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Keski-Espoo -seuran kuulumiset

Päätoimittajan terveiset

Tiloja ja tapahtumia
Keski-Espoossa

Keski-Espoo -seuran
kuulumisia

Eri puolilla Keski-Espoota rakennetaan tai on suunnitteilla asuinrakennuksia, mikä tuo alueelle uusia
asukkaita. Väestön lisääntyminen tuo uusia haasteita
alueen palvelutarjonnalle, jonka toivotaan monipuolistuvan ripeästi.
Keski-Espoossa odotetaan päättäjiltä myös ratkaisuja ikääntyvän väestönosan ja julkisten tilojen tilakysymykseen. Espoon keskuksen palvelukeskus ei ole
sisäilmaongelmien vuoksi käytössä enää pitkään.
Espoon kaupunki on rakennuttanut Kauklahteen ja
Leppävaaraan Elä ja asu – seniorikeskukset, jotka on
koettu hyvinä palveluratkaisuina sekä ikääntyvän väestönosan että erilaisten
ryhmien yhteisinä kohtaamispaikkoina, yhteisinä olohuoneina. Monikulttuurisessa Espoon keskuksessa vastaavanlaiset tilat edistäisivät myös maahanmuuttajien kotouttamistoiminnassa. Tilat mahdollistaisivat esimerkiksi erilaisten
kurssien järjestämisen.
Espoon kaupunki toteuttaa jatkossa Elä ja asu- seniorikeskuksien rakentamisen vuokrahankkeina. Espoon keskus tulee seniorikeskuksien perustamisessa
todennäköisesti hännän huippuna sen jälkeen, kun muilla alueilla hankkeet
on jo toteutettu. Yhteisten tilojen tarve on jo nyt niin ajankohtainen, että
kymmenen vuoden odotus on kohtuuton. Keski-Espoossa odotetaan, että
toteuttamisajankohta olisi lähivuosina.
Espoon keskuksessa voi jälleen nauttia korkeatasoisesta musiikkitarjonnasta kesän aikana. Urkuyö & Aaria festivaali alkaa 7.6. ja jatkuu 30.8. saakka
Espoon Tuomiokirkossa. Festivaali järjestää torstaina 21.6. klo 21.00 ilmaisen
juhannusiltaman Merikannon laulujen siivittämänä. Tilaisuudessa lauletaan
yhdessä kesäisiä tuttuja lauluja. Taide-elämyksiä tarjoavat alueellamme Galleria
Espoonsilta ja Entressen uusi taidetila.

Keski-Espoo -seurassa valmistellaan näyttelyä Espoon keskuksen historiasta.
Näyttelyssä esitellään esimerkiksi olemassa olevia rakennuksia ja kerrotaan
niiden historiaa myös ruotsiksi ja englanniksi. Näyttely avautuu Espoo-päiväksi
Entressen kirjastoissa. Näyttely on tietenkin tarkoitettu kaikille, mutta seura
haluaa myös kantaa kortensa kekoon tuomalla tietoa asuinalueesta uusille
asukkaille.
Keski-Espoo -seura on tehnyt yhteistyötä alueella toimivien eri tahojen kanssa. Johtokunnan jäsen Seppo Holste toimii seuran kaava- ja teknisenä asiantuntijana ja osallistuu Vanha-Espoon asukasfoorumin toimintaan sekä seuraa
aluetta koskevaa kaavoitus- ja rakennushankkeita. Seura osallistuu jatkuvasti
myös alueella järjestettyihin tapahtumiin. Kesällä osallistutaan Espoon kaupungin järjestämään Espoo-päivään.
Suunnitteilla on myös perinteisen, vuosittain Entressen kirjastossa pidettävän
luentosarjan toteuttaminen syksyllä 2018. Luennot liittyvät Espoon ja KeskiEspoon historiaan sekä Espoon keskusta koskeviin ajankohtaisiin asioihin.
Keski-Espoon Sanomat ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Lehdessä julkaistavaa
aineistoa tulee useasti niin paljon, että emme saa julkaistua kaikkia mielenkiintoisa hankkeita ja kannanottoja. Tulevaisuudessa käytämme valintamme
perusteella lehden ”jatkona” Keski-Espoo -seuran kotisivuja, www.keskiespooseura.fi

KOTIMATTO.FI
Laadukas mattovalikoima kotiin ja työpaikalle
UUTTA! Forest folk—kotimaiset pellavapuuvilla ja puuvillamatot. Paljon kokoja.

Matonpesupaikat Espoossa

Kasperi-matto
alk. 122,-/metri

Katso
netistä
lisää!

Matonpesupaikat ovat kaikkien kuntalaisten käytettävissä
ajalla 7.5.-30.9.2018.
Pesupaikat sijaitsevat Espoonlahdessa, Soukanlahdentie 1,
Finnoonniityssä, Finnoonniitty 6, Kilossa, Kuninkaistenportti
22, Olarinluomassa, Luomanportti 2, ja Niipperinkujalla Niipperissä,
Lisätietoja: Teknisen ja ympäristötoimen asiakaspalvelu
09 816 25000.

Designfromscandinavia.com
Suomalaisia huonekaluja ja ihania
sisustustuotteita helposti yhdestä paikasta.
Esim. Hakola huonekalu, Puulon, Miiko, Eimi,
VM-Carpet, Lennol, AVA Room, Gymi.
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-se tuttu ja paikallinen

Tarjoamme osaavaa isännöintiä ja monipuolista kiinteistöhuoltoa ja siivousta
Espoon keskuksessa ja sen lähialueilla.

Teksti: Marja Sipilä
Kuva: Kari Sipilä

Sivuilla tiedotetaan Keski-Espoo -seuran omista
ja muden tahojen Keski-Espoossa järjestämistä
tapahtumista.
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Osaavaa
isännöintiä
Espoon
keskuksessa
ja sen lähialueilla
vuodesta 1971

Skipa Kiinteistöpalvelut Oy

Asukasfoorumissa keskusteltiin vilkkaasti Espoon keskuksen
lähivuosista

Tutustu Keski-Espoo -seuran kotisivuihin
www.keskiespooseura.fi

Tuomarilantie 19
02760 ESPOO
puhelin (09) 859 881

• Huolto- ja
korjaustyöt
• Siivous
• Ulkoalueiden hoito

Kesäterveisin
Keski-Espoo -seuran johtokunta

Aurinkoista kesää Kaikille!
Pirkko Sillanpää
päätoimittaja

Design Mervi Pesonen

Asukkaat löysivät
paljon parannettavaa
Espoon keskuksesta
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Espoon keskuksessa on asukkaiden
mielestä paljon hyvää, mutta vielä enemmän haasteita ja ongelmia.
Näistä keskusteltiin Asukasfoorumin
järjestämässä tilaisuudessa Valtuustotalossa 20.3. Mukana oli 120 henkilöä,
joista monet käyttivät puheenvuoron.
Alustajiksi oli pyydetty kaupunkisuunnittelulautakunnan pj Jouni J
Särkijärvi, kaupunkisuunnittelujohtaja Torsti Hokkanen sekä Nuorisovaltuuskunnan vpj. Toivo Hursti. Asukasfoorumin alustuksia ja esitelmiä on
Espoon asukasfoorumien nettisivuilla.
Puhetta johti Vanha-Espoon Asukasfoorumin pj. Kari Sipilä.
Yleisö koostui alueen asukkaista sekä yhdistysten ja yritysten edustajista.

Kaunis historiallinen alue
Espoon keskus sijaitsee kauniilla
alueella Keskuspuiston lähellä. Liikenteellinen sijainti on hyvä Turunväylän
ja Kehä 3:n läheisyydessä ja junayhteys Helsinkiin on melko sujuva, vaikka
kaupunkirata puuttuu eivätkä pikajunat pysähdy.
Alueella on kaksi terveysasemaa ja
merkittävässä koulutuskeskittymässä
mm. Kuninkaantien lukio ja Omnia.
Myös uimahalli, urheilukeskus, Kannusilta ja Kannusali kuntoilu- ja kulttuuritarjontoineen sijaitsevat alueella.
Kauppakeskus Entressessä sijaitsee
kirjasto. Kauppoja ja sisäparkkipaikkoja on tarjolla Entressen lisäksi myös
Espoontorilla.

