotisvastuutarkastukset, kirjanpidon ja yhtiön perushallinnon
– AINA OSAKKAAN JA YHTIÖN PARHAAKSI.
Käytössämme on Suomen kattavin isännöintiohjelmisto
FIVALDI sekä tietenkin PÄTEVÄ JA ASIAKASPALVELUHENKINEN HENKILÖKUNTA. Todistustilaukset ja
muuttoilmoitukset hoituvat mutkattomasti
VERKKOSIVUJEN kautta.
Palvelemme teitä Vanhan Kauklahden sydämessä, Halmeen leipomon
rakennuksessa.
Yrityksemme on ISA-auktorisoitu.

Isännöinti Taipale Eija Oy
Emil Halmeen tie 1, 02780 Espoo
p. 09 810 020
taipale@kolumbus.fi

Lekskolan Sockan 35 år!
Daghemmet
Lekskolan
Sockan hör till ett av de äldsta
svenskspråkiga daghemmen
i Esbo. I år fyller daghemmet
35år och har sedan starten
hösten 1981 funnits i klubblokalen vid Kirstivägen 1 B.
Vi är ett litet köpavtalsdaghem med 14 platser för 3-5
åriga barn och verksamheten
drivs av Ungdomsföreningen
Södrik Svenskar r.f., Esbo stad
köper våra dagvårdstjänster. För tillfället jobbar det i
barngruppen en barnträdgårdslärare, två barnskötare
och en gruppassistent, dessutom brukar vår egen dagisfarfar besöka gruppen en gång i
veckan. Ansökan till oss görs
på stadens dagvårdsansökningsblankett.
Mycket roligt har vi varit
med om under dessa 35 år, en
liten barngrupp förflyttar sig
lätt. Vi har besökt det mesta
inom kulturen i Esbo (teatrar,

muséer, bio, konserter, biblioteket m.m. ) . Vi har haft
Mulleverksamhet i nästan 25
år, en hel del skog i Esbo centrum har försvunnit med åren,
men ännu finns det skog där
vi kan bekanta oss med naturen, uppleva årstidsväxlingar
och njuta av Mullematsäcken
ute i de gröna.
Lekskolan Sockan är centralt beläget i Södrik. Detta
ger oss ypperliga möjligheter
att ta in skidning, skrinning
och simning i vår verksamhet. Vi samarbetar även med
Lagstad skola där vi gymnastiserar regelbundet. Vi är ett
aktivt daghem som värdesätter barnet. Därmed är leken
inne och utomhus ett av de
centrala punkterna i vår verksamhet.
Stämningen på Sockan är
familjär och trygg. Daghemmets engagerade personal
samt samarbetet med famil-

jerna gör daghemmet till
ett fungerande och flexibelt
daghem som fungerar för alla
parter.
Styrelsen för ungdomsföreningen Södrik Svenskar

r.f. består delvis av barnens
föräldrar. Därmed arbetar
personal och föräldrar i en
ständig växelverkan för att
tillsammans göra Lekskolan
Sockan till ett trivsamt och

Vi byggde en koja i Mulleskogen.

aktivt daghem för barnen nu
och i framtiden.
www.lekskolansockan.fi
ni hittar oss även på facebook
■
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EBK T2003 Tiikerit
Teksti: Jyrki Kalmari
Kuva: Pasi Koivu
EBK T2003 Tiikerit ovat ikäluokkansa Suomen huippua.
Tiikerit ovat voittaneet kaikki maamme merkittävimmät
turnaukset. Lisäksi joukkue
käy säännöllisesti Ruotsissa
hakemassa kokemusta kansainvälisistä peleistä. Tulevana kesänä odottaa Tanskassa pelattava Dana Cup.
Joukkueen valmentaja Jyrki
Kalmari näkee joukkueen ja
koko seuran tulevaisuuden
hyvänä. Kymmenettä vuotta

seuran valmentajana aloittava Kalmari kiittää Espoon
kaupungin panostusta KeskiEspoon urheilupuistoon. Kaksi
kovalla käytöllä olevaa tekonurmikenttää ja uusi huoltorakennus takaavat hienot
toimintaedellytykset joukkueille. Vanhan hiekkakentän
paikalle yksityisesti rakennettu jalkapallohalli antaa hyvät
olosuhteet myös talvisin. Hyvistä olosuhteista huolimatta
Kalmarilla on toiveena yksi tekonurmi lisää esimerkiksi Kirstin kentälle.
■

