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SUOMIKAMU-KURSSI
YSTÄVÄKSI MAAHANMUUTTAJALLE
ma 12.4. klo 17.00-20.00 ja ke 14.4. klo 17.00-19.00
TEAMS-etäkoulutus, maksuton
Maanantaina tutustutaan toiminnan yleisiin
periaatteisiin ja keskiviikkona Espoon
käytäntöihin. Osallistujien tulee olla
mukana molempina koulutuspäivinä.

Keski-Espoo -seura pitää sääntömääräisen
VUOSIKOKOUKSEN kesäkuussa 2021.
Paikka ja aika ilmoitetaan toukokuussa
Keski-Espoon Sanomissa ja seuran kotisivuilla
www.keskiespooseura.fi

Koulutuksen aikana saat tietoa SuomiKamu-toiminnasta, kotoutumisesta ja
ystävän roolista. Kurssilta saat valmiudet
aloittaa SuomiKamuna ja voit ilmoittautua
mukaan toimintaan. Tämän jälkeen
etsimme sinulle sopivan maahanmuuttajaystävän tai ystäväperheen yhteistyössä
Espoon kaupungin maahanmuuttajapalveluiden kanssa.

Toivomme, että olet täysi-ikäinen ja voit
sitoutua toimintaan vähintään kuudeksi
kuukaudeksi. Suosittelemme SPR:n
ystäväkurssin käymistä, mutta se ei ole
edellytyksenä SuomiKamu-kurssille
osallistumiseen.
Et tarvitse mitään erityistaitoja; vain
iloisen ja avoimen mielen ja kiinnostuksen
tutustua ja kohdata uusi ystävä. Suurin
tarve maahanmuuttajille on tutustua
suomalaisiin ja saada oppia kieltä.

Imoittautumislinkki: https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/10486
Lisätietoja: suomikamusprespoo@gmail.com, https://rednet.punainenristi.fi/node/55465
Järjestäjä: Punaisen Ristin Espoon osastot
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Päätoimittajan terveiset

Keski-Espoo -seuran kuulumiset

Katse tulevaisuuteen

Keski-Espoo -seuran
kuulumisia

Maailma on ollut koronaepidemian kynsissä jo
toista vuotta. Korona on läsnä kaikkialla ja vaikuttaa
moniin asioihin. Suomessa päätettiin pahentuneen
koronatilanteen takia siirtää kuntavaalit huhtikuulta
kesäkuulle. Vaalien siirtäminen vaikutti luonnollisesti
myös ehdokkaiden vaalityöhön ja aiheutti esimerkiksi
vaalimainosten perumisia lehdissä. Vaalien lykkääminen aiheutti muutoksia myös Keski-Espoon Sanomien
sisällössä. Kulttuuritarjonta on kärsinyt koronaepidemiasta valtavasti ja pahentunut tilanne on johtanut
tapahtumien peruuttamiseen. Espoon kaupunki on
sulkenut kulttuuritilat ja museot sekä perunut kulttuuritapahtumat 14.4.2021
saakka. Kulttuurilaitosten ohjelmatarjontaa voi kuitenkin seurata verkossa.
Koronaepidemiasta huolimatta Espoon keskuksessa puretaan ja rakennetaan, mistä kerrotaan lähemmin sivulla 8. Espoon keskuksen uuden asuinalueen
Suviniityn rakentaminen jatkuu. Suviniityn päiväkoti avasi ovensa tammikuussa
2021. Kirstinharjun puretussa korttelissa talot ovat nousseet nopeasti.
Virastotalo 2:n purkutyö on loppusuoralla. Purettavan virastotalon tilalle
on suunnitteilla Espoolaistentalo, jonka rakentaminen pitäisi alkaa 2023 ja
valmistua 2026. Jos rakennushanke ei toteudu suunnitelmien mukaan, talo
valmistuu vielä myöhemmin. Espoon keskuksessa ei ole riittävästi julkisia tiloja
tapahtumien järjestämiselle vielä pitkään. Valtuustotalon tarjoamat tilat yhdistyksille eivät kata tarvetta. Kunnallisten tilojen yhteiskäyttöä tulisi kehittää.
Moni kolmannella sektorilla toimiva yhdistys voisi järjestää erilaisia tapahtumia,
jos vain olisi tiloja. Keski-Espooseen muuttaa uusia asukkaita jatkuvasti. Tämä
lisää erilasten tapahtumien tarvetta tulevaisuudessa.
Espoonjoki rantoineen on tärkeä kulttuuriympäristö Espoossa ja etenkin
Keski-Espoossa. Pro Espoonjoki ry on ansiokkaasti seurannut Espoonjokeen ja
sen lähialueille suunniteltuja hankkeita, joista sivuilla 4-6. Iloksemme voidaan
todeta, että Espoonjoen kunnostyötä on jo tehty Espoon keskuksen alueella
ja työ jatkuu lähiaikoina Tuomiokirkon lähistöllä. Pro Espoonjoki ry on seurannut ja ottanut kantaa myös Jokisillan kaavaan, joka käsittää suunnitelmat
Espoonjoen rantojen rakentamista.

Keski-Espoo -seuran toimintaa kuten kaikkien muiden yhdistysten toimintaa
on vuoden ajan rajoittanut koronaepidemia. Seura ei ole voinut toteuttaa
perinteistä luentosarjaa eikä suunnitella retkiä tai tapahtumia jäsenistölle.
Seura toteuttaa vuoden 2021 toimintasuunnitelmaansa koronatilanteen sallimissa rajoissa. Toivottavasti koronatilanne helpottaa lähitulevaisuudessa ja
yhdistykset pääsevät vihdoin toteuttamaan toimintaansa.
Keski-Espoo -seurasta lähetetään jäsenille sähköpostilla tai kirjeitse jäsentiedote ja jäsenlomake lähiaikoina. Seurassa toivotetaan lämpimästi tervetulleiksi
sekä vanhat että uudet jäsenet. Keski-Espoo -seuran vuosikokous pidetään
kesäkuussa, jos se on silloin mahdollista järjestää. Kokouksesta tiedotetaan
toukokuun Keski-Espoon Sanomissa.
Koronaepidemian vuoksi Talomuseo Glims on suljettuna ainakin 14.4.2021
saakka. Siellä myynnissä olevaa Keski-Espoo -seuran julkaisemaa kirjaa ”KeskiEspoo 45 vuotta osana kaupunkia” ei näin ollen toistaiseksi ole mahdollista
ostaa. Seuran toteuttamaa roll-up -näyttelyä Espoon keskuksen historiasta ei
ole ollut mahdollista myöskään saada esille. Seurassa ei ole voitu myöskään
aloittaa alueella asuvien asukkaiden haastattelemista.
Keski-Espoo -seuran omat kotisivut ovat tärkeässä asemassa tiedottamisessa. Siellä on lehtiarkisto, jossa on luettavissa vanhoja Keski-Espoon Sanomia
ja myös aina uusin lehti. Seura ottaa asukkaiden kirjoittamia juttuja mielellään vastaan ja julkaisee niitä lehdessä tai kotisivuilla. Juttuja ja ehdotuksia
voi lähettää päätoimittajalle. Vanhojen lehtien digitointi edistyy vähitellen.
Kotisivuilla on myös jäsentiedote seuran jäsenille ja Keski-Espoon alueen historiaa. Kotisivuilla on myös julkaistu muiden alueella toimivien yhdistysten
tapahtumia. Seurassa toivotaan blogisivuille kirjoituksia alueen asukkailta.
Seuran kotisivut osoitteessa www.keskiespooseura.fi.

Osta vaalimainostilaa lehdestämme. Ehdokkaalle annetaan
20 prosentin alennus ilmoituksen lähtöhinnasta. Lehden painosmäärä on 30 000 kpl ja se jaetaan luukkujakelunsa Keski-Espooseen
ja lähialueille. Materiaalin DL on 9.5.2021.

MYYNNISSÄ

Lisätietoja antavat:
Kari Räty: kari.t.raty55@gmail.com, p. 050-4913991
ja Pirkko Sillanpää, pirkko.h.sillanpaa(at)gmail.com, p. 0440466002.

Talomuseo Glims,
Glimsintie 1,
02740 Espoo

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

Hyvä kuntavaaliehdokas!
Keski-Espoon Sanomat ilmestyy sunnuntaina 23.5.2021.
Ennakkoäänestys alkaa 26.5.2021.

Kevätterveisin
Pirkko Sillanpää
päätoimittaja

Keski-Espoon Sanomat
1/2021
33. vuosikerta
Painosmäärä 30 000 kpl
Seuraava lehti ilmestyy:
23.5. 2021 ja DL on 9.5.2021

Kevätterveisin
Keski-Espoo -seuran johtokunta

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

Keski-Espoo -seuran
johtokunta
toivottaa lukijoilleen
hyvää pääsiäistä.