Asukkaat huolissaan
palveluista ja
turvallisuudesta
Virastokeskuksen ja kaupunginta-

lon kohtaloa koskevat päätökset ovat
muuttuneet ja viivästyneet moneen
kertaan. Kaavat viipyvät ja kaikesta
valitetaan. Espoon keskus ei ole yhtenäinen eikä sillä ole positiivista imagoa. Liikekeskus on jakautunut kahtia
eikä puolelta toiselle pääse katettua
käytävää pitkin. Kauppakeskusten
liikkeet vaihtuvat usein eikä tarjonta
ole tarpeeksi monipuolista. Kaivattiin
viihtyisiä ravintoloita ja kokoontumispaikkoja. Tuleva Espoolaistentalo
herätti kiinnostusta ja toiveita myös
kokoontumistilojen suhteen. Uusi Lommilan alue liikekeskuksineen
saattaa olla merkittävä uhka nykyisille palveluille Espoon keskuksessa. Tekeillä oleva yleiskaavaluonnos saattaa
tuoda uusia suunnitelmia.
Ovatko Espoon keskuksen asukasmäärä ja sen kasvu ja rakenne hallinnassa? Ovatko omistus- ja vuokraasunnot oikeassa tasapainossa? Mistä
uudet asukkaat muuttavat Espoon
keskukseen?
Asukkaat kokivat huolta alueen
turvallisuudesta ja huonosta maineesta. Alueelta puuttuu aluepoliisi, vaikka sellainen joskus oli niin kuin muissa
Espoon aluekeskuksissa.
Seniorit kaipaavat Elä ja asu-keskusta, sellainen on muissa Espoon aluekeskuksissa. Nykyisessä palvelukeskuksessa sanottiin olevan homeongelma,
minkä kaupunki on asukkaiden mukaan lakaissut maton alle.
Liikenneongelmat
puhuttivat
myös paljon. Länsimetron myötä liikenneyhteydet ovat huonontuneet
asukkaiden mukaan paljon ja matkaajat Helsinkiin ja Tapiolaan kasvaneet
huomattavasti. Suoria bussilinjoja kaivattiin. Liityntäpysäköintipaikkoja on
riittämättömästi Espoon ja lähiasemien ympäristöissä.
Bussipysäkit ovat sekavasti Espoon

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
aseman ympärillä ja liikekeskusten
opastus on puutteellista. Espoontorin ja Entressen välinen katualue on
epämiellyttävä; tärisee, on kuraista ja
märkää, kunnossapito on huono. Busseille ei Siltakadulla ole pysäköintitas-

Kuva: Peter Vihra

kuja, joten pitkät autojonot odottavat, että pääsevät liikkumaan kadulla.
Asukkaiden toiveiden tynnyrissä
riittää Espoon kaupungille korjattavaa. Moni asia hoituisi melko pienellä
rahalla, jos tahtoa löytyy.
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Entresseä kohennetaan
Teksti: Jaana Leppäkorpi
Moni alueen asukas on pohtinut, mitä oikein Entressessä
tapahtuu, missä aikataulussa
ja mistä touhu oikein johtuu.
Monia on myös mietittänyt,
millaisia tulevaisuudennäkymiä kauppakeskuksella on.
Kauppakeskus Entresse on
saanut vuosi sitten uuden
omistajan, joka
tarttunut
toimeen ja ryhtynyt uudistamaan
kauppakeskusta.
Samalla keskus on saamassa
uusia liikkeitä: Suomalainen
Kirjakauppa avasi liikkeen
toukokuun alussa ja syksyllä
ruokatarjonta paranee Lidlin
myötä.
Asioinnin helpottamiseksi

kauppakeskukseen päätettiin rakentaa uudet liukutasot tulevan Lidlin ja uuden
Alkon kohdalle. Tavoitteena
on parantaa toisen käytävän
liiketilojen saavutettavuutta.
Muutostöissä menetettiin ainoastaan seitsemän parkkiruutua.
Suurin osa asiakkaista tulee
läheltä noin kahden kilometrin säteeltä. Iso osa asiakkaista
kulkee kävellen tai pyörällä.
Isommat ostokset tehdään
autolla. Kauppojen aukioloaikojen laajentuminenon vähentänyt autoilijoiden ruuhkahuippuja, joten nykyisten
paikoitustilojen
uskotaan
riittävän.
Entressessä uskotaan tule-

vaan. Suviniityn rakentaminen on käynnistynyt ja alueen asukkaiden lisääntyminen vahvistaa lähipalvelukeskukseksi itsensä profiloineen
kauppakeskuksen palveluiden
kysyntää. Uusi omistaja analysoi parhaillaan kysynnän
kehittymistä tarkemmin ja
keskuksessa seurataan alueen
kehittymistä mielenkiinnolla mm. radan pohjoispuolen
suunnitelmien etenemistä rakentamiseen odotetaan.
Sekä Entresse että Espoontori ovat vaihtaneet äskettäin
omistajaa, mutta heillä on yhä
eri omistajat. Asemakaava
on jo pitkään mahdollistanut
kauppakeskusten yhdistämisen ja laajentamisen, mutta

ainakaan tällä hetkellä sellaisia suunnitelmia ei ole valmisteilla. Entresse on keskittynyt
nyt sisäpuolisiin muutostöihin
ja kohentamaan viihtyisyyttä
sisällä. Tilamuutosten ohella
tarkastelun kohteena ovat
esimerkiksi pinnat ja valaistus.
Uusien liikkeiden ja muutostöiden myötä toivotaan,
että myös muita uusia liikkeitä saadaan kauppakeskukseen. Lapsiperheitä houkutellaan asioimaan avaamalla
uudelleen Leikkiboksi.Kevään
myötä on myös tulossa tapahtumia mm. ravintolapäivän
aikaan ja muutakin piristystä
kesään on suunnitteilla. Toivoa on, että uusia pidempiaikaisiakin sopimuksia voitaisiin

KIRMAA KESÄLAITUMILLE!

piakkoin julkaista.
Muutostöiden myötä joitain asukkaille tärkeitä liikkeitä on lähtenyt pois kauppakeskuksesta. Tämän johdosta
keskuksessa on käyty sisäistä
keskustelua tuotevalikoimista
ja siitä, miten uudessa tilanteessa voidaan mahdollistaa
riittävä tarjonta. Liikkeet ovat
valmiita myös kuuntelemaan
asiakkaiden toiveita ja tuotteiden kysynnän kehittymistä
seurataan aktiivisesti.
Entressen tavoite on olla
helppo, nopea ja mukava asiointipaikka. Kauppakeskus
täyttää marraskuussa kymmenen vuotta. Saattaa olla, että
juhlinta aloitetaan jo aiemmin
syksyllä ja entistä ehompana.

Nyt on lupa irroitella.
Entressestä iloa ja
inspiraatiota kesään!

Kuparilla kuorrutettu kevätkokous
Teksti: Tuula Nordström,
piirin sihteeri ja Espoon
kansalliset seniorit, pj
Kuvat: Martti Kuusisto
Uudenmaan kansallinen senioripiiri kokoontui 6.4.2018
kevätkokoukseensa maankuuluun Suvelan kappeliin
Espooseen. Paikalla olivat
edustettuina kaikki 20 jäsenyhdistystä. Isännyydestä
vastasi Espoon kansalliset seniorit Suvelan kappelin myötävaikutuksella. Kokouksen
asialistalla olivat normaalit
sääntömääräiset asiat. Piirin
sihteerinä 19 vuotta toimineelle Teuvo Jatilalle luovutettiin piirin standaari kiitokseksi pitkästä ja ansiokkaasta
työstä.

Kappalaisen
kertomaa
Oiva Hujanen valotti kokousväelle seurakuntien tämänhetkisiä haasteita. Nopea teknologinen kehitys ja
sen mukanaan tuoma tehokkuusvaatimus on omiaan vaikuttamaan ihmisten elämään.
Paineet niin työelämässä kuin
vapaa-aikanakin aiheuttavat
stressiä ja turvattomuuden
tunnetta. Monet yhteiskunnan ilmiöt ovat lisänneet kirkosta eroamisia.
Vuonna 2016 ”Kirkko – Helsingissä” tehty tutkimus on
koonnut kirkkoon liittymisen
syyt: Ihmiset arvostavat kirkon
tekemää lapsi- ja hyväntekeväisyystyötä sekä ulkomaille
kohdistuvaa työtä. Häät, rippijuhlat, kummiudet tai jokin
kriisi elämässä ovat niin ikään
syitä liittyä kirkkoon. Ihmiset
arvostavat myös sitä, että hei-

dät huomioidaan yksilöinä.
Seurakunnat auttavat monin
tavoin
syrjäytymisvaarassa
olevia ja vähävaraisia. Eniten
liittyneitä oli ikäryhmässä 2039 vuotta.

