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Keski-Espoo -seuran uusin kirja
julkaistiin helmikuussa

Voisiko Espoon keskus olla

ELÄVÄMPI — ILOISEMPI — KAUNIIMPI?
Miten SINÄ sen toteuttaisit?
Jätä ideasi verkkosovellukseen, jossa niitä voi myöhemmin äänestää.
Kaupunki jakaa 10 000 euroa ideoiden toteutuksen kesken.
Yksittäinen voittajaehdotus voi saada jopa 3 000 euroa.
Äänestäjät päättävät, mitkä ideat voittavat.
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Etupuoli: Voisiko Espoon keskus olla
elävämpi – iloisempi – kauniimpi?
Miten sinä sen toteuttaisit?
Lue ja kysy lisää:
Jätä ideasi verkkosovellukseen,
jossa
www.espoo.fi/munidea
niitä voi myöhemmin äänestää.
Keski-Espoo -seura pitää sääntömääräisen
Kaupunki rahoittaa ideoita 10 000
Miten SINÄ sen toteuttaisit?
eurolla. Yksittäinen idea voi saada
KEVÄTKOKOUKSEN
korkeintaan 3 000 euroa.
Jätä ideasi verkkosovellukseen, jossa niitä voi myöhemmin äänestää.
Äänestäjät päättävät, mitkä ideat
Kaupunki jakaa 10 000perjantaina
euroa ideoiden
toteutuksen
kesken.
31.03.
2017 klo 18.00
voittavat.
Mun Idea- kokeilussa kannustetaan asukkaita Yksittäinen voittajaehdotus voi saada jopa 3 000 euroa.
osoite:ideat
Entressen
kirjasto, Sininen huone, Siltakatu 11,
ideoimaan asioita, joita he itse haluaisivat toteuttaa
Äänestäjät päättävät, mitkä
voittavat.
02770
Espoo
asuinalueensa hyväksi Espoon keskuksen alueella.
Ideoita on voinut esittää kuka tahansa helmikuun
Kokouksen alussa käsitellään ajankohtaisia asioita
aikana. Kaikki idean esittäneet ja niiden toteuttamija keskustellaan seuran uudesta historiikista.
sesta kiinnostuneet kutsutaan huhtikuussa
5.4. ja 20.4. järjestettäviin työpajoihin.
Lue ja kysy lisää:
Kahvitarjoilu!

Voisiko Espoon keskus olla

ELÄVÄMPI — ILOISEMPI — KAUNIIMPI?

Mun Idea – Osallistuva budjetointi
Espoon keskuksen alueella

Ideat ovat nähtävillä Mun Idea-verkkosovelluksessa
https://www.mapdon.com/start/fi/project/munidea-espoon-keskus/ ja niitä voi äänestää toukokuussa 8.-28.5. kuka tahansa.
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Keski-Espoo seuran kuulumiset

Päätoimittajan terveiset

Keski-Espoo -seuran
kuulumisia

Keski-Espoossa
kuljetaan eteenpäin

Keski-Espoo -seuralla oli suuri ilo julkistaa 15.02.2017 uusin historiikki ”
Keski-Espoo 45 vuotta osana kaupunkia - 1970-luvulta nykypäivään”. Kirja on
Keski-Espoo – seuran kunniaosoitus 100-vuotiaalle Suomelle. Historiikki on jo
ehtinyt saada hyvin myönteisen vastaanoton. Kirjan sisältöä käsitellään omana kohtana sivulla 10. Seura kerää edelleen muistitietoa alueen asukkailta
ja Keski-Espoon historiaan liittyviä valokuvia. Aineistoa tarvitaan jatkuvasti
lehtiartikkeleihin ja mahdollisesti julkaisuihin tulevaisuudessa. Nyt markkinoille
tullut kirja on kolmas Keski-Espoo -seuran julkaisu.
Keski-Espoo -seura järjestää syksyllä perinteisen luentosarjan, joka liittyy
Espoon 100-vuotiseen historiaan ja Espoon keskukseen. Seura osallistuu yhdessä muiden tahojen kanssa juhlavuoden tapahtumiin. Seura tulee jatkossa
panostamaan entistä enemmän jäsenistöön järjestämällä retkiä ja erilaisia
tilaisuuksia. Keski-Espoo – seura ottaa tarvittaessa kantaa aluetta koskeviin
kaavoitushankkeisiin ja seuraa meneillään olevia hankkeita.
Keski-Espoo -seura pitää sääntömääräisen kevätkokouksen perjantaina
31.03. 2017, josta ilmoitus tämän lehden etusivulla. Kokouksessa käsitellään
vuoden 2016 talous. Tule mukaan seuran toimintaan ja vaikuttamaan asuinalueesi toimintaan.

Keski-Espoossa on jo aloitettu Suomen 100-vuotisjuhlan vietto, kun Suvelassa toteutettiin valotaideteos
tammikuussa. Espoon kaupunki ja alueella toimivat
yhdistykset järjestävät monia tapahtumia ja tilaisuuksia juhlavuoden aikana. Keski-Espoo on oikea paikka
historiaan liittyvien tapahtumien järjestämiselle, koska
alue on Espoon historiallinen keskus. Espoon keskuksen
ohi Suurta Rantatietä pitkin kulkivat Viipurista Turkuun
jo 1300-luvulla niin kuninkaat kuin armeijatkin. Espoonjoen alue Espoon keskuksessa asutettiin jo esihistoriallisella ajalla ja 1400-luvun lopulla rakennettu Espoon
tuomiokirkko on todistuksena kehittyneestä yhteiskuntaelämästä.
Espoon keskus on joutunut lähihistoriansa aikana jatkuvasti mustamaalauksen kohteeksi. Aluetta leimaava kirjoittelu lehdistössä alkoi jo lähiöiden
valmistumisen jälkeen 1970-luvulla ja jatkuu edelleen. Espoon keskus pääsee
monissa lehdissä otsikoihin vain ikävien asioiden kautta. Olen myös tavannut
ihmisiä, jotka kertovat Espoon keskuksesta negatiivisia asioita, vaikka eivät
ole koskaan käyneet Espoon keskuksessa. Helmikuussa saimme lukea lehdistä, minkälaisia ”hirveitä” asioita oli sattunut Liikenne HSL:n palkkaamille
konsulteille Espoon asemalla. Ikävää, että juuri he joutuivat päiväsaikaan näin
pelottaviin tilanteisiin. Jos näin ei olisi käynyt, olisimme ehkä saaneet lukea
lehdestä myönteisemmän jutun Espoon keskuksesta. Itse en ole koskaan kokenut mitään vastaavaa. Olen kulkenut Espoon asemalla eri vuorokauden aikoina 1970-luvulta lähtien. Uteliaisuudessani kyselin usealta raideliikennettä
käyttävältä eri-ikäiseltä keskiespoolaiselta kokemuksia Espoon asemalta. Heillä
on myös ollut onni myötä, eivätkä ole joutuneet kokemaan vastaavanlaisia
tilanteita, joista lehdissä kirjoitetaan.
Keski-Espoo on todellisuudessa hyvä paikka asua. Täällä on luonto lähellä,
Espoon historian eri vaiheet näkyvissä rakennuskannassa ja hyvät liikenneyhteydet. Monikulttuurisuus on kuulunut alueelle jo 1970-luvulta lähtien. Aluetta
kehitetään jatkuvasti. Espoon keskuksen kehittämisprojekti on tehnyt vuosia
arvokasta työtä alueen kehittämiseksi ja vetovoiman vauhdittamiseksi. Projekti
käynnistää jatkuvasti erilaisia hankkeita asukkaiden viihtyvyyden parantamiseksi ja epäkohtien poistamiseksi. Kehittämisprojekti tekee yhteistyötä myös
korkeakoulujen ja yliopistojen kanssa ja eri alojen opinnäytteet ovat tärkeitä
alueen kehittämistyössä.
Keski-Espoossa kuljetaan eteenpäin ja toivotaan, että uusi, keväällä valittava valtuusto ottaa vahvan otteen Keski-Espoon aluetta koskevien monien
hankkeiden loppuun viemisessä.
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Asuntorakentaminen
jatkuu Suviniityn
alueella
Teksti: Seppo Holste
Kuvat: Peter Vihra
Kaupunginhallituksen elinkeino- ja
kilpailukykyjaosto päätti 19.12.2016
§ 123 vuokrasopimuksen tekemisestä
TA-Asumisoikeus Oy:n kanssa tontista
2 osoitteessa Reviisorinkatu 6 korttelissa 40191.
http://espoo04.hosting.documenta.
fi/kokous/2016384044-5-1.PDF
Kaupunki järjesti viiden Suviniityssä
sijaitsevan kerrostalotontin luovuttamiseksi hakumenettelyn, joka oli
suunnattu ammattimaisille rakennuttajille, rakennusliikkeille ja rakennuttajakonsulteille. Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto
päätti haettavana olleiden tonttien
vuokrauksesta sekä valtion tukemien
hankkeiden osalta tonttien varaamisesta kokouksessaan 13.4.2015 §33.
Suviniityn korttelin 40191 tontit
päätettiin 13.4.2015 vuokrata seuraavasti:
tontti 1 vapaarahoitteiseen omistusasuntotuotantoon Oulun Rakennusteho Oy:lle,
tontti 2 TA-Asumisoikeus Oy:lle
asumisoikeustuotantoon hankkeen
suunnittelua varten,
tontti 3 vapaarahoitteiseen omistusasuntotuotantoon Rakennusliike
Lapti Oy:lle, tontti 4 vapaarahoitteiseen omistusasuntotuotantoon Rakennus- ja insinööritoimisto Tricon
Oy:lle.
Vuokrattu tontti sijaitsee Suviniityn
alueella osoitteessa Reviisorinkatu 6.
Tontin pinta-ala on 2966 m2 ja sen
rakennusoikeus on 3400 k-m2. Tontti
on rakentamiskelpoinen. Pysäköinti
on järjestetty kaupungin perustaman yhtiön rakennuttamaan paikoituslaitokseen, joka valmistuu keväällä
2017. Tontin vuokra-aika on 60 vuotta. Vuokrasopimus tulee allekirjoittaa
28.4.2017 mennessä. Hankkeella on
ARA:n ehdollinen korkotukilainavarauspäätös ja lainvoimainen rakennuslupa.