EBK T2003 Tiikerit maaliskuussa 2016. Kuvassa vasemmalta valmentaja Anne Lavikainen, joukkueenjohtaja Janne Suuriniemi ja vastuuvalmentaja Jyrki Kalmari

Esbo IF 100 år

Esbo IF 100 vuotta

Esbo Idrottsförening har i 100 års tid arbetat för idrottens
bästa i Esbo. Då vi nu blickar tillbaka på vad som hänt under
dessa hundra år, kan man gott säga, att föreningen verkligen vuxit till en storförening. Esbo Idrottsförening har över
2000 medlemmar och verksamheten är mångsidig och aktiv.
Esbo IF har haft en framgångsrik historia och man kan med
tillförlit se framtiden an. Jubileumsåret 2016 är fullspikat av
olika händelser.
Göran Ekegren, ordförande

Esbo Idrottsförening täyttää 100 vuotta! Toiminnan aikana
saavutettu menestys on nostanut Esbo IF:n todelliseksi suurseuraksi. Tämän päivän suurseuran toiminta on vilkasta ja monipuolista. Jäseniä on yli 2000. Hienon historian lisäksi voimme
katsoa luottavaisina tulevaisuuteen.
Lisätietoja, Se närmare: www.esboif.fi
■

KESKI-ESPOOLAISTA SEURATOIMINTAA
Julkaisemme tällä palstalla Keski-Espoon alueella toimivien seurojen ja yhdistysten yhteystietoja.
Mukaan pääsee ottamalla yhteyden toimitukseen. Pidätämme oikeuden aineiston muokkaukseen.

Kanta-Espoon Kokoomus r.y.
http://kantaespoo.kokoomus.net

Keski-Espoon Sosialidemokraatit r.y.
Keski-Espoon osasto

www.elisanet.fi/antti.rasimus/

VPK

www.redcross.fi/aktiivit/osastot/
helsinki-uusimaa/keski-espoo

Kanta-Espoon Vihreät
www.espoonvihreät.fi

Palotie 31

www.ebk.fi
Toimisto: Saarniraiviontie 8, 02770 Espoo

www.tuomarilanvpk.net

Kirkkojärven
Loiske
www.loiske.fi

Esbo Bollklubb r.y. (EBK)

Tuomarilan

Partiolippukunta
Espoon
Metsänkävijät r.y.
www.esme.fi

Tuomarilan
Urheilijat
PARTIOLIPPUKUNTA
SUVELAN
SAMOOJAT R.Y.
www.lpk.partio.fi/papa/susa/

LC (Lions Club)
Espoo/Keskus
www.lions.fi/district107.B/espookeskusta

www.tuomarilanurheilijat.fi

Espoon ympäristöyhdistys ry
Esbo miljöförening rf
Espoon ympäristön puolesta
www.espyy.net
espyy.ry@kolumbus.fi
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Kiinteistömaailma Espoon keskus
Tämän kaiken saat vain meiltä! Kutsu meidät Kotikäynnille, se ei ole pelkkä arviokäynti. P. 044 402 1660

Keski-Espoon Asunnot Oy LKV | Kiinteistömaailma Espoon keskus, Tuomarilantie 19, 02760 Espoo
Puh. 044 402 1660
espoontori@kiinteistomaailma.fi
www.kiinteistomaailma.fi
Välityspalkkioesim.: 1200 € + 3,8 € velattomasta kauppahinnasta. Sis. alv. Minimipalkkio 3000 €.

