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Vaakunatorista tulee monipuolinen
tapahtuma- ja kohtaamispaikka
uudistuvaan Espoon keskukseen.
Vanhasta virastokeskuksesta muotoutuu moderni asuin- ja
työpaikka-alue. Kirsikkana kakun päälle rakennetaan viihtyisä
Vaakunatori. Torista tulee monipuolinen tapahtumien ja
iloisten kohtaamisten paikka.
Miltä kuulostaisi tunnelmalliset kevät- tai joulumarkkinat
värikkäine kojuineen? Vaakunatori soveltuu myös erilaisten
esitysten ja tilaisuuksien pitämiseen.

Maamerkkinä veistos
Taiteilija Vesa-Pekka Rannikon veistos Vuo luo torille
värikkään maamerkin. Taidehankkeen asiantuntijana on
toiminut EMMA - Espoon modernin taiteen museo. Vuo on
värikkäistä metalliverkkokudelmista koostuva veistos, jonka
kaareva muoto tuo vastapainoa Vaakunatorin ympäristön
suorakulmaiselle arkkitehtuurille.

Perustustyöt jo pitkällä
Perustustyöt saadaan valmiiksi tämän vuoden loppuun
mennessä. Torin toiselle puolelle rakennetaan
Espoolaistentalo. Vaakunatorin aukio valmistuu vuonna 2020.

Talomuseo Glimsissä

26.5. LASTEN SUNNUNTAI 10-17
Pihapiirissä on avoinna 4H-kotieläinpiha lampaineen
ja vuohineen. Glimsissä on myös museon oma kanala.
Lisäksi mukana shetlanninponi Bella.
Kino Riihi esittää Koiramäki-filmejä ja
lastenmusiikkikonsertissa esiintyy Mimmit.
Työpajoissa puhalletaan saippuakuplia, taotaan rautaa,
istutetaan kasveja ja paljon muuta.
Ohjattua jousiammuntaa ja kanojen illallinen.
Museossa voi leikkiä perinneleluilla.
TERVETULOA
Glimsintie 1
02740 Espoo
puh. 09 81627337

Espoonjoen rannoilla
tapahtuu s. 4
Keski-Espoon Sanomien
kolme vuosikymmentä s. 8
Espoon esittävän
taiteen koulu
Esko täyttää
20 vuotta s. 6
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Päätoimittajan terveiset

Keski-Espoo -seuran kuulumiset

Kulttuuritapahtumia
Keski-Espoossa

Keski-Espoo -seuran
kuulumisia

Keski-Espoossa järjestetään kesän aikana useita kulttuuritapahtumia. Urkuyö jo Aaria –tapahtuma alkaa
Espoon Tuomiokirkossa kesäkuun alussa ja kestää elokuun loppupuolelle saakka. Tapahtuma järjestettiin
ensimmäisen kerran jo vuonna 1986 ja vuosikymmenten aikana tapahtumassa on vieraillut suuri joukko
maamme ykkösrivin taiteilijoita. Tämäkään vuosi ei
tee poikkeusta.
Keski-Espoossa on tarjolla myös useita näyttelyitä.
Objekti-näyttely ihastuttaa viidettä kertaa Espoon keskuksessa kesäkuun alusta syyskuun alkuun. Näyttelyssä on esillä veistoksia kaupunkiympäristössä. Näyttelyn aikana Kauppakeskus
Entressessä toimii lisäksi popup-galleria.
Trapesasa Asemasillalla on kaksi kesänäyttelyä, jotka alkavat kesäkuussa ja
kestävät syyskuun alkuun saakka. Saamme tutusta japanilaisen lasitaiteilijan
Kazushi Nakadan töihin ja Keski-Espoo -seuran tekemään rollup-näyttelyyn
Espoon keskuksen historiasta.
Espoo-päivänä elokuun viimeisenä viikonvaihteena avataan Helinä Rautavaaran museo Kauppakeskus Entressessä. Espoo-päivänä on eri järjestäjien
taholta tarjolla monenlaista ohjelmaa kuten kävelykierroksia hautausmaalla
ja kirkon ympäristössä.
Talomuseo Glims tarjoaa kesän aikana runsaasti ohjelmaa ja katsottavaa.
Lasten sunnuntaina 26.5. museon kotieläinpihassa käyskentelevät lasten iloksi
myös lampaat ja vuohet. Museon alapihalla voi seurata elämänmenoa kanalassa.
Lasten kulttuurikeskus Aurora Träskändassa järjestää kesällä myös erilaisia
tapahtumia perheille.
Espoon keskuksessa näyttelytoiminta voisi olla huomattavasti monipuolisempaa, jos alueella olisi tiloja tapahtumien järjestämiselle. Alueella on tiloja,
joista kunnostamalla saisi mielenkiintoisia kulttuurin kohtaamispaikkoja. Tästä
esimerkkinä pitkään kunnostusta odottanut Sunan navetta. Espoon keskus on
voimakkaasti kasvava alue ja tarvitsee kiireesti tiloja, joissa voi tarjota asukkailleen monipuolisesti kulttuurisektorin palveluita.