Mirja Holste
045 319 5001

Keski-Espoo -seuran postiosoite:
Blominkuja 6, 02780 Espoo

Seppo Holste
seppo.holste@kolumbus.fi
05067301

Keski-Espoo -seuran tili on
Nordea FI82 1428 3000 1807 58

Jaana Leppäkorpi
p. 040 531 8214
jaana.leppakorpi@kotiportti.fi

Keski-Espoo -seuran kotisivut:
www.keskiespooseura.fi

Peter Vihra
puh. 040-527 5939
peter.vihra@elisanet.fi
Sihteeri:
Sisko Vihra puh. +358 452495 600
sisko.vihra@elisanet.fi
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Kuntavaalit
pidetään kesäkuussa
Teksti: Jaana Leppäkorpi
Kuntavaalien siirron myötä
oman ehdokkaan etsintään
tuli lisäaikaa. Myös ehdokkaaksi voi vielä lähteä, sillä
osa puolueista etsii yhä ehdokkaita. Joka tapauksessa
vaalit pidetään ja sen myötä valitaan Espooseen uudet
päättäjät valtuustoon ja eri
lautakuntiin. Viime aikoina
on julkaistu erilaisia tutkimuksia ja selvityksiä, joita
kannattaa huomioida omaa
ehdokasta valitessa.
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT) tiedotti
alkuvuonna tutkimuksesta,
jonka mukaan kunnanvaltuustonjäsenet parantavat
oman naapurustonsa palvelutasoa. Tiedotteen mukaan
paikallisdemokratian merkitys on keskeinen sekä koulujen sulkemisten syissä että
niiden seurauksissa. Tutkijat
totesivat, että pienituloiset
naapurustot ovat heikosti
edustettuna valtuustoissa ja
tämän vuoksi nämä alueet
ovat altavastaajan roolissa,
kun palveluverkkoa karsitaan. Pahimmillaan tämä voi
johtaa alueelliseen eriarvoistumiseen. Espoossakin tarkastellaan myös koulu- ja muita
palveluverkkoja. Espoon keskus tarvitsee näihin prosesseihin puolustajansa, siksi oma
ehdokas kannattaa valita
mieluummin läheltä.
Kaupunkisuunnittelu
ja
kaavoitus ovat kunnallisen
itsehallinnon ydintä. Kaa-

voittamalla voidaan kehittää
kaupunkikeskuksia ja suunnitella uusia asuinalueita.
Tutkija Mari Vaattovaara on
pitkään nostanut esiin huoltaan asumisen kehityksestä ja
kritisoinut pienten asuntojen
rakentamista. Uusien asuntojen keskikoko on pienentynyt
merkittävästi myös Espoossa. 2000-luvun alussa uusien
asuntojen keskikoko Espoossa oli vajaa 100 neliötä; viime
vuonna se oli vajaa 60 neliötä.
Nyt maaliskuussa suurin
myynnissä oleva uudisasunto Espoon keskuksessa oli
64,5 neliön kokoinen kolmio.
On hyvä, että yksinäisille ja
pienperheille rakennetaan
asuntoja, mutta mahtuvatko
tavalliset perheet etäarkineen
enää Espooseen asumaan?
Tämä on asia, josta tulevien
päättäjien tulisi olla huolissaan. Kuntien valtuustoissa ja
lautakunnissa tähän kehitykseen voidaan vaikuttaa, jos on
tahtoa, vaikka se ei olekaan
helppoa.
Kiinnostus lähteä ehdokkaaksi ja osallistua kunnallisten
luottamustehtävien
hoitoon on vähentynyt kunnallisalan kehittämissäätiön
(KAKS) tekemän haastattelututkimuksen perusteella.
Syiksi tähän julkisessa keskustelussa on tuotu riitely, sosiaalisen median huono keskustelukulttuuri ja lisääntynyt
vihamielisyys päättäjiä kohtaan. On aiheellista selvittää
ehdokkaiden mielipiteitä ja

Espoo Leppävaara
• 133 mukavaa huonetta
• Ystävällisin henkilökunta
• Yhteiset keittiöt ja oleskelutilat

www.forenom.com
Forenomilta myös asunnot
putkiremontin ajaksi!

VASTUULLISTA PÄÄTÖKSENTEKOA
Ehdolla kokemusta ja osaamista Espoon valtuustoon.

PERTTI JÄRVENPÄÄ
FM, järjestöaktiivi,
puheenjohtaja

näkemyksiä, mutta demokratian kannalta on tärkeää pitää vuoropuhelua asiallisena.
Politiikka on yhä näkemysten
sovittelua ja vaikuttavampia
päättäjiä ovat ne, jotka osaavat toimia yhteistyöhakuisesti
ja asiallisesti. Nyt kun vaalien
siirron myötä meillä on enemmän aikaa seurata ehdokkaiden toimintatapoja, on tähän
ominaisuuteen syytä kiinnittää huomiota.
Kuntavaaleissa vaikutetaan
jokaisen arjen toimivuuteen,
siksi äänestäminen on tärkeää ja oma ehdokas kannattaa
valita huolella. Ja omalta alueelta.

TULE MUKAAN
KESKI-ESPOO-SEURAN TOIMINTAAN
JA VAIKUTTAMAAN KEHITYKSEN SUUNTAAN
Keski-Espoon
Sanomat

www.keskiespooseura.fi

Jäsenmaksu 15 €/vuosi
Eläkeläiset 10 €/vuosi
Saman perheen jäseniltä 5 €/vuosi
Kannatusjäseniltä 50 €/vuosi
Maksa liittymismaksu tilille (Nordea) FI82 1428 3000 1807 58
Kirjoita lisätietoihin nimesi, osoitteesi ja puhelinnumerosi

KAARINA JÄRVENPÄÄ

Yleislääketieteen erikoislääkäri,
kaupunginvaltuutettu

ANTERO LAUKKANEN
Kansanedustaja,
kaupunginhallituksen jäsen

ESPOO
kuntavaalit
13.6.2021

EHDOLLA
ESPOOSSA

SARI
MÄKI

Espoolainen vuodesta 1971
”KOTISEUDUSTA PITÄÄ KANTAA
VASTUUTA JA IHMISISTÄ VÄLITTÄÄ.”

sari.maki.3

4

Keski-Espoon Sanomat

Espoonjoen kunnostustyö jatkuu

Teksti ja kuvat: Erkki Lindell,
Pro Espoonjoki ry,
puheenjohtaja
Syystulvat alkoivat viime
vuonna jo syyskuussa ja jatkuivat pitkälle tämän vuoden puolelle. Alun leuto talvi
ja sateet pitivät todella joen
pintaa korkealla pitkään ja tämä on näkynyt ennen kaikkea
Espoon keskuksen ja Kirkko-

järven kohdalla, myös ongelmina. Viime vuonna saatiin
valmiiksi kevyen liikenteen
väylän korotus Kirkonkympin kohdalla ja Kirkkokadulta itään n 400 m osuus. Siitä
eteenpäin tulva peitti syksyllä vielä kävelytietä paikoin
kumisaappaiden korkeuden
verran.
Tulvaongelmien helpottamiseksi on jo tehty pienempiä

raivauksia, mm joen rantojen
kasvillisuutta on poistettu Espoon keskuksen alueella ja
siitä alaspäin. Jo muutamia
vuosia sitten suunniteltua
kunnostusta ei päästy viime
talvena aloittamaan, koska
oli niin lämmin, että peltoaukeilla joen rantojen maa
ei jäätynyt raskasta kalustoa
kestäväksi. Ruoppaustyö on
edelleen mittava, kaikkiaan

n 13000 m3 maata on tarkoitus siirtää. Nyt työ Espoonjokilaaksossa Mikkelästä Kauklahteen on käynnissä koko
laakson pituudelta. Urakka
aloitettiin työmaateiden rakentamisella. Osa maastosta
on niin pehmeää, että se on
vaatinut stabilointia, ja tämä
on vielä käynnissä. Työssä ovat
Espoon kaupungin aliurakoitsijat. Myös varsinainen uoman
ruoppaus on aloitettu, urakoija on Fortum Waste Solutions. Ruoppaustyöt jatkuvat
– olosuhteiden mukaan - noin
huhtikuun puoliväliin. Tämän
jälkeen voidaan vielä tehdä
töitä maalla, viimeistelyä ja
mm tulvahyllyjä, ja uoman

sorastusta – kalojen kutupaikoiksi. Olosuhteiden salliessa
tämä osuus saadaan valmiiksi
kesään mennessä. Toiveena
on, että nyt tehdyt työmaatiet voivat joskus toimia myös
ulkoiluteinä, aluksi ”epävirallisina” ja myöhemmin Espoon
ulkoiluverkoston osana. Muistammehan, että Espoon keskuksen ulkoilutieverkoston ja
Rantaraitin väliltä vielä puuttuu pitkä pätkä!
Työ alkaa lähiaikoina myös
tuomiokirkon lähistöllä. Tämä
tulee näkymään ihmisille paljon lähempää kuin kaukana
peltoaukeilla työtä tekevät
koneet, voipa vaikutta myös
alueen kulkuväylien käyttöön.