Kaikkien tonttien välillä on tehty
rasitesopimus, joka koskee korttelin
läpi kulkevan kevyen liikenteen raittia. Tonttien 2 ja 3 välillä on tehty
sopimus, joka koskee yhteistä nostotikasauton sijoituspaikkaa pelastusliikennettä varten.
Tonttien rakentamisessa noudatetaan Itä-Suviniityn ja Länsi-Suviniityn
korttelisuunnitelmaa vuodelta 2014.
Elinkeino- ja kilpailukykyjaosto
on 13.2.2017 §22 tehnyt päätöksiä
alueen asuntokortteleiden tonttiluovutuksista. Korttelin 40191 tontti 4
vuokrataan vapaarahoitteiseen ensisijaisesti kuluttaja-asiakkaille suunnattuun omistusasuntotuotantoon
SSA Group Oy:lle tai sen perustaman
yhtiön lukuun aiempien vuokrauspäätösten mukaisin ehdoin. Tontti
oli aiemmin päätetty luovuttaa
Rakennus- ja Insinööritoimisto Tricon
Oy:lle.
Korttelin 40190 tontti 4 myydään
vapaarahoitteiseen asuntotuotantoon
Lemminkäinen Talo Oy:lle aiempien
myyntipäätösten mukaisin ehdoin.
Samassa kokouksessaan elinkeinoja kilpailukykyjaosto päätti varata Espoon keskuksesta radan pohjoispuolelta Hausia Oy:lle vapaarahoitteiseen
asuntotuotannon suunnittelua varten
korttelin 40224. Varauksen saaja on
velvollinen kustannuksellaan ja yhteistyössä kaupungin sekä Suomen
Arkkitehtiliiton kanssa järjestämään
arkkitehtuurikilpailun korttelin toteuttamisesta. Korttelin keskeisen
aseman vuoksi kaupunkikuvalliset,
arkkitehtuurin ja ympäristön laatutavoitteet määrittelee kaupunki.
Kortteli sijaitsee arvokkaaalla ja
näkyvällä paikalla ja rajautuu eteläsivulta Kirkkojärventiehen ja Vaakunatoriin sekä pohjoiselta reunaltaan
Espoonjoelle ja Espoon tuomiokirkolle
johtavaan puistoon.
http://espoo04.hosting.documenta.
fi/kokous/2017399425-9-13.PDF
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Osaavaa
isännöintiä
Espoon
keskuksessa
ja sen lähialueilla
vuodesta 1971
• Huolto- ja
korjaustyöt
• Siivous
• Ulkoalueiden hoito

Skipa Kiinteistöpalvelut Oy
-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
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Mun Idea – Osallistuva budjetointi
Espoon keskuksen alueella
voi saada toteutustaan varten korkeintaan 3 000 euroa.
Äänestyksessä voittaneet julkistetaan kesäkuussa 2017, ja
idea on toteutettava tulosten
julkistamisen jälkeen tai viimeistään noin vuoden sisällä.

Millaisia ideoita on
ehdotettu?

Vasemmalla Kai Fogelholm, Mikko Kivinen ja Tuija Norlamo.
Virpi Lund, lehtori
Laurea – ammattikorkeakoulu
Espoon keskuksen alueella
kokeillaan nyt keväällä 2017
osallistuvaa budjetointia kansalaisosallistumisen menetelmänä perinteisten vaikutuskanavien rinnalla. Asukkaita
halutaan kannustaa kehittämään asuinaluettaan ja heidän ideoitaan halutaan kuunnella. Tällaista osallistavaa
vaikuttamistapaa käytetään
maailmanlaajuisesti erityisesti
alueilla, joilla on uudistustarpeita. Siinä asukkaat pääsevät
päättämään verovarojen käytöstä sekä osallistumaan kun-

nan talouden suunnitteluun,
ja paikallishallinto pystyy tekemään asukkaita tyydyttäviä
päätöksiä.
Mun Idea- kokeilussa kannustetaan asukkaita ideoimaan asioita, joita he itse
haluaisivat toteuttaa asuinalueensa hyväksi Espoon keskuksen alueella. Ideoita on
voinut esittää kuka tahansa
helmikuun aikana Mun Ideaverkkosovelluksessa, johon
kirjautumalla pääsi kertomaan tarkemmin ideastaan,
arvioiduista kustannuksista
ja toteuttamiseen tarvittavista yhteistyökumppaneista.
Kaikki idean esittäneet ja nii-

den toteuttamisesta kiinnostuneet kutsutaan huhtikuussa 5.4. ja 20.4. järjestettäviin
työpajoihin, joissa ideoita
kehitetään yhdessä muiden
tarvittavien asiantuntijoiden
kanssa edelleen äänestystä
varten. Samantyyppisiä ideoita jättäneet voivat myös
yhdistää voimansa.
Ideat ovat nähtävillä Mun
Idea-verkkosovelluksessa
https://www.mapdon.com/
start/fi/project/mun-idea-espoon-keskus/ ja niitä voi äänestää toukokuussa 8.-28.5.
kuka tahansa. Ideoille on
käytettävissä 10 000 euroa
niin, että yksittäinen idea

Asukkaat ovat ehdottaneet
monenlaisia lähitapahtumia,
kuten yhteisöllistä taiteen
tekemistä, yhdessä onkimista, ilmaista siivouspäivää ja
kirpputoritapahtumaa alueen puistoissa. Asukkaiden
osaamisen tunnistaminen ja
jakaminen toiselta toiselle
ympärivuotisissa osaamistyöpajoissa Suomen 100-vuotissyntymäpäivävuoden kunniaksi voisi olla ikimuistoista.
Sosiaalisen oikeudenmukaisuuden toteutuminen ruoanjakotapahtumia sujuvoittamalla edistäisi myös alueen
hyvinvointia. Kukkaistutukset
ilahduttaisivat monia ja yhteinen pulkkamäki saisi taas
toiset liikkeelle. Nuorten
idearyhmän perustaminen
voisi mahdollistaa nuoret
kehittämään asuinaluettaan
toiminnallisesti.

Katse ongelmista mahdollisuuksiin
- Voimavaralähtöinen kaupunkikehittäminen
imagon rakentajana
Teksti: Ossi Salin, yliopettaja
Laurea ammattikorkeakoulu
Foto Mikko Kivinen
Voimavaralähtöisessä kaupunginosakehittämisessä
tunnistetaan alueen tarjoamia
mahdollisuuksia, resursseja ja
asukkaiden olemassa olevia
kykyjä. MunIdea -pilottihanke ammentaa voimavaralähtöisestä lähestymistavasta ja
tukee Espoon keskuksen positiivisen mielikuvan rakentumista.
Kun Länsiväylässä ja MTV:n
uutissivuilla 12.2.2017 kerrottiin Helsingin Seudun liikenteen katselmuskäynnistä
Espoon keskuksen asemalla,
palattiin tehokkaasti Espoon
keskustaa
rasittaneeseen
imago-kysymykseen. HSL:n
palkkaaman konsultin sanat: ”Aivan hirveä paikka”
pääsivät komeilemaan valtakunnan mediaan ja kommentointeja asiasta saatiin lukea
jopa Vauva -lehden keskustelupalstoilta.
Seuraavana
päivänä Espoon keskuksen
projektijohtaja Mikko Kivinen

toi MTV:n haastattelussa esiin
harminsa siitä, että nyt esiin
nostetut ongelmat antavat
Espoon keskuksesta negatiivisen kuvan. Samoilla linjoilla
oli kaupunkisuunnittelukeskuksen tiedottaja Lea Keskitalo (Länsiväylä 15.2.2017), joka
ei tunnistanut HSL:n esiintuomia kielteisiä ilmiöitä, vaan
piti niitä provosoivina.
Vuosikausia jatkunut Espoon keskuksen myönteinen muutos näyttää jäävän
vähälle huomiolle silloin,
kun tarjoutuu mahdollisuus
tehdä otsikoita ongelmista
ja epäkohdista. Kaupunkikehittämisen kannalta asia on
tärkeä. Kaupunkialueeseen
liitetyn imagon luonne voi
joko ruokkia positiivista muutosta tai kiihdyttää erilaisine
kerrannaisvaikutuksineen
negatiivisia kehityskulkuja.
Kaupunkitutkijat eivät pidä
kaupunkialueita koskevien
mielikuvien muuttamista kuitenkaan helppona. Näin siitä
huolimatta, vaikka asukkaat
itse kertoisivat viihtyvänsä
asuinalueella ja arki sujuisi