Keski-Espoo -seuran sääntömääräinen kevätkokous pidettiin huhtikuussa.
Kokouksessa tärkeä kysymys oli seuran sääntöjen päivittäminen. Johtokunta
tuo esityksen syyskokoukseen. Seuralla on vuoden aikana runsaasti haasteita
30-vuotisjuhlan järjestelyissä. Seurassa suunnitellaan toteutettavaksi Espoopäivänä kävelykierros Espoon keskuksen merkittävissä kulttuurikohteissa.
Keski-Espoon alueella on meneillään myös monia rakennusprojekteja, joiden
seuraaminen ja niistä kirjoittaminen on tärkeää. Keski-Espoo -seura toteuttaa
syksyn aikana kotiseuturetken, perinteisen luentosarjan ja seuran 30-vuotisjuhlan, joista tiedotetaan syyskuun alussa ilmestyvässä Keski-Espoon Sanomissa. Seuralla on suuri haaste saada valmiiksi kolmikielinen seuran toiminnasta
kertova esite.
Ensimmäinen Keski-Espoon Sanomat ilmestyi 30 vuotta sitten toukokuussa
1989. Seppo Holste on kirjoittanut sivulla kahdeksan koosteen lehden keskeisestä sisällöstä. Vuosikymmenten takaisista lehdistä voidaan lukea, että monet
asiat ovat ikuisuusprojekteja.
Keski-Espoo -seura tekee yhteistyötä useiden alueella toimivien yhdistysten kuten Asukasfoorumin, Pro Espoonjoen ja Espoon kansallisten senioreiden kanssa. Seura on mukana myös Suomen Kotiseutuliiton järjestämässä
”Kotiseutu kuuluu kaikille” –hankkeessa. Toukokuussa järjestettiin Omnian
ammattiopistossa tapahtuma, jossa opiskelijoilta kerättiin mietteitä omasta
asuinympäristöstä. Tilaisuus oli todella onnistunut ja suurin osa opiskelijoista
oli tyytyväisiä asuinalueeseensa. Opiskelijoiden iloinen ja tyytyväinen asenne
antoi uskoa, että ehkä meillä onkin asiat hyvin.

Aurinkoista kesää
Pirkko Sillanpää
päätoimittaja

Kesäterveisin
Keski-Espoo -seuran johtokunta

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

KESÄTARJOUS 20 €

Tervetuloa
Kauniaisten Kello ja Kulta
Puh. 09 505 0090
Kauppakeskus Granin Galleriakäytävä
02700 Kauniainen
Avoinna: arkisin 10-18 ja la 10-15
Kellojen ja korujen korjaukset ja myynti
• Kulta- ja hopeakorut
• Kalevala Korun uutuudet
• Pöytähopeat juhlakattaukseen
• Kummilahjat
Grankulla Ur och Guld betjänar även på svenska!
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Vielä
neljännesvuosisata
katukurjuutta
Espoossa
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Tuomarilantie 19
02760 ESPOO
puhelin (09) 859 881

