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KUTSU VANHA-ESPOON ASUKASFOORUMIIN:

ESPOON KADUT KUNTOON
Keskustelutilaisuus katujen suunnittelusta ja rakentamisesta
keskiviikkona 3.4.2019 kello 18
Espoon valtuustotalon kahviossa, Espoonkatu 5, 02770 Espoo

Monen asemakaavoitetun alueen katujen ja kunnallistekniikan rakentaminen siirtyy vuodesta
toiseen. Kotikadut kuntoon-ohjelmaa venytetään jopa 2040-luvulle.
-

Monilla omakotialueilla on kuoppaiset hiekkatiet ja avo-ojat eikä ole jalkakäytäviä
Uusille kerrostaloalueille tehdään kaikki kerralla kuntoon, mutta vanhoilla pitkään
asutuilla alueilla kadut ovat jääneet kyläteiden tasolle
Kapeat soratiet ovat uhka turvallisuudelle
Tasa-arvo ei toteudu vanhojen ja uusien alueiden välillä
Kotikadut kuntoon-ohjelmassa ei olla pysytty
Tämä epäoikeudenmukaisuus pitäisi pikaisesti korjata, sillä vaikka Länsimetro ja
homekoulujen korjaukset maksavat, on Espoossa muutakin elämää

Tilaisuudessa ovat mukana teknisen lautakunnan puheenjohtaja Simo Grönroos,
kaupunkitekniikan johtaja Harri Tanska sekä investointipäällikkö Petri Vainio.
Asukkaiden, yhdistysten ja yritysten edustajien puheenvuoroja sekä keskustelua

Keski-Espoo -seura pitää sääntömääräisen

KEVÄTKOKOUKSEN
maanantaina 8.4. 2019 klo 18.00
Entressen kirjaston Sinisessä huoneessa,
osoite Siltakatu 11, Espoo
Kokouksen jälkeen käsitellään
ajankohtaisia asioita.

Tilaisuus on maksuton ja avoin kaikille. Kahvitarjoilu klo 17.30. Sydämellisesti tervetuloa!
Asukasfoorumit ovat kaikille avoimia tilaisuuksia. Tavoitteena on, että asukkaat pystyvät yhdessä aktiivisesti osallistumaan oman alueensa kehittämiseen. Asukasfoorumeilla edistetään asukkaiden ja kaupungin vuorovaikutusta.
Lisätietoja asukasfoorumeista ja Espoon kaduista:
http://www.espoo.fi/fi-FI/Asuminen_ja_ymparisto/Asuminen/Asukastoiminta/Asukasfoorumit
https://www.facebook.com/vanhaespoonaf/
http://espooprodfi.oncloudos.com/kokous/2018430755-5-1.PDF
Tilaisuuden järjestää Vanha-Espoon Asukasfoorumin valmisteluryhmä
tilaisuuden pj. Kari Sipilä, p. 040 070 1007, kari.sipila@futureinnovations.fi

Kahvitarjoilu!
Tervetuloa!

2

Keski-Espoon Sanomat

Päätoimittajan terveiset

Keski-Espoo -seuran kuulumiset

Keski-Espoossa
Keski-Espoo -seuran
rakennetaan ja puretaan kuulumisia
Espoon keskuksessa on meneillään useita jo pitkään
suunnittelun alla olleita rakennushankkeita. Suviniityn
alueella on nousemassa useita uusia kerrostaloja. Aluetta on rakennettu pitkään. Ensimmäiset suunnitelmat
Suviniityn rakentamisesta esiteltiin jo 2000-luvun alkuvuosina.
Virastokeskuksen alueen rakentaminen on myös
käynnistynyt. Kaupungintalon läheisyyteen, Kirkkojärventien varrelle on valmistumassa suunnitelman
mukaisesti uusia kerrostaloja. Kaupungintalo on ollut
tyhjillään jo vuodesta 2009 ja odottaa lopullista päätöstä. Tämä alue tulee muuttumaan, kun virastotaloja tullaan purkamaan
ja uusi Espoo-talo joskus rakennetaan. Alueella on myös Sunan navetta, joka
edelleen odottaa remontointia taideyhdistys Sunan käyttöön. Hanke on ollut
vireillä pitkään. Yhdistys menettää näyttelytilansa kun Galleria Espoonsilta
puretaan kuluvan vuoden aikana.
Suvelassa Kirstinharjulla on alkamassa suuri neljän kerrostalon purkaminen
ja niiden tilalle 14 pistetalon rakentaminen Niistä on suunniteltu 5-12 kerroksisia asuintaloja. Ensimmäiset asukkaat joutuvat jättämään kotinsa purkutyön
alta jo maaliskuussa 2019.
Suviniityn ja Virastotalonkorttelin rakentaminen tulee muuttamaan kaupunkikuvaa Espoon keskuksessa merkittävästi lähitulevaisuudessa. Asemakaavoituksen toteutuminen Espoonjoen ja Keskuspuiston osalta tuovat myös
muutoksia perinteissä ympäristössä. Keskuspuiston ja Söderskogin viljelyalueen tuntumaan tehdyt tiesuunnitelmat raskaine meluvalleineen samoin kuin
Espoonjoen rantojen rakentaminen vaativat huolellista ja ympäristöarvoja
kunnioittavaa otetta suunnitteluun.
Espoon keskuksen alueelta puuttuu edelleen lähes kokonaan tilat erilaisten
kulttuuri- ja taidetapahtumien järjestämiselle. Espoon keskus on voimakkaasti
kasvava alue ja tarvitsee kiireesti mahdollisuuden tarjota asukkailleen erilaisia
kulttuurisektorin palveluita. Keski-Espoossa on meneillään kauan odotettu
tekemisen meiniki ja alueen viihtyisyys on lisääntymässä. Saammeko sittenkin
Espoon keskuksesta Helsingin Kallion veroisen monikulttuurisen dynaamisen
kaupunginosan?
Kevätterveisin
Pirkko Sillanpää
päätoimittaja

Keski-Espoo -seura viettää kuluvana vuonna 30-vuotisjuhlaa. Tämä näkyy
vuoden aikana seuran toiminnassa kuten syksyn aikana Entressen kirjastossa
pidettävien luentojen määrässä ja sisällössä sekä Keski-Espoon Sanomien laajuudessa.
Keski-Espoo -seura on tekemässä monipuolista esitettä seuran toiminnasta
30-vuotisen taipaleen innoittamana. Esite tehdään kolmella kielellä, jotta sen
kautta saataisiin tietoa alueesta Keski-Espooseen muuttaville asukkaille. Seura kierrättää eri kohteissa myös vuonna 2018 valmistunutta näyttelyä, joissa
esitellään kolmella kielellä ja kuvien avulla alueen historiaa.
Keski-Espoo -seura on mukana helmikuussa alkaneessa Suomen Kotiseutuliiton kehittämässä ”Kotiseutu kuuluu kaikille” -hankkeessa. Sen tarkoituksena
on saada kaupunginosayhdistykset entistä enemmän mukaan tekemään yhteystyötä eri tahojen kanssa maahanmuuttajien kotouttamisessa. Keski-Espoo
-seura on jo löytänyt Trapesasta henkilön, joka on lupautunut kirjoittamaan artikkeleita englanninkielellä. Seura on mukana Vanha-Espoon Asukasfoorumin
ja Pro Espoonjoen toiminnassa. Seura tekee aktiivisesti yhteistyötä yrittäjien,
Espoon kaupungin ja seurakunnan kanssa.
Juhlavuonnakin on kuitenkin todettava, että Keski-Espoo -seura on edelleen
koditon. Ihanteellista olisi, jos seura voisi saada sellaiset tilat, jossa voitaisiin
pitää toimistoa auki alueen asukkaille. Tämän tyyppistä toimintaa on monilla
seuroilla ollut jo pitkään. Keski-Espoo -seurassa pyritään täyttämään resurssien mukaan niitä toiveita, joita Espoon kaupunki on kolmannelle sektorille
kohdistanut.
Aurinkoista kevättä
Keski-Espoo -seuran johtokunta

KEVÄTTARJOUS 20 €

Tervetuloa
Kauniaisten Kello ja Kulta
Puh. 09 505 0090
Kauppakeskus Granin Galleriakäytävä
02700 Kauniainen
Avoinna: arkisin 10-18 ja la 10-15
Kellojen ja korujen korjaukset ja myynti
• Kulta- ja hopeakorut
• Kalevala Korun uutuudet
• Pöytähopeat juhlakattaukseen
• Kummilahjat
Grankulla Ur och Guld betjänar även på svenska!

Keski-Espoon Sanomat
1/2019
31. vuosikerta
Painosmäärä 32 000 kpl
Seuraavat lehdet ilmestyvät:
19.5.2019 DL 05.05.2019
08.09.2019 DL 25.8.2019
Keski-Espoon asukkaiden yhteinen puolueisiin
sitoutumaton tiedotuslehti
Julkaisija:
Keski-Espoo -seura ry
ISSN 0788- 6128
Sivunvalmistus:
Luova Ratkaisu Oy
040 8216473
marika@luovaratkaisu.fi
Painopaikka:
Lehtisepät Oy

Ilmoitukset:
Ilmoitushinta:
1.20e/pmm + alv.
Tarkemmat tiedot ilmoitusmyyjiltä
Johtokunta/Toimituskunta
Puheenjohtaja/Päätoimittaja:
Pirkko Sillanpää
Blominkuja 6, 02780 Espoo
puh. 050-364 8148 (työ)
044 046 6002 (koti)
pirkko.sillanpaa@espoo.fi
Varapuheenjohtaja/
Myynti- ja markkinointipäällikkö
Kari Räty
p. k. 050-491 3991
kari.t.raty55@gmail.com

Mirja Holste
mirja.holste@netti.fi
045 319 5001
Seppo Holste
seppo.holste@kolumbus.fi
05067301
Jaana Leppäkorpi
p. 040 531 8214
jaana.leppakorpi@kotiportti.fi
Mediavastaava
Peter Vihra
puh. 040-527 5939
peter.vihra@elisanet.fi
Sihteeri:
Sisko Vihra puh. +358 452495 600
sisko.vihra@elisanet.fi

Keski-Espoo -seuran postiosoite:
Blominkuja 6, 02780 Espoo
Keski-Espoo -seuran tili on
Nordea FI82 1428 3000 1807 58
Keski-Espoo -seuran kotisivut:
www.keskiespooseura.fi