ongelmitta, kuten kaupunkitutkijat Vilkama ja Vaattovaara vuonna 2015 totesivat
tutkittuaan asumista pääkaupunkiseudulla.
Asioihin voidaan kuitenkin vaikuttaa. Yksi keino
on keskittyä alueen kehittämiseen voimavaranäkökulmasta. Voimavaralähtöisessä
yhdyskuntakehittämisessä
(Asset Based Community
Development, lyhennettynä
ABCD) huomiota kiinnitetään
ensisijaisesti ympäristön, infrastruktuurin, väestön, palveluiden yms. tarjoamiin mahdollisuuksiin. Tämä ABCD
lähestymistapa on yhtenä
lähtökohtana myös MunIdea
-kehittämiskokeilussa. Periaatetta on mahdollista soveltaa
eri tavoin esim. pyrkimällä
kartoittamaan
mahdollisimman kattavasti alueen ja
yhdyskunnan resursseja tai
kohdennetummin tiettyihin
kehityskohteisiin liittyvänä
ruohonjuuritason muutostyönä. Tällaista voi olla vaikka Espoon keskuksen asemanseudun viihtyisyyden yh-

teistoiminnallinen lisääminen
tai asukastalotoimintojen yhteiskehittäminen. Voimavaralähtöinen kehittäminen nojautuu periaatteeseen, missä
jokaisella toimijalla, yksilöllä,
yhteisöllä, yrityksellä tai muulla organisaatiolla on taitoja,
kiinnostusta ja kokemusta,
jotka voivat tukea alueiden
ja yhdyskuntien kehittämistä. Kun ongelmalähtöisessä
kehittämisessä kysytään, mitä alueelta puuttuu tai mitkä
asiat ovat ongelmallisia, niin
voimavaralähtöisessä lähestymistavassa kysytään esimerkiksi, mitä asukas arvostaa
asuinalueellaan tai mitkä ovat
olleet parhaita kokemuksia
alueella. Kysymys on itseasiassa jo antiikin filosofien
harjoittamasta periaatteesta, stoalaisesta näkökulman

Yhteistoiminta ja julkinen
keskustelu asioista on toivottavaa ideoiden jalostamiseksi
kaikille sopiviksi. Idean jatkuvuutta ja kehittämistä monivuotiseksi kannattaa myös
miettiä. Tärkeimpinä ehtoina on idean toteuttaminen
Espoon keskuksen alueella ja
osallistuminen itse sen toteuttamiseen.
Tänä keväänä meneillään
olevasta kokeilusta saatuja kokemuksia on tarkoitus
soveltaa myöhemmin muuallakin Espoossa. Hankkeen
verkkosovelluksen toteutuksesta vastaa Mapdon Oy ja
tutkimusyhteistyökumppanina toimii Laurea-ammattikorkeakoulu. Hanketta koordinoi Espoon keskuksen aluekehittämisryhmä, johon kuuluu
myös alueen asukkaita.

Lisätietoja
Projektinjohtaja Mikko Kivinen, Espoon keskuksen kehittämisprojekti, p. 043-8249578
Projektipäällikkö Kai Fogelholm, asuntoyksikkö, p. 0505539006
Erityisasiantuntija Tuija Norlamo, perhe ja sosiaalipalvelut,
p. 050-359 9504
Lehtori Virpi Lund, Laureaammattikorkeakoulu, p. 0468567563
Mun Idea www.espoo.fi/munidea

vaihtamisen
taidosta. Asia
joka voi aluksi
näyttää tarkoituksettomalta
tai jopa ongelmalliselta, voi
uudelleen tulkittuna näyttääkin mahdollisuudelta. Voimavaralähtöistä kehittämistä
luonnehtii kolme periaatetta: 1. niiden voimavarojen ja
resurssien tunnistaminen mitä
alueella jo on 2. lähtökohtana niiden voimavarojen käyttöönottaminen mitä alueella
jo on, jolloin ulkopuolinen
resurssointi on korkeintaan
täydentävää ja 3. olemassa
olevien verkostojen ja sosiaalisten suhteiden hyödyntäminen.
Voimavaralähtöinen
lähestymistapa asuinalueen
kehittämisessä tuottaa vähitellen kumuloituvaa tietoa
onnistumisista, jota tarvitaan
jatkuvasti Espoon keskuksesta
kertovien positiivisten tarinoiden käyttövoimaksi. Lopulta
joku toteaakin lehdessä: ”Aivan upea paikka!”
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Beauty Studio kauneushoitola
seuraa aikaansa
Teksti: Pirkko Sillanpää
Kuva: Indrek Küüt
Beauty Studion kauneushoitolan perustaja Aune Küüt
kertoi yrityksensä historiasta.
Hän muutti perheineen Tallinnasta Suomeen vuonna
2011. Muuttopäätökseen oli
vaikuttanut se, että aviomiehen sisustusalan yrityksen
asiakaskuntaan kuului paljon
suomalaisia. Yritystoiminnan
helpottamiseksi tuntui luontevalta muuttaa Suomeen.
Aune oli opiskellut kosmetologiaa Tallinnassa, mutta ei
osannut suomenkieltä muuttaessaan Suomeen. Hänellä riitti kuitenkin uskallusta
oman kauneusalan yrityksen
perustamiseen.
Yritykselle
vuokrattiin tila hyvien kulkuyhteyksien vuoksi Suvelan
Ostoskeskuksesta. Ensimmäinen tila vuokrattiin ostoskeskuksen toisesta kerroksesta,
nykyistä tilaa vastapäätä. Nykyinen tila vuokrattiin parisen
vuotta sitten.
Aune Küüt on sisustanut
kauneushoitolansa aistikkaasti ja lämpimästi. Hoitohuoneiden värimaailma vaihtelee
ja erityisesti vastaanottotilassa valkoiset orkideat luovat
lämpimän tunnelman. Aune
kertoi, että kauneushoitolassa on viisi vuokratuolia eri
kauneusalan yrittäjille. Lisäksi
Omnian ammattiopistosta on

harjoittelija ja työllistettävä
TE-toimiston kautta.
Aune korostaa, että myös
kauneudenhoitoalalla kuten
muillakin aloilla on jatkuvasti opiskeltava uusia asioita,
koska ala muuttuu hurjaa
vauhtia Aune toteaa, että kymmenen vuotta sitten
hankittu koulutus on auttamattomasti vanhanaikainen
ja vaatii lisäkoulutusta. Uutta
tietoa ja osaamista hankitaan
messuilta, kursseilta, internetistä jne.
Beauty Studio tarjoaa asiakkaille monipuolisesti hiusten- ja ihonhoitoon liittyviä
palveluita. Kauneushoitolassa voi teettää volyymiripset,
geelikynnet, hoidattaa jalkoja, käsiä kasvoja, hiuksia,
hiuspohjaa ja hierotuttaa
esimerkiksi hartioita, käsiä
ja jalkoja. Tarjolla on ikääntymistä vastaan myös vaativia ihonhoitomenetelmiä
kuten PRP- eli plasmahoito.
Siinä käytetään hoitomuotona asiakkaan omasta verestä
erotetta plasmaa. Plasmahoitoa voidaan käyttää myös
hiuspohjaongelmien kuten
kaljuuntumisen hoitamiseen.
Kauneushoitolassa tehdään
myös hiusten ja hiuspohjan
tutkimuksia. Hiustenlähtöön
sekä ihonhoitoon on tarjolla
myös Mesoterapia-hoitoja.
Ihonhoitojen tarjontaan kuu-

Antti Aarnio
Liikunta– ja nuorisolautakunnan puheenjohtaja
Suna, Espoon keskus

Espoon keskuksen
voimakas puolustaja

Anttiaarnio.fi

luvat myös Biorevilisaatio, jossa ihoa elvytetään hyaluronihappoinjektiolla. Hoitolassa
on mahdollisuus ottaa myös
koko vartaloa rentouttava
suklaahieronta.
Aune Küüt laajentaa kauneushoitolan hoitotarjontaa
asiantuntijoiden kanssa jatkuvasti. Esimerkiksi viimeisemmät uutuudet ovat solarium
sekä meikkaus ja kampaus
-palvelu. Aune on perustanut
myös nettikaupan kauneudenalalla toimiville yrityksille.
Tutustu Beauty Studio kauneushoitolan laajaan tarjontaan nettisivuilla www.beatystudio.fi.
Voit tutustua Beauty Studion kauneushoitolan toimintaan asiakaspäivänä lauantaina 8.4. klo 12–16.

BEAUTY STUDIO
KAUNEUSHOITOLA

ASIAKASPÄIVÄ
8.4. KLO 12–16
SUVELAN OSTOSKESKUS
2. KERROS
Sokinsuontie 4, Espoo
Puh: 045 614 4404

www.BeautyStudio.fi

· VOLYYMIRIPSET
· RIPSIEN JA
KULMIEN VÄRJÄYS
· MEIKKAUS &
KAMPAUS
· GEELIKYNNET
· KÄSIHOITO
· JALKAHOITO
· KARVANPOISTO
· KASVOHOIDOT
· HIERONTA
· SOLARIUM

TULE MUKAAN
KESKI-ESPOO-SEURAN TOIMINTAAN
JA VAIKUTTAMAAN KEHITYKSEN SUUNTAAN
KIRKKOJÄRVI

Keski-Espoon
Sanomat

www.keskiespooseura.fi

Jäsenmaksu 10 €/vuosi
Eläkeläiset 5 €/vuosi
Saman perheen jäseniltä 3 €/vuosi
Kannatusjäseniltä 50 €/vuosi
Maksa liittymismaksu tilille (Nordea) FI82 1428 3000 1907 58
Kirjoita lisätietoihin nimesi, osoitteesi ja puhelinnumerosi
Saat jäsenkorttisi postitse, ennen kevätkokousta
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Kirkko Keskellä kylää
Poimintoja Espoon tuomiokirkkoseurakunnan kevään tapahtumatarjonnasta.
Pysäkkimessu ”Turvapaikka”
su 26.3. klo 18 Espoon tuomiokirkossa. Pysäkkimessuun voit
tulla rauhoittumaan, lepäämään ja ammentamaan Pyhän äärellä voimia arkeen. Seuraavat kerrat 23.4. ja 7.5.