Jokisillan kaavasta
VASTINE

Pro Espoonjoki ry:n vastaselitys Espoon valtuuston päätökseen 16.11.2020, 156
Pappilantien itäpuolen rinne, tontiksi suunniteltua virkistysaluetta
Teksti: Erkki Lindell,
puheenjohtaja Pro Espoonjoki ry
Kuva: Erkki Lindell,
puheenjohtaja Pro Espoonjoki ry

Jokisillan kaavasta on Helsingin hallinto-oikeudessa kolme valitusta, Espoon
ympäristöyhdistys ry:ltä, yhdeltä yksityishenkilöltä ja Pro Espoonjoki ry:ltä.
Espoon kaupunki on antanut niihin
vastineensa, joka löytyy kaupungin-

hallituksen sivuilta https://espoo.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?pag
e=meetingitem&id=2021233-9
Pro Espoonjoki ry lähetti vastaselityksen 11.3.2021.

Espoon kaupungin vastineen johdosta esitämme:
Espoonjoen ranta-alueet on todettu maakunnallisesti merkittäväksi
kulttuuriympäristöksi (johon kuuluu ehdotetussa kaavassa Pappilantien itäpuolen kortteli 40233) sekä
maakuntakaavassa että nykyisessä
ja suunnitellussa uudessa Pohjois- ja
Keski-Espoon yleiskaavaehdotuksessa
(”Espoonjokilaakson vyöhyke Kehittämisperiaatemerkinnällä on osoitettu
jokilaakso, jolla on erityisiä maisema-,
historia-, kaupunkikuva-, luonto- ja
virkistysarvoja. Aluetta tulee kehittää katkeamattomana kokonaisuutena niin, että ekologinen toimivuus
ja muut erityisarvot turvataan ja virkistyskäyttöedellytykset paranevat.”).
Jokisillan kaava-alue rajautuu myös
RKY-alueeseen ja menee pitkin jokea
monin paikoin. Maisema muodostaa
kokonaisuuden, jota tulee sellaisena
käsitellä, vaikka RKY-alueelle ei ole
määritelty suojavyöhykettä sen ulkopuolelle, kuten luonnonsuojelualeilla
usein on. Ei voida silti ajatella, että aivan alueeseen kiinni rakennettaisiin
esim. tornitaloryhmä. Näin ollen katsomme, että rakennettavan alueen
asuntojen volyymi on alueelle liian
suuri. Alun perin yleiskaavassa ollut
Jatkuu sivulla 5
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Fyrtio år av lek, skoj och
kamratskap på Sockan

Sockanbarnen tar gärna emot
fler lekkamrater, välkommen
med!

Lekskolan Sockan är ett litet privat
köpavtalsdaghem i Södrik som i år
firar sitt 40-årsjubileum. Personalen
består av föreståndaren Marianne,
som varit med sedan starten, och
barnskötarna Cati och Monica. För
närvarande går det nio barn i åldern
2 till 5 på daghemmet – och om man
frågar barnen själva varför de trivs så
bra på Sockan så är det för de trevliga kompisarnas skull, den goda maten
och så Mulleskogen förstås!
Skogsmulleverksamheten är en
viktig del av Sockans värdegrund: till
Mulleskogen går man regelbundet

Sivulta 4
PY-merkintä ja tarkoitus varata alue
lähinnä oppilaitoksille on maiseman
kannalta myös antanut olettaa, että rakennukset olisivat matalampia,
2-3-kerroksisia, kuten oppilaitokset
yleensä, ja siten maisemaan sopivampia. Valtuuston yksimielisesti asiassa
esittämä lausuma ei valitettavasti
merkitse mitään konkreettisia muutoksia esitettyyn kaavaan.
Erityisesti ehdotettu kaava on yleiskaavan vastainen Pappilantien itäpuolella olevassa rinteessä, n 5000 m2
korttelissa 40233, joka on yleiskaavassa viheraluetta ja alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen muutettiin asuinkortteliksi. Kyseinen kortteli ulottuu
noin rinteen poliväliin ja haukkaa
kyseisestä viheralueesta merkittävän
osan, noin viidenneksen. Yleiset nä-

för att sjunga, leka och lära sig om
djur och natur, och då brukar även
daghemmets omtyckta ”dagisfafa”
följa med. I skogen lär sig barnen
verkligen uppleva och utforska naturen med alla sinnen. En av de absoluta höjdpunkterna på utfärden, tycker
barnen, är att sätta sig ner på en stubbe och få äta sin egen matsäck!
Det är roligt att ha nära till skogen
trots att Sockan ligger mitt bland
höghus. Daghemmet har varit inhyst
i samma hemtrevliga lokaler sedan
verksamheten inleddes 1981: här har
Sockanbarn i flera generationer fått
pyssla, sjunga, baka, gympa, lyssna
på sagor och givetvis leka fritt. Verksamheten under året brukar läggas
upp enligt olika teman som barnen
är intresserade av; lekvrån i daghemmet förvandlas då exempelvis till en
butik, en skog med insekter och djur,
eller som nu senast, en biltvätt.
Att vara ett litet daghem har sina
fördelar. Här har personalen tid att se
och höra varje enskilt barn. Man kan
också lätt åka på olika utflykter, fira
födelsedagskalas hela gänget och gå
på teater eller konsert.
Coronapandemin har tyvärr satt

kökohdat, joihin Espoon kaupunki
viittaa, ovat vahvasti yleis- ja maakuntakaavojen kanssa ristiriitaisia. Espoon
kaupunki on kaavaselostuksessaan
itse tämän todennut viheralueen
osalta, eikä kaupungin uudessa vastineessa tähän ole esitetty mitään uusia
tai painavampia perusteita. Korttelin
40233 osalta voi todeta, että muutama 2-kerroksinen asuintalo (yhteensä
1300 km2, alle 6% koko ehdotuksen
rakennusalasta) ei mitenkään voi olla
oleellista ”keskustatoimintoja tukevaa asutusta”, kuten Espoon kaupungin vastineessa esitetään eikä riittävä
peruste viheralueen muuttamiseksi
asuinkortteliksi. Espoon keskuksen
alueella on merkittävä määrä sekä jo
suunniteltuja että kaavoitettuja rakentamattomia alueita.

stopp för många av årets traditionella program; så även påskpysselkvällen
för hela familjen och luciamorgonen
för mor- och farföräldrar. Men personalen har gjort sitt bästa för att
barnen ändå ska få ha en så normal
vardag som möjligt. Man har istället
tänkt kreativt och till exempel gjort
virtuella museibesök och tillämpat
utomhuspedagogik i större utsträckning för att kunna ge barnen minnesvärda upplevelser, däribland teater
ute i parken.
Nu när vi haft en så härlig, snörik
vinter i år har barnen fått många
chanser att skrinna, skida och bygga

snögubbar under dagisdagen – för att
inte tala om de färgglada iskonstverk
som gjordes för att pryda lekparken.
På fastlagstisdagen unnade man sig
också en vinterutfärd till Stenhalla
i Noux för att åka peffis och dricka
varm kakao.
Sockanbarnen hälsar till alla läsare
och påminner om att man ska använda ”käsidesi”. De tar gärna emot
fler kompisar att leka med, så om du
letar efter ett tryggt och familjärt
daghem i Esbo centrum önskar de att
du väljer just Lekskolan Sockan – vi har
lediga platser kvar i vår grupp!

Rakennuslaki 370/158,
34§:

heisyyteen (Kirkonmäki). Arvokkaaseen kulttuuriympäristöön rakentamisen tulee olla alueen ominaispiirteisiin
sopivaa, tehokas rakentaminen on
Espoonjokilaakson maisemaalueelle
ja Kirkonmäelle vierasta. Jokisillan
asemakaavan joenrantaan rajoittuvat korttelit ovat jo tehokkuudeltaan
poikkeuksellisen suuria, eikä tätä kulttuuriympäristön vaalimisen kannalta
kielteistä kehitystä tule levittää kaavaalueella laajemmalle.
Pappilantien viheralueen supistamista ei voi myöskään perustella
viittaamalla viimeaikaisiin havaintoihin (selvitys 2015), joiden mukaan
”uhanlaisista lajeista ei ole merkintöjä”. Kunnollista uutta selvitystä ei
tehty, ehkä osittain siksi, että alue oli

- - - Erityisesti on katsottava, että
puistoja ja muita virkistysalueita järjestetään riittävästi kaupungin eri
osiin ja ettei näihin tarkoituksiin aikaisemmin varattua alaa ilman erityistä
syytä supisteta.