Mistä tulemme ja
minne menemme?
Järjestävän
yhdistyksen
vpj. Risto Sipilän katsaus alkoi
luomiskertomuksesta ja kulki
Espoon 560 vuotta kestäneen
kehityksen kautta viiden verkostoituneen kaupunkikeskuksen edelläkävijä- kaupungiksi ja päätyi kokousväkeä
ilahduttaneeseen Turun murteella esitettyyn ”Luamiskertomukseen”.
Hänen toteamuksensa Espoosta turvallisena ja viihtyisänä 280 000 asukkaan kaksikielisenä ja monikulttuurisena kaupunkina oli tarpeen
esittää. Espoo kasvaa 4500
asukkaalla vuodessa, siitä pi-

tää huolen syntyvyys ja maahanmuutto. Vanhusväestön
määrä ja suhteellinen osuus
kasvaa. Niin myös vieraskielisten osuus. Suvelan kappelin
seurakunta-alueella asuu noin
25 000 henkeä, joista 20 %
puhuu äidinkielenään muuta
kuin suomea. Kappelissa järjestetään tilaisuuksia kuudella
eri kielellä.

” Piiri pieni pyörii”
Piirin (tosin ei minkään pienen vaan senioriliiton suurimman) pj. Paavo Peltosaari kävi
läpi senioripiirin tehtävää ja
tarkoitusta. Piirin toiminnan
ydin ovat erikokoiset ja omaleimaiset
jäsenyhdistykset.
Piiri tukee toimintaa, järjestää
koulutusta yhdistysten toimijoille ja edistää yhteistyötä.
Vuoden 2018 painopistealueita ovat yhteisöllisyyden ja
yhteenkuuluvuuden vahvistaminen, yhdessä toimiminen

oman jäsenistön ja muiden
kanssa sekä viestintä ja tiedottaminen. Yhdistysten jäsenmäärä on kasvussa ja korreloi
suoraan eläkeläisten määrän
kasvuun.

Ikääntymisen
vaikutuksia
Espoon kaupungin hallituksen puheenjohtaja Markku
Markkula paneutui puheessaan mm. suurten ikäluokkien eläköitymisen tuomiin
haasteisiin. Ikäihmiset hakeu-

tuvat asumaan monipuolisten
palveluiden ja hyvien kulkuyhteyksien äärelle. Espoon
alueella on panostettu Elä ja
Asu malliin. Tavoitteena on,
että lähivuosina kaikilla Espoon alueilla olisi kyseinen
seniorikeskus.
Hän selvitti kokousväelle
myös useista kehitysohjelmista
rakentuvaa Espoo – tarinaa eli
kaupunkistrategiaa. Mm. uudenlaiset kumppanuudet ovat
yhteistyön muoto jolla tavoitellaan osapuolten erilaisten
resurssien yhdistämistä.

Suomalainen
Kirjakauppa
nyt myös
Entressessä!

KESÄNAVAUS
LA 19.5.

Oiva Hujanen

Avataan yhdessä
ihana kesä!
Entresse

Espoon rytmissä
jo 10 vuotta

Seitsikoksi muuttuneen Suvelan sekstetin laulu soi
korvia hivelevästi ja johdatti kokousväen ansaitulle
lounaalle.

Siltakatu 11, 02770 Espoo • www.entresse.fi
Avoinna ark. 9–20, la 9–18, su 12–18
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Kirkko keskellä kylää
Urkuyö & Aaria

Espoon tuomiokirkko on kesällä Tiekirkko

Konserttisarja käynnistyy
Rossinin
mestariteoksella
Stabat Mater to 7.6. klo 19.30
ja pe 8.6. klo 18.00 Tapiolan
kirkossa. Liput 39 €. Koko ohjelma: http://urkuyofestival.fi.
Lipunmyynti: lippu.fi.
Urkuyö & Aarian konsertit
jatkuvat 14.6.−30.8. klo 21 Espoon tuomiokirkossa. Lipunmyynti: Lippu.fi.

Tuomiokirkko on avoinna kesän joka päivä klo 10−18.
Kirkkoa esittelevät oppaat ovat paikalla ma−pe klo 11−16.30,
4.6. alkaen 3.8. asti. Juhannusaattona opastusta ei ole.

Espoon tuomiokirkon
urkujen esittely

Suvelan kappelin kesäilta grillaten ja laulaen

Tutustu Espoon tuomiokirkon urkuihin kanttori Petri
Koivusalon opastuksella to
19.7. klo 20−20.30 Espoon
tuomiokirkossa. Vapaa pääsy.

Juhannusjuhla Auroran kappelilla
Juhannusaattona 22.6. klo 18 alkaen ohjelmassa mm. lipunnosto, ruokailu, yhteislauluhetki, hartaus, ulkoaktiviteetteja ja
makkaranpaistoa. Lopuksi kuljetus juhannuskokolle Pitkäjärvelle. Ilmoittaudu mukaan, 050 438 0191.

Kesäillat kappeleilla
Suvelan kappelin kesäillat ke 13.6. ja 27.6. sekä 2.8., 8.8. ja
22.8. klo 18.
Kauklahden kappelin kesäillat 20.6. ja 15.8. klo 18.
ke 22.8. kello 18. Tule laulamaan kesälauluja, nauttimaan
loppukesän lämmöstä ja salaatti-iltapalasta! Mukana diakoni Elina Okko ja pastori Oiva Hujanen. Grilli on kuumana!

SyysMatin Markkinat 2018
Suosittu koko perheen tapahtuma jälleen la−su 15.-16.9.
Espoon tuomiokirkonmäellä.
Haluaisitko kokea markkinat talkoolaisena? Lue lisää: syysmatinmarkkinat.fi, espoonseurakunnat.fi/syysmatinmarkkinat,
Facebook ja Instagram: SyysMatin Markkinat

Seurakuntavaalit 2018

Ötökkämetsä soi!

Kesällä Espoon
tuomiokirkkoseurakunnassa

Teksti: Mirja Holste
Kuva: Seppo Holste

Tule kokemaan Espoon tuomiokirkon iltakonserttien ainutlaatuinen tunnelma! Suvisunnuntain iltamusiikki sekä Urkuyö
ja Aaria -konserttisarjat käynnistyvät jälleen kesäkuun alussa.
Messua vietämme Tuomiokirkossa kesän jokaisena sunnuntaina klo 10. Kirkkoon voit poiketa myös kuulemaan oppailta Tuomiokirkon historiasta tai vain hetkeksi hengähtämään
monisatavuotisten holvien suojiin.

Koulujen kevätjuhlat ovat ovella. Kuudesluokkalaiset siirtyvät yläkouluun ja nykyisistä esikoululaisista tulee koululaisia.
Tämän tärkeän tapahtuman kunniaksi Sunan koulussa musisoitiin perjantaina 4.5. perinteiseen tapaan.
Sunan koulun kuudesluokkalaiset ovat jo yli kymmenen vuoden ajan järjestäneet alueen 3-6 -vuotiaille päiväkotilaisille
itse suunnittelemansa ja toteuttamansa kevätkonsertin, jota
voidaan pitää pienenä musikaalina. Oppilaat suunnittelevat
itse konsertin tarinan, rekvisiitan, puvustuksen, tanssit, liikkeet
ja leikit. He myös valitsevat konserttiin kouluvuosien aikana
tutuiksi tulleet, rakkaat laulut, joita sitten harjoitellaan musiikkitunneilla. Tarinan harjoittelussa, rekvisiitan ja puvustuksen
teossa oli tänäkin vuonna mukana useita koulun opettajia.
Tausta-ajatuksena on, että konsertissa päiväkotilaiset näkevät toisiaan ja eskarilaiset tutustuvat kouluun. Myös päiväkotien opettajat ja hoitajat näkevät vielä alakoulusta yläkouluun
siirtyvät kuudesluokkalaiset.
Tänä vuonna konsertin nimeksi tuli Ötökkämetsä soi. Tarinassa ötökkämetsän Närpiäiset selailivat muistojen kirjaa, josta
löytyi tarinan lisäksi sekä tuttuja lauluja menneiltä kouluvuosilta että myös uusia laululöytöjä. Lisäksi konsertissa esiintyivät
kuudesluokkalaisten lisäksi myös Sunan koulun ekaluokkalaiset koppakuoriaisina ja eskarit leppäkerttuina.
Kenraaliharjoitus pidettiin konserttiviikolla oman koulun
väelle. Ötökkämetsä soi iltakonserttina vielä eskareiden ja kuudesluokkalaisten vanhemmille 7.5. iltakonserttina. Konsertin
järjestämisessä tehtiin myös yhteistyötä. Saarilaakson koulun
oppilaat hoitivat valotekniikkkan ja Omnian videopajalaiset
puolestaan tekivät videotallenteen esityksestä.
Tiina Raula kertoo, että tämä perinne on yksi kevään odotetuimpia asioita sekä kuudesluokkalaisten että päiväkotilaisten
keskuudessa.