Keski-Espoon Sanomat

Voiko mielikuvia
muuttamalla muuttaa
asuinaluetta?
Teksti: Tuija Norlamo
Osallistuva Espoo -ohjelman kirkkojärveläinen virkahenkilö
Mielikuvat vaikuttavat valintoihimme ja ratkaisuihimme niin hyvässä
kuin pahassakin. Mielikuvat syntyvät
siitä, mitä kuulemme, näemme ja
koemme. Miten kuulemamme, näkemämme ja kokemamme meihin
vaikuttaa, on geenien ja ympäristön
yhteisvaikutuksen tulosta ja siksi yksilöllistä ja ainutkertaista. Kyse on siis
siitä, onko puolillaan oleva vesilasi
melkein täynnä vai puolityhjä.
Ihmiset näkevät asiat eri tavoin,
koska katsovat niitä erilaisten kokemusten läpi. Kenkätehdas lähetti kerran kaksi myyntimiestään viidakkoon
katsastamaan markkinoita. Toinen
kommentoi ”Täällä ei kukaan käytä kenkiä, ei siis ole markkinoita” ja
toinen puolestaan ”Täällä ei kukaan
käytä kenkiä, siis valtava potentiaali
markkinoille”.
Kun Länsiväylä pari vuotta sitten
julkaisi HSL:n joukkoliikenteen vaihtopaikkoja tutkineen Solmu-projektin konsulttien kommentteja Espoon
aseman seudusta, ryhdyin tosissani
pohtimaan tätä aihetta. ”Aivan hirveä paikka. Arvioitsijalta pyydettiin
rahaa, tupakkaa, huumeita ja näytettiin takapuolta. Yhdelle pysäkille ei
uskaltanut kävellä laisinkaan kolmesta yrityksestä huolimatta. Pitäisikö tällaisissa paikoissa olla vaihtajille jokin
väylä, johon pääsee vain asianmukaisen lipun omaavat?” Olen käyttänyt
aseman seutua lähestulkoon päivittäin liki 40 vuotta niin joukkoliikenteen kuin muidenkin palvelujen käyttäjänä. Olenko minä siis sokea, tyhmä
vai ymmärtämätön, kun en tunnista
paikkaa tuosta konsultin kuvauksesta.
Onhan se kulahtanut, epäsiisti ja
aika ajoin siellä pyörii sekavasti käyttäytyviä ihmisiä. Olen asunut myös
Kalliossa ja tuo kaikki on totta myös
siellä. Mutta ”luotaantyöntävän” ja
”turvattoman” sijasta Kallio nähdään
eläväisenä ja värikkäänä paikkana,
jonne monet asuntojen korkeasta hintatasosta huolimatta haluavat muuttaa. Aina näin ei ole ollut sielläkään.
Kalliota pidettiin pitkään levottomana paikkana, jossa asui epämääräistä
väkeä. Vuonna 1997 asukkaiden karttamaa Karhupuistoa ryhdyttiin muuttamaan kaupunkilaisten olohuoneeksi
istuttamalla sinne yhdessä kesäkukkia,
ja loppu onkin historiaa. Kukat istutetaan talkoilla edelleen joka kesä ja
Kallio-liike on tehnyt alueesta uuden
kansalaisaktivismin maamerkin. Kalliolaiset tekivät sen itse ryhtymällä
luomaan yhteisöllisyyttä omassa kaupunginosassaan.
Toinen esimerkki on Tanskasta.
Osallistuin viime kesänä Hanasaaressa kaupunkisuunnitteluun liittyvään
seminaariin ja kuulin siellä Kirsten
Sydendalin esityksen omasta kotiseu-

dustaan Tanskan Lollandista. Alue
oli tuotu mediassa vuosien ajan esiin
ongelma-alueena, jossa on paljon
sosiaalisia ja taloudellisia ongelmia.
Huonon maineen myötä alue kärsi
muuttotappiosta, kunnan taloustilanne huononi entisestään ja jäljelle
jääneiden asukkaiden palvelut heikkenivät. Kun Tanskan kansallinen
tv-yhtiö näytti dokumentin, jossa
kuvattiin kuutta perhettä ja heidän
kovaa elämäänsä alueella, sai osa paikallisista asukkaista tarpeekseen. He
aloittivat kampanjan, joka pohjautui
alueen olemassa oleville vahvuuksille
kuten luonto, meri, historia ja yhteisöllisyys. Ensimmäinen askel oli Facebook-ryhmän perustaminen. He pyysivät ihmisiä postaamaan sinne kuvia
ja tarinoita omasta arjestaan ja loppu
on historiaa sielläkin. Lolland-Falster
Lovestorm kasvoi parissa vuodessa
palkituksi kansanliikkeeksi, josta sen
perustajat käyvät puhumassa ympäri
maailmaa. Ja mediassa alue on nykyään esillä enemmän positiivisessa kuin
negatiivisessa valossa.
Mielikuviin voidaan siis vaikuttaa
ja mielikuvilla voidaan vaikuttaa. Miten tämä muutos tehtäisiin Espoo keskuksessa? ”Tyhjästä on paha nyhjästä” eli ei voi kertoa positiivisia asioita,
jos niitä ei ole. Tätä ongelmaa meillä
ei onneksi ole. Tällä alueella on paljon
kaikkea, josta voi olla iloinen ja ylpeä.
Viime vuosina kaupunki on panostanut kymmeniä miljoonia mm. Urheilupuistoon, Suvelan asukaspuistoon,
Kirkkojärven päiväkotiin ja nuorisotaloon sekä Kirstin kouluun. Kannusalin kulttuuri- ja elokuvakokeilut on
vakiinnutettu. Tulossa on Suviniityn
päiväkoti, Espoolaisten talo, Helinä
Rautavaaran museo ja uusia asuntoja
niin Suvelaan kuin aseman seutuvillekin. Suunnitelma Kirkkojärvestä virkistysalueineenkin on saatu hyväksyttyä.
Totuuden nimissä on sanottava,
että panostukset ovat ainakin osin
seurausta juuri huonosta imagosta. Ei
asuinalueiden kehittämisrahaa ja muita kehittämishankkeita tänne sattumalta ole osoitettu. Huono maine siis
on tuonut rahaa ja resursseja, mutta
niillä ei juurikaan ole saatu mielikuvia
muutettua. Aluetta kuvattaessa lähtökohtana ovat edelleen ongelmat
ja puutteet. Lasi siis nähdään puoliksi
tyhjänä.
Mitä, jos päättäisimme nähdä lasin
puoliksi täynnä. Keskittyisimme siihen, mikä on hyvin. Rakentaisimme
vahvuuksiemme varaan ja korostaisimme kaikkea sitä, mikä tekee tästä
alueesta vahvan ja uniikin. Yhteisöllisyys, välittäminen, luottamus. Alueen
lukuisat järjestöt ja yhteisöt, joiden
vapaaehtoiset varmistavat sen, että
kaikissa noissa hienoissa tiloissa on
toimintaa eri ikäisille asukkaille. Vahvat monikulttuuriset yhteisöt, joiden
kautta meillä on Maailma kylässä -festarit joka päivä. Luonto, jonka moni-
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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
-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

puolisuus virkistää kehoa ja hellii mieltä kesät talvet.
Positiivisen mielikuvan levittämiseen alueestamme tarvitaan meitä
kaikkia. Jos jokainen laittaisi kerran
viikossa jonkun positiivisen asian nettiin, kertoisi siitä jollekin tai kirjoittaisi siitä yleisönosastolle, tulisi alueelta
tuhansia positiivisia viestejä viikossa.
Se olisi aika paljon se. Voisi jopa muuttaa mielikuvia nyt, kun ympäristökin
muuttuu huimaa vauhtia parempaan
suuntaan.
Meillä on kaikki mahdollisuudet
tehdä Espoon keskuksesta sosiaalisesti kestävän kaupungin malliesimerk-

ki. Täällä on jo monia siihen kuuluvia
elementtejä. On asuinalueet, joissa
ihmiset viihtyvät ja ihmisiä, jotka kokevat olevansa kiinnittyneitä naapurustoonsa. On vahvat yhteisöt ja kaikki mahdollisuudet sujuvaan arkeen.
Puuttuuko jotain?
Haastan kaikki sosiaalisesta kestävyydestä kiinnostuneet asukkaat ja
toimijat yhteistyöhön. Jos kiinnostaa,
lähetä minulle sähköpostia. Lupaan
kutsua kaikki kiinnostuneet yhteiseen
tapaamiseen vielä tänä keväänä. Tässäkin asiassa antoisinta olisi, jos mukaan tulisi asiasta mahdollisimman eri
lailla ajattelevia ihmisiä.
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Tiesitkö, että Oma Lääkärisi
-terveysasemalla voit hoitaa
maksutta terveyteesi liittyviä
asioita sähköisesti Mehiläisen
Digiklinikalla?
Oma Lääkärisi -terveysasemat toimivat osana Espoon
kaupungin terveysasemaverkkoa. Saat asemilta julkista
perusterveydenhoitoa vastaavat palvelut samaan hintaan
kuin muilta kaupungin terveysasemilta.
Digiklinikalla voit hoitaa maksutta terveyteesi liittyviä asioita sähköisesti:
keskustella chat-palvelussa hoitajan kanssa, kysellä tutkimustuloksistasi
ja jättää uusintapyynnön resepteillesi. Oma Lääkärisi -aseman digiklinikka
vastaa viesteihisi terveysaseman aukioloaikojen puitteissa.

Sinulla on jo nyt vapaus valita.
Mehiläisen Oma Lääkärisi Espoontori
Kamreerintie 7, 5.krs
02770 Espoo

LATAA NYT
DIGIKLINIKKA
PUHELIMEESI!

Ajanvaraus ja neuvonta:
Ark. kello 8–16 p. 09 855 4303
Lisätietoa listautumisesta:
espoo.omalaakarisi.fi
Lataa OmaMehiläinen-sovellus puhelimeesi
App Storesta tai Google Play Storesta.