Espoon kaupunginmuseon lausunto
11.9.2017:
Kaupunginmuseo katsoo, että korttelin 40233 rakennustehokkuuden lisääminen on vääränsuuntainen ratkaisu. Kortteli sijoittuu maakunnallisesti
merkittävään kulttuuriympäristöön
(Espoonjokilaakson maisema-alue)
sekä valtakunnallisesti merkittävän
kulttuuriympäristön välittömään lä-

Jatkuu sivulla 6
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Lassen kioskilla tavattiin
Teksti: Pirkko Sillanpää
Kuvat:
Espoon kaupunginmuseo
Lassen
kioski,
”Lasses
kiosk”, oli tärkeä tapaamispaikka Espoon keskuksessa
1950-luvulla. Se sijaitsi radan
eteläpuolella lähellä rautatien tasoylikäytävää vastapäätä Lindholmin sahan myllyä ja
pajaa. Salaman aiheuttama
tulipalo tuhosi myllyn vuonna
1957. Kioskin maalipinta sai
myös vaurioita palossa. Kioskin oli perustanut lähistöllä
asunut toimelias nuorimies
Lars Gerkman. Espoon keskuksessa asunut Vivi-Ann Sjögren
muisteli Lassen kioskia ja sen
merkitystä alueen nuorisolle. Siellä viettivät aikaa myös
vanhemmat miehet. Kioskilla
oli tikkataulu ja miehet järjestivät kilpailuja tikanheitossa.
Palkintona oli pilsneripullo.
Vivi-Ann oli myös innokas tikanheittäjä ja voittonsa hän
antoi kilpailussa mukana olleille miehille. Vivi-Ann on
kirjoittanut Lassen kioskista
kirjassaan ”Kissan kasvot ja
Lassen kioski”. Siinä kuvataan laajasti nuorten elämää
Espoon keskuksessa 1950-luvun alkupuolelta eteenpäin.
Lassen kioski oli muistitiedon mukaan auki iltaisin lämpimänä ja valoisana vuodenaikana. Kioskin ulkopuolella
oli istumapaikat ja pöytiä.
Kioskin sisäpuolella ei ollut
asiakastilaa, vaan myynti tapahtui kioskista ulkopuolelle.
Kioskilla myytiin virvoitusjuomia, karamelleja, jäätelöä ja
pilsneriä. Kioskilta lähtivät
myös jalkapallojoukkue Esbo
Bollklubin (EBK) pelaajat eri
puolilla pidettäviin otteluihin.
Lassen kioskin lisäksi Espoon rautatieaseman vieressä
lähellä aseman varastorakennusta oli myös kioski 1950-luvulta eteenpäin. Kioskissa oli
myynnissä karamelleja virvoitusjuomia ja jäätelöä. Lisäksi

Sivulta 5
alkuperäisessä ehdotuksessa
rakennusoikeudeltaan merkittävästi lopullista ehdotusta vähäisempi. Aiemmat
selvitykset osoittavat kuitenkin selvästi, että uusi kattava
selvitys olisi tullut tehdä eikä
kuitata asiaa 6 v vanhalla tiedostotilanteella. Alueella on
myös merkittävä määrä jalopuita, joka sellaisenaan on
peruste perusteellisemmalle
selvitykselle:

Lassen kioskilla vuonna 1965. Ruotsiin lähdössä vasemmalta Nils Snell, Birger Grönholm ja Pentti Timonen.

Vivi-Ann Sjögren os. Widegren istumassa kioskilla
vuonna 1955.

Rautatien tasoylikäytävä. Vasemmalla Lindholmin sahan rakennuksia.

Kioski vuonna 1955.
siellä myytiin myös päivä- ja
viikkolehtiä sekä vihkoja ja
kyniä. Haastateltavan mukaan
aseman kioski kuului osaksi
rautateiden toimintaa ja oli
pohjana tulevalle R-kioskien
toiminnalle. Se oli myös tär-

Luonnonsuojelulaki
20.12.1996/1096
29 §
Suojellut
luontotyypit
Seuraaviin luontotyyppeihin kuuluvia luonnontilaisia
tai luonnontilaiseen verrattavia alueita ei saa muuttaa
niin, että luontotyypin ominaispiirteiden säilyminen kyseisellä alueella vaarantuu:
1) luontaisesti syntyneet,
merkittäviltä osin jaloista lehtipuista koostuvat metsiköt;

keä kohtaamispaikka ja Helsingissä työssä käyneet nuoret
viettivät aikaa asemalla. ViviAnn muisteli, että he pyöräilivät Lassen kioskille ja aseman
kioskille tapaamaan muita
nuoria. Kioskit olivat tärkei-

---

Asetus
14.2.1997/160
10 §
Suojellut
luontotyypit
Luontotyypin ominaispiirteitä ovat tietynlainen kallioja maaperä sekä niiden vesi- ja ravinnetalous ja näihin
olosuhteisiin luontaisesti sopeutuneet eliölajit ja eliöyhdyskunnat.
Luonnonsuojelulain
29
§:ssä mainituilla luontotyy-

tä tapaamispaikkoja nuorille,
koska Espoon keskuksessa ei
tuolloin ollut kahviloita, joissa
nuoret olisivat voineet tavata ja viettää aikaa yhdessä,
”hengailla”.

Lähteet:
Vivi-Ann Sjögren, Kissan kasvot ja Lassen kioski, Pieksamäki 2003.
Haastattelu Vivi-Ann Sjögren
17.3.2021.

peillä tarkoitetaan seuraavia
alueita:
1) Luontaisesti syntyneitä,
merkittäviltä osin jaloista lehtipuista koostuvia metsikköjä,
joissa jaloja lehtipuita kasvaa
runkomaisina puina vähintään 20 kappaletta hehtaarilla
yhtenä tai useampana lähekkäisenä ryhmänä rajattavissa
olevalla yhtenäisellä alueella.
Jaloja lehtipuita ovat tammi,
metsälehmus, vaahtera, saarni, kynäjalava ja vuorijalava.
Runkomaiseksi puuksi katsotaan puu, jonka läpimitta
on 1,3 metrin korkeudella yli
seitsemän senttimetriä. Run-

komaisen tammen läpimitta
on kuitenkin sanotulla korkeudella vähintään 20 senttimetriä.
Yleisten,Espoon keskeiseen
kulttuurimaisemaan liittyvien
ongelmien perusteella sekä
erityisesti korttelin 40233
yleiskaavan vastaisuuden ja
luontoselvitysten puutteellisuuden takia katsomme edelleen, että Espoon kaupunginvaltuuston päätös hyväksyä
Jokisillan asemakaava, alue
613900, 16.11.2020 §156, on
kumottava.
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Kirkko keskellä kylää
Messut Espoon tuomiokirkosta
Espoon tuomiokirkon messu on kaksiosainen: Ehtoollisaineet siunataan klo 10 alkavassa suoratoistettavassa messussa,
johon voi osallistua verkon välityksellä. Messuja, jumalanpalveluksia ja hartauksia voi seurata Espoon tuomiokirkon Facebook-sivun kautta: www.facebook.com/Espoon tuomiokirkko
Ehtoollinen jaetaan Tuomiokirkossa sunnuntaisin iltapäivällä
klo 16–18. Kirkkoon tullaan pääovesta (kellotapulin puolelta).
Kirkossa voi kerrallaan olla 6 henkilöä. Seurakuntalaisia suositellaan tulemaan kirkkoon oman syntymäkuukauden mukaan:
Tammi-maaliskuu klo 16–16.30, huhti–kesäkuu klo 16.30–17,
heinä-syyskuu klo 17–17.30 ja loka-joulukuu klo 17.30–18. Tarkempi ohjeistus paikan päällä sekä www.espoonseurakunnat.
fi/tuomiokirkkoseurakunta/jumalanpalvelukset.
Palmusunnuntain messu 28.3. klo 10

Täällä asuu toivo!
Espoon seurakunnat muistuttavat kampanjalla meitä toivosta. Toivo ponnistaa siitä, mikä ei
vielä näy ja mitä ei voi vielä todentaa.
Toivon, että virus saadaan kuriin.
Toivon, että pääsemme pian liikkumaan ja näkemään ystäviämme.
Toivon, että kesä jo koittaa.
Toivon, että kuoleman valta on kukistettu. Se on pääsiäisen toivo.
-Kirkkoherra Antti Kujanpää, Espoon tuomiokirkkoseurakunta
Espoon seurakuntien mediakampanja ”Täällä asuu toivo” näkyy katukuvassa kahden viikon ajan pääsiäisen ympärillä 29.3.–11.4.

Konsertit
Pekka Simojoen livekon
sertti kiirastorstaina 1.4. klo
20. Ilmainen konsertti Pekan
kotoa suoratoistona Espoon
tuomiokirkkoseurakunnan
Facebook-sivun kautta.
Juurijuhla -Ensemble Ga
mut! ma 5.4. klo 19. Suora
toisto Espoon tuomiokirkos
ta. Keskiaikainen musiikki ja
kansanmusiikki kohtaavat.
www.facebook.com/JuuriJuhlaRotFest.

Hiljenny rauhassa
Espoon tuomiokirkko ja
useat kappelit ovat auki yksityistä rukousta ja hiljentymistä varten.

Kirkkoherranvaalit
Seurakunnassamme toimitetaan toukokuussa välillinen
kirkkoherran vaali seurakuntaneuvostossa.
Seurakunnan
vaalisivut
ovat osoitteessa: www.espoonseurakunnat.fi/kirkkoherranvaali. Sieltä löytyvät
tarkemmat ohjeet, linkit videoihin sekä ehdokkaiden
esittelyt.

Hengellinen pysäkki
verkossa
Sanaa, rukousta ja keskustelua pe 26.3. ja 16.4. klo
13–14.15 Ilm. oiva.hujanen@
evl.fi.