KEVÄTRIENTOJA
Talomuseo Glimsin kevät
Glimsin kevät on täynnä ohjelmaa:
käsityökerho jatkaa toimintaansa keväällä 2016. Tule mukaan tekemään
yhdessä erilaisia käsitöitä tunnelmallisessa tuvassa. Mukaan voi ottaa oman
käsityön, mutta museo tarjoaa myös
neuvoja ja ohjeita yksinkertaisiin neuleja virkkuutöihin. Sopii niin aloittelijoille
kuin kokeneemmillekin tekijöille.
Opastus 19.4.2016 klo 14.00 - 14.30
Tänne minä kuulun! Katso muut huhtikuun opastukset kaupunginmuseon
sivuilta
Opastuksella tutustutaan Talomuseo
Glimsin erikoisnäyttelyyn, joka kertoo
miten Glimsin maatila vuosisatojen
ajan tarjosi asukkailleen kodin, toimeentulon ja turvan. Näyttelyssä voi
tutustua tarinoihin Glimsin asukkaista
ja historian tapahtumien vaikutukseen
heidän elämäänsä Glimsissä.
HUOM! Talomuseo Glims on uudistusten vuoksi suljettu ma 4.4.2016 - ma
18.4.2016!
Osoite:
Glimsintie 1
02740 Espoo
09 816 27337
kaupunginmuseo@espoo.fi
Kevätkauden aukioloajat (1.1.29.4.2016)
ti-pe klo 10-16
su klo 11-16
pe 25.3. pitkäperjantai, suljettu
Kahvila avoinna museon aukioloaikoina

Teatteripäivän 30.3.
Kannusalissa
Esitykset ovat kello 9.30, 11 ja 12
Paikalle on tulossa Turusta kiertävä
lastenteatteri Kurnuttava Sammakko
esityksellä Hipinäaasi ja Apinahiisi.
Hipinäaasi Apinahiisi on satu kahdesta yksinäisestä eläimestä, joilla on
molemmilla oma erikoislaatuinen piirteensä. Pieni keuhkorikkoinen aasi sanoo ”hiih, hiih”, ja suuresta kömpelöstä apinasta kuuluu kävellessä ”hsshh,
hsshh”. Muut metsän eläimet naureskelevat onnettomana hipisevälle aasille ja surkeana laahustavalle apinalle,
joiden olo käy entistäkin yksinäisemmäksi. Mutta kun aasi ja apina eräänä
päivänä kohtaavat toisensa, kuinka
käykään?Esitys on valittu erityisesti
teeman ja esityksen aiheen ajankohtaisuuden vuoksi. Esityksen aihealue
on lähellä yhdistyksen toimintaperiaatteita ja arvoja.
Olemme lahjoittaneet liput (750kpl)
alueen kerhoihin, päiväkoteihin ja alakouluihin.
Viime vuoden vastaavasta tempauksesta voi lukea http://www.lansivayla.fi/
blogi/284705-molli-ystavyyden-aarella
Tervetuloa mukaan!

KAUSIHUOLTO
Kausihuolto on tarkoitettu erityisesti hieman vanhempiin
autoihin perushuolloksi, mutta sopii myös välihuolloksi
uudemmille autoille normaalin määräaikaishuollon välille.

Kausihuollosta saat
leiman huoltokirjaan
sekä erillisen
huoltoraportin.
NÄMÄ KAIKKI
VAIN:

KAUSIHUOLTO
SISÄLTÄÄ
Moottoriöljyn (max. 5l) ja
suodattimen sekä vaihtotyön
Raitisilmansuodattimen ja
vaihtotyön
Huoltovalon nollaus

139

(vm. 2010 ja vanhemmat)

€

Jarrujen, alustan, valojen ym.
tarkastuksia 23 kohdan verran!
Voimassa 1.4.2016 saakka

MEILTÄ UUDET
RENKAAT EDULLISESTI!
Varastossa olevat talvirenkaat poistomyynnissä
erikoishinnoin!
Tee kaupat kesärenkaista nyt ja tuo vanhat pyörät
meille. Asennamme uudet renkaat valmiiksi ja allevaihto
(+maksu) kelien salliessa. Näin saat kesärenkaisiin
erikoisalennuksen! Voimassa 24.3.2016 saakka.

AH-Auto Oy | Espoontie 8, 02770 Espoo | Avoinna: ma-pe 8.30-16.30
www.ah-auto.fi | asiakaspalvelu@ah-auto.fi | Puh. 09 855 44 99
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Saako olla lainatarjous?
Onko mielessä kodinvaihto?
Kysy ihmeessä lainatarjous meiltä.
Saat kilpailukykyisen tarjouksen
juuri sinulle sopivalla laina-ajalla.
Varaa aika osoitteessa aktia.ﬁ
tai pirauttamalla numeroon
0800 0 2470.
Tervetuloa Aktia Pankkiin!
Espoon keskus / Espoontori