Kirkkojärvi takaisin
Teksti: Seppo Holste
Espoon kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 21.1.2019 §9 Kirkkojärvenpuisto – Kyrkträskparken asemakaavan ja asemakaavan muutoksen
Espoon keskuksessa. Asemakaavassa
sekä asemakaavan muutoksessa on
keskeinen peruselementti Kirkkojärvi.
Se on Espoon tuomiokirkon ja siihen

Turvallisesti
Veera Ruoho

liittyvän valtakunnallisesti merkittävän Kirkonmäen kulttuuriympäristöön
palautuva maisema.
Aikanaan alueella on ollut laaja järvi, jonka pintaa on laskettu jo
1800-luvulla. Lopullisesti vesialueen
olemus muuttui 1950-luvulla moottoritien halkaistessa järven.Maakun-
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Olen tavattavissa:

La 6.4.
La 6.4.
klo 09:00–09:30
klo 10:00–10:30
ja 13:30–14:00
Leppävaaran
“KeK Kuuntelee Sinua”. Maalaismarkkinat,
Espoontori,
Leppävaara, Espoo
Espoon keskus
Pe 12.4. klo 10:00
Sellon supertapahtuma
Kauppakeskus Sello,
Espoo

Pe 12.4. klo 15:00
Rekkakiertue Vantaan
Paalutorilla.
Mukana myös Orpo
ja Mykkänen

La 13.4. klo 09:30
Kokoomus teltta,
Kauppakeskus
Grani, Kauniainen

La 13.4. klo 10:30
Kokoomus ständi,
Kauppakeskus
Iso-Omena, Espoo

Kansanedustaja, poliisi ja
valtiotiet.maisteri

www.veeraruoho.fi

KOKOOMUS

nallisesti arvokas Espoonjokilaakson
maisema-alue rajoittuu Turunväylän
ja Kirkkokadun väliin ja toisaalla Lehtimäen golfkenttään ja Kirkkojärven
asuinalueeseen. Nykyisellään se on
tulvavesien vaivaamaa, pääosin tiheää
pajukkoa ja rämettynyttä vähäpuustoista niittyä, joka on kasvamassa
umpeen. Jokivarret ja jokiuoma ovat
raivaamattomia. Alueen maapohja
on savea ja maasto on hyvin vaikeakulkuista. Alueella on todettu olevan
happamia sulfaattimaita, jotka kosketuksissa ilmaan syntyy happamoittavaa ja metalleja veteen liuottavaa
rikkihappoa.
Kuten päätöksen otsikoinnista näkyy, kyseessä on järven palauttamista
laajempi muutos, noin 30 hehtaarin
suuruisen alueen rakentaminen monipuoliseksi viher- ja virkistysalueeksi.
Alueen luonteen ja keskeisen sijainnin
vuoksi alue on osoitettu kaavamerkinnällä puistoalueeksi. Sen suunnittelua
ovat ohjanneet alueen luontoarvot
sekä lähiympäristön kulttuurihistorialliset ja maisemalliset arvot.
Ajatus järven palauttamisesta on
peräisin jo 1980-luvulta ja se on elänyt
asukas-aktiivien toiveina ja kaupungin
hallinnossa vuosia. Alueen kaavoitus
perustuu kaupunginhallituksen vuonna 2003 hyväksymän Kirkkojärvenpuiston asemakaavan tavoiteohjelmaan ja
asemakaava sekä muutos on päivätty
28.11.2018. Ne ovat olleet nähtävillä
kevällä 2018. Nähtävillä olon aikana
jätettiin kuusi muistutusta, joissa otettiin kantaa paikoitukseen alueella,
luontoarvoihin, olevaan kasvillisuu-

teen, maanläjitykseen sekä tulevan
vesialueen laajuuteen sekä teknisiin
ratkaisuihin. Lisäksi tuotiin esiin huoli tulvakorkojen noususta, pintaveden
laadusta sekä puistorakentamisen ja
alueen ylläpidon kustannuksista.
Asemakaavan keskeinen aihe on
avoimen vesialueen toteuttaminen
alueelle. Sen koko, muoto ja sijainti
päätetään puistosuunnitelmassa, jonka laadinta ja toteutus jäävät ajallisesti avoimiksi. Kaavan havainnekuvissa
esitetty laajuus on arvioitu toteutuskelpoiseksi sekä teknisesti että taloudellisesti. Vaikutusten arvioinnissa on
todettu, että mitä laajempi vesialue
rakennetaan sitä suuremmat ovat kielteiset vaikutukset luontoarvoihin.
Uuden puiston ja sen avoimen vesialueen rakentaminen eivät todennäköisesti lopullisesti ratkaise alueen
tulvaongelmaa. Espoonjoen alava niitty on savista maaperää ja se täyttyy
pintavesistä pitkinä ja runsaina sadejaksoina sekä sulamisvesien aikaan.
”Jos haluaisimme ratkaista tällä alueella tulvaongelman kokonaan, pitäisi
meidän laskelmien mukaan rakentaa
sinne Kauniaisten kokoinen järvi. Se ei
ole mahdollista.” toteaa kaavoittaja.
Vielä ei tiedetä mikä tulvien vaikutus tekojärveen tulee olemaan ja on
mahdollista, että puistoa ja vesialuetta ympäröivät niityt tulvivat järvestä
huolimatta.
Tulvahaittoja on pyritty vähentämään toisaalla Turunväylän liikennealuetta korottamalla, mikä on tehty
vuonna 2018 sekä Espoonjoen vesiuomaa raivaamalla ja ruoppaamalla. Työ
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Ehdokkaasi
Espoossa

KeskiEspoo.indd 1

oli tarkoitus käynnistää vuonna 2018, mutta aloitus siirtynee ainakin vuoteen 2020.
Puiston
rakentamisen
kustannukset on arvioitu
kaavalaadinnassa noin 10,4
miljoonaksi euroksi, mutta
esimerkiksi Pro Espoonjoki ry
ja Kirkkojärvi takaisin ry ovat
arvioineet vuonna 2018, että
noin neljän hehtaarin kokoisen järven toteutus maksaisi
kaksi-kolme miljoonaa euroa. Mitä suuremmaksi järvialuetta kasvatetaan, sitä
enemmän kustannuksia kertyy. Yksinomaan ruoppaus
maksaa 10,4 miljoonan euron

19.3.2019 14.22.55

kustannuksista noin 2,5 miljoonaa euroa ja laajimmassa
vaihtoehdossa noin seitsemän
miljoonaa euroa. On myös
huomattava, että avoimeen
vesialueen ylläpito ja toistuvat kunnostustoimenpiteet,
kuten kasvillisuuden poisto
tuovat kustannuksia.
Lopputulos, uusi puistomainen ja avoin järvimaisema tulee aikanaan olemaan
Espoon keskuksen uusi ja
näyttävä tunnusmerkki. Järven vaikutuspiirissä asuu
kymmeniätuhansia ihmisiä,
joille puisto on houkuttava
monipuolinen vapaa-ajan ja

virkistyksen keidas. Se päivittää alueella olevan vanhan
terveyslähteen merkityksen
ja palauttaa paitsi Kirkkojärven, myös alueen yhteyden
Espoon historiaan.
Valtuusto hyväksyi yksimielisesti toivomuksen:
”Valtusto toivoo, että puisto- ja vesialuesuunnitelma
laaditaan vuorovaikutteisesti
asukkaiden ja sidosryhmien
kanssa.”
Kaava-aineistossa on havainnekuva, jossa aluerajaus merkitty. Turunväylän
pohjoispuolella, Kasavuoren
juurella ja suunnittelualueen

Kaupungintalon lähihistoriaa
Teksti: Seppo Holste
Kuva: Peter Vihra
Espoon
kaupunginhallitus päätti kokouksessaan
11.2.2019 §59 antaa lausunnon Uudenmaan elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskukselle kaupungintaloa koskevasta suojeluesityksestä.
Lausuntona on todettu,
että ”Espoon kaupunki pitää
suojeluesityksessä esitettyjä
vaatimuksia perusteettomina. Kaupungin näkemyksen
mukaan Espoon kaupungintalon suojelukysymys on

jo aiemmin lainvoimaisesti
ratkaistu Espoon Virastokeskuksen asemakaavoituksen
yhteydessä. Näin ollen Espoon kaupungintalon suojelemiseksi rakennusperinnön
suojelemisesta annetun lain
(498/2010) säännösten nojalla
ei ole perusteita, ja suojeluesitys tulisi hylätä.”
Alueella on voimassa Virastokeskus-asemakaava. Valtuusto hyväksyi alueen asemakaavamuutoksen 17.11.2014
ja muutos kuulutettiin lainvoimaiseksi 2.3.2016. Espoon
kaupungintalon on asema-

kaavassa yleisten alueiden
rakennusten korttelialueella
Y-1 eikä sille ole annettu suojelumerkintää. Asemakaavan
muuttamista muuhun käyttötarkoitukseen, kuten asumiseen tai liike- ja toimistokäyttöön ei ole vireillä.

Kaupunginhallitus totesi
lausunnon lopuksi
seuraavaa:
”Alue, jolla kaupungintalo
sijaitsee, sijoittuu välittömästi Espoon rautatieaseman
viereen. Virastokeskuksessa
on tällä hetkellä merkittävä

ESPOON KESKUS

Kirsi Jakobsson Anne-Mari Ilo•Allison Ruotsi
Camilla Schröder Minna Hokkanen
Suuhygienisti: Ellinoora Lehtovaara












ulkopuolella on pieni sininen laikku, jolla on nimi KirkkojärviKyrkträsket. Onko Kirkkojärvi palaamassa?
http://espooprodfi.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?pag
e=meetingitem&id=2019463017-9

määrä tyhjennettyä toimisto- ja liiketilaa eikä yhtään
asukasta. Alue vaatii merkittäviä parannustoimenpiteitä
alueen turvallisuuden ja viihtyisyyden parantamiseksi, työolojen terveellisyyden vuoksi
ja Espoon keskuksen kautta
kulkevan joukkoliikenteen
houkuttelevuuden edistämiseksi. Virastokeskukseen ja
siellä keskeisen kaupungintalon korttelin kehittäminen
palvelee yleistä etua, mahdollistaen mm asuntorakentamisen yli 1000 uudelle asukkaalle. Useata vireillä olevat
kaupungintaloon kohdistuvat
valitukset ja suojeluesitykset
aiheuttavat kustannuksia yl-

lättävien viivytyksien johdosta, sekä hidastavat merkittävästi näiden yleiseen etuun
kohdistuvien
tavoitteiden
saavuttamista.