Etäkuoro kaikille!
Chorus Gaudeten etähar-

Espoon
tuomiokirkko
avoinna joka päivä klo 10–17
hetkittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta.
Pääsiäisen pyhät voivat
vaikuttaa kappelien aukioloaikoihin, tarkista aukioloajat
kappelien verkkosivuilta.
Auroran kappeli avoinna
arkisin klo 9–14. Kappelilounas – nouda mukaan: ma ja to
klo 11–13 (lounasta ei vkolla
13), 2–5 e.
Kalajärven kappeli avoinna
ma–to klo 8–16 ja pe 8–14.
Kauklahden kappeli avoinna ma–to klo 9–15. Kappelilounas – nouda mukaan: ti klo
11–12.30, 2–4 e.
Suvelan kappeli avoinna

ma–pe klo 9–14, to työntekijä paikalla. Kappelilounas –
nouda mukaan ti klo 12–13,
1,5–3 e.
Viherlaakson
kappeli
avoinna ma–to klo 9–15. Kappelilounas – nouda mukaan: ti
klo 12–13, 2–4 e.

joitukset to 15.4 ja 29.4. klo
18. Pyydä liittymislinkki: leena.talvio@evl.fi.

Ks.
espoonseurakunnat.fi/
paivakerhot.

Lapsille
Pääsiäisikkunat Auroran,
Kalajärven, Kauklahden, Nupurin ja Suvelan kappeleilla
sekä pääsiäiskaapit Espoon
tuomiokirkossa. Pääsiäisen tapahtumat palmusunnuntaista
pääsiäisaamun iloon.
Pääsiäiskertomus lasten
esittämänä:
Youtube.com/
Espoon tuomiokirkkoseurakunta.
Nettiperhekerhot: www.
espoonseurakunnat.fi/tuomiokirkkoseurakunta/lapsetja-lapsiperheet/perhekerhot.
Päiväkerhot: Ilm. syksyn
kerhoihin 31.3. mennessä,

espoontuomiokirkkoseurakunta.fi

Kirkkohäät tulossa?
La 24.4. klo 19 Kohti alttaria – kirkkohäiden musiikki
ja muut kuviot. Livelähetys
Espoon tuomiokirkon Facebookin kautta kaikille Espoon
tuomiokirkkoseurakunnan
vihkipareille ja Espoon tuomiokirkossa vihittäville. Tarkemmat tiedot www.espoonseurakunnat.fi

Parisuhteen
verkkopysäkki
Seksuaalisuus ja läheisyys aiheena ti 13.4. klo
18–19.30. Pyydä liittymislinkki:
outi.wenell@evl.fi.
Keskusteluapua: Perhetyönohjaajat kirsi.kanerva@evl.fi,
050 5110 165 ja outi.wenell@
evl.fi, 040 5474 146.

Yhteys
diakoniatyöntekijään
www.espoonseurakunnat.fi/apua-ja-tukea/diakonia/yhteydenotto.

www.lujakallio.fi

Kiirastorstai 1.4.
Messu klo 16. Huom! Tuomiokirkon messussa asetetaan ehtoollinen, joka jaetaan Auroran, Kalajärven, Kauklahden, Suvelan ja Viherlaakson kappeleilla klo 18 sekä Tuomiokirkossa klo 20.
Tuomiokirkon alttarin riisuminen klo 21. Suora lähetys Espoon
tuomiokirkosta.
Pitkäperjantai 2.4.
Jumalanpalvelus klo 10. Saarnan paikalla Johanneksen
evankeliumin kärsimyskertomus. Suora lähetys Espoon tuomiokirkosta.
Jeesuksen kuolinhetken hartaus klo 15. Musiikin ja raamatuntekstien vuoropuhelua ristin juurella. Suora lähetys Espoon
tuomiokirkosta.
Pääsiäisyön jumalanpalvelus la 3.4. klo 23.
1. Pääsiäispäivä su 4.4.
Juhlamessu klo 10. Suora lähetys Espoon tuomiokirkosta.
2. Pääsäispäivä ma 5.3.
Pääsiäismessu klo 10. Suora lähetys Espoon tuomiokirkosta.
Perheiden pääsiäiskirkko klo 15.
Pääsiäisen hartaudet
Katsottavissa Espoon tuomiokirkon Facebook-sivun kautta.
Hiljaisella viikolla
Kirkkoherranvaaliehdokkaiden hartaudet:
ti 30.3. klo 18. Ari Paavilainen, kanttorina Petri Koivusalo.
ke 31.3. klo 18. Elina Perttilä, kanttorina Petri Koivusalo.
Pääsiäisviikolla
ti 6.4. klo 18, Merita Hietanen.
ke 7.4. klo 18, Marja Malvaranta.
to 8.4. klo 18, Miia Pekkarinen.
pe 9.4. klo 18, Raigo Liiman.
la 10.4. klo 18, Alarik Corander.

Pääsiäiskalenteri koteihin
Espoon tuomiokirkkoseurakunnan pääsiäiskalenteri
jaetaan kaikkiin seurakunnan
jäsentalouksiin Palmusunnuntaita 28.3. edeltävällä viikolla.
Kalenterin voi noutaa myös
Virastotalo Kirkonkympistä,
os. Kirkkokatu 10 tai Espoon
tuomiokirkosta, os. Kirkkopuisto 5.
Tai tilaa kalenteri:
viestinta.espoontuomiokirkkosrk@evl.fi.

Seuraa somessa ja verkossa
www.espoonseurakunnat.fi
www.espoontuomiokirkkoseurakunta.fi
facebook.com/EspoonTuomiokirkkoseurakunta/
facebook.com/Espoontuomiokirkko/
IG: @espoontuomiokirkkoseurakunta
Twitter: @EspooEtSrk

espoonseurakunnat.fi

facebook

Instagram ja Twitter
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Espoon keskuksessa puretaan ja rakennetaan

Rakenteilla olevat talot Kirsitinharjulla
Virastotalo 2 purkutyön alussa
Teksti: Pirkko Sillanpää
Kuvat: Peter Vihra
Espoon keskuksen voimakas uudistaminen aloitettiin kymmenkunta
vuotta sitten. Espoon virastokeskusta halutaan kehittää niin, että alue
muuttuu houkuttelevaksi kaupunkikeskukseksi. Virastorakennuksia puretaan uuden tulevan rakennuskannan
tieltä. Virastokeskus on rakentunut
1970-luvulta alkaen talo toisensa jälkeen suureksi kokonaisuudeksi, virastokeskukseksi, jonne Espoon kaupungin tarjoamat palvelut olivat keskittyneet. Kaupunginvaltuuston päätösten
jälkeen purkutyö alkoi 2013 ja jatkuu
edelleen. Toinen valtava purku-urakka
on toteutettu Kirstinharjussa 2020.
Kaupungintalon vieressä on valmistunut jokin aika sitten Arkkitehtitoiminto A6 Oy:n suunnittelema
”NOPAT”-niminen taloryhmä. Kaupungintalon eteen valmistui myös
viime vuonna Vaakunatori ja sen maamerkiksi kuvanveistäjä Vesa-Pekka
Rannikon valaistu teos.

Virastokeskukseen
rakennetaan
Espoolaisten talo
Virastokeskuksen purkaminen alkoi
2013, jolloin Virastotalo I purettiin.
Sen jälkeen purettiin Pihatalo syksyllä
2019. Viime vuonna alkanut Virastotalo 2:n purkaminen on loppusuoralla.
Kaupungin hallintoa on siirtynyt Virastotalo 3:n tiloihin, jonka purkaminen toteutetaan myöhemmin. Espoon
kaupungintalo odottaa uuden Vaakunatorin vieressä surullisen näköisenä
vuodesta toiseen purkamista.
Virastotalon 2:n paikalle rakennetaan tulevaisuudessa nykyistä rakennusta korkeampi Espoolaisten talo.
Uusi rakennus tarjoaa suunnitelmien
mukaan tilat kaupunginvaltuustolle ja
-hallitukselle sekä tiloja kuntalaisten
toiminnoille.
Espoolaisten talon lähtökohtana on
hybridimalli, jossa kaupungin tarvitsemien tilojen yhteyteen suunnitellaan
keskitetysti monipuolisia asukkaiden
palveluita, palvelutori, kulttuuri- ja
liiketiloja, monikäyttöiset päätöksentekoa ja asukasyhteistyötä modernisti
palvelevat tilat. Espoolaisten talon ra-

Kirstinharjun rakennushanke,
värikkäät talot
kentaminen on suunniteltu alkavaksi
vuonna 2023 ja valmistuvan 2026. Talon suuruudeksi on suunniteltu 3600
neliömetriä. Espoolaisten talon suunnittelu ja toteuttaminen ei ilmeisesti
tule koronatilanteen aiheuttamien
kustannusten vuoksi pysymään aikataulussa.