Nyt on aika asettua ehdolle seurakuntavaaleissa!
Millainen on sinun kirkkosi?
Haluaisitko vaikuttaa kotiseurakuntasi päätöksentekoon? Tiedätkö henkilön, jota haluaisit
kannustaa luottamushenkilöksi? Nyt on hetki, jolloin kannattaa tehdä jotain. Asetu itse ehdolle tai kannustaa kaveria. Syksyn seurakuntavaaleissa valitaan luottamushenkilöt seuraavaksi
nelivuotiskaudeksi 2019-22. Ehdokasasettelu päättyy 17.9. klo 16. Seurakuntavaalien ennakkoäänestys on ma−la 6.−10.11. Varsinainen vaalipäivä su 18.11.

Ohjeita ehdokkaalle ja muuta tietoa: espoonseurakunnat.fi/vaalit
Lue lisätietoa myös: seurakuntavaalit.fi

Suvisunnuntain iltamusiikki 4.6.−20.8.
Korkeatasoinen,
ilmainen
konserttisarja. Konsertti joka
sunnuntai klo 19 Espoon tuomiokirkossa. Vapaa pääsy. Vapaaehtoinen ohjelmamaksu.
4.6. Requiem. Kamarikuoro Novena, johtaa Nina Kronlund; Janne Peltokorpi, laulu;
Markus Malmgren, urut. Duruflé.
11.6. Kesäillan svengi.
Charlotta Kerbs, laulu & kitara; Teppo Salakka, piano.
Ellington, Simone, gospel.
18.6. Urkuilosanomia. Marko Hakanpää, urut. Hakanpää, Breukhoven, Takle.
25.6. Yhteislaulua holvikirkossa. Markus Malmgren,
urut; Nina Kronlund, laulu.
Virsikirja & Psalmbok.

2.7. Luuttulaulut. AnnaMaija Oka, laulu; Olli Hyyrynen, luuttu. Dowland,
J.S.Bach.
9.7. Pietarin kirkosta. Marina Väisä, urut (Pietari, Venäjä). Merikanto, Musorgski,
Slominsky.
16.7. Virsimuodonmuutoksia. Anna-Liisa Haunio, Sirkku
Rintamäki, Mikko Helenius,
Senni Valtonen, laulu, urut,
piano, bandoneon, huilut,
kantele, nyckelharpa, lyömäsoittimet. Virsi.
23.7. Kamari-Bach. Heidi
Peltoniemi, barokkisello; Aapo Häkkinen, continuo-urut.
J.S.Bach.
30.7. Kohti Lutheria. Catalina Vicens, organetto (Sveitsi);

espoontuomiokirkkoseurakunta.fi

Anna-Maaria Oramo, clavisimbalum. Myöhäiskeskiajan
ja varhaisrenessanssin kirkollista musiikkia.
6.8. Cantabile. Seeli Toivio,
sello & laulu; Pauliina Hyry,
urut & piano. Bach, Schubert,
Saint-Saens, Sibelius, Puccini
13.8. Kansallisromanttinen
hehku. Tiia Saari, laulu; Petri
Koivusalo, urut. Merikanto,
Melartin, Hannikainen.
20.8. Improvisatorinen. Pétur Sakari, urut. Ranskalaisromanttista virtuositeettia nuoteista & omasta päästä.

Osoitteita ja linkkejä:
Espoon tuomiokirkko, Kirkkopuisto 5. • Espoon tuomiokirkon seurakuntatalo, Kirkkoranta 2.
Auroran kappeli, Heiniemenpolku 1. • Kauklahden kappeli, Kauppamäki 1. • Suvelan kappeli,
Kirstintie 24. • www.syysmatinmarkkinat.fi • www.espoonseurakunnat.fi/syysmatinmarkkinat •

www.lujakallio.fi

espoonseurakunnat.fi

facebook

Instagram ja Twitter
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Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava (POKE)
Espoon kaupunki/päätöksenteko/esityslistat ja pöytäkirjat vuodesta 2014 alkaen /kaupunginhallitus 12.3.2018 §90
http://espooprodfi.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2018435023-11
http://espooprodfi.oncloudos.com/kokous/2018435023-11-12.PDF
https://www.espoo.fi/fi-FI/Asuminen_ja_ymparisto/Kaavoitus

Alueen kuvaus
Suunnittelualue on noin
169 km² ja käsittää yli kolmanneksen Espoon pintaalasta. Alue rajautuu Vantaan
ja Kauniaisten kaupunkeihin
sekä Nurmijärven, Vihdin ja
Kirkkonummen kuntiin. Alue
on pääosin yksityisessä maanomistuksessa.
Yleiskaava-alueella asuu
noin 48 000 asukasta ja on yli
17 500 työpaikkaa. Espoon
keskuksen lisäksi asutus on
nykyisin keskitty
nyt Kalajärven paikalliskeskukseen Vihdintien varrella sekä pientalovaltaisille alueille kuten
Gumböle, Jär
venperä, Niipperi ja Perusmäki. Kyläalueet
sijoittuvat järvien tuntumaan
kauempana kaupunki- tai
paikalliskeskuksesta. Espoon
keskuksen työpaikkakeskittymää täydentävät työpaikka-alueet Kehä III:n varrella,
Juvanmalmilla ja Koskelossa.
Alue koostuu lisäksi monimuotoisista pienistä kyläkokonaisuuksista, kulttuurimaisemista, laajoista yhtenäisistä
peltoalueista, luonnontilaisista metsistä sekä järvialueista.
Alueesta noin 20 % on asemakaavoitettu.

Yleiskaavan
sisältövaatimukset

Yleiskaavoituksen kulku
-Vireilletulo; vireilletulosta kuulutetaan kaupungin tiedostuslehdissä tai
ilmoitetaan vuosittain annettavassa
kaavoituskatsauksessa.
-Tavoitteet ja OAS; kaupunginhallitus päättää suunnittelun lähtökohdista ja tavoitteista. Kaavatyön alkaessa laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS, jossa esitetään
kaavatyön tavoitteet ja lähtökohdat,

Luontoarvojen verkosto 2050.
valmistelutyön ja päätöksenteon eteneminen sekä miten osallistuminen,
vuorovaikutus ja kaavan vaikutusten
arviointi järjestetään. Työn alussa voidaan järjestää asukastilaisuus.
-Luonnos; kaavaluonnoksen suunnitteluvaiheessa tehdään selvityksiä,
hankitaan keskeistä tietoa ja laaditaan vaihtoehtoisia luonnoksia. Kaupunkisuunnittelulautakunta
päättää kaavaluonnoksen asettamisesta
nähtäville, jolloin osalliset voivat 30
päivän aikana esittää mielipiteensä
valmisteluaineistosta. Osallisille järjes-

tetään asukastilaisuus. Vuorovaikutus
ja osallistuminen järjestetään OAS:ssa
kuvatulla tavalla.
Osallisia ovat suunnittelualueen sekä lähialueiden asukkaat, maanomistajat, hallintaoikeuden omistajat, kaupunginosayhdistykset, yhteisöt, yrittäjät ja muut tahot, joiden asumiseen,
työntekoon tai muihin oloihin kaava
saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä
lisäksi viranomaiset.
-Ehdotus; kaavaratkaisun sisältöä
ja toteutustapaa tarkennetaan saadun palautteen ja jatkoneuvottelu-

jen perusteella. Kaavaehdotuksen
nähtäville asettamisesta päättää kaupunginhallitus. Nähtävilläolon aikana
osalliset voivat 30 päivän aikana tehdä
muistutuksen ehdotuksesta. Kaupunkisuunnittelulautakunta käsittelee
muistutukset ja lähettää ehdotuksen
kaupunginhallitukselle ja edelleen
kaupunginvaltuustolle, joka päättää
yleiskaavan hyväksymisestä. Hyväksytyn kaavan lainmukaisuudesta voi
valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen.
-Kaavan voimaantulo; kaava tulee
voimaan hyväksymisen jälkeen, kun

ESPOONTORI

KAUKLAHTI

Väripaketin
yhteydessä ripsien
ja kulmien värjäys
veloituksetta.