Rukoushetket laulaen Espoon tuomiokirkossa
Gregoriaanisia ja keskiaikaisia sävelmiä, laulua, hiljaisuutta ja
rukousta pe 31.3., 28.4. ja 3.6. klo 18.

Koko perheen Yhteisvastuutapahtuma Suvelassa
Su 2.4. klo 13-15 Suvelan kappelilla. Muskarihetki klo 12.30.
Lounas, myynnissä grillimakkaraa, vohveleita, käsitöitä ja leivonnaisia. Lapsille paloauto, ongintaa ja halikoiria. Lopuksi
messu.

Palmusunnuntain virsimessu
su 9.4. klo 10 Espoon tuomiokirkossa ”Kun laulat, rukoilet
kahdesti”. Musiikkia reformaation ajalta ja Lähi-idästä.

Pääsiäiskuvaelma
ke 12.4. klo 18 Laaksolahden kappelissa. Koe pääsiäisen ajan
tapahtumat Marian ja Pietarin näkökulmasta kerrottuna. Lopuksi ehtoollinen.

Suvelan kappelissa kohdataan!
Teksti: lastenohjaajat
Satu Vainio ja Heli Vesainen
Uuden Suvelan kappelin ja
asukaspuiston sijainti keskellä
”kylää” on loistava. Iloksemme tiensä sinne ovat löytäneet niin uudet kuin vanhat
kävijät. Suosittuja tapahtumia avajaisjuhlan lisäksi ovat
olleet mm. koululaiskirkot,
konsertit, lasten kauneimmat
joululaulut ja monikulttuuriset yhteys- ja joulujuhlat.
Kappelirakennus soveltuu
moneen toimintaan yhtäaikaisesti. Huoneiden väljyys,
valoisuus ja lasten tilojen värikkyys ovat saaneet kiitosta.

Toimivalla piha-alueella on
riittävästi tilaa kappelin ja
asukaspuiston kerhoryhmien
lisäksi päiväkotiryhmille ja
muille lapsille vanhempineen.
Rinnakkaiselo kappelin ja asukaspuiston kävijöiden välillä
sujuu luontevasti.
Kappelilla on joka sunnuntai klo 15, kesätaukoa
lukuun ottamatta, messu tai
jokin muu tapahtuma. Arkisin voi hiljentyä puolipäivän
rukoushetkessä klo 12. Viikoittain kokoontuu lukuisia
ryhmiä vauvasta vaariin, kuten vauvakerho, muskareita,
perhekerhoja, kouluikäisten
kerhoja, nuorten Lujakallio-

iltoja, käsityö-, rukous- ja diakoniapiirejä, eläkeläiskerhoja
ja paljon muuta. Hakuaika
seurakunnan 3−5-vuotiaiden
päiväkerhoihin ensi lukuvuodeksi ja 1−2-luokkalaisten kesäkerhoon on avoinna maaliskuun ajan osoitteessa www.
espoonseurakunnat.fi.
Vapaaehtoisille kappelilla
on runsaasti toimintamahdollisuuksia. Niistä voi tiedustella
työntekijöiltä. Alueen monikulttuurisuus näkyy kappelin
kävijöissä, esim. varhaiskasvatuksen päivä- ja perhekerhoissa. Eri kulttuuri- ja kieliryhmillä on omaa toimintaa
aikuisille ja lapsille.

10 puheenvuoroa reformaation merkkivuonna 2017
kerran kuussa torstaisin klo 18.30 Auroran kappelissa:
To 20.4. TT Seppo Suokunnas: ”Luther ja jumalanpalvelus”.
To 18.5. TT dos. Juhani Forsberg: ”Onko Lutherista uskon esiisäksi vielä 500 vuotta kuolemansa jälkeen?”

Englanninkielinen jumalanpalvelus
Sunnuntaisin klo 16.30 Espoon tuomiokirkon seurakuntatalossa. Lisätiedot: www.church.fi.

Harmaat Pantterit auttavat
ilmaiseksi Espoon tuomiokirkkoseurakunnan alueella. Apua
mm. pieniin tavaroiden kuljetuksiin, kodinhuoltotöihin ja digiboxin sekä tv:n ja tietokoneen asennuksiin. Soita 050 434
1069 ja jätä avunpyyntösi tai hpantterit@gmail.com

Unelmankammarin kirpputori ja kahvila

Yhteisvastuu -konsertteja
Kaikkiin konsertteihin on vapaa pääsy, monissa kerätään vapaaehtoinen kolehti Yhteisvastuukeräyksen hyväksi.

Tuike ja Välke -lapsikuorojen konsertti to 30.3. klo 18 Auroran kappelissa. Tuomiokirkkoseurakunnan lapsikuorot musisoivat Lea Waaraniemen ja Heli Vapaakallion johdolla.
Heinrich Schütz: Der Schwanengesang su 9.4. klo 18 Espoon tuomiokirkossa. EsVoces, Kamarikuoro Vox Lapsus, Espoon barokki, joht. Pia Bengts.
”Juuret ja Siivet” -konsertti to 6.4. klo 19 Espoon Tuomiokirkossa. Exodus, Kuiske ja Otaniemen
Kappelikuoro. Kanttorit Anna-Liisa Haunio, Outi Noponen, Katja Kangas ja Soitinyhtye. Musiikkia vanhoista juutalaisista hengellisistä lauluista uusimpiin virsisovituksiin ja tämän päivän
lauluihin.
”Oh Happy Day” - ripariveisuja ja gospelia pe 19.5. klo 19 Espoon tuomiokirkossa. Exoduskuoro, joht. Anna-Liisa Haunio, solisteina Maria ja Tomas Höglund.
www.lujakallio.fi

Ajankohtaiset tapahtumat ja ryhmät löydät myös
verkosta:
http://www.espoonseurakunnat.fi/web/seurakunnat/tuomiokirkko. Seuraa meitä somessa ja verkossa!

Musiikkiopisto Avonian laulajat su 26.3. klo 15 Suvelan kappelissa.

www.espoonseurakunnat.fi

Edullisia ostoksia ja kuppi kuumaa. Avoinna ma klo 10–13 ja
to klo 10–17 os. Kaivomestarinkatu 8. Hartaus joka kuukauden 1. torstai klo 11.30. Peittopaja ma klo 13–15. Ompelu- ja
tuunauspaja to klo 17–19. Tied. Kirsi Salonen, 040 763 6599

Kirkko ja kaupunki lehdessä tapahtumatiedot kahden
viikon välein.
Nuorten ja nuorten aikuisten omat sivut:
www.lujakallio.fi
Osoitteita: 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, Kirstintie 24. Viherlaakson kappeli, Viherkalliontie 2.

www.syysmatinmarkkinat.fi

Facebook

Instagram ja Twitter

Busietä
rgin
a siessa.
sälle
huostöä
n piivat
Alsien

arin
uun
mme
Colaan
mieetite

taas
ret-

aan
etä,
pyässä.
mme

kaik-

Alusi jo
kauntakenävät
vat,
ä ja
mia
tyisi
alunen
isiin
Siiojen
täyeen
nen

rjesestäaan
joshlia,
ojen
nen

7

Keski-Espoon Sanomat

9

Keski-Espoon Sanomat

KAUKLAHTI
KAUKLAHTI

/^ EEP/Ed/
OlPP|OOlMDWDLGROOD

Sari Mäki
KooDee
Espoo
kd.fi

:KshK^dϭϵϵϬ



dĂƌũŽĂŵŵĞŝƐćŶŶƂŝŶƚŝƉĂůǀĞůƵĂ</<EdzzWW/^/>>:
Ͳ<K<K/^/>>ƚĂůŽǇŚƚŝƂŝůůĞƐƉŽŽƐƐĂũĂůćŚŝŬƵŶŶŝƐƐĂϮϱ
ǀƵŽĚĞŶŬŽŬĞŵƵŬƐĞůůĂ͘
,ŽŝĚĂŵŵĞZhd/^>>DDdd/d/K>>
ŬŽƌũĂƵƐƌĂŬĞŶƚĂŵŝƐŚĂŶŬŬĞĞƚ͕ϭͲũĂϭϬͲǀƵŽƚŝƐǀĂƐƚƵƵͲ
ƚĂƌŬĂƐƚƵŬƐĞƚ͕ŬŝƌũĂŶƉŝĚŽŶũĂǇŚƚŝƂŶƉĞƌƵƐŚĂůůŝŶŶŽŶ
ʹ/EK^<<E:z,d/PEWZ,<^/͘
<ćǇƚƂƐƐćŵŵĞŽŶ^ƵŽŵĞŶŬĂƚƚĂǀŝŶŝƐćŶŶƂŝŶƚŝŽŚũĞůŵŝƐƚŽ
&/s>/ƐĞŬćƚŝĞƚĞŶŬŝŶW ds :^/<^W>s>hͲ
,E</EE,E</>P<hEd͘dŽĚŝƐƚƵƐƚŝůĂƵŬƐĞƚũĂ
ŵƵƵƚƚŽŝůŵŽŝƚƵŬƐĞƚŚŽŝƚƵǀĂƚŵƵƚŬĂƚƚŽŵĂƐƚŝ
sZ<<K^/sh:EŬĂƵƚƚĂ͘
WĂůǀĞůĞŵŵĞƚĞŝƚćsĂŶŚĂŶ<ĂƵŬůĂŚĚĞŶƐǇĚćŵĞƐƐć͕,ĂůŵĞĞŶůĞŝƉŽŵŽŶ
ƌĂŬĞŶŶƵŬƐĞƐƐĂ͘
zƌŝƚǇŬƐĞŵŵĞŽŶ/^ͲĂƵŬƚŽƌŝƐŽŝƚƵ͘