Suviniityn päiväkoti

Kirstinharjulla
rakennetaan
Suvelan Onneksi nimetyn suurkorttelin suunnittelu aloitettiin Espoon
Asunnot Oy:n, Espoon keskuksen kehittämisprojektin ja kaupunkisuunnittelukeskuksen yhteistyönä 2011.
Suvelan Onni -hankkeen (Suvela I,
611519) alustavan maankäyttösuunnitelman 29.2.2012 laativat suunnittelukonsultit Avanto Arkkitehdit Oy/
Hara & Puustinen Suunnittelun tarkoituksena oli purkaa ainakin osa huonokuntoisista rakennuksista, kasvattaa
nykyinen asuinrakennusoikeus noin
puolitoistakertaiseksi ja samalla monipuolistaa asuntojen talotyyppi- ja
hallintamuotojakaumaa. Osa vanhoista kerrostaloista oli alustavasti suunniteltu korjattavaksi. Alunperin suunnitteluun sisältyi sekä Espoon Asuntojen että HOASin vuokrataloja. HOAS
irtaantui kuitenkin suunnittelusta
ja peruskorjasi omat talonsa 2014.
Sunantien ja Kirstinharjun korttelissa
on rakentaminen vauhdissa. Suvelan
Onni -nimellä kulkeneen kiinteistökehityshankeen ensimmäinen rakennusvaihe on toteutumassa. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 16.10.2017 asemakaavan, joka mahdollisti hankkeen
toteutumisen. Hankkeessa päätettiin
rakentaa uudelleen Kirstinharjun
korttelissa sijainneet 1970-luvulla rakennettua neljä vuokrataloa.
Talot saatiin purettua viime vuonna. Hankkeen ensimmäinen rakennus-

Palkitut asumisoikeustalot Suviniityssä
kohde Espoon Asuntojen 5-8 kerroksinen taloryhmä on rakenteilla lähellä
Sunantien ja Kirstintien kulmaa. Taloissa tulee olemaan 190 huoneistoa
ja ne valmistuvat suunnitelmien mukaan 2022. Rakennushankkeiden lopussa suurkorttelissa tulee olemaan
14 enintään 9-kerroksista taloa, joiden
tunnusomainen piirre on värikkyys. Se
saavutetaan rakennuslupaa noudattaen ”muuratulla rakennusmassoittain
erivärisiksi rapatulla tiilijulkisivuilla”.
Purettujen talojen tilalle on tulossa
viisi pistetaloparia ja neljä erillistä kerrostaloa. Uudistus tulee kaksinkertaistamaan purettujen asuntojen määrän.

Suviniityn päiväkoti
Suviniityn ympärivuorokautinen
päiväkoti (Suviniitynkatu3) avattiin
kaikille espoolaisille varhaiskasvatusikäiselle lapselle tammikuussa 2021.

Espoon kaupungin rakennuttaman
päiväkodin on suunnitellut Arkkitehtitoimisto Perko Oy. Kohteen pinta-ala
on noin 2700 m2. Päiväkodissa on 168
varhaiskasvatuspaikkaa.
Suviniityn uuden asuinalueen rakentaminen tulee jatkumaan vielä
vuosia. Alueelle tulee uusia asuintaloja, jotka tuovat uusia asukkaita Espoon keskukseen. Espoon rakennuslautakunta ja rakennusvalvontakeskus
palkitsivat tunnustuspalkinnollaan
Suviniittyssä 2019 valmistuneet asumisoikeustalot.
Lähteet: Seppo Holste, Suvelan
Onni -kiinteistöhanke etenee.
Keski-Espoon Sanomat 2/2020.
Seppo Holste, Espoolaistentalo elokuussa 2020. Keski-Espoon Sanomat
3/2020. www.keskiespooseura.fi
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Kesar rakentaa, korjaa, maalaa
• Aidat, terassit, portaat, pihan rakennelmat
• Ulkomaalaukset, pensasaitojen leikkaukset
• Laatoitukset, kivimuurit
• Rännien ja kattojen puhdistus 10 vuotta työtä
• Puiden kaato, jätekuljetukset.
Kauniaisissa

esa.hurtig@kesar.fi

ja Espoossa.

KAUKLAHTI
Keski-Espoon
Sanomat
ilmestyy
23.5.2021

050 308 1815 www.kesar.fi

Talovisio

ennakoivaan kiinteistönpitoon
sähköiseen asukasviestintään
ASIAKKAANA
KÄYTÖSSÄSI

Espoon perhekeskus saa uudet tilat
Espoon keskuksesta

Talovisio

ennakoivaan kiinteistönpitoonARVOSI sähköiseen
MUKAISTA asukasviestintään
ISÄNNÖINTIÄ.

Yhteiskuntakiinteistöihin sijoittava Hemsö on ostanut Kiinteistö Oy Espoon Asemankulman.
Kiinteistö perusparannetaan ja nykyaikaistetaan Espoon uuden perhekeskus Campuksen käyttöön. Espoon keskuksessa Kamreerintie 6:ssa sijaitsevan kiinteistön myy Kirkon eläkerahasto.
Hemsön investointi on noin 21 miljoonaan euroa.
Uusi perhekeskus Campus kokoaa Espoon keskuksen lapsiperheiden palvelut samaan rakennukseen. Keskusta on suunniteltu kesästä 2019 lähtien. Rakennuslupa saatiin hankkeelle
8. maaliskuuta 2021.
Nykyään lapsiperheiden palvelut sijaitsevat monessa paikassa. Uusi perhekeskus tuo palvelut
yhteen niin, että lapsi ja perhe saavat tarvitsemansa avun samasta paikasta mahdollisimman
varhaisessa vaiheessa.
Hemsö tekee 1980-luvulla valmistuneeseen rakennukseen kattavan perusparannuksen,
jossa tilojen kaikki pintarakenteet ja talotekniikka uudistetaan. Työ aloitetaan maaliskuussa
ja kestää noin vuoden. Tavoitteena on, että perhekeskus saa uudet tilat käyttöönsä ensi
kevään aikana.
Hemsölle kiinteistö on ensimmäinen, jossa vuokralaisena on Espoon kaupunki. Perusparannuksessa panostetaan erityisesti tilojen terveellisyyteen, toimivuuteen ja turvallisuuteen.
Tilasuunnittelua tehdään yhteistyössä käyttäjien kanssa. Rakennukseen on tulossa myös muunneltavia tiloja esimerkiksi ryhmätoiminnalle.
Uuteen perhekeskukseen siirtyvät Espoon keskuksen neuvolapalvelut, perheneuvola ja
lasten kuntoutuspalvelut, perhesosiaalityö ja perheoikeudelliset palvelut sekä lastensuojelun
sosiaalityön palvelut. Vuokrasopimus on tehty 10 vuodeksi.
Lähde: STT info 9.3.2021, Espoon perhekeskus saa uudet tilat Espoon keskuksesta – Kamreerintien kiinteistön ostava Hemsö tekee laajan perusparannuksen

JuuriJuhla-RotFest 2021
kotimaisin voimin
JuuriJuhla-RotFest-kansanmusiikkifestivaali pidetään Espoossa 5.–10.4.
livestriimattuna.
Tämä Espoon kansanmusiikin kaupunkifestivaali siirrettiin sisältöineen
viime vuodelta tälle vuodelle. Koronarajoitusten vuoksi ulkomaisten
esiintyjien tulo sekä joitakin muita
tapahtumia piti ikävä kyllä kuitenkin
peruuttaa. Konsertit striimataan suorina lähetyksinä ilman yleisöä.
Festivaalin aloittaa 5.4. Ensemble
Gamut! -yhtyeen levynjulkistamiskonsertti, jossa yhdistellään upealla
tavalla kansanmusiikkia keskiaikaiseen musiikkiin. Konsertti tallennetaan Espoon tuomiokirkosta.
7.4. kuullaan musiikkia Brunskäristä
Maria Kalaniemen ja Pekka Pentikäisen tulkitsemana ja matkataan Aspön
idyllisiin tunnelmiin Aspö spelmän
-yhtyeen musiikin myötä. Konsertti
toivoo ihmisten kiinnittävän huomiota Itämeren tilaan ja tulemaan talkoisiin meren hyvinvoinnin puolesta.

Tapahtuman yksi yhteistyökumppani
on WWF.
8.4. Värttinä ja Paleface tuovat
yhteiskonsertissaan yleisölle musiikillista ja verbaalista ilotulitusta. Pekko
Käppi & K:H:H:L luo Sellosalin lavalle
9.4. säkenöivää jouhikkomagiaa, samassa konsertissa VILDÁ puolestaan
tuo joikujen mystiikkaa ja svengaavia
rytmejä.
Juurakko-yhtyeen 10-vuotisjuhlavuoden konsertti 10.4. tarjoilee materiaalia heidän kaikilta albumeiltaan ja
joitain harvemmin soitettuja kappaleita. Juurakon jälkeen Sellosalin lavan
valtaa Kimmo Pohjonen UZone! Kimmo Pohjonen tuo haitaria esille yhä
elektronisempana koneena, joka tuottaa tekstuuria, rytmiä ja äänimassoja
sekä kontrolloi syntikoita ja efektejä.
Se liikuttaa ääntä myös tilassa.
Ajantasainen ohjelma ja uutiset
löytyvät nettisivuilta www.juurijuhla.fi sekä tapahtuman FB-sivuilta.
Kuvat: JuuriJuhla
Marja Seppälä
Tomi Vesaharju

ASIAKKAANA KÄYTÖSSÄSI

www.isarvo.fi

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 asukasviestintää
Riihimäki, 040 189 9868, riihimaki@isarvo.fi
puh. 044 765 5975

www.isarvo.fi

ARVOSI MUKAISTA ISÄNNÖINTIÄ

www.isarvo.fi
www.isarvo.fi

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

Kansanmusiikkia Espoossa
livestriimattuna

JuuriJRuhla
otFest
5.-10.4.2021

5.4.2021 klo 19 • Vapaa pääsy

Ensemble Gamut!