ASIAKKAANA KÄYTÖSSÄSI
Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 12.3.2018 §90
1.
hyväksyä MRA 30 § mukaisesti nähtäville 29.11.2017
päivätyn Espoon pohjois- ja
keskiosien
yleiskaavaluonnoksen kaavakartan piirustusnumero 7100, sekä kaavakartan liitekartasta piirustusnumerot 7101 – 7106,
2.
hyväksyy kaupunkisuunnittelulautakunnan 31.1.2018
päätöksen mukaisesti lisättäväksi kaavakartalle oikeusvaikutteisiksi liitekartan 2
ekologisia yhteyksiä koskevat
informatiiviset merkinnät sekä liitekartan 2 oikeusvaikutteiset merkinnät.

Suunnittelualueen likimääräinen sijainti Espoon opaskarttapohjalla:

Yleiskaava on yleispiirteinen maankäytön suunnitelma, jolla ratkaistaan
tavoitellun kehityksen periaatteet.
Sen tehtävänä on yhdyskunnan eri toimintojen, kuten asumisen, palvelujen
ja työpaikkojen sekä virkistysalueiden
sijoittaminen ja niiden välisten yhteyksien järjestäminen. Yleiskaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto. Kaava tai
sen osia voidaan hyväksyä oikeusvaikutteisena tai oikeusvaikutuksettomana. Pienialaisia yleiskaavoja kutsutaan
osayleiskaavoiksi.
Yleiskaavan laadintaa ohjaa Uudenmaan liiton laatima maakuntakaava. Yleiskaava vastaavasti ohjaa
asemakaavoitusta. Espoossa on kolme
lainvoimaista laaja-alaista yleiskaavaa.
Espoon pohjoisosien yleiskaavat I ja II
sekä Espoon eteläosien yleiskaava.
Yleiskaavoitus on jatkuva prosessi.
Kunnan tulee huolehtia yleiskaavan
laatimisesta ja pitämisestä ajan tasalla. Espoossa on parhaillaan vireillä Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava
sekä useita osayleiskaavoja. Vireillä
olevat yleiskaavat

Maankäyttö- ja rakennuslain 39 §:n
mukaan yleiskaavaa laadittaessa on
otettava huomioon
-yhdyskuntarakenteen toimivuus, ta
loudellisuus ja ekologinen kestävyys
-olemassa olevan yhdyskuntaraken
teen hyväksikäyttö
-asumisen tarpeet ja palveluiden
saatavuus
-mahdollisuudet liikenteen, erityi
sesti joukkoliikenteen ja kevyen
liikenteen, sekä energia-, vesi- ja
jätehuollon tarkoituksenmukaiseen
järjestämiseen ympäristön, luonnonvarojen ja talouden kannalta kestävällä tavalla
-mahdollisuudet turvalliseen,
terveelliseen ja eri väestöryhmien
kannalta tasapainoiseen elinympäristöön
-kunnan elinkeinoelämän toiminta
edellytykset
-ympäristöhaittojen vähentäminen
-rakennetun ympäristön, maiseman
ja luonnonarvojen vaaliminen
-virkistykseen soveltuvien alueiden
riittävyys

siitä on kuulutettu kaupungin
ilmoituslehdissä, jollei siitä ole
valitettu. Kaava tulee hyväksytyn valituksen jälkeen voimaan niiltä osin, joihin valitus
ei kohdistu.

POKE

Teksti: Seppo Holste

YLEISKAAVA
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Keski-Espoon Sanomat

Keski-Espoon Sanomat

Vireilletulo ja
osallistumis- ja
arviointisuunnitelma
Vireilletulosta on kuulutettu kaupungin virallisissa
ilmoituslehdissä, Länsiväylässä ja Hufvudstadsbladetissa
21.5.2014. Yleiskaava on kaupunginhallituksen päättämässä Espoon kaavoitusohjelmassa 2014 – 2017.
Yleiskaavasta
on
laa-

Talovisio

ennakoivaan kiinteistönpitoon
sähköiseen asukasviestintään
ASIAKKAANA
KÄYTÖSSÄSI

Väripaketit alkaen
79 euroa.
Edun arvo 20 euroa.

Talovisio

Kupongit voimassa 21.6.18 saakka.

ennakoivaan kiinteistönpitoonARVOSI sähköiseen
MUKAISTA asukasviestintään
ISÄNNÖINTIÄ.
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.

www.isarvo.fi

ARVOSI MUKAISTA ISÄNNÖINTIÄ

Vapaavalintainen
tuote -50 %
normaalihinnasta.

ESPOON KESKUS

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
www.isarvo.fi
puh. 044 765 5975
ARVOSI MUKAISTA ISÄNNÖINTIÄ.

www.isarvo.fi
www.isarvo.fi

dittu 20.5.2014 päivätty ja
14.10.2015 sekä 29.11.2017
tarkistettu osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Kaupunkirakenne ja
keskukset
Espoossa varaudutaan vähintään 400 000 asukkaan
väestömäärään vuonna 2050.
Käsiteltävänä olevalla yleiskaavalla
mahdollistetaan
noin 60 000 uuden asukkaan
ja 11 000 työpaikan sijoittuminen alueelle. Yleiskaavan
esitystapa on yleispiirteinen
ja siinä esitetään alueiden
pääkäyttötarkoitukset yksityiskohtaisen kaavoituksen
ja maankäytön pohjaksi
Kaavaratkaisu perustuu visiointivaiheessa todettuihin
maankäytön
kehittämisen
painopistealueisiin ja kaupunginhallituksen 30.11.2015
tekemän tavoitepäätöksen
väestötavoitteeseen.
Kaavaluonnoksen pohjana
on kaupunkirakenteen ”keskustojen verkosto” -malli.
Painopistealueet ovat Espoon
keskuksen lisäksi Kalajärvelle
suuntautuvan joukkoliikennekäytävän ja Länsiradan tulevan junayhteyden varrella.
Kaava mahdollistaa Espoon
keskuksen ja Kalajärven lisäksi pitkällä aikavälillä kolmen
uuden keskuksen, Viiskorven,
Histan ja Mynttilän toteuttamisen.
Uusien keskusten asukasmäärän kasvuksi arvioidaan
30 000. Väestökasvusta huomattavin osa sijoittuu keskuksiin sekä niiden välittömään









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

läheisyyteen ja painopiste on
Länsiradan kehityskäytävällä.
Vuoteen 2050 mennessä
luodut 11 000 työpaikkaa sijoittuvat pääosin pääliikenneväylien varteen sekä keskustatoimintojen alueille.
Tämän hetkinen lähtötilanne on asukasmäärässä 49 000
ja työpaikoissa 17 500.
Luonnoksessa osoitetaan
raideliikenteeseen
tukeutuvat aseman seudut, joita
voidaan lähteä kehittämään
sen jälkeeen, kun raideliikenneyhteydestä ja asemasta on
sitovat toteuttamispäätökset.
Länsiradan uusia keskuksia
ovat Hista ja Mynttilä, joissa
valtaosa asukkaista sijoittuu
600 – 1000 metrin säteelle
tulevasta asemasta.
Kalajärveltä Leppävaaraan
suuntautuvalle joukkoliikennevyöhykkeelle
sijoittuvat
täydentyvä Kalajärven nykyinen keskus sekä uusi Viiskorven, tiivis ja kaupunkimainen
lähikeskus kultturimaisemien
ja muuntuvan pienteollisuusalueen väliin.
Espoon keskus on kaavaalueen ainoa kaupunkikeskus.
Tavoitteena on nivoa Espoon
keskus ja Lommila kaupunkirakenteessa kokonaisuudeksi
ja liittää asuinalueet tiiviimmin osaksi asemanseutua. Espoonjokilaakson vyöhykettä
kehitetään alueen historiaa
ja luonnonvaroja kokoavana
virkistysaluekokonaisuutena.