Kaupungintalon purkamisesta on kiistelty yli vuosikymmenen, ja alueen kehittäminen on sen jälkeen
jäänyt jälkeen ympäröiviin
alueisiin nähden”
Pro Espoo ry on tehnyt
12.4.2018 esityksen Uudenmaan ELY-keskukselle kaupungintalon suojelemisesta.
Esityksessään Pro Espoo ry
pyysi ELY-keskusta määrääJatkuu sivulla 6
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Uusi piispa aloitti Kirkonkympissä

Teksti: Pirkko Sillanpää
Kuva: Markku Pihlaja
Espoon hiippakunnan piispaksi
valittiin teologian tohtori Kaisamari
Hintikka neljän hakijan joukosta. Uusi piispa aloitti tehtävässään 1.2.2019
ja vihittiin juhlallisesti virkaan Espoon
tuomiokirkossa 10.2.2019. Piispan työtilat sijaitsevat Espoonjoen rannalla
Kirkonkympissä.
Piispa Hintikan elämään liittyviä
asioita on saatu lukea virkavaalin aikana eri medioista. Hän on asunut Kä-

pylässä Helsingissä ja Espoo on osittain
tullut tutuksi isovanhempien kautta.
Keski-Espooseen hän sen sijaan on vasta tutustumassa. Piispa pitää työpaikan seutua miellyttävänä ja tutustuu
suurella mielenkiinnolla Keski-Espoon
monipuoliseen luontoon ja eläimistöön.
Piispa Kaisamari Hintikka on tällä
hetkellä ainoa naispiispa Suomessa.
Piispa kertoi miesten ja naisten välisestä tasa-arvosta kirkon piirissä. Suomessa ensimmäiset naispapit vihittiin
virkaan maaliskuussa 1988. Luterilai-

sen kirkon papista on nykyään lähes
puolet naisia. Sen sijaan ylemmissä
hallinnollisissa viroissa enemmistö
on miehiä. Hintikan mukaan ei ole
käyty naispappeuden hyväksymisen
jälkeen kunnolla keskustelua naisen
roolista kirkon piirissä. Keskustelua
vaatisi myös johtajan valintaan liittyvät painotukset eli valitaanko sopiva
vai pätevä johtaja. Piispa totesi, että
”lasikatto tässä asiassa on jo rikottu,
mutta lasiseinät ovat vielä olemassa”.
Keskustelimme maahanmuuttajien
kotouttamisen tärkeydestä, koska asia
on ajankohtainen. Maahanmuuttajat
ovat tärkeä voimavara tulevaisuudessa
väkiluvultaan näivettyvässä Suomessa.
Kirkon piirissä diakoniatyössä järjestetään esimerkiksi lapsille ja äideille
toimintaa, johon myös maahanmuuttajat osallistuvat. Kielen oppiminen on
suuri haaste ja ehkä vaikea mitattava,
koska maahanmuuttajat ovat koulutukseltaan hyvin eri tasoisia. Toisilla on
korkeakouluopinnot, kun taas kotona
oleva perheenäiti saattaa olla lukuja kirjoitustaidoton. Piispa Hintikka
totesi, että asuessaan työtehtävien
vuoksi Genevessä, hän tunsi itsensä
jossain määrin ulkopuoliseksi. Uuteen
kulttuuriin kotoutuminen ei tapahdu
hetkessä, vaan vaatii paljon työtä.

Piispa Hintikka toteaa, että hiippakuntaa ei tulla johtamaan ylhäältä päin sanelemalla, vaan viemällä
johdon asiatuntemusta ja tietämystä
seurakuntiin esimerkiksi työpajojen
välityksellä. Hiippakunnan seurakunnissa on noin 1360 työntekijää, joista
pappeja on180, diakonian viranhaltijoita 110 ja kanttoreita 60. Lapsi- ja
perhetyössä sekä nuorisotyössä on
n. 330 henkilöä. Muut työntekijät
ovat pääosin hallinnon, talouden
sekä kiinteistön ja hautaustoimen
tehtävissä. Tavoitteena on, että hiippakunnan seurakunnat osaavat hyödyntää tuomiokapitulin seurakuntien
henkilöstölle ja luottamushenkilöille
tarjoamaa tukea ja ohjausta. Espoon
hiippakuntaan kuuluu 19 seurakuntaa ja alueella asuu 676 000 ihmistä.
Kotikaupunkimme Espoo on siis vain
osa piispan toimialaan kuuluvasta alueesta.
Keskustelimme lopuksi siitä, että
kirkoissa on nykypäivänä monenlaista ”matalan kynnyksen toimintaa”.
Espoossa Tuomiokirkossa esimerkiksi järjestetään kesäisin ”Urkuyö ja
Aaria” -tapahtuma. Tapahtumat ja
monipuolinen palvelutarjonta tuovat
kirkon lähelle arkea ja ihmisiä.

2019 ja Virastotalo 2 tulevan vuonna
2020. Merkittävä määrä tyhjennettyä
toimistotilaa on kaupungintalo eikä
liiketilaa ole tyhjänä, sillä kaupunki
on ottanut Virastotalo 3:n kaikki liiketilat omaan käyttöönsä. Piharakennuksessa on kaksi kaupungin käytössä
olevaa liiketilaa, jotka poistuvat, kun
rakennus puretaan. Ennen Virastotalo 2:n purkamista kaikki nyt käytössä
olevat liiketilat tulee tyhjentää. Virastokeskuksen asemakaava-alueella on
ollut kiinteistönhoitohenkilökunnan
asuntoja vain kaupungintalossa ja Virastotalo 1:ssä sekä Lagstadin koulun
entisessä ja jo puretussa opettajien
asuinrakennuksessa. Kaava-alueen
reunoilla ja sen lähialueilla on runsaasti asuntoja ja asukkaita.
Mikäli alue, johon lausunnossa viitataan, ulotetaan radan eteläpuolelle, on siellä tyhjennettyä toimistotilaa
mm Asemakuja 2:n kiinteistö, jossa Espoon konsernijohto oli vuoteen 2018
ja tyhjenevää toimistotilaa Espoontorin torniosassa, joka tyhjenee vuonna
2020 kaupungin siirtäessä hallintoa
pois rakennuksesta. Radan eteläpuolella on tyhjää liiketilaa, mutta runsaasti asutusta.
Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2018-tutkimus ei osoita Espoon
keskuksen asumistyytyväisyyden tai
turvallisuuden puutteen kokemisessa
muihin vertailualueisiin esimerkiksi
Leppävaara ja Matinkylä-Olari suhteutettuina sellaisia erityisen merkittäviä parannustarpeita, joita yhden rakennuksen purkaminen ja uudisrakentaminen nopeasti ja yksinkertaisesti
toisi. Espoolaisten taloa odotetaan
Virastotalo 2:n paikalle ainakin vuoteen 2025 eikä kaava-alueen muusta

rakentamisesta ole vielä tietoa.
Kaupungintalokorttelin rakentamisella saavutettava y li 1000 asukkaan
lisäystä ei voida osoittaa esimerkiksi
asemakaavoituksen tuottamaksi, sillä
asuntokaavaa ei ole eikä sellaista ole
aloitettu. Kaupungintalon viereiseen
kortteliin rakennetaan neljä asuintaloa ja niihin noin 250 asuntoa. Kaupungintalon paikalle rakennettava
yli 1000 asukkaan kerrostalo tai kahdeksan taloa ovat keskeisellä paikalla
todella mittava maamerkki.
Palataan vuoteen 2010 ja valtuuston päätökseen ”Espoon kaupungintalo ja Virastokeskuksen kehittämistarpeet.” Valtuusto päätti, että Espoon keskuksen aseman pohjoispuolisen virastokeskuksen kehittämisessä
noudatetaan seuraavia periaatteita:

Sivulta 5

mään rakennuksen toimenpide- ja
purkamiskieltoon sekä ryhtymään
toimiin rakennuksen säilyttämiseksi rakennusperinnön suojelemisesta
annetun lain (498/2010) nojalla. ELYkeskus on antanut kaupungintalolle
24.4.2018 vaarantamiskiellon.
ELY-keskus jätti 7.5.2018 suojeluesityksen tutkimatta, koska keskus katsoi, ettei yhdistyksellä ole toimivaltaa
esityksen tekemiseen. Ympäristöministeriö palautti asian 11.1.2019 ELYkeskuksen uuteen käsittelyyn. Tämän
johdosta ELY-keskus on pyytänyt lausunnot sekä Espoon kaupungilta että
museovirastolta ja vastineen suojeluesityksen tehneeltä yhdistykseltä.
Museovirasto on 8.2.2019 toteaa lausuntonaan antaneensa suojeluprosessin eri vaiheissa 2008-2011
lausunnot rakennuksen kulttuuri-

historiallisesta merkityksestä ja suojelutavoitteista. Virasto toteaa, että
suojelukysymys on ratkaistu jo rakennussuojelulain perusteella tehdyissä
päätöksissä sekä lainvoimaisessa asemakaavassa. Muutoin virasto viittaa
aiempiin lausuntoihinsa ja toteaa, että rakennuksen kulttuurihistoriallinen
merkittävyys ei prosessien aikana ole
vähentynyt.
Pro Espoo ry on 8.3.2019 antanut
vastineen Espoon kaupungintaloa
koskevasta rakennussuojeluesityksestä annetuista lausunnoista.