7.4.2021 klo 19 • Vapaa pääsy

Maria Kalaniemi & Pekka Pentikäinen,
Aspö spelmän

8.4.2021 klo 19 • Liput 10 e

Paleface & Värttinä

9.4.2021 klo 19 • Liput 10 e

Pekko Käppi & K:H:H:L, VILDÁ

10.4.2021 klo 18 • Liput 10 e

Kimmo Pohjonen UZone, Juurakko

Livestream 10 e + toimitusmaksu (alk. 1 e),
Lippupiste, www.lippu.fi/juurijuhla

www.juurijuhla.fi

Kuva: Marja Seppälä

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.

10

Keski-Espoon Sanomat

Keski-Espoon senioreiden kuulumisia

Teksti: Tuula Nordström
Kuva: Teuvo Siivonen
Yhdistyksen hallitus on joutunut kuukausi kuukaudelta
peruuttamaan sovittuja tilaisuuksia ja odotettuja esitelmiä. Erityistä harmitusta
ovat aiheuttaneet kotimaan
retkien ja ulkomaan matkojen peruutukset. Myös kerhoja kaivataan. Toki samassa
veneessä ovat muutkin yhdistykset, mutta me kannamme
huolta omista jäsenistämme.

Keski-Espoon seniorit muistelevat viime kesän ”Vilttipiknikkiä”, kaipaavat yhdessäoloa, tiistaitapaamisia,
retkiä ja matkoja. Ennen kaikkea odottavat paluuta
normaaliin.
Keväältä peruutetut tilaisuudet: Raija Orasen ”Viisi
valssia venäläiseen tapaan”
ja Esko Uotilan ”Maatalouspitäjästä kasvavaksi kaupungiksi” sekä Kaisa Huuhtasen
”Ikäteknologia” on siirretty
syyskaudelle. Sitä vastoin Timo Taulavuoren ”Ajankohtaista puutarhan keväästä”

siirtäminen syksyyn ei aiheesta johtuen ole mielekästä,
ehkäpä ensi vuonna. Yhdistyksen 10-vuotisjuhla on niin
ikään siirretty pidettäväksi
14.9.2021. Keväiset matkat ja
retket eivät myöskään toteutuneet.
Koronapandemia jatkaa
poukkoilevaa kulkuaan. On-

neksi ikäluokkamme rokotukset ovat päässeet vauhtiin.
Odotusarvo ”laumasuojaan”
kasvaa, joten ollaan luottavaisin mielin. Ellei vielä huhtikuussakaan olla ”face to face”
tilanteessa, niin loppukevääksi ja kesäksi on suunnitteilla
opastettuja kävelykierroksia
Helsingissä.
Ensimmäisenä
kierros Hietaniemen hautausmaalla huhti-toukokuun
vaihteessa. Ja jos toukokuu
yllättää lämpimillä päivillä
kokoonnumme ”vilteille”!
Kulttuuripitoista ohjelmaa
kesäksi ja syksyksi on tulossa,
mm. Valtteri Torikan konsertti
Laukon kartanossa sekä Eino
Gröhnin ja Lea Lavénin yhteiskonsertti Savoyssa. Hallitus tekee kaikkensa toiminnan jatkamiseen olemassa olevasta
tilanteesta huolimatta.

Espoolaisten
ikäihmisten asialla
Huolimatta siitä, että
olemme poliittisesti sitoutumaton yhdistys, kannamme
huolta kaikkien espoolaisten
ikäihmisten palveluista. Vaikutuskanavamme
kunnan
virkamiesten lisäksi ovat kunnanhallituksen ja -valtuuston
jäsenet eli poliitikot. Kunnallisvaalit ovat näin ollen tärkeässä osassa. Tulevatko valituiksi henkilöt, jotka ottavat
ikäihmisten asiat omakseen?
Henkilöt, jotka kantavat vastuun lupauksistaan? Kunnan
tulee kohdentaa riittävät resurssit ikäihmisten hyvinvointia ja terveyttä tukeviin toimenpiteisiin. Ikäihmisten painoarvon tulee olla oikeassa
suhteessa muuhun väestöön.
Tähän voimme me ikäihmiset
kukin omalta osaltamme vaikuttaa. Käydään vaaliuurnilla
ja käytetään meille annettua
äänioikeutta!

Keski-Espoon seniorit ry
Sauvakävely alkaa 24.3.2021 joka toinen keskiviikko. Paikka
mistä lähdemme on EBK-Honka areenan edestä klo 10.00.
Tervetuloa joukolla mukaan vanhat ja uudet sauvakävelijät!

Punaisen Ristin Espoon osastojen vapaaehtoiset
avustamassa koronarokotuksissa
Teksti: Paula Ruokola,
SPR Keski-Espoon osasto
Kuva: SPR aineistopankki

Lukijan mielipide:

Koronan kourissa ja kainalossa
Elämme poikkeuksellista aikaa, jota on jo kestänyt toista
vuotta. Koronavirus on levinnyt maailman joka kolkkaan
ja se on kouluttanut meitä
kovin ottein. Moni on valitettavasti kuollut koronaan
ja osa on siitä selvinnyt. Osalle virukseen sairastuneista on
jäänyt pysyviä terveyshaittoja.
Koronavirus on meille vielä
melko tuntematon ja ”lymyää” joukossamme näkymättömänä, mutta sen seuraukset
näkyvät. Kuluneesta vuodesta
on vain täytynyt selviytyä.
Meille on hallituksen taholta annettu rajoituksia ja
suosituksia. Alussa rajoituk-

set tuntuivat meille ikäihmisille kohtuuttomilta, koska
rajoitusten piiriin samaan
lokeroon laitettiin 70-vuotta
täyttäneet ja sitä vanhemmat ihmiset. Tiedossa kyllä
oli, että tähän ikäryhmään
kuuluu sekä täysin terveitä
että hyvin sairaita, liikuntakyvyttömiä ikäihmisiä. Ikäihmisten kohdalla suurimmat
muutokset tulivat ryhmäkokoontumisten, harrastusten,
vapaaehtoistyön ja liikunnan
kohdalla.
Liikkumatta emme me
ikäihmiset rajoituksista huolimatta ole kuitenkaan olleet. Säännölliset kävelylenkit

Espoon koronarokotukset
alkoivat ripeästi ja ovat nyt
täydessä vauhdissa. Rokotuspisteellä saatat nähdä Punaisen Ristin vapaaehtoisia:
he ovat siellä auttamassa ja
neuvomassa sekä antamassa
tarvittaessa henkistä tukea
rokotustoimenpiteen jälkeen.
Rokottamisjärjestelyistä vas-

taa Espoon sosiaali- ja terveystoimiala ja rokottamisen
hoitavat terveydenhuollon
ammattilaiset.
Koronapandemian
seurauksena Suomessa on käsillä poikkeuksellinen tilanne,
jossa tavoitteena on rokottaa mahdollisimman nopeasti
suuri osa ihmisistä. Punaisen
Ristin vapaaehtoiset ovat paikalla Ison Omenan ja Metro
Areenan rokotuspisteissä. Koronarajoitukset on otettu

huomioon, eivätkä riskiryhmäläiset voi avustaa paikan
päällä. Punaisella Ristillä on
kuitenkin monia riskiryhmäläisille sopivia toimintoja, joita kaikki voivat tehdä ja joihin
tekijöitä myös kaivataan lisää.
Jos innostuit tulemaan mukaan, tarkempaa informaatiota saat ilmoittautumislinkistä,
https://www.lyyti.fi/questions/
a6f1367397 sekä Punaisen Ristin Espoon osastoista.

muutaman hengen ryhmässä
ystävien kanssa ovat kuuluneet viikoittaiseen ohjelmaamme. Olemme käyneet
aamupäivisin parin kolmen
tunnin kävelylenkeillä kolme
kertaa viikossa. Espoon keskuksen lähialueet kuten Keskuspuisto, Kasavuori, Kauniainen, ja Talomuseo Glims ovat
tulleet tutuiksi. Kirkkojärven
matonpesupaikalle tehtiin
kesäaikana kävelyretkiä ja
pestiin siellä yhdessä mattoja. Tuomiokirkolle ja hautausmaille tehtiin myös yhdessä kävelyretkiä. Kellonummen
hautausmaalle mentiin Miilukorven metsäpolkua pitkin.
Bembölen myllyn raunioilla
on kuunneltu virtaavan kosken kevätkohinaa. Siitä on
lähtenyt kuvia ja videoita
aina Australiaan saakka. Tutustumisretkiä on tehty jopa

Kauklahteen ja käyty virkistäytymässä ja ostamassa ruisleipää Halmeen kahvilassa.
Retkiä on tehty myös Nuuksioon ja Kirkkonummelle. Lähialueilla retkeiltiin kävellen ja
kauemmaksi mentiin bussilla
tai omilla autoilla.
Pitkään jatkunut Koronaaika on opettanut retkeilemään yhdessä entistä enemmän sekä seuraamaan ja
ihailemaan eri vuodenaikoja
luonnossa. Keskuspuistossa
metsälammen rannalla on
ruokittu sorsia ja ihmetelty
luonnon toimintaa esimerkiksi lahopuiden osalta. Talven
kauneus on tuonut mielihyvää retkeilijöille. Iloksemme
saimme valkean joulun myös
etelään ja runsas lumi on tuonut mahtavat hiihtomaastot
ja lapsille mahdollisuuden lumileikkeihin.