1.9 Strategiset alueet /
Kh 30.11.2015
Espoon

Kirsi Jakobsson Patrik Saarikoski
Camilla Schröder Minna Hokkanen
Suuhygienisti: Ellinoora Lehtovaara




keskuksen

veto-

voimaa ja elinvoimaisuutta
vahvistetaan osana Espoon
kaupunkiradan kasvu- ja kehityskäytävää. Edistetään lähialueiden kytkeytymistä kaupunkirataan erityisesti kävelyn,
pyöräilyn ja joukkoliikenteen
keinoin. Alueen roolia vahvistetaan läntisen seudun (Espoo,
Kirkkonummi, Vihti) liikenteellisenä solmuna ja palvelurakenteen keskuksena. Aluetta
kehitetään kaupunkimaisena,
monipuolisten palvelujen ja
kohtaamispaikkojen keskuksena. Keskustan läheisyydessä
mahdollistetaan kaupunkimaisen pientaloasumisen täydentyminen.

Asuminen
Huomattava osa ennakoidusta väestön kasvusta asutetaan keskuksiin ja niiden välittömään ympäristöön, mikä
tukee joukkoliikenteen järjestämistä ja tekee tarpeelliseksi
ja mahdolliseksi lähipalvelujen kehittämisen. Asumiseen
on osoitettu noin 28% koko
kaava-alueen
pinta-alasta
Tämä tekee mahdolliseksi
kerrostalo- ja pientalorakentamisen eri muodot.
Kaavassa on esitetty kolme
asuntoavaltaisen alueen merkintää, tehokkaan kaupunkimaisen asumisen alueet (A1),
pääasiassa keskusta-alueiden
sekä kehittyvien joukkoliikennenyhteyksien ympäristö
(A2), pääasiassa pientalovaltaiset alueet (A3.) Erikseen on
merkitty kyläalueet. Kaavaalueelle ei ole osoitettu uusia
loma-asuntoalueita.

Palvelut
Julkiset palvelut sisältyvät
muihin maankäyttöaluevarauksiin. Keskustatoimintojen
alueet ja paikalliskeskukset
muodostavat
kaupallisten
palvelujen keskuksia. Kaupalliset palvelut keskitetään
erityisesti Espoon keskukseen,
mutta väestömäärän kasvu
mahdollistaa ja tekee tarpeelliseksi palvelujen toteuttamisen muissa keskuksissa.

Liikenne
Liikenneverkkoa täydennetään niiltä osin kuin uudet
alueet kytketään olemassa
olevaan liikenneverkkoon,
jota kehitetään.

Luonto ja virkistys
Kaavalla turvataan maaseutuelinkeinojen jatkuvuus
ja kehittymisen edellytykset,
sekä maisemakuvan säilyminen ja maisemallisesti arvokkaat avoimet maisematilat.
Espoonjokilaakson aluetta
kehitetään koko kaupunkiseutua palvelevana virkistysaluekokonaisuutena. Virkistysverkostoa ovat maa- ja
metsätalousalueiden metsät,
avoimet maisemat, kulttuuriympäristöt ja tiiviisti rakennettujen alueiden julkiset
ulkotilat.
Yleiskaavatyö on aloitettu
vuonna 2015 kaava-alueen visioinnilla. Nähtävillä olon päätyttyä 3.5.2018 mielipiteitä ja
lausuntoja oli jätetty noin 350
(asiakortti 4900/2017.)
Yleiskaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto.
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Loiske palaa juurilleen
Kirkkojärvelle

Suvelan Basaari
Teksti: Pirkko Sillanpää
Kuvat: Peter Vihra
Lauantaina 12.5. vietettiin Suvelan asukaspuistossa ja Kirstinharjulla
toista kertaa Suvelan Basaari –nimistä
tapahtumaa. Tapahtuman tarkoituksena on tehdä tunnetuksi eri maiden
kulttuuria erilaisten esitysten ja ruokatarjoilun välityksellä. Tilaisuudessa
saimme kuulla myös Espoon kulttuurilautakunnan puheenjohtajan Anitra
Ahtolan terveyhdyksen.
Ohjelma oli todella antoisa. Esityksiä oli päälavalla Asukaspuistossa,
jossa saatiin nähdä musiikki-, tanssi-,
liikunta- ja muotiesityksiä eri maista.
Tanssiva ja laulava nukke Maddaleena sai perheen pienimmät todella mukaan. Mukana esityksillään olivat myös
mm. Sami Karwonen ja Ike Ikegwuonu. Asukaspuistossa oli pomppulinna
ja grillissä sai paistaa ruokaa. Trapesa
ja Keski-Espoo –seura järjestivät kaksi opastettua kävelykierrosta, joihin

kuului myös tutustuminen kurdiperheen ja kantasuomalaisen koteihin.
Kirstinharjun aukiolla saatiin kuulla esimerkiksi runon lausuntaa sekä
kaunista viulumusiikkia ja lapsille oli
tarjolla monenlaista ohjelmaa. Suvelan vanhan kappelin aidassa oli kiinnitettynä paperibanderolli, johon sai
käydä kirjoittamassa mielipiteitä tapahtumasta ja Suvelan kehittämisestä. Suvelan kappelissa esitettiin mm.
elokuvia sekä musiikkiopisto Avonian
konsertti ja sisäpihalla oli kansainvälinen ravintolamaailma. Suvelan asukaspuistossa kerrottiin myös tarinoita
Suvelasta ja muista maista.
Suvelan Basaari –tapahtuma onnistui hyvin. Tapahtuman päävastuun
kantoi tällä kertaa Trapesa pääsihteeri
Raisa Lindroosin johdolla ja mentorina
toimi ensimmäisen tapahtuman järjestäjä arkkitehti Kaisa Kilpeläinen.
Mukana ydintyöryhmässä olivat edellisten lisäksi Espoon tuomiokirkkoseurakunta, Kalliolan setlementti/Askel,

kertoi, että he olivat laittaneet myös
lajista innostuneen siskonsa kanssa
ilmoituksen lehteen ja Kirkkojärven
vanhan koulun liikuntasaliin oli saapunut 44 naista ja tyttöä, jotka halusivat
aloittaa pelaamisen. Lasse muistelee,
että naisten joukkueen tarina alkoi
3. divisioonasta ja lopulta nousivat
SM-sarjaan. Joukkueen nimi vaihtui
matkalla pariin otteeseen.

Kirkkojärven Loiskeen
historiasta
Tuomarilan Martat ja Espoon mielenterveysyhdistys. Kaiken kaikkiaan tapahtuman ohjelmaa oli järjestämässä
n. 30 eri tahoa. Alue on mitä sopivin
suurien tapahtumien järjestämiselle.

Toivottavasti onnistunut tapahtuma
innoittaa järjestäjiä siinä määrin, että
Suvelan Basaarista saadaan vuotuinen
tapahtuma alueelle.

– Nykykuvanveistoa, osallistuvia
projekteja & installaatioita Espoon keskuksessa Kesä 2018

Manna-Apu ry on tärkeä kolmannen sektorin toimija pääkaupunkiseudulla. Se on toiminut eri toimipisteissä Espoossa jo 22 vuotta. Manna-Apu
toimii kristillisellä arvopohjalla ja
jakaa ruoka-apua yhteiskuntamme
vähäosaisille kuten lapsiperheille,
työkyvyttömille, työttömille ja maahanmuuttajille. Ruokatavaraa jaetaan
kolmena arkipäivänä viikossa Espoon
keskuksessa Samarian mäellä osoitteessa Terveyskuja 2 E. Viikoittain ruokajonossa käy noin 600 henkilöä eri
puolilta pääkaupunkiseutua. Vuosittain ruokaa jaetaan noin 460 000 kg.
Ruoka-avun lisäksi Manna-Apu
tutkii ja kokeilee myös muita tapoja neuvoa, opastaa ja aktivoida syrjäytymisuhanalaisia. Syksyllä 2016
käynnistettiin ”Autettavasta toimijaksi”–toiminnankehittämisprojekti
Raha-automaattiyhdistykseltä saadun
projektiavustuksen turvin. Se tarjoaa
aktivoivaa vapaaehtois- ja harrastus-

tämän jälkeen vuosina 2015 & 2016.
Näyttely avautuu kesäkuun 14. päivä
ja on esillä syyskuun alkuun. Mukana
on myös erikoistapahtumia keskittyen
vuosittaisen Espoo Päivän ympärille
elokuun lopussa.
Taideteokset kuvastavat näyttelyn
nimeä ja teemaa -OBJEKTI. Objekti
voi olla esine, jotain sellaista mikä
saa aikaan tunnereaktion, tai esimerkiksi maali tai päämäärä mitä kohti
pyrimme.