Kaupunginhallituksen antamasta
lausunnosta muutamia seikkoja:
Virastokeskuksessa on kaupungintalo ollut tyhjänä vuodesta 2009,
Virastotalo 1 on purettu 2013, Piharakennus puretaan kuluvana vuonna

1. Alueelle ei rakenneta uutta kaupungintaloa eikä nykyistä kaupungintaloa peruskorjata, vaan se puretaan.
2. Kaupunginhallitukselle rakennetaan kokoustilat, muuta tarpeellista
tilaa ja kaupunginjohtajan sekä hänen
esikuntansa työtilat valtuustotaloa
laajentamalla. Talon nimi muutetaan
kaupungintaloksi.
3. Suunnitelmat valtuustotalon laajennuksesta sekä kunnan- ja kauppalantalon tilojen käytöstä musiikkiopistojen yhteisenä opetustilana tuodaan
myöhemmin hyväksyttäväksi kaupunginhallitukseen.
4. Kaupungintalon tontin kaavoituksessa noudatetaan alueen nykyisiä
räystäskorkeuksia.
http://espooprodfi.oncloudos.com/cgi/
DREQUEST.PHP?page=meetingitem&
id=2019463007-15
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Kirkko keskellä kylää

Olemme koonneet tiedot seurakuntamme pääsiäisen MUSIIKKIA & KONSERTTEJA ESPOON TUOMIOKIRKOSSA:
Pekka Toivonen: My Favourite Things – Vapaudesta, rakkaudesta ja saunasta
ajan tilaisuuksista ja konserteista sekä muutamia poipe 5.4. klo 20. Pekka Toivonen, sävellykset & piano; Antti Mattila, urut; Miia
mintoja kevään tapahtumista. Pääsiäisenä kuljemme pit- Reko, trumpetti; Raija Silfverberg, huilu ja kuoronjohto; Seko – suomalainen
känperjantain ristin ja kärsimyksen kautta kohti valoa. sekakuoro. Vapaa pääsy.
J.S. Bach: Aus der Tiefen rufe ich, Herr, zu dir & G. Fauré: Requiem su 7.4.
Pääsiäisyön messussa ja aterialla jo riemuitaan: ”Kristus
klo 19. Kamarikuoro Novena. Synnnöve af Hällström, sopraano, Juho Punkeri,
nousi kuolleista!”
Siunattua pääsiäisen aikaa!
-Espoon tuomiokirkkoseurakunta
PALMUSUNNUNTAI 14.4.
messu klo 10 Espoon tuomiokirkko.
Pysäkkimessu klo 18 Espoon tuomiokirkko. Vainotut kristityt tämän
päivän maailmassa. Haastattelussa
Miika Auvinen, Open Doors -järjestöstä. Kirjoitamme ja lähetämme vetoomuskortteja päättäjille ja kannustusviestejä vainoa kokeville. Voit tuoda
mukanasi omia kortteja tai käyttää
seurakunnan kortteja. Musiikki: Petri
Kangas ja Anna-Liisa Haunio. Iltatee.
HILJAINEN VIIKKO
Hiljaisen viikon lauluilta ma 15.4. klo
19 Espoon tuomiokirkko. Yhteislaulua
- kärsimysajan virsiä, lauluja ja tekstejä.
Hiljaisuuden ilta ti 16.4. klo 17-19 Suvelan kappeli. Nuorille ja aikuisille. Iltatee.
Pääsiäiskuvaelma ja ehtoollinen ke
17.4. klo 18 Laaksolahden kappeli.
Vapaa pääsy.
KIIRASTORSTAI 18.4.
Kiirastorstain ehtoolliset
klo 8 Espoon tuomiokirkko.
klo 15 Suvelan kappeli.
klo 18 Auroran, Kauklahden ja Viherlaakson kappelit.
klo 19 Kalajärven kappeli.
klo 20 Espoon tuomiokirkko, Kiirastorstain messu.

Nuorisotyönohjaaja
Pirjo Myllärniemi on mukana
Laaksolahden kappelin pääsiäiskuvaelmassa ke 17.4. klo 18.

espoontuomiokirkkoseurakunta.fi

PITKÄPERJANTAI 19.4.
Jumalanpalvelus klo 10 Espoon tuomiokirkko. Saarnan paikalla Johanneksen evankeliumin kärsimyskertomus eli passio.
Kristuksen kuolinhetken hartaus klo
15 Espoon tuomiokirkko. Musiikki
Joseph Haydn: Kristuksen seitsemän
viimeistä sanaa ristillä.
LAUANTAI 20.4.
Pääsiäisyön messu klo 23 Espoon tuomiokirkko. Pääsiäisjuhla jatkuu aterioinnilla Tuomiokirkon seurakuntatalolla, Kirkkoranta 2. Aterian hinta 5 e,
alle 10- v. lapsille ilmainen.
1.PÄÄSIÄISPÄIVÄ SU 21.4.
Pääsiäisaamun messu klo 10 Espoon
tuomiokirkko.
Pääsiäispäivän messut klo 12 Auroran ja Kauklahden kappelit, klo 15
Suvelan kappeli ja klo 16 Kalajärven
kappeli.
2. PÄÄSIÄISPÄIVÄ MA 22.4.
Messu klo 10 Espoon tuomiokirkko.
Urdunkielinen messu ja pääsiäisjuhla klo 14 Kauklahden kappeli.
Perheiden pääsiäiskirkko ma klo 15
Espoon tuomiokirkko.
Englanninkielinen jumalanpalvelus
sunnuntaisin klo 16.30 Espoon tuomiokirkon seurakuntatalo.
www.church.fi.
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, Kirstintie 24 • Unelman
kammari, Kaivomestarinkatu 8 • Viherlaakson kappeli, Viherkalliontie 2

www.lujakallio.fi

tenori & viulu, Veikko Vallinoja, baritoni, Markus Malmgren, urut. Kamarikuoro
Novena, joht. Nina Kronlund. Vapaa pääsy, kolehti Yhteisvastuukeräykselle.
Gjermund Larsen Trio ma 8.4. klo 19. Vuonojen maan musiikillista magiaa!
Konsertti on osa JuuriJuhla- RotFest -festivaaleja. Vapaa pääsy.
Tuike ja Välke -lapsikuorojen ja Chorus Gaudeten -Yhteisvastuu konsertti
to 11.4. klo 18. Joht. Josefiina Haapalainen, Heli Vapaakallio ja Leena Talvio, solistina baritoni Joonas Asikainen. Vapaa pääsy. Kolehti Yhteisvastuukeräykselle.
Silent Music: UMO & Iro Haarla ti 16.4. klo 19. Mm. pääsiäisen tapahtumiin
ja tunnelmaan sopivat Ante Lucem ja Silent Music (2019). Liput 15-25 € Ticketmasterista.
Ambrosius Beber: Markus-passio pe 19.4. klo 21. Nina Kronlund, sopraano; Juho Punkeri, evankelista; Tuomas Heikkilä, Jeesus. MGRENsemble, johtaa
Markus Malmgren. Vapaa pääsy. Kolehti Yhteisvastuukeräykselle. Järj. Esbo
svenska församling.

KAPPELEILLA:
Kaikkiin konsertteihin vapaa pääsy. Suvelan kappelin konsertit: Ohjelma 5 e
Yhteisvastuukeräyksen hyväksi. Kahvitarjoilu ennen konserttia Suomen Lähetysseuran Jerusalemin työkeskuksen ja seurakunnan nuorten Israelin matkan
hyväksi.
Marko Haavisto: ”Luojalle rengiksi” to 4.4. klo 18.30 Laaksolahden kappeli.
Laulu ja laulun tarina -musiikista ja laulusta keskusteleva konserttisarja. Kahvit
klo 18.
Pääsiäiskonsertti - Avonian nuoret solistit la 13.4. klo 16 Kauklahden kappeli.
Kasvojesi eteen - Runoja ja musiikkia hiljaisen viikon kynnyksellä su 14.4. klo
15 Suvelan kappeli. Pauliina Hyry, urut; Hannele Savunen laulu ja lausunta.
Bach, Mendelssohn, Kokkonen, Pylkkänen, Tolonen.
Yhteisvastuukonsertti - Avonian jousisoittajat to 25.4. klo 18 Suvelan kappeli.
Matkalla jossakin, jonnekin - Matti Vilppolan konsertti su 28.4. klo 15 Suvelan
kappelissa. Lauluja meiltä ja muualta; Williams, Ravel, Kuula, Stenius, Merikanto. Matti Vilppola, laulu; Niilo Junnikkala, piano; Anna-Liisa Haunio, urut.
Kevätkonsertti - Esbo Arbis laulaa ma 29.4. klo 19 Kauklahden kappeli.

POIMINTOJA SUVELAN KAPPELI:
Alistajat ja alistetut- narsismin monet kasvot to 4.4. klo 18.30. Kirjailija, TT,
VTM Raimo Mäkelä.
Pari asiaa parisuhteesta ti 9.4. klo 18. Kataja ry:n vertaisohjaajat Mari ja Jaakko
Laurikainen.
Laulun, rukouksen ja yhteyden ilta ke 24.4. klo 18.15. Aiheena Aki Hintsan
kehittämä ihmisen hyvinvointimalli.
HalleLuja-messu pe 12.4. ja 26.4. klo 18. Nuorten messubändi, messupizzat.
Ks. www.lujakallio.fi
Opitaan suomea ma klo 10–11.30. Keskustelua suomalaisista tavoista, kielestä ja kulttuurista.
Kansainvälinen keittiö to klo 12–15. Kokkaamme eri maiden ruokia.
Café Suvela ma–to klo 12–14. Päivähartaus klo 12, pappi kahviseurana klo
12–13.
Koululaiset & nuoret 24.4. saakka: After School – avoimet ovet ke klo 15–17:
Tule tekemään läksyjä, päiväunille tai syömään evästä. 7- lk:laisille ja sitä
vanhemmille koululaisille. Meidän ilta ke klo 17–19. Riparipäivän parhaat
palat. Kaikenikäisille nuorille!
Unelman kammari - Kirpputori ja kahvila ma klo 10−13 ja to klo 10−17. Peitto- ja käsityöpiiri ma klo 13–15 ja käsityöpiiri to klo 17−19. Tied: Diakonissa
Iina Madubuike, 050 4380 189.

LISÄÄ TAPAHTUMIA
Kirkko ja kaupunki -lehdessä sekä nettisivuilla:
www.espoonseurakunnat.fi.
espoonseurakunnat.fi

facebook

Instagram ja Twitter
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Lukijan mielipide

Hiekkateillä kuljetaan
vielä vuosikymmenet

Hiekkateitä voi pitää romanttisina, mutta turvattomat ja kuoppaiset väylät avoojineen vastaavat huonosti
mielikuvaa Suomen toiseksi
suurimman kaupungin kaduista.