/ƐćŶŶƂŝŶƚŝdĂŝƉĂůĞŝũĂKǇ
ŵŝů,ĂůŵĞĞŶƚŝĞϭ͕ϬϮϳϴϬƐƉŽŽ
Ɖ͘ϬϵϴϭϬϬϮϬ
ƚĂŝƉĂůĞΛŬŽůƵŵďƵƐ͘Ĩŝ

kohti keskiaikaista Riguewihrin kylää. Tätä kylää pidetään
Elsassin viinialueen helmenä,
koska se on säilynyt eri sotien
hävityksiltä ja esittäytyy suurin
piirtein samanlaisena kuin se
oli 1500-luvulla. Kylä on ainoa,
joka on säilynyt alkuperäisessä asussaan vuosisatojen ajan.
Saimme ihailla varsinaisia postikorttimaisemia kylässä kävellessämme.
Teksti: Pirkko Sillanpää
Perjantaina olikin sitten
Kuva: Espoon Keskuksen
kotiinlähdön aika. Ennen koHammaslääkärit

tiinlähtöä tutustuimme Unterlinden museoon ja Mathias Grunewaldin - erään 1400
luvun merkittävän taiteilijan
mestariteokseen, Isenheimin
alttaritauluun. Alsacilaisen, hapankaalipedille laitetun sianlihaa ja makkaroita sisältävän
lounaan jälkeen bussi suuntasi
kohti Frankfurtia, josta lensimme sinivalkoisin siivin kotiin.
Matka oli kaikin puolin onnistunut ja matkanjärjestäjälle kiitokset.
■

tuntuu kuitenkin asukkaasta
epäselvältä, epäoikeudenmukaiselta ja on kallista. Yhdessä
asiassa asukkaat ovat jo superasiantuntijoita, nimittäin vapaaehtoistyössä! He ihmettelevät,
miksei kaupunki hyödynnä
paremmin asukkaiden vapaaehtoistyön voimaa. Asukkaat
järjestäisivät asiat siten, että
kaupunki ottaisi vastuun sekä
rakenteista että hallinnosta ja
mahdollistaisi näin asukkaiden
todellisen vapaaehtoistyön tekeminen. Heistä olisi mukavaa
saada joskus tunnustusta siitä
ilmaisen linja-autolipun, lounaan tai elokuvalipun muodossa.
Asukkailla on monipuolista
tietoa alueen ongelmallisina
pidetyistä asioista, kuten monikulttuurisuudesta ja nuorten
tilanteesta. Vastuuta halutaan
kantaa erityisesti maahanmuuttajanuorista ja –naisista, joiden
syrjäytymisen ehkäisemiseksi
he haluaisivat toimia. Heidän

mukaansa maahanmuuttajat
tulisi saada osallistumaan ja
mukaan vaikuttamaan yhteisiin asioihin. Asukkailla on ideoita esim. kielitandemista, jossa
kaikki oppisivat toistensa kieliä.
Näin vieraskieliset oppisivat
suomen kieltä ja työllistyminen
helpottuisi.
Asukkaat toivoivat, että
päättäjät muistavat alueen,
kun yhteisiä resursseja jaetaan
ja olisivat alueen asialla muutenkin.
Välittävät Valittavat Verkostot -hanke teki vuosina
2013-15 Espoon keskuksen
alueella tutkimushaastatteluja alueen toimijoille yhteensä
96 kpl, joista asukkaiden osuus
oli 32. Hanketta koordinoi
Laurea –ammattikorkeakoulu
ja sen yhtenä tarkoituksena oli
tutkia ja kehittää asukkaiden
osallisuutta Espoon keskuksen
alueen kehittämisessä.
■

sarimaki.puheenvuoro.uusisuomi.fi

Seuraava
Keski-Espoon
Sanomat
ilmestyy
21.05.2017

Espoon Keskuksen
Hammaslääkärit 33 vuotta
Espoon keskuksessa
Espoon Keskuksen Hammaslääkärit
perustettiin
vuonna 1983. Yritys aloitti
toimintansa 1.1.1984 uusissa
tiloissa osoitteessa Espoonkatu 11 A 2 ja toimii samassa
osoitteessa edelleenkin. Kirsi
Jakobsson on yrityksen perustajajäsen ja hän kertoi, että
alueella oli vielä 1980-luvun
alkupuolella vähän taloja.
Vastaanoton ikkunoista näkyi asemalle saakka. Camilla
Schröder edustaa nuorta verta tuoreempana osakkaana.
Muina
hammaslääkäreinä
työskentelevät Stina Hirvonen ja Patrik Saarikoski. Minna Hokkanen on äitiyslomalla
vielä tämän kevään. Hammaslääkärikeskuksen
suuhygienisti on Ulla Rahunen.
Suukirurgina toimii erikoishammaslääkäri Harri Vaalas,
jonka kanssa tehdään mm.
implanttihoitoja.
Camilla ja Kirsi kertoivat
lääkärikeskuksen toiminnasta, varustustasosta ja potilaista. Yritys on ketterä ja uudistuksiin tartutaan nopeasti.
Se on itsenäinen hammaslääkäriketjuihin kuulumaton
vastaanotto.
Varustetaso

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











on hyvä, mikä on nähtävissä hammaslääkärikeskuksen
yleisilmeessä. Käytössä ovat
esimerkiksi uudet nykyaikaiset hammashoitolaitteet ja
tasokkaat röntgenlaitteet.
Hammaslääkärikeskuksessa on myös laitteisto, jonka
avulla voidaan tehdä keramiapaikkoja ja valmistaa laminaatteja eli ohuita posliinikerroksia hampaisiin. Tämä
Cerec-tekniikka (tietokoneohjattu 3D-järjestelmä, CAD/
CAM – tekniikka) on ollut
käytössä nelisen vuotta. Keramia on biologinen materiaali,
josta saadaan muovipaikkoja
huomattavasti kestävämpiä
ja esteettisempiä paikkoja ja
hampaita.
Hammaslääkärikeskuksessa tehdään monipuolisesti
perushoitoja ja protetiikkaa
sekä erikoistasoista suukirurgiaa.
Keskustelussa painotettiin,
että potilaan aito kohtaaminen ja kuunteleminen ovat
hammaslääkärikeskuksessa
aina olleet tärkeintä. Potilaan
turvalliseen hoitoon ja miellyttävään hammaslääkärikokemukseen on aina panos-





tettu. Hammaslääkärituolit ja
muu välineistö ovat kehittyneet paljon vuosikymmenten
varrella. Tärkeä tavoite on,
ettei potilas kokisi hammaslääkärikäyntiä pelottavana
vaan, että hän ymmärtäisi
suun terveydestä huolehtimisen olevan tiimityötä. Tiimiin kuuluvat potilas, hammaslääkäri ja suuhygienisti.
Hammashoidossa on erittäin
tärkeätä ottaa huomioon
paitsi suun terveys myös potilaan koko yleisterveydentila. Kun hammaslääkäri tuntee potilaansa ja tämä käy
säännöllisesti tarkastuksissa
ja hoidossa, vältytään turhilta toimenpiteiltä ja pystytään tekemään yksilöllisesti
parhaita hoitoratkaisuja. On
siis potilaan etu, että hänellä
on ns. oma hammaslääkäri.
Osalla potilaista onkin vuosia
kestänyt pitkä hoitosuhde ja
useampikin sukupolvi käy hoidossa. Potilaat ovat sekä lähialueelta että kauempaakin.
Espoon Keskuksen Hammaslääkäreillä on omat kotisivut ja Facebook-status. Ajanvarauksen voi hoitaa myös
sähköisesti.
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SUOMI 100 NÄKYY KESKI-ESPOOSSA
Suvelan valolinna

Teksti: Mirja Holste
Tänä vuonna Suomi 100
on näkynyt jo ja näkyy vielä
monella tavoin eri puolilla
Espoota. Tässä Keski-Espoon
menneitä ja tulevia tapahtumia.