toimintaa, joka voimaannuttaa asiakasta. Projekti käsittää kolme eri toimintaa, jotka tunnistettiin asiakkaita
haastattelemalla. Sapuskaa!-ryhmä
tekee ruokaa yhdessä, järjestää ruokakursseja ja tarjoaa hävikkiruokaa
pop up-tyyppisesti eri tapahtumissa
Espoossa. Yhteisellä retkellä -ryhmä
järjestää retkiä Espoon luontokohteisiin ja Mannaa matkalla–ryhmään
kuuluvat, myöskin ruokajonosta aktivoituneet vapaaehtoiset, vievät viikoittain ruokakassin sellaisille henkilöille, jotka eivät terveydellisistä syistä
pääse itse hakemaan ruoka-apua.
Ruoan lisäksi annetaan myös hengellistä tukea. Manna-Apu tekee yhteistyötä Healing Rooms-järjestön kanssa. Healing Roomsista henkilöt käyvät
joka toinen viikko jonakin ruuanjakelupäivänä ja ruoan hakijoille tarjotaan
mahdollisuus keskustella elämäntilanteestaan ja saada rukousapua.
Raamattupiiri kokoontuu MannaAvun tiloissa keskiviikkoisin klo 12 - 13.  
Torstaisin klo 9.30 kokoontuu kaikille
avoin Elämän leipä -piiri, jossa käsitellään uskonelämän perusteita.

Miina Äkkijyrkkä ”Keltainen venyttelijä”, OBJEKTI 3, 2016

PERINTEINEN
RANTAONGINTA
ti 5.6.2018 klo 17:00
Kanta-Espoon Kokoomus järjestää perinteeksi
muodostuneen ongintatapahtuman
Espoon tuomiokirkkopuistossa.

Ohjelmassa:

• Ongintaa (meiltä onget ja madot)
• Isoimman kalasaaliin saaja palkitaan
• grillataan Wotkinsin makkaroita
• mehua ja karkkia

Tule nauttimaan ilmaisesta tapahtumasta!
Paikka:

Espoon Tuomiokirkon ja joen välinen alue.
https://goo.gl/maps/WduhJLRhXoB2
120x150mm KantaEspoon kokoomus.indd 2

11.5.2018 13.30

Salibandyseura Kirkkojärven Loiske perustettiin Kirkkojärvellä 2001.
Seuran toiminnan pääpaino oli aluksi Keski-Espoon alueella. Viimeiset
kymmenen vuotta seura on kuitenkin toiminut Tapiolan alueella (Esport
Arena). Tulevana syksynä seura palaa
juurilleen ja aloittaa jälleen lasten salibandykerhot Kirkkojärvellä.
Kirkkojärven Loiskeen perustaja ja
puheenjohtaja Lasse Heikura kertoi
Espoon ensimmäisen salibandyjoukkueen mielenkiintoisesta ja vaiherikkaasta syntyhistoriasta. Lasse asui
lapsuutensa Kirkkojärvellä ja pelasi
jalkapalloa espoolaisessa EBK:n ( Esbo Bollklubb) jalkapallojoukkueessa.
Jalkapalloharjoituksia pidettiin talviaikana Lagstadin ja Kirkkojärven
vanhalla koululla. Nuoret pelasivat
sählyä jalkapallojoukkueen alkulämmittelynä. Lasse muistelee, että sählyn
osuus lisääntyi jalkapalloharjoituksissa ja lopulta koko pelivuoro pelattiin
vain sählyä.
Lähes 30 vuotta sitten sähly oli
pieni laji Suomessa. Lassea kuitenkin
kiinnosti ajatus, että voisiko tämä
innostunut ja taitava jalkapallojoukkue osallistua myös sählysarjaan. EBK
ei sählyjaoston perustamisesta innostunut niin seuraavaksi asiaa kysyttiin
Tuomarilan Urheilijoilta. Lasse harrasti
kyseisessä seurassa yleisurheilua ja jaoston vetäjän Pekka Vakkurin vinkistä
lähestyi TU:n puheenjohtajaa Matti
Leikasta. Lassen johdolla salibandyryhmä meni Tuomarilan Urheilijoihin
(TU). Joukkue ei kerennyt sen kauden
sarjatoimintaan mukaan niin ilmoittautuivat seuraavana vuonna miesten
2. divisioonaan. Pojat pääsivät kuitenkin aikaisemmin virallisten pelien pariin Suomen Cupin muodossa. Ensimmäisenä vastaan tuli miesten joukkue
Hattelmalasta, ja peli pelattiin Kirstin
koululla Espoon keskuksessa. Pojat
voittivat pelin ja seuraavana vastassa
oli Turbon ykkösjoukkue Tampereelta - sarjan hallitseva mestari. Tiukka
ottelu hävittiin vain yhdellä maalilla ja
näistä Suomen Cupin peleistä espoolainen salibandy sai alkunsa.
Miesten joukkueen jälkeen syntyi
vuosien saatossa poikien ryhmiä ja
lopulta myös naiset saatiin innostumaan salibandyn pelaamisesta. Lassen
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EDULLISESTI! ESIM:

Teksti: Pirkko Sillanpää

OBJEKTI 4
Espoo Kunsthalle suunnittelee kuratoivansa ja tuottavansa ulkoilmassa
toteutettavan nykykuvanveistotaiteen, installaation ja ympäristötaiteen näyttelyn Espoon keskuksessa
sekä ympäröivillä alueilla kesän 2018
aikana.
OBJEKTI tuo haastavaa nykytaidetta alueella asuville ja työskenteleville
ihmisille. Vuonna 2018 OBJEKTI järjestetään neljännen kerran. Ensimmäinen OBJEKTI järjestettiin 2014,
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Lopulta Lasse Heikura perusti
oman, ensi sijassa lasten ja nuorten
salibandyyn erikoistuneen salibandyseuran, Kirkkojärven Loiskeen
vuonna 2001. Lasse vietti lapsuutensa Kirkkojärvellä, mikä näkyi nimen
valinnassa. Näin nuorten jalkapalloilijoiden talviaikana alkulämmittelynä
pelaamasta sählystä oli Lasse Heikuran uutteran toiminnan tuloksena
syntynyt uusi salibandyseura. Seurassa on nykyään myös tanssijaosto,
jossa liikutaan lattarimusiikin tahtiin.

Kerhoryhmistä
nousi joukkueita
Kerhoista alkoi vähitellen muodostua eri ikäluokkien joukkueita, jotka
menestyivät ja joissa kasvoi lajakkaita taitureita. 1990-luvun alkupuolen
joukkueita voitti aluemestaruuksia ja
ulkomaisia turnauksia. 1994 ikäluokan Sunshine oli huikea menestystarina, joka jatkuu edelleen – tosin nyt
Indiansissa.
Loiskeessa on ollut tämän 17 vuoden aikana joukko erittäin lahjakkaita
pelaajia ja hyviä joukkueita. Joukkueet ovat pyörineet osaavien valmentajien johdolla. Valmentajaresurssit ovat
kehittyneet nykypäivään tultaessa ja
seuralla on ollut myös palkattuja valmentajia. Yhteistyötä on myös tehty
lajin espoolaisen valtaseurojen kanssa. Esimerkiksi Esport Oilersin miesten
liigajoukkueessa pelasi viime kaudella
neljä ja Westend Indiansien liigajoukkueessa peräti viisi Loiske-kasvattia.
Lassen tavoitteena on ollut, että Kirkkojärven Loiske olisi vähän
erilaisempi seura kuin muut alueen
seurat: ”Meillä on sukat eri paria ja
vähän pilkettä silmäkulmassa.   Japaninkieliset kirjaimet logossa kertovat peräänantamattomuudesta”.
Lasse Heikura valittiin jo vuonna
1987 vuoden kirkkojärveläiseksi. Hänen nykypäivään saakka jatkunut
ansiokas toiminta salibandyn ja sitä kautta nuorten liikunnan hyväksi
ansaitsee suuren kiitoksen Espoossa.
YHTEYSHENKILÖT
Salibandy
Lasse Heikura, p. 050 4913704
lasse.heikura@loiske.fi
Tanssijaosto:
Marjo Heikura, p. 050 5923292
tanssijaosto@loiske.fi

ET!