MummunPuodin kautta
apua Euroopan köyhimmille
Teksti: Päivi Ranta,
Pienimmän parhaaksi
koordinaattori,
Mission Possible ry
Espoon Kauklahdessa Klippinkitiellä sijaitseva MummunPuoti on lämminhenkinen kotimaisten pienyrittäjien
tuotteita myyvä pikkukauppa,
jossa mummu on aina paikalla. Myynnissä on monenlaista
lahjaksi soveltuvaa pientavaraa niin arkeen kuin juhlaan
ja puodissa on mahdollisuus
osallistua erilaisille käsityöja askartelukursseille. Nyt
MummunPuodin kautta on
mahdollisuus osallistua myös
Euroopan vähäosaisimpien äitien ja heidän pienokaistensa
auttamiseen Pienimmän parhaaksi -äitiyspakkausprojektin välityksellä.
Pienimmän parhaaksi -projekti vie suomalaisen esikuvan
mukaisia
äitiyspakkauksia
Bulgarian köyhiin romanikyliin ja slummeihin, joissa
asuvat Euroopan köyhimmät
ihmiset. Projektin tavoitteena
on toivottomuuden, tietämättömyyden ja köyhyyden kierteen katkaiseminen. Suurin
osa apua saavista äideistä on
ollut alaikäinen saadessaan
ensimmäisen lapsensa. Köyhyys ja kurjat elinolosuhteet
sekä hyväksikäytön ja ihmiskaupan vaarat ovat heidän
elämässään läsnäolevaa todellisuutta.
Äitiyspakkauksiin laitettavat vauvan vaatteet kerätään
Suomesta ja MummunPuoti
toimii 26.4.2019 asti yhtenä
vauvanvaatesettejä vastaanottavana keräyspisteenä. Kuka tahansa voi olla mukana
auttamassa ja osallistua keräykseen lahjoittamalla yhden

Tasa-arvokysymys

Teksti: Seppo Kaisla

tai useamman äitiyspakkaukseen laitettavan vauvanvaatesetin. Settejä voi tehdä yksin,
ystävien kesken tai vaikka
jossakin pienryhmässä kuten
esimerkiksi perhekerhossa. Jokaiseen settiin laitetaan tietyt
tarvikkeet, joita ovat esimerkiksi peitemakuupussi, toppahaalari, bodyt ja pöksyt. Vaatteiden tulee olla kooltaan 5080 senttisiä ja ne voivat olla
uusia tai käytettyjä, mutta niiden on oltava hyväkuntoisia
ja puhtaita, sillä äitiyspakkaus
on saajalleen tärkeä ja kaunis
lahja, joka kertoo hänen olevan arvokas.
MummunPuoti ottaa vastaan valmiiden settien lisäksi
myös vauvojen irtovaatteita,
joista vapaaehtoiset avustajat
kokoavat vaatesettejä. Lahjoitetut irtovaatteet pyritään
pääasiallisesti
käyttämään
Pienimmän parhaaksi projektin hyväksi, mutta ylimääräisiksi jääneet vaatteet MummunPuoti lahjoittaa muuhun
hyväntekeväisyyteen.
Tarkempi lista ja opasvideo
vaatesetin sisällöstä ja koko-

amisesta löytyy osoitteesta
mp.org/fi/vaatesetti sekä Facebook sivulta Pienimmän
parhaaksi. Tärkeää on, että
setistä löytyvät kaikki listassa mainitut tarvikkeet ja että
niitä on pyydetty määrä. Lisää tietoa projektista löytyy
osoitteesta mp.org/fi/äitiyspakkaus.
Suomesta lähetetyt setit
täydennetään
Bulgariassa
hygieniatarvikkeilla ja opaskirjallisuudella. Pakkauksen
saaville äideille tarjotaan
myös äitiysneuvontaa ja terveydenhoitoa sekä hengellistä
apua ja tukea. Äitiyspakkausprojektia organisoi kristillinen
lähetys- ja avustusjärjestö Mission Possible ry, joka on tehnyt työtä Itä-Euroopan lasten,
nuorten ja perheiden hyväksi
jo yli 40 vuotta.
MummunPuodin yhteystiedot:
Klippinkitie 5, Kauklahti
Espoo, 050-3572574, info.
mummunpuoti@gmail.com.
Avoinna ma, ke ja pe klo 1319. Tervetuloa!

Hiekkatiet ja avo-ojat ovat
vielä pitkään Suomen toiseksi
suurimman kaupungin ilmettä ihan keskeisilläkin alueilla.
Kadut rakenetaan asemakaavan edellyttämään kuntoon
paikoin vasta 2040-luvulla.
Jossakin vaiheessa valmista
piti olla 1990-luvun lopussa,
joten myöhässä ollaan puoli
vuosisataa.
Mikään ei takaa, että tämäkään aikataulu pitää.
Hiekkatiet ovat asemakaavan
mukaan rakentamattomia katuja, joille aikanaan tulevat
uudet rakennekerrokset ja
hulevesiviemärit, asfaltointi
ja reunakivet. Tuomarilassa
katujen rakentaminen aloitetaan vuonna 2029 ja Kuurinniityssä 2032. Kokonaan Kotikadut kuntoon- ohjelmassa
olevat kadut valmistuvat vuoteen 2042 mennessä.
Syy aikataulun merkittävään venymiseen on totta kai
rahan puute. Sitä nielevät nyt
metro ja homekoulut. Myöhemmin ehkä joku muu.
Kotikadut kuntoon –ohjelmaan on varattu 3,7 miljoonaa euroa vuodessa. Aikoinaan kovasti rummutettu
ohejelma on häivytetty vähin
äänin taka-alalle. Kaupungilla
myönnetään, että suunnitelma joustaa niin katsottujen
tärkeämpien hankkeiden hyväksi.

Esimerkiksi Kaupunginkalliossa Espoon keskuksen tuntumassa, kaduista 35 prosenttia
ja Tuomarilassa 40 prosenttia
on rakentamatta. Kuurinniityn kaduista on asemakaavan
edellyttämään kunnnossa on
72 prrosenttia, Hentaalla 15
ja Uusmäessä vain 4 prosenttia.
”Asukkaat kärsivät yhä
hiekkateiden aiheuttamasta pölystä ja jalkakäytävien
puutteen aiheuttamasta turvattomuudesta. Alueen lapset
joutuvat kulkemaan kouluun
ilman jalkakäytävien aiheuttamaa suojaa paikoin pitkiäkin matkoja. ” Näin kirjoitettiin Espoon kaupungille syksyllä jätetyssä kuntalaisaloitteessa. Se koski Kuuriniittyä
ja Tuomarilaa, mutta kuvaa
hyvin tilannetta muuallakin
Espoossa.
Katujen
asemakaavan
mukaista kuntoa edellyttää
aloitteen mukaan jo asukkaiden tasa-arvoinen kohtelu.
Ero uusien rakennettavien ja
vanhojen alueiden välillä on
iso. Niinpä Tuomarilassa Kulovalkean alue radan pohjoispuoella on saanut heti valmiit
kadut, kun radan eteläpuolesessa vanhassa Tuomarilassa
urakkaa odotetaan vuosikymmenet.
Kuntalaisaloiteseen kaupunki vastasi vetomalla voimassa olevaan 2040-luvulle
ulottuvaan suunnitelmaan.
Joustoa siihen ei näillä näkymin ole luvassa. Toisaalta suunnitelma ulottuu niin
pitkälle, että tuskin kukaan
tietää, mitä Espoossa silloin
tarvitaan.
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Cryo 21 kasvohoito
Cryo 21 kasvohoito kiinteyttää,
kirkastaa, virkistää ja rentouttaa.
Hoito sisältää kuorinnan, seerumit
sekä naamion.

ASIAKKAANA KÄYTÖSSÄSI

Talovisio

ennakoivaan kiinteistönpitoon
sähköiseen asukasviestintään
ASIAKKAANA
KÄYTÖSSÄSI

Cryo 21 kasvhohoito 150€

Talovisio

ennakoivaan kiinteistönpitoonARVOSI sähköiseen
MUKAISTA asukasviestintään
ISÄNNÖINTIÄ.

www.isarvo.fi

Vihdin toimisto
Riihitie 2, 03400 Vihti
019 439 383, vihti@isarvo.fi
Hyvinkää, 019 439 383, hyvinkaa@isarvo.fi
Riihimäki,MUKAISTA
040 189 9868, riihimaki@isarvo.fi
ARVOSI
ISÄNNÖINTIÄ.

ARVOSI MUKAISTA ISÄNNÖINTIÄ.

Jalkojenhoito rentouttaa ja poistaa
stressiä. Jalkojen hieronta perustuu
kosketukseen, jolla on todistetusti
terveydellisiä vaikutuksia niin
fyysisesti kuin psyykkisestikin.
Jalkapohjan kivut johtuvat
useimmiten kipeistä känsistä,
kovettumista tai syylistä.
Jalkojenhoitajalta saat nopean avun
näihin ongelmiin.

Vihdin toimisto
Riihitie 2, 03400 Vihti
019 439 383, vihti@isarvo.fi
Hyvinkää, 019 439 383, hyvinkaa@isarvo.fi
Riihimäki, 040 189 9868, riihimaki@isarvo.fi

Ennaltaehkäise jalkaongelmia
käymällä asiantuntevan
jalkojenhoitajan vastaanotolla.

ARVOSI MUKAISTA ISÄNNÖINTIÄ

Vihdin toimisto
ASIAKKAANA
KÄYTÖSSÄSI
Riihitie 2, 03400 Vihti

019 439
383, vihti@isarvo.fi
Isännöintipalvelu
Isarvo
Oy Espoo

Talovisio

Hyvinkää, 019 439 383, hyvinkaa@isarvo.fi

Emil Halmeen
tie kiinteistönpitoon
1, 02780 Espoo
ennakoivaan
sähköiseen asukasviestintään
Riihimäki, 040 189 9868, riihimaki@isarvo.fi
puh. 044 765 5975

www.isarvo.fi

www.isarvo.fi
www.isarvo.fi

Kasvot ja jalat
kesäkuntoon Ulpukassa
Teksti: Pirkko Sillanpää
Terveyskauppa Ulpukassa käytetään Cryo21-terapiaa moneen kehon
esteettiseen huolenaiheeseen, esimerkiksi kasvohoitoihin. Mitä Cryo21-terapia sitten on? Se on kansankielellä
kylmäterapiaa. Tällä menetelmällä
voidaan tehdä turvallisesti monenlaisia toimenpiteitä kuten poistaa
rasvakertymää, kiinteyttää ja poistaa
selluliittia. Kylmähieronnalla voidaan
myös poistaa lihasjännityksiä, lihaskouristuksia, turvotusta, helpottaa
nivelvaivoja ja häivyttää arpikudoksia.
Ulpukan toimitusjohtaja Ulla Cederberg kertoo, että Cryo21-terapiassa
tulokset näkyvät jo ensimmäisellä
hoitokerralla. Oma kokoemukseni
saamastani kasvohoidosta on, että
kasvot ovat virkeämmät ja iho kiinteämpi.
Miten Cryo21-terapia eli kylmäterapia sitten toimii? Siinä hoidettavan
alueen ihon lämpötila lasketaan 34
asteesta kahdeksaan asteeseen. Tämä
käynnistää apoptoosin, joka aiheuttaa
rasvasolujen hajoamisen ja degeneroitumisen (rappeutumisen). Elimistö
poistaa nämä jäännökset normaalin
aineenvaihdunnan kautta 15-20 päivän kuluessa. Kylmä aiheuttaa myös
asteittaisen rasvasolujen tyhjenemisen. Tämä tapahtuu paikallisen muutoksen vaikutuksesta. Tämä muutos
on ensimmäinen seuraus rasvan poistumisesta hoidettavalla alueella.
Cryo21-terapiasta ja sen vaikutuksesta kertoo TTT-tuomari Helena AhtiHallberg Luontaisterveys –lehdessä.
Kauklahden Cryo21-klinikalla hänelle