Tammikuun 21. päivän
iltana klo 19–21 nähtiin
Keski-Espoossa komea valotaideteos, valolinna Kirstintie
6-8:ssa. Tuolloin kerrostalon
ikkunoissa loistivat värikkäät
valot, kuvat ja videot, jotka
talon asukkaat olivat itse valinneet. Kyseessä oli taiteilija
Anne Roinisen ja talon asukkaiden yhdessä toteuttama
taideteos.
Tapahtuma oli Espoossa ensimmäinen valolinna. Samantapaisia toteutetaan Roinisen
johdolla myös muissa Espoon
kaupunkikeskuksissa

Kuva: Niko Riepponen

100 penkkiä, 100 paikkaa, 100 tarinaa
Viime vuoden aikana espoolaiset saattoivat ehdottaa, minne he haluaisivat sijoitettavaksi penkin. Tätä varten Espoon
kaupungin sivuilla oli kartta-alusta, jonne saattoi sijoittaa ehdotuksensa ja sitten kirjoittaa penkkeihin ja paikkaan liittyviä
omia tarinoitaan, jotka liittyivät johonkin tiettyyn penkkiin.
Ympäristömuotoilija Niko Riepponen Espoon kaupunkitekniikan keskuksesta kertoo, että penkkejä valmistetaan parhaillaan. Aikanaan ne sijoitetaan paikalleen. Kuhunkin penkkiin
liittyvät tarinatkin ovat jo tallessa. Aluksi ne löytyvät ainakin
kirjallisina espoo.fi -sivuilta. Lisääkin voi tarinoita kirjoitella
vaikkapa penkillä istuessaan ja inspiroituessaan muistelemaan.
Paraikaa Niko Riepposen mukaan myös mietitään, voisiko
tarinat saada myös kuunneltaviksi penkillä istuessaan. Asia
selviää aikanaan.

Sunan koulun kuoro
Tapiola-salissa
Espoolaiset koulut ideoivat usein jo syyslukukaudella 2016, miten juhlistaisivat
Suomi 100 -vuotta. Niin myös
Sunan koulu. Rehtori Sebastian Kotonen kertoo, että
tuolloin syntyi ajatus, että
koulu järjestää juhlavuoden
kunniaksi esikoululaisille ja
koulujen 1-4 -luokkalaisille
yhteisen konsertin, jossa Sunan koulun kuoro ja poliisin
Nalle-orkesteri
esiintyvät.
Teemaksi valittiin turvallisuus
liikenteessä ja koulukiusaamiseen ehkäiseminen. Tämä sopi myös poliisille, joten asiaa
alettiin valmistella. Mahdollisesti asiasta kiinnostuneille
esikouluille ja peruskouluille
lähetettiin tieto ja kysely asiasta. Konsertin nimeksi tuli
Kutsu poliisi 112.
Koulut innostuivat asiasta
ja ilmoituksia tuli vuorokaudessa niin paljon, että konsertteja päätettiin järjestää
kaksi. Sunan koulun juhlasalikaan ei riittänyt, joten päädyttiin tiedustelemaan tiloja
Tapiolan kulttuurikeskuksesta. Sekin onnistui ja kaikille
sopiva päivä löytyi – 1.2.2017.
Helmikuun ensimmäisenä
päivänä kulttuurikeskuksen
eteen tuli espoolaisia pikkukoululaisia busseilla, tilausbusseilla ja jalan ennätysmäärä.Kahdessa konsertissa
oli yhteenlaskettuna esikoululaisia, valmistavan luokan
oppilaita ja koululaisia salin
täydeltä, kummassakin konsertissa, yhteensä yli 1300.
Huikea määrä! Tapiola-sali oli
kummallakin kerralla täynnä,

ensimmäisessä konsertissa aina ”piippuhyllyjä” myöten.
Ensimmäisen
konsertin
avasi kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä, toisessa konsertissa tilaisuuden avaajana oli
apulaispoliisipäällikkö Jarmo
Pitkämäki. Konsertin alkuohjelmaan kuului myös Espoon
Suomi 100 -juhlavideo. Musiikin ja ilon kautta laulaen
ja leikkien yhdessä kuultiin
myös tärkeitä liikenneasioita
konsertin teeman mukaisesti. Yhdessä päätettiin, että
noudatetaan liikennesääntö-

jä eikä kiusata ketään. Ehkä
syksyllä saadaan jatkoa.
Sebastian Kotonen kiittää
myös Keski- ja Pohjois-Espoon
perusopetuksen aluepäällikköä, joka etsi ja löysi lastenja nuorten hyvinvointibudjetista rahoitustukea konsertin
järjestämisen tueksi.
Espoon Suomi 100-juhlavideon löydät Espoon kaupungin sivuilta. Musiikin videoon
on säveltänyt Timo Forsström
ja kuvaus on Espoo Suomi 100
projektikoordinaattori Saara
Vanhalan toteuttama.

KannuKino on myös mukana
juhlavuodessa
KannuKinon ohjelmistossa näkyy myös Suomi 100 -juhlavuosi teemana Suomen tarina elokuvan kertomana. Tämän
teeman elokuvia on jo ollut, mutta lisää löytyy maaliskuun
ohjelmistosta. Suoraan ohjelmistoon pääset myös Keski-Espoo
-seuran sivuilta http://www.keskiespooseura.fi.

Kuva: Säännöstelykortti

Pula-ajan kahvila Entressen kirjastossa
Tuomarilan Martat pitävät pula-ajan kahvilaa maaliskuussa Entressen
kirjastossa torstaina 23.3. klo 15–17 ja Kannu-Kinossa 30.3. kahden eri
näytöksen yhteydessä.
Tilaisuudessa on mahdollisuus maistella pula-ajan leivonnaisia ja korvikekahvia. Entrerssessä on luvassa myös hanurimusiikkia.
Kuvassa olevaa säännöstelykorttia et kuitenkaan tarvitse, eurot kelpaavat Marttojen kahvilassa.

Mikä pula-aika?
Maamme historiassa sodan ja pulan vuodet sijoittuvat viime sodan
vuosiin. Silloin kaikesta oli pulaa ja kaupoista monia elintarvikkeita sai
ostaa vain rajoitetusti. Pula-aikana ihmisillä piti kauppaan mennessään
olla rahan lisäksi ostokortti, josta kauppias leikkasi tarpeellisen määrän
kuponkeja. Ne hän joutui liimaamaan paperille ja tilittämään kansanhuoltotoimikunnalle. Ilman korttia ei saanut myydä. Pahimpana pula-aikana
miltei kaikki oli kortilla.
Suomalaiset olivat silloinkin kekseliäitä. Kahvia teki mieli, mutta silloin
harvoin, kun sitä kortilla sai, hinta oli varsin korkea. Kun kahvihammasta
alkoi kolottaa, keksittiin oikean kahvin sijalle korvikekahvi. Sitä nyt on
tarjolla Tuomarilan Marttojen tilaisuudessa.Kahvin säännöstely päättyi
vasta 1954.
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Elias Lönnrot - säikeet
Suomen itsenäisyyteen
ja olisi kuunnellut Piekan ilmiömäistä
esitystä vielä toisenkin tunnin. Seuraavassa pieni osa hänen esityksensä keskeisestä sisällöstä.

Suomi, suomalaisuus ja
suomalainen

Teksti ja kuva:
Tuula Nordström, sihteeri
Espoon kansalliset seniorit
Espoon kansallisten senioreiden
lähtölaukaus juhlavuoteen 10.1.2017
oli omistettu Elias Lönnrotille miehelle, jota ei ole mahdollista ohittaa juhlittaessa 100-vuotiasta Suomea.

Kaksi miestä
Sammatista
Elias Lönnrot syntyi Sammatissa
vuonna 1802 aikana, jolloin rakennettiin oraalla olevat käsitteet Suomi, suomalaisuus ja suomalainen.
Lönnrot opiskeli Turussa yliopistossa
samanaikaisesti J.V. Snellmannin ja
J.L. Runebergin kanssa. He elinikäiset
ystävät rakensivat kukin omalla tieto
- taidollaan suomalaisuuden keskeistä sisältöä. Lönnrot toimi lääkärinä
Kajaanissa parikymmentä vuotta.
Siellä ollessaan hän työsti Kalevalan
ensimmäisen painoksen, teki useita
runonkeruumatkoja ja toimi kansanvalistajana. Kajaanista hän siirtyi Helsinkiin ja otti vastaan suomen kielen
professuurin. Eläkkeelle jäätyään hän
palasi Sammattiin, perusti sinne kansakoulun ja kirjaston sekä teki SuomiRuotsi sanakirjan.
Henkilö, joka johdatti meidät Suomen historiaan ja Elias Lönnrotin
jalanjäljille, on Risto Piekka. Hänen
synnyinpaikkansa on myös Sammatti.
Hänet tunnetaan Sammatti-seuran ja
Paikkarin torpan tuen puheenjohtajana sekä AKAVAn emerituspuheenjohtajana. Hän toimii vapaaehtoisena
Paikkarin torpan oppaana ja viettää
lomansa Sammatissa. Hänen tietomääränsä Suomen historiasta ja Lönnrotista on vertaansa vailla. Yli satapäinen osanottajajoukko oli haltioissaan

Nämä jokaiselle suomalaiselle tutut
käsitteet rakennettiin 1800-luvulla.
Sanat ja niiden sisältö piti rakentaa.
Maantieteelliset rajat piti rakentaa.
Suomi oli ollut osa Ruotsia ja hävityn
Suomen sodan jälkeen vuonna 1809
Ruotsi luopui itäisestä osastaan (kokonaisuutta nimeltä Suomi ei tuolloin
ollut). Suomesta tuli autonominen Venäjän suuriruhtinaskunta.
Kansallisen valtion synty edellytti,
että taloudelliset, yhteiskunnalliset
ja sivistykselliset toimintaedellytykset piti rakentaa. Jokaisella maalla on
oltava oma historiansa. Suomella sitä
ei ollut. Yhteistä kieltä ei myöskään
ollut. Kalevala sisälsi Suomen muinaishistorian. Lönnrot teki keräämistään
runoista johdonmukaisen kokonaisuuden ”eepoksen”. Suomi sai oman
historian. Sitä ennen oli vain Ruotsin
tai Ruotsi-Suomen historia. Kalevalasta tuli maailmanlaajuisesti tunnettu.
Se on tällä hetkellä käännetty yli 60
kielelle. Kalevala innoitti mm. Jean
Sibeliusta, Albert Edelfeltiä, Pekka
Halosta,
Akseli Gallen-Kallelaa ja
Venny Soldan-Brofeltiä ja loi pohjaa
suomalaiselle kulttuurille.