Korona-ajasta on jäänyt jotain hyvääkin sanottavaa. Se
on pysäyttänyt ihmisen ajattelemaan asioiden tärkeysjärjestystä ja pitämään huolta itsestä, jotta voisi auttaa muita.
Korona on pysytellyt loitolla
toistaiseksi meistä retkeilijöistä. Yksi meistä on jo ehtinyt
myös saada koronarokotteen.
Me retkeilijät haluamme sanoa ikäihmisten kokemuksella, että rokote kannattaa
ottaa.
Kyllä me tästä vaikeasta
ajasta selviämme yhdessä ja
yhteistyöllä. Kevät tuo tullessaan valoisuutta, iloa ja auringonvaloa. Toivo on syli, joka
kantaa vaikean ajan yli.
Kevätterveisin
Maija Haataja
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Intressant läsning om Esbo i dessa svåra tider

Begränsningarna på grund
av covid19 fortsätter, och det
är inte alltid så lätt att hitta
på något lämpligt att syssla
med. Kanske mången av er
nu har tid att sitta ner i en
skön stol, kanske framför en
öppen brasa, och grabba tag
i en intressant bok.
Esbo Hembygdsförening
har ett antal böcker till försäljning som för det mesta beskriver vad som hänt i regionen
under gångna tider. Utöver
det har vi ett hembygdsbibliotek med ca 650 böcker som
våra medlemmar kan bekanta
sig med. De flesta böckerna
har en koppling till Esbo och
dess historia.
Du kan beställa böckerna
per epost på adressen info@
lagstad.fi. Uppge vilka böcker
och antal du önskar samt kontaktuppgifter. Böckerna kan
hämtas på Lagstad hembygdsgård (enligt överenskommelse) eller postas och då tillkommer leveranskostnad. Läs
mera om våra publikationer

Det blir kommunalval nu i
april 2021 och därför kan det
kanske vara intressant att läsa om en stark personlighet
inom kommunalpolitiken i
Esbo dvs Bertil Eriksson ”Bitvarg” i boken ”Med ordet
som vapen”. Pris 5 €

här: https://esbo.hembygd.fi/
sv/publikationer/
Kom gärna med som medlem i föreningen så får du
direkt information om vår
verksamhet. Medlemsansökan kan du göra här: https://
esbo.hembygd.fi/sv/kontakt/
bli_medlem/

”Esbo från ovan”, ett fotocollage
med både gamla och nya flygbilder
som visar förändringen. Bildtexterna
är på svenska, finska och engelska så
boken passar ypperligt också som gåva.
Pris 15 €

Mor Anna var en av eldsjälarna i hembygdsverksamheten under första hälften av 1900-talet. Hon
samlade aktivt in saker för ett hembygdsmuseum.
Den samlingen på ca 300 artiklar donerades 2007
till Esbo stadsmuseum, och den utgör den största
enskilda donation som stadsmuseet fått. Föremålen
finns till påseende i Glims gårdsmuseum. Pris 10 €

ESPOON KESKUS

Kirsi Jakobsson Anne-Mari Ilo•Johanna Peltonen
Camilla Schröder Minna Hokkanen
Suuhygienisti: Julia Vuorensola










” Esbo – hembygd i förvandling” gavs ut 2016 i samband
med föreningens 100 års jubileum. Pris 15 €



Tule tutustumaan sisustus- ja vaatetuspuoti
Viitin kevättarjontaan Espoontorille

Tanskalaisia kodintarvikkeita ja naisten
vaatteita tunnelmallinen puoti pullollaan
Avoinna
tiistaista perjantaihin 10:00 - 18:00
lauantaisin
10:00 - 16:00
sunnuntaisin ja maanantaisin suljettu
Espoontorin kauppakeskus
Kamreerintie 3, Espoo
Viiti

Teksti ja kuvat:
Pirkko Sillanpää
Viitissä on myynnissä tanskalaisia naisten vaatteita kuten puseroita, mekkoja, toppaliivejä, huiveja ja jopa farkkuja. Valikoimasta löytyy tunnettuja vaatemerkkejä kuten
Part Two, Prepair ja Three M.
Puodissa on myynnissä myös
kashmir-neuleita. Vaatteita

on mahdollisuus sovittaa Viitin omissa tiloissa.
Keväiseen kodin sisustamiseen löytyy paljon erilaisia
tuotteita kuten tanskalaisen Bungalowin valmistamia
sohvatyynyjä. Viitissä on myös
omaa sohvatyynytuotantoa,
jonka materiaalina käytetään
kierrätyskankaita. Liikkeestä
löytyy kukkaruukkuja, juutti-

Viiti_Oy

mattoja, pellavalakanoita jne.
Valikoimaan kuuluvat myös
huonetuoksut kuten Merakin
valmistamat diffuuserit.
Viitin
tuotevalikoimaan
kuuluu tanskalaisen Bloomingvillen mukeja ja lautasia.
Puodin runsaassa valikoimassa on tarjolla myös pääsiäiskoristeita ja kortteja.
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Tuomarilan Marttojen korona-aika

KEVÄTRIENTOJA

Veden varassa
- ihmisiä ilmastonmuutoksen äärellä
30.9.2021 saakka

Kuva: Vargha Bahagir
Trooppiset hirmumyrskyt
piiskaavat Intian valtameren
ja Tyynen valtameren rannikoita. Monsuunisateiden
aikataulu on ennakoimaton
ja tuulen suunnat arvaamattomia. Merenpinnat nousevat. Nämä ja monet muut ilmiöt kertovat sellaisista veteen liittyvän hydrologisen
kierron muutoksista, joita
tuntevat nahoissaan erityisesti luonnonantimia keräilevät
ja pyynnistä elävät yhteisöt

sekä rannikoilla asuva väestö.
Indonesian, Malesian ja Filippiinien merialueilla elävä
bajau-kansa, Nepalin rinteiden rautet, Intian itärannikon
asukkaat sekä perheiden vesi- ja ruokaturvasta vastaavat
naiset näkevät ilmastonmuutoksen seuraukset omassa elämässään. Elinkeinot muuttuvat, keräily-, metsästys- ja
kalastusalueet kaventuvat, ja
köyhyys pakottaa lapset keskeyttämään koulunkäynnin.
Ilmastonmuutoksen seuraukset näkyvät kuitenkin
myös kekseliäinä uusien
myyntituotteiden kehittämisenä ja lisääntyneenä tietoisuutena omista oikeuksista.
Valokuvaaja Vargha Bahagirin kuvat, kehitysmaiden ympäristöjärjestöjä tukevan
Siemenpuu-säätiön
tarinat ja museon veteen
liittyvä esineistö kertovat ihmisten elämästä muuttuvan
ilmaston keskellä. Näyttelyä on tuettu ulkoministeriön kehitysyhteistyötuella.

Helinä Rautavaaran museo
Entressen kauppakeskus, Siltakatu 11, 02770 Espoo
www.helinamuseo.fi
Ti 11-19, ke 11-19, to 11-20, pe 11-19,
la 12-18 ja su 12-16.
Vapaa pääsy joka päivä!

Tuomarilan Marttojen toimintaan ovat koronarajoitukset tuoneet omat haasteensa, mutta
kokonaan toiminta ei ole ollut pysähdyksissä kevättä 2020 lukuun ottamatta. Marttojen tunnetulla kekseliäisyydellä ja sopeutumiskyvyllä on toimintaa sopeutettu vallitseviin olosuhteisiin.
Syksyllä kokoonnuttiin marttailtoihin Suvelan kappelille kaikkia turvallisuusohjeita noudattaen. Kasvomaskit kasvoilla, käsidesiä käyttäen ja turvavälejä noudattaen. Kahvitarjoilu hoidettiin ”pöytiintarjoiluna” ja niin vältyttiin jonottamiselta noutopöydän ääressä. Lähes kaikki
toimintasuunnitelman mukaiset tapahtumat voitiin toteuttaa. Ainoastaan Adventtimyyjäiset
ja marraskuulle suunniteltu 75 vuotisjuhla jouduttiin perumaan tiukentuneiden kokoontumisrajoitusten sulkiessa Suvelan kappelin ovet kerhotoiminnalta.
Alkuvuonna 2021 kokoontumisia on ollut ulkona, ohjelmassa mm. sauvakävelyä, ulkojumppaa ja kotiseutukävelyä. Käyttöön on otettu myös etämarttaillat Teams-sovellusta käyttäen,
jolloin jokainen martta on voinut osallistua tapaamiseen verkon välityksellä. Esimerkiksi lukupiirin kokoontumisetvetäyhteydellä ovat olleet oikein toimivia.
Toiveissa toki on, että mahdollisimman pian taas pääsisimme normaaliin aikaan, kokoontumaan yhteen toteuttamaan Marttajärjestön tunnuslauseen mukaista toimintaamme ”Hyvästä
arjesta parempi maailma.”