Jalkahoito

Cryo 21 kasvohoito on tehokkaita
sarjahoitona
3x kasvohoitosarja nyt vain 350€

on suorittanut kasvohoitoja Ulla Cederberg. Ahti-Hallberg toteaa, että
hän on nauttinut jokaisesta hoitokerrasta ja rentoutuvansa hoidon aikana
ihanaan uneen. Hän myös mainitsee,
että kylmäterapian ansiosta kasvojen
iho kiinteytyy.
Jalat ovat tärkeässä osassa ihmisen
jokapäiväisessä jaksamisessa. Ulpukassa tarjotaan tällä hetkellä edulliseen
hintaan ammattilaisen tekemiä jalkahoitoja. Hoidon yhteydessä on mahdollisuus saada tietoa myös jalkojen
yleisestä terveydentilasta.
Terveyskauppa Ulpukassa on laaja
valikoima erilaisia terveyden ylläpitämiseen liittyviä lisäravinteita ja vitamiineja. Kaupassa on mahdollisuus
myös saada asiantuntevaa opastusta erilaisiin kysymyksiin. Kannattaa
tutustua terveyskaupan tarjontaan;
erilaisiin hoitoihin ja asiantuntemukseen.
Lähteet:
Terveyskauppa
Ulpukka, Cryo21 Klinikka Kauklahti, toimitusjohtaja Ulla Cederbergin haastattelu 15.3.2019.
Luontaisterveys 10/2018, artikkeli
TTT-tuomari Helena Ahti-Hallberg:
Kiinteytän kasvojani kylmällä.

Jalkahoito alkaen 70€
norm. 189€
CRYO21 KLINIKKA KAUKLAHTI
TEGELHAGEN 2 KAUKLAHTI
PUH 044 263 1385 / 0500 896123

Touch Skin 21 hoito on ihoa nuorentava, kiinteyttävä,
kohottava ja uudistava.
Voidaan hoitaa mm. silmäluomien kohotus, ryppyjä esim.
huulten ilmerypyt, poistaa maksaläiskiä, korjata isot ja pienet
arvet, poistaa tatuointeja, nuorentaa ihoa esim. kädet
Touch Skin 21 hoidot alkaen 75€

CRYO21 KLINIKKA
KAUKLAHTI
TEGELHAGEN 2 KAUKLAHTI
AJANVARAUS
PUH 044 263 1385

norm. 189€
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Espoon kansalliset seniorit mukana vaikuttamassa
Uudenmaan
kansallisen
senioripiirin hallitus on paneutunut ikäihmisten edunvalvontaan. Espoon keskuksessa aktiivisesti toimiva
piirin jäsenyhdistys Espoon
kansalliset seniorit on mukana viestimässä oman alueensa
kansanedustajaehdokkaille ja
vanhusneuvostolle ikäihmisten tarpeista, toiveista ja ongelmista.
Mielestämme yhteiskunta
on velvollinen huolehtimaan
eläkeläisten taloudellisesta
toimeentulosta ja ostovoiman säilymisestä. Eläkeläisiä
ei saa verottaa palkansaajia
ankarammin. Korotettu ko-

titalousvähennys voisi lisätä
kotipalveluiden käyttöä ja
tukea kotona asumista. Asumiskustannukset on pidettävä
kohtuullisina.
Viimeaikainen
julkisuus
on nostanut esiin ongelmat
vanhuspalveluissa niin palvelutaloissa kuin kotihoidossakin. Laatuun on panostettava
molemmissa hoitomuodoissa.
Fyysinen toimintakyky ja henkinen vireys edesauttavat senioreiden asumista omissa
kodeissa
mahdollisimman
pitkään. Esteetön asuminen
on asia, joka tukee tätä tavoitetta.
Seniorit, voimavara, jota
kuntapäättäjien ei sovi unohtaa
Haluamme korostaa tuleville kuntapäättäjille, että
aktiivinen ja osallistuva se-

Ensiapuryhmän johtaja
Juhana Päivärinta Punaisen Ristin ensiapubussissa
johtamassa ensiapupäivystystä vuoden 2018
festareilla Helsingin
Suvilahdessa. Kuva: Tuula
Kähkönen.

Harjoitusilta. Päähän tulleen haavan sidonta. Sidottavana ensiapuryhmäläinen Pekka Manner ja sitojana
ensiapupäivystäjä Mildred Cajucom. Kuva: Juhana
Päivärinta

ja koulutusta ryhmälle. Ensimmäisen vuoden päätteeksi
osasto panosti elvytysharjoittelussa tarvittavan Anne-nuken hankintaan. Elvytyksessä
käytettävän defibrillaattorin
eli sydäniskurin ensiapuryhmä sai lahjoituksena, kuten
on saanut paljon muitakin

varusteita sekä yksityisiltä että SPR:n piiritoimistolta.
SPR Keski-Espoon ryhmä on
monikulttuurinen, kahdeksan
eri kansallisuuden hälytysryhmä. Ryhmä harjoittelee säännöllisesti Me-talossa, Terveyskuja 2 B, Espoo. Ryhmässä
on noin 40 jäsentä, joista 20

Teksti: Tuula Nordström,
Espoon kansalliset seniorit
ry:n puheenjohtaja
Kuva: Teuvo Siivonen

Yhdistyksen puheenjohtaja Tuula Nordström ja sihteeri
Reijo Rossi kokoustamassa.

niorijoukko ei sammaloidu,
vaan on merkittävä voimavara yhteiskunnassa. Olemme
apuna lastenlasten hoidossa,
omaishoitajina, vapaaehtoistyöntekijöinä, järjestöjen vastuuhenkilöinä, kuluttajina ja
moninaisten palvelujen käyttäjinä. Meihin kannattaa panostaa. Mielestämme kuntien
vanhusneuvostot ovat se taho, jotka asiantuntijaeliminä
tuntevat ikäihmisten hyvinvointipalvelujen tarpeet. Tosin tämä edellyttää sitä, että
jäseninä olisi myös ikäihmisiä.
Espoossa toimii myös neljä
muuta Uudenmaan kansallisen senioripiirin jäsenyhdistystä. Leppävaaran, Matinkylän,
Olarin ja Tapiolan yhdistykset
ovat mukana vaikuttamassa
senioreiden hyvinvointiin.

Vapaaehtoisena
pelastustehtävissä
Teksti: Pirkko Sillanpää
Sain äskettäin mahdollisuuden seurata Espoon keskuksessa Me-talossa, Terveyskuja
2, Suomen Punaisen Ristin
Keski-Espoon osaston ensiapuryhmän harjoituksia. Tapaamisessa oli aiheena ”Pienvammat ja vähän isommat”.
Illan vetäjänä toimi terveydenhuollon ammattilainen,
sairaanhoitaja ja ensiapupäivystäjä Minna Sarkonen, SPR
Tapiolan ensiapuryhmästä. Illan sisältö oli hyvin monimuotoinen. Siihen sisältyi opettelua aina laastarinlaitosta oven
läpi puhumalla annettavaan
ensiapuun. Illan anti oli erittäin mielenkiintoinen senkin
vuoksi, että ensiapuryhmäläiset toimivat pareittain eri
harjoituspisteillä ja suorittivat
annetut tehtävät aikataulussa. Harjoituksen päätteeksi

käytiin läpi harjoitusten sisältö ja annettiin palautetta.
Ryhmän tapaamisissa harjoitellaan monipuolisesti ensiavussa tarvittavia taitoja.
SPR Keski-Espoon osaston
ensiapuryhmän
johtajana
toimii Juhana Päivärinta. Hän
esitteli osaston toimintaa ja
kertoi, että hänen kuten
kaikkien muidenkin osaston
ensiapuryhmäläisten toiminta
ja mukanaolo on täysin palkatonta ja vapaaehtoista. Päivärinta valotti nykyisen ryhmänsä alkutaivalta ja totesi, että
ryhmä aloitti puhtaalta pöydältä elokuussa 2016, koska
aikaisemmin toiminut ryhmä
oli hiipunut ja lopettanut
toimintansa. Päivärinta kertoi, että ensiapuryhmä pyrkii
saamaan päivystyskeikoillaan
sen verran kulukorvauksia
osastolle, että voi hankkia
tarvittavia ensiapuvarusteita

aktiivisesti ryhmäiltojen harjoituksiin osallistuvia. - Meillä
on nyt kuusi ensiapupäivystäjää, jotka toimivat vapaaehtoisina mm. Hartwall Arenan,
Messukeskuksen ja Helsingin
Jäähallin ensiapupäivystäjinä,
omien päivystystemme lisäksi,
toteaa Päivärinta.

Keski-Espoossa tarvitaan taidegalleria
Teksti ja kuva:
Pirkko Sillanpää

Sirkka-Liisa Suvanto ja hänen tekemä piirros

Galleria Espoonsillan viimeinen näyttely, VOL.2., oli
taideyhdistys Suna ry:n jäsennäyttely. Rakennus puretaan
vuoden 2019 aikana. Galleria Espoonsilta perustettiin
2000-luvun alkupuolella ja se
on toiminut Espoon keskuksessa ympäri vuoden. Gallerian taustalla on vaikuttanut
Kuvataidetaloyhdistys Suna
ry:n taideyhteisö. Galleria
on toiminut aktiivisesti ns.
matalan kynnyksen galleri-

ana, jossa näyttelytarjonta
on kattanut monialaisesti ja
monipuolisesti niin ammattikuin harrastajataiteilijoiden
näyttelyitä. Galleriassa on järjestetty vuosien varrella myös
erilaisia tapahtumia kuten
konsertteja ja taidetyöpajoja.
Galleria Espoonsilta on omalta osaltaan edistänyt viihtyvyyttä urbaanissa ympäristössä ja ollut ainoa taidegalleria
Espoon keskuksessa.
Toistaiseksi Suna ry:n toi-

minta tulee jatkumaan popup -periaatteella eli näyttelyitä tullaan jatkossa järjestämään eri tiloissa siihen asti
kunnes yhdistys löytää pysyvät galleriatilat.
Galleria Espoonsilta tarvitsee uuden näyttelytilan Espoon keskuksessa. Alueelta
puuttuu kokonaan näyttelytilat vaihtuville näyttelyille
tai pienimuotoisille tapahtumille.
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TERVETULOA

Kirppiskahvio-Espoonkeskuksen Ompelimoon
TERVETULOA
Tule meidän uudistetulle kirpputorille
KIRPPIS-KAHVIO-OMPELIMOON

Autamme
löytämään
syksyyn uuden
Meillä Sinua
paljon
ALE-vaatteita,
leluja, kirjoja
Asukokonaisuuden. Helpotamme asiaa
ja
uudistettu
monipuolinen
korukokoelma.
ja ARVOMME
kaikkien
kävijöiden kesken
3x15€
OSTOSKORTIN,
joka oikeuttaa
ostoksiin
Arvomme
kaikkien kävijoiden
kesken
3 x 15 €
Kirppiksellä
tai
Ompelutyöhön
käytettäväksi.
OSTOSKORTIN, joka oikeuttaa ostoksiin Kirppiksellä
ARVONTA VIIKOILLA
37-40
tai ompelutyöhön
käytettäväksi.