Suomen kieli
Elias Lönnrot oli kielitieteilijä, kielentutkija, lehtimies ja kansanvalistaja.
Hän oli suomen kirjakielen toinen isä.
Hän loi käytännössä nykyisen suomen
kielen. Hänen tekemässään suomalaisruotsalaisessa sanakirjassa oli 200 000
sanaa kun Mikael Agricolan aikaisessa
suomen kielessä 1500-luvulla oli arviolta 5000–8000 sanaa.
Elias Lönnrot keksi sanan itsenäisyys. Myös yhteiskunnan keskeiset
sanat, kuten itsenäinen, ihmisarvo,
kansallisuus, kirjallisuus, pöytäkirja,
sivistys, sopimus, tasavalta ja äänioikeus ovat häneltä peräisin. Tuttuja
sanoja ja käsitteitä, mutta jonkun ne
oli keksittävä. Elias Lönnrotin merkitys
itsenäisyyden säikeiden rakentamisessa on keskeinen.

Kuntavaalit 9.4.2017

RAKAS ESPOON KESKUKSEMME!
TUU JA JUTUTA ESPOON
KESKUKSEN KÄRKIEHDOKKAITA!
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TERVETULOA
KESKUSTELUTILAISUUTEEN
MA 3.4. KLO 18.00
ENTRESSEN KIRJASTOON!

HUOLTOTARJOUKSET
Kausihuolto ja öljyhuolto ovat tarkoitettu erityisesti hieman vanhempiin
autoihin perushuolloksi, mutta sopivat myös välihuolloksi uudemmille
autoille normaalien määräaikaishuoltojen välille.

Kausihuolto 149€:

Öljyhuolto 99€:

Moottoriöljyn (max. 5 l ) ja
suodattimen sekä vaihtotyön.
Raitisilmansuodattimen
ja vaihtotyön.

Moottoriöljyn (max. 5 l ) ja
suodattimen sekä vaihtotyön.
Huoltovalon nollaus
(vm. 2011 ja vanhemmat).

Huoltovalon nollaus
(vm. 2011 ja vanhemmat).
Jarrujen, alustan, valojen ym.
tarkastuksia 23 kohdan verran!

11 kohdan
peruskuntotarkastus.

Meiltä uudet renkaat edullisesti!
Varastossa olevat talvirenkaat poistomyynnissä erikoishinnoin!
Tee kaupat kesärenkaista nyt ja tuo vanhat pyörät meille. Asennamme
uudet renkaat valmiiksi ja allevaihto kelien salliessa. Näin saat kesärenkaisiin
erikoisalennuksen! Tarjous voimassa 31.3.2017 saakka.

RAHOITUSMAHDOLLISUUS

3kk

korotonta
ja kulutonta
maksuaikaa!
Kampanja voimassa 1.3.–31.5.2017.
Edellyttää hyväksyttyä luottopäätöstä.

AJANVARAUS 24/7

Help
p
tulla o
!

Varaa aika
24/7 netistä

www.ah-auto.fi

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

Kansallinen Lastenliitto – Espoon aluejärjestö ry:n kesän 2017
lasten päiväleirien ilmoittautuminen käynnistyy 1.2.
Kansallinen Lastenliitto – Espoon aluejärjestö ry:nkesän 2017 lasten päiväleirien ilmoittautuminen käynnistyy keskiviikkona 1.2.2017 klo 13:00. Espoon
Lastenliitto järjestää kouluikäisille lapsille ja nuorille viikon mittaisia päiväleirejä Leppävaarassa, Tapiolassa, Mankkaalla, Westendissä, Kauklahdessa, Karakalliossa, Mikkelässä, Espoon keskuksessa ja Suurpellossa. Leiriteemoja ovat
muun muassa koiraleirit, kokkileirit, taidepainotteiset leirit sekä pähkähullun
professorin tiedeleirit. Leiriviikkoja on tarjolla yhteensä 34 kesäkuun aikana
ja leireille odotetaan yli 500 osallistujaa. Leirien hinnat ovat 85 € – 110 €/viikko
riippuen leirin teemasta.
Espoon Lastenliitto on Espoon alueella toimiva voittoa tavoittelematon lapsi- ja varhaisnuorisojärjestö, joka järjestää toimintaa lapsille, nuorille ja lapsiperheille. Toiminnallamme haluamme tukea turvallista lapsuutta ja onnellista
vanhemmuutta. Toimintamuotojamme ovat leirit, kerhot, tapahtumat, kurssit
sekä lakisääteinen koululaisten iltapäivätoiminta.
Tarkemmat leiriteemat sekä ilmoittautuminen löytyvät osoitteesta: www.
lastenliitto.fi/yhdistykset/espoo.
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Suomenkielisen opetuksen
tilankäyttösuunnitelma 2017 – 2026
Kirkkojärven koulu

*8/2017 Karhusuon koulun 1. vaihe valmistuu ja väistö Lagstadiin päättyy
*6/2017-12/2018 Kirstin koulun peruskorjaus, siirtokoulutilat pihalla
*1/2019-6/2020 Tuomarilan koulun peruskorjaus, väistö Kirstin siirtokoulutilat
*8/2020 alueen yläkoulutilat loppuvat, Lagstadin vapaa kapasiteetti tai siirtokoulutilat
*6/2018 Hansakallion ja Espoon yhteislyseon kouluista yhtenäinen peruskoulu
*1/2020–6/2021 Mikkelän koulun peruskorjaus tai uudisrakennus Kyytimäkeen, väistö ratkaisematta
6/2021-6/2023 Karhusuon koulukeskuksen yläkoulu
1/2024-6/2025 Sunan koulun peruskorjaus ja laajennus
*6/2025 alueen yläkoulutilat loppuvat jälleen, Lagstadin vapaa kapasiteetti tai siirtokoulutilat,
huom Karhusuo, Keski-Espoon koulun yläkoulu päätettiin vuonna 2010 lakkauttaa säästösyistä
*Hösmärinpuiston koulun ja varhaiskasvatuksen tilojen uudelleen pohdinta *yksikkökokojen
kasvattaminen
*Saarnilaakson koulun peruskorjaus ja laajennus investointikauden ulkopuolella

Keski-Espoo 45 vuotta osana
kaupunkia - 1970-luvulta
nykypäivään
Keski-Espoo -seuran kolmas julkaisu, ”Keski-Espoo 45 vuotta osana kaupunkia - 1970-luvulta
nykypäivään” on aihealueeltaan laajin seuran julkaisuista. Mukana on artikkeleita 25 kirjoittajalta. Kirjassa on runsaasti kuvia Keski-Espoon alueelta ja sivumäärä on 245.
Historiikissa on esitelty Keski-Espoo – seuran oma 25 toimintavuoden historia. Kirjassa on
käsitelty monipuolisesti Keski-Espoon alueella tapahtunutta kehitystä. Mukana ovat kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus, väestökehitys, viheralueiden rakentaminen ja liikenne. Kunnallisesta
rakentamisesta on otettu mukaan alueen koulut, päiväkodit ja sairaalat, liikuntatilat sekä
kirjastot. Seurakunnan rakennukset on myös esitelty monipuolisesti. Mukana on myös alueen
kaupallisten palveluiden kehitys ostoskeskuksineen. Kirjaan on otettu mukaan useita eri-ikäisiä
ja erilaisia alueella toimivia yhdistyksiä. Lisäksi mukana on muutamia henkilöhaastatteluja.
Alueen nimistöstä ja kaupunkipoluista on myös artikkelit.
Kirja on saatavilla alla mainituissa myyntipisteissä ja sitä voi tiedustella johtokunnan jäseniltä.
Osta ja tutustu Keski-Espoon rikkaaseen historiaan ja kehitykseen 1970-luvulta nykypäivään.