Valikoimissa myös
yös

289€
299€
339€

195/65-15
205/55-16
225/45-17

Hinnat sisältävät 4kpl renkaita asennettuna.

KESÄHUOLTO
Kesähuolto sisältää erityisesti
kesän kannalta oleellisimmat
huoltotoimenpiteet.

kysy edullinen
tarjous juuri
sinulle!
AJANVARAUS 24/7

Varaa aika
netissä 24/7:

ah-auto.fi
HELPPO TULLA!

KESÄHUOLTO SISÄLTÄÄ
Moottoriöljyn (max. 5l) ja suodattimen
sekä vaihtotyön
Raitisilmansuodattimen ja vaihtotyön
Ilmastoinnin täyttöhuolto (R134A-kylmäaine)
Huoltovalon nollaus (vm. 2012 ja vanhemmat)
Jarrujen, alustan, valojen ym. tarkastuksia
23 kohdan verran!

179 €

Kes
äh
saat uollosta
huo leiman
lt
sekä okirjaa
n
huo erillise
ltora
n
port
in

RAHOITUS

Resurs Bank ja
OP rahoitusmahdollisuus!
SIJAISAUTO

25€ / päivä
Ei sisällä polttoainetta.

AH-Auto Oy | Espoontie 8, 02770 Espoo | A
Avoinna:
i
ma-pe 8
8.30-16.30
30 16
www.ah-auto.fi | asiakaspalvelu@ah-auto.fi | Puh. 09 855 44 99
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Kesärientoja
Talomuseo Glims
Glimsintie 1, 02740 Espoo
09 816 27337
www.espoonkaupunginmuseo.fi

Avoinna kesäkautena
(2.5. - 31.8.)
ti-pe 10 - 17
la-su 11 - 17
Sunnuntaina 27.5.2018 klo
10-17 vietetään perinteistä
Lasten sunnuntaita:
Päivä täynnä tapahtumia:
Työpajoissa
monipuolinen
tarjonta: villanhuovutusta,
tehdään saippuakuplia, raudantaontaa sekä sormilankaleikkejä ja käpylehmiä.
Kino Riihi esittää: Koiramäkipiirrettyjä
Lastenyhtye Gommi ja
Pommi esiintyy
Kotieläinpiha on avoinna:
Päivän aikana laidunvierailuja
4H-kotieläinpihalla
Laidunvierailulle pääsee
ohjatusti pienissä ryhmissä.
Vuorolipukkeita kullekin vierailulle on rajoitettu määrä
(60 kpl / laidunvierailu). Muina aikoina aitaukseen pääsy
ja eläinten syöttäminen on
kielletty.
klo 14–16.30 Ohjattua jousiammuntaa
klo 10–16.30 Omatoiminen
keppihevosrata
Näyttely: Toiveiden museo.
Espoon
kaupunginmuseo
täyttää tänä vuonna 60
vuotta. Talomuseo Glimsin

Keski-Espoon Sanomat

erikoisnäyttely kertoo museotoiminnan historiasta ja
houkuttelee museovieraat
mukaan kehittämään Espoon
kaupunginmuseon tulevaisuutta. Näyttelyssä on esillä
paljon vanhoja valokuvia ja
näyttelyjulisteita menneiltä
vuosikymmeniltä.
Talomuseo Glimsissä on
merkkivuoden kunniaksi runsaasti ohjelmaa kesän aikana
Museopuoti
avoinna
museon
aukioloaikoina
Glimsin kahvila on avoinna
museon aukioloaikoina. Tiloissa voi pitää myös pieniä
tilaisuuksia illanistujaisista
kokouksiin. Kahvilayrittäjältä voi lisäksi tilata herkkuja kaikkiin kodin juhliin.
Yhteystiedot: p. 0504655817
tai glims@harjulanherkku.fi

Saaristomuseo Pentala

Saaristomuseo
Pentala
avautuu ensimmäistä kertaa
yleisölle 16.6. ja on avoinna
2.9. saakka.
Avoinna yleisölle
joka
päivä klo 10-17. Ainoastaan
juhannusaattona ja -päivänä
museo on suljettu.
Poikkeukset
aukioloon:
Maanantaisin säävaraus – seu-

raa museon Facebook-sivua.
Heinäkuun perjantait avoinna
klo 10-19 (klo 17-19 säävaraus
- seuraa museon Facebook-sivua). Huom: viimeinen saaristovene mantereelle klo 17:05.
Museo on poikkeuksellisesti
avoinna Euroopan Kulttuuriympäristöpäivien perjantaina 7.9. klo 10-17 (ei saaristoveneyhteyttä).
Museoalueelle on vapaa
pääsy. Pääsyliput Gurlin taloon museokaupasta (Villa
Rosengård).
Gurlin talon pääsylippu (sisältää opastuksen).
Pentalassa viime vuosisadan kalastaja- ja huvilaelämä
näkyy alkuperäisillä paikoillaan sijaitsevissa rakennuksissa. Hyvin säilynyt miljöö, tilan
entisellä pellolla laiduntavat
lampaat, osaavat oppaat ja
kahvilapalvelut toivottavat
kävijät tervetulleiksi Espoon
suurimmalle saarelle. Tutustu
kalastajatilaan oppaan johdolla ja varaa opastettu kierros museoalueella! >> http://
www.kulttuuriespoo.fi/fi/node/17811
Saaristomuseoon pääsee
Espoon reittiveneillä ja omilla veneillä.
Saaristoveneliikenne Pentalan
saareen käynnistyy 16.6.2018.
Museoreitin vene pysähtyy
Suomenojan, Suinonsalmen
ja Soukan reittivenelaitureissa. Kivenlahden saaristoreitti
pysähtyy Pentalassa.

Saaristoveneet eivät liikennöi maanantaisin. Saaristoveneet liikennöivät 13.8. jälkeen
vain viikonloppuisin (la-su
18.-19.8, 25.-26.8. ja 1.-2.9.)
Koirat ovat tervetulleita
saaristoveneisiin.
Saaristoveneisiin ei voi varata lippuja etukäteen.
Huom! Tarkemmat tiedot
venesatamista ja saaristoveneiden reiteistä löydät Espoon
saaristoliikenteen sivuilta.
Saaristoveneissä maksuvälineenä käy pelkästään käteinen (ei korttimaksuja).
Saaristoveneen
yhdensuuntaisen kertalipun hinta Pentalaan on museoreitillä 3 €, meno-paluu 6 €.
Alle 7-vuotiaat ilmaiseksi
maksavan saattajan seurassa. Yli 68-vuotiaat espoolaiset
68+Sporttirannekkeella ilmaiseksi seuralaisen kanssa.

MUSEOREITIN VENESATAMAT MANTEREELLA
Soukan venesatama (Klobben)
Soukanlahdentie 15,
02360 Espoo
Suomenojan venesatama
Hylkeenpyytäjäntie 9,
02270 Espoo
Suinonsalmen reittivenelaituri
Suvisaarentie 8,
02380 Espoo
Pentalassa voi tutustua
myös Espoon saaristoluon-

toon. Reitti lähtee museoalueelta. 2,3 kilometrin mittaisen
luontopolun on toteuttanut
Espoon
Ympäristökeskus.
Polku ei sovellu liikuntaesteisille tai lastenvaunuille.

Urkuyö ja Aaria
festivaali 7.6.–30.8.2018
Avajaiskonsertit Rossinin
Stabat Mater 7.6 klo 19.30
& 8.6. klo 18.00 Tapiolan kirkossa
Tunnelmalliset kesäiltojen
konsertit 14.6.–30.8. torstaisin klo 21.00 Espoon tuomiokirkossa
Festivaalin
taiteellisesta
suunnittelusta vastaa pianisti
Erkki Korhonen.
Koko ohjelma: http://urkuyofestival.fi/ohjelma2018/

Seuraava
Keski-Espoon
Sanomat
ilmestyy
9.9.2018