MEILLÄ PALJON LAUKKUJA EDULLISESTI!
ompelimopalveluita
Meillä voit poiketa myös kahvilla.
piksellä ja
Asemakuja
3, kahvi
Asemakuja
3, 02770
ei laiteta
ja pulla
02770 Espoo
usta tai ne
p.
040-6416640
pukeräykAv.ark. 10–18 2.50€
osasto on
Av.ark. 10–18
la 10–18
ntumassa.
La 10–18
su 11–18
joittaa ta-

ARVONTA VIIKOILLA 14–20
Espoo

Su 11–18
p.040-6416640
kotipesapalvelut@gmail.com

korvaukkirppiskahvio@gmail.com
a myynnin
nttia syörppisskahsyöpälas- hunajaa. Myynnissä on myös
SUOJELE jäätelöä, kakkuja ja muita herklahjoittaa kuja.
netissä.
Kannattaa käydä tutustumaslvelukirp- sa Kirppiskahvion tarjontaan.
krata edul- Hintataso
on alhainen kulttuuritapahtuma
myös
on monipuolinen
joka järjestetään Espoonjoen keväisissä
ja rekin uusien tuotteiden osalta. Tässä
maisemissa
14.
toukokuuta
2019
klo
16
–
21.
Järjestäjänä toimi ruotsinkielinen koän. Kirp- erittäin siistissä kahvintuokEsbo
Hembygdsförening
rf,
ja
päätapahtumapaikkana on Lagstan kahvio,tiseutuyhdistys,
suissa myymälässä sekä heneyspainot-din
kilökunta
että asiakkaat
kotiseututalo
ja tuovat
sen pihapiiri. Kaunis vanha punainen puurakennus sijaitsee
kotimaista kansainvälisen tunnelman.
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Ilta Espoonjoella

Ohjelma on pääosin ruotsiksi, mutta runsaasta tarjonnasta löytyy myös suoskahvioon!

menkielisiä ja jopa monikielisiä osuuksia sekä sellaista puuhaa, jossa kielellä ei
70 Espoo, avoinna arkisin 9–18,
ole väliä.
Illan aikana voi osallistua vaikkapa ohjattuun akvarellimaalaukseen tai
ja sunnuntaisin
11–18.
käsityöpajaan tai saunoa vanhassa savusaunassa.
4, kirppiskahvio@gmail.com
Paikallishistoriaan voi tutustua osallistumalla teatterikävelyyn: entisajan taTeksti: Pirkko Sillanpää
pahtumat, muistot ja tarinat heräävät henkiin näytelmällisinä kohtauksina pitkin
jokea. Mukana on myös Espoon Pelimannit. Roolihahmot puhuvat osin ruotsia,
osin suomea.
Lähtöjä kävelylle on kaksi, klo 16 ja klo 18. Lähtöpaikkana on Kirkkokympin
ranta.
Illan Espoonjoella päättää monikulttuurinen ja monikielinen tarinakahvila,
Story Sharing Cafe, jossa kohdataan pienissä ryhmissä kahvipöytien ympärillä ja
vaihdetaan tarinoita yksinkertaisista, arkisista asioista, ehkä muistoja entiseltä ja
nykyiseltä kotiseudulta. Jokaisessa pöydässä on opastava Story Sharing-isäntä tai
emäntä, joka toimii tarvittaessa myös tulkkina. Kielivalikoima on laaja. Tarinoiden

AH-Auto
Espoontie 8, Espoo
Ark. 8:30–16:30
09 855 4499
asiakaspalvelu@ah-auto.fi

lomassa kuunnellaan elävää maailmanmusiikkia.

Mia Laiho

Afton vid Esboån
Text: Nena Stenius

Kansanedustaja, lääkäri, äiti

Maksaja: Mia Laiho

Afton vid Esboån är ett mångsidigt kulturevenemang som
anordnas i det vårliga landskapet vid Esboån tisdagen den
14 maj 2019 kl 16-21. Arrangör är Esbo Hembygdsförening
och det mesta går av stapeln i och kring det vackra gamla
röda trähuset vid åstranden mitt emot Esbo Domkyrka, Gamla
Lagstadsvägen 4.
Programmet går i huvudsak på svenska men även finskspråkiga och tom. mångspråkiga inslag finns med i det rikliga
utbudet. Under kvällen kan man bla delta i hantverksverkstad,
handledd akvarellmålning, allsång eller bada i den gamla rökbastun.
Med lokalhistorien kan man bekanta sig genom att delta i
Teatervandringen: händelser, minnen och anekdoter från förr
i tiden vaknar till liv längs åstranden i form av dramatiserade
scener. Med på vandringen är också Esbo Spelmanslag. Teatervandringen har två avgångar; kl 16. och kl 18, startpunkt
är stranden vid Kyrktian (mitt emot simhallen).
Kvällen avslutas med ett mångkulturellt och mångspråkiga
berättarcafe, Story Sharing Cafe, där man samlas i små grupper runt kaffebord och utbyter berättelser om vardagliga och
allmänmänskliga företeelser, kanske minnen från sin tidigare
eller nuvarande hembygd. Vid varje bord sitter en Story Sharing-värd eller värdinna som kan inspirera till berättande och
tolka vid behov. Värdarna besitter sammanlagt en bred språkkunskap. Mellan berättelserna uppförs levande etnisk musik.
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KEVÄTRIENTOJA
Pakopelit ja globaalikasvatus-tilaisuus
Entressen kirjastossa 10.4. klo 16-18
Kiinnostaako pakopelien pedagoginen käyttö?
Tervetuloa kuulemaan siitä, kuinka pakopelit toimivat oppimisen ja koulutuksen välineinä globaalikasvatuksessa. Aiheesta tulee esitelmöimään
pakopeli-asiantuntija Ääres eduEscape.
Pakopeli on kokemuksellinen ryhmäpeli, jossa ratkotaan luovaa ongelmanratkaisua vaativia tehtäviä tarinan sisällä. Pedagoginen pakopeli yhdistää
ilmiöoppimisen, pelillisyyden ja ryhmätyötaidot uudella tavalla. Tavoitteellinen peli lisää motivaatiota ja tekee oppimisesta hauskaa.
Tapahtumassa pääsee lisäksi kokeilemaan ilmastonmuutos-pakopelin 15minuutin testiversiota. Testipeleihin mahtuu 18 ensimmäisenä ilmoittautunutta, pelit järjestetään klo 17.00, 17.20 ja 17.40. Ilmoittautuminen tapahtuu
paikan päällä.
Hankkeen yhteistyökumppani Ääres eduEscape on erikoistunut pakopelien
käyttöön oppimisessa ja kouluttamisessa.
Pakopelit ja globaalikasvatus-tapahtuma on osa Helinä Rautavaaran museon 2018-2019 lukuvuoden aikana toiminutta Ilmasto Peliin! Yhteisiä tarinoita ja globaaleja haasteita -globaalikasvatushanketta. Hanke on toteutettu
Fingon koordinoiman EU:n Frame, Voice, Report! -hanketuen rahoituksella.
Lisätietoja: rania.taina@helinamuseo.fi

Helinä Rautavaaran museo
osaksi Entressen palveluita  
Helinä Rautavaaran museo muutti syksyllä Entressen kauppakeskukseen.
Museolle rakennetaan parhaillaan näyttelytiloja.
Museon on tarkoitus avautua yleisölle Espoo-päivänä 23.8.2019. Näyttelyillä ja tapahtumilla halutaan yllättää, luoda keskustelua ja tuoda eri taustoista
tulevia ihmisiä yhteen. Espoon keskus on tähän hyvä paikka. Se on elävä ja
monimuotoinen kaupunginosa.
Helinä Rautavaaran museo on toiminut Tapiolassa vuodesta 1998. Tämän
Suomen ainoan toimivan etnografisen museon taustayhteisöjä ovat Espoon
kaupunki, Helsingin yliopisto, Suomen antropologinen seura ja Suomen museoliitto.
Lisätietoja antavat: museonjohtaja Ilona Niinikangas, p. 046 851 1815 kulttuuripäällikkö Tiina Kasvi p. 050 301 9426

Tule mukaan

siivoamaan lähiympäristöäsi

1.4.–2.6.2019

Kokoa porukka tai tule yksin tekemään lähiympäristöstäsi viihtyisämpi!
Kevättalkoissa kerätään paperia, tölkkejä, pulloja tai metalliromua kaupungin
yleisiltä alueilta, mutta ei kasvijätettä, risuja tai ongelmajätettä.
Espoon kaupunkitekniikan keskus jakaa talkoolaisille jätesäkkejä, lainaa
roskapihtejä sekä noutaa tarvittaessa roskasäkit talkoiden jälkeen.

Ilmoittaudu 18.3.–24.5. osoitteessa www.espoo.fi/talkoot

Kom med

och städa upp i din näromgivning

1.4.–2.6.2019
Samla ihop ett gäng eller kom på egen hand och snygga upp miljön!
På vårens städtalko plockar vi papper, burkar, flaskor, skräp och metallskrot
på allmänna områden men inte växtavfall, ris, farligt avfall eller elektronik.
Stadsteknikcentralen delar ut sopsäckar, lånar ut soptänger
och hämtar sopsäckarna efter talkot.

Anmäl dig 18.3.–24.5. www.espoo.fi/talkoot
Lisätietoja/Ytterligare upplysningar: (09) 8162 5000