Teksti: Seppo Holste
Kuvat: Peter Vihra
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta käsitteli kokouksessaan 25.01.2017 §3 (jätetty
pöydälle 20.1.2016) Suomenkielisen opetuksen tilankäyttösuunnitelmaa vuosille 2017
- 2026. Asia on ilmeisen työläs, sillä suunnitelma oli edellisen kerran lautakunnan käsittelyssä 20.12.2016 , jolloin
se jätettiin pöydälle ja niin se
jätettiin pöydälle myös kokouksessa 25.01.2017. Aineistossa on maininta, että 1.12.2016
on valmistunut tilankäyttöselvitys.
Tilankäyttösuunnitelma on
kokonaistarkastelu siitä, miten suomenkielisen opetuksen tiloja on tarkoitus käyttää
ja kehittää seuraavien kymmenen vuoden aikana. Suunnitelman avulla on tarkoitus
turvata kuntalaisille laadukkaat koulupalvelut kustannustehokkaasti. Tavoitteena
on, että tilat ovat tehokkaassa käytössä ja ne mahdollistavat opetussuunnitelmien
laadukkaan toteuttamisen ja
ovat terveelliset ja turvalliset.
Lähtökohtina ovat olleet
suomenkielisen opetuksen
käytössä nyt olevat tilat ja niiden käyttöaste, oppilasmäärät, väestöennuste vuosille
2017 – 2026 sekä valtuuston
hyväksymä investointiohjelma samalle kymmenvuotiskaudelle.
Tilankäyttösuunnitelma
on tarkoitettu ohjeelliseksi
suunnitelmaksi, jota päivitetään vuosittain. Kutakin kouluyksikköä koskevat ratkai-

sut päätetään lautakunnassa
erikseen tai sopivina kokonaisuuksina.
Perusopetuksen tilatarkastelu on tehty oppilasalueittain. Perusopetuksen lähipalvelutarve perustuu kullakin
alueella kaupungin tuoreimpaan
väestöennusteeseen
ja tilastotietoon siitä, mikä
osuus kunkin alueen lapsista
on viime vuosina tullut lähikouluun.
Tässä tarkastellaan vain
perusopetuksen tiloja KeskiEspoossa.
Oppilasmäärien
muutos alueella on väestöennusteessa 2016.21 +13,2%
ja 2016-26 +17,3%. Suurin lisäys +47,7% oppilasmäärissä
ennustetaan olevan jaksolla
2016 – 2026 itäisessä Leppävaarassa ja vähenevä muutos
-6,3% Pohjois-Espoossa.
Erityisesti kiinnittää huomiota yläkoulutilojen puute.
Karhusuon koulukeskushanke
ei tuo pitkäaikaista ratkaisua
tilanteeseen, kun jo ennen
yläkouluosan valmistumista
ja pian sen jälkeen joudutaan
tilapäisratkaisuihin. Jo KeskiEspoon koulun yläkoulun lakkauttamisen yhteydessä tiedettiin, että yläkoulutilojen
tarve tulee piankin ratkaistavaksi. Tilankäyttösuunnitelma ja kymmenvuotiskauden
investointiohjelma eivät tuo
pitkäkestoista ratkaisua ongelmaan.
http://espoo04.hosting.
documenta.fi/cgi/DREQUEST.
PHP? page=meeting_frames

Kirstin siirtokoulun pääty
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KEVÄTRIENTOJA
Talomuseo Glims
Osoite: Glimsintie 1,
02740 Espoo
09 81627337,
kaupunginmuseo(at)espoo.fi
avoinna:
ti-pe 10-16, su 11-16
Tule tutustumaan entisajan
pääsiäisenviettoon!
Su 26.3.2017 13.00
Työnäytös Talomuseo Glimsissä: Rajasuutari saapuu
Glimsiin!
Kenkiä korjaava rajasuutari
kertoo entisajan jalkineista
ja niiden hoidosta.
Ke 29.3.2017 13.00
Työnäytös Talomuseo Glimsissä: väännetään rautalangasta
Työnäytöksessä tehdään
rautalangasta katiska.
Su 2.4.2017 13.00
Työpaja Talomuseo Glimsissä: harjoitellaan neulakinnastekniikkaa
Työpajassa opetellaan neulakinnastekniikan alkeita.
Ke 5.4.2017 13.00
Työpaja Talomuseo Glimsissä: pääsiäisaskartelua
Työpajassa askarrellaan pääsiäiskoristeita.
Su 9.4.2017 13.00
Opastus Talomuseo Glimsissä: Pääsiäisenviettoa
entisaikaan
Opastuksella kerrotaan vanhoista pääsiäisperinteistä ja
-tavoista.

Ke 12.4.2017 14.00
Opastus Talomuseo Glimsissä: Pääsiäisenviettoa
entisaikaan
Opastuksella kerrotaan vanhoista pääsiäisperinteistä ja
-tavoista.
To 13.4.2017 10.00
Toiminnallinen opastus Talomuseo Glimsissä: Kitis Kiira
metsään!
Toiminnallisella opastuksella ajetaan paha kiira pois
pihapiiristä.
Su 16.4.2017 13.00
Työpaja Talomuseo Glimsissä: munien maalausta
Työpajassa maalataan pääsiäismunia.
Ke 19.4.2017 13.00
Työnäytös Talomuseo Glimsissä: Rajasuutari saapuu
Glimsiin!
Kenkiä korjaava rajasuutari
kertoo entisajan jalkineista
ja niiden hoidosta.
Su 23.4.2017 13.00
Työnäytös Talomuseo Glimsissä: kudotaan lautanauhaa
Työnäytöksessä kudotaan
lautanauhaa.
Ke 26.4.2017 13.00
Työnäytös Talomuseo Glimsissä: väännetään rautalangasta
Työnäytöksessä tehdään
rautalangasta katiska.
Su 30.4.2017 13.00
Työnäytös Talomuseo Glimsissä: viitelöintiä
Työnäytöksessä tehdään
nauhaa viitelöimällä.

KAMU, Espoon kaupunginmuseo
osoite: WeeGee -talo, Ahertajantie 5, Tapiola
Yhteystiedot: 09 81657052
Verkko-osoite: http:/www.espoonkaupunginmuseo

Senioreitten historialliset iltapäivät
keväällä 2017
22.3. Keskiaikainen kylä paljastui - arkeologiset
tutkimukset Mankbyssä. Museolehtori Ulrika Rosendahl.
29.3. Meren ehdoilla - elämää Pentalan saaressa.
Projektitutkija Nina Talvela.
5.4. Lekens yrsel i Esbo. Utelekar i en stad i förändring. Museo-opas Magnus Rask, Lelumuseo
Hevosenkenkä. Kaksikielinen keskustelu.
19.4. Isovanhemman kanssa Aikamatkalle - Ideoita
ja välineitä sukupolvien väliseen vuorovaikutukseen.
Aikamatkalla -hankkeen projektipäällikkö Liisa
Lauerma.
26.4. Voiko museokäynti yhdistää sukupolvia? Pohdintoja talomuseo Glimsin näyttelyuudistuksista.
Näyttelypäällikkö Carina Jaatinen.

Varaslähtö vihreään
kevääseen
25.-26.3.
Kiinteistömaailman Kodinvaihtajan Superviikonloppu saa välittäjämme liikkeelle,
kun esittelemme tuona viikonloppuna tuhansia koteja ympäri Suomea.
Upeita koteja, kivoja asuntoja, järkeviä koteja perheille, tilaihmeitä, löytöjä,
helmiä ja harvoin tarjolla olevia. Kaikki tämä tehokkaasti yhden viikonlopun
aikana!
Hyppää mukaan vihreään aaltoon ja anna meidän välittää. Näkyvyys on taattu ja
liikkeellä sankka joukko ihmisiä, kelle asunnon vaihto on ajankohtainen.
Kiinteistömaailma CENTER | Keski-Espoon Asunnot Oy LKV
Tuomarilantie 19, 02760 Espoo
044 402 1660
center@kiinteistomaailma.fi

Lasin aika, Kauklahden lasitehtaan
tuotteita 3.9.2017 saakka
Näyttelyssä mukana myös lasinkeräilijöiden oma vitriini!
Lasilauantai 20.5.2017 klo 12-14, lasiesineiden tunnistusta. Tutkija Hannele
Viilomaa Suomen lasimuseosta ja kokoelmapäällikkö Pirkko Sillanpää Espoon
kaupunginmuseosta tunnistavat lasia.

Pro Espoonjoki ry
järjestää kaksi Suomi100-luontoteemaan liittyvää tapahtumaa:
la 20.5. luontoretki Glimsinjoen alueella ja la 17.6. ilta- ja yöretki
Bodomin ja Matalajärven alueella. Retkillä havainnoidaan
yölaulajia ja lepakoita. Lisätietoja: www.proespoonjoki.fi.
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Hyödynnä asuntovarallisuutesi
Aktian Käänteisellä
asuntolainalla

Unelmat
toteen vaikka
heti!

Onko suurin osa varallisuudestasi kiinni asunnossasi? Käänteisellä asuntolainalla rahoitat asuntosi tulevat remontit, matkustelut
tai jonkun suuremman asian hankinnan. Käänteinen asuntolaina on ratkaisu sinulle myös silloin kun haluat toteuttaa unelmiasi.
Ja jos olet muuttamassa pienempään asuntoon tulevaisuudessa, mutta et halua vielä myydä nykyistä asuntoasi, voit ottaa lainaa
nykyistä asuntoasi vastaan ja maksaa lainan pois vasta myöhemmin asunnon myynnin yhteydessä.
Miten se toimii

Kysy lisää käänteisestä asuntolainasta!

•

Sovi kanssamme tapaaminen ja käy asiantuntijamme kanssa läpi henkilökohtainen tilanteesi. Varaa aika puh. 010 247 010.

•
•
•

Sovit Aktia Pankin kanssa 10 vuoden lainasta, jonka vakuutena asuntosi
toimii.
Lainaa voi saada n. 50 % asuntosi reaaliarvosta.
Asunto toimii vakuutena ja omistus säilyy itsellä.
Maksat käänteisestä asuntolainastasi laina-aikana ainoastaan korot.

Tervetuloa!

Lainan ehdoista sovitaan henkilökohtaisesti. Käänteisen asuntolainan myöntäminen edellyttää normaalia luottopäätösmenettelyä. Luottopäätöksen tekemistä varten Aktia Pankki tarkistaa
asiakkaiden henkilöluottotiedot Suomen Asiakastieto Oy:stä.
Puhelujen hinnat 0102-alkuisiin numeroihin 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min.

Aktia Pankki Oyj, Espoon Keskusta
Kamreerintie 5, 02770 Espoo
www.aktia.fi