Osaavaa
isännöintiä
Espoon
keskuksessa
ja sen lähialueilla
vuodesta 1971

Teksti ja kuva: Kari Sipilä

• Huolto- ja
korjaustyöt
• Siivous
• Ulkoalueiden hoito

Skipa Kiinteistöpalvelut Oy
-se tuttu ja paikallinen

Tarjoamme osaavaa isännöintiä ja monipuolista kiinteistöhuoltoa ja siivousta
Espoon keskuksessa ja sen lähialueilla.
Uusittu palvelukonsepti ja hyvä toimialueen ja sen rakennuskannan tuntemus antavat tukevan selkänojan tarjota nykyaikaista ja laadukasta palvelua
kustannustehokkaasti.
Kun etsit osaavaa ja joustavaa kumppania huolehtimaan kiinteistöstänne
soita (09) 859 881 tai lähetä sähköpostia asiakaspalvelu@skipa.fi,
ja pyydä tarjous.
Vanhojen omakotialueiden kadunrakentamisen viivästyminen, hidastettu
toteutusaikataulu, pienentyneet määrärahat ja katujen huono kunto huolestuttivat Vanha-Espoon Asukasfoorumin osanottajia.
Asukasfoorumi järjesti Valtuustotalossa Espoon katujen suunnittelua ja
rakentamista käsittelevän tilaisuuden, johon osallistui seitsemisenkymmentä
espoolaista. Tilaisuuden puheenjohtajan Kari Sipilän avauspuheenvuorossa
tuotiin esille asukasfoorumien rooli kaupungin ja asukkaiden yhteistyön edistäjänä sekä päivän teeman taustat.
Tekninen lautakunta on hyväksynyt viime marraskuussa KTP-raportin 2018
Kotikadut kuntoon. Raportti on linkissä http://espooprodfi.oncloudos.com/kokous/2018430755-5-1.PDF. Sen mukaan pientaloalueiden katujen rakentaminen
venyisi aina 2040-luvulle asti. Kokonaiskustannukset ovat n.70 miljoonaa euroa
ja vuotuiset määrärahat vain muutamia miljoonia euroja vuodessa.

Ykkösketju paikalla
Asukasfoorumin tilaisuudessa alustuksina kuultiin teknisen lautakunnan
puheenjohtaja Simo Grönroosin, kaupunkitekniikan johtaja Harri Tanskan ja
investointipäällikkö Petri Vainion puheenvuorot. Alustukset ovat netissä, linkki
https://www.espoo.fi/fi-FI/Asuminen_ja_ymparisto/Kaupunginosat/Espoon_keskus/Vanha_Espoon_asukasfoorumi.
Asukkailtaan pyydetyn alustuksen esitti Kuurinniitty-seuran puheenjohtaja
Tapani Stipa. Hän toi esille alueen asukkaiden huolen tiestön valmistumisen
jatkuvasta siirtymisestä, Kuurinniityssä nyt jo vuoteen 2032. Stipa kysyi, olisiko perustetta alentaa kiinteistöveroa sellaisilla alueilla, joissa kadut eivät ole
asemakaavan edellyttämässä kunnossa.
Katujen rakentamisen viiveiden lisäksi ongelmat koskevat myös muita liikennemuotoja. Esimerkiksi Espoon keskuksen ja Tuomarilan suunnasta Tapiolaan
ja Helsinkiin kulkeva suorin pyöräreitti kulkee Kuurinniityn kautta. Se on kuitenkin päällystämätön, kuoppainen ja osan vuotta hulevesien vallassa. Uuden
joukkoliikennekadun rakentaminen Suurniittyyn siirtyy ja siirtyy ja yhteydet
Tapiolaan ovat hankalia.

Venytetty aikataulu harmittaa
Keskustelu oli vilkasta ja kysymyksiä esitettiin runsaasti. Monissa asukkaiden puheenvuoroissa ilmaistiin tyytymättömyys katujen rakennusohjelman
venytettyyn aikatauluun. Alun perin kotikadut piti tehdä valmiiksi vuoteen
2000 mennessä. Vuonna 2014 lautakunta päätti, että kotikadut ovat valmiina
vuonna 2022, mutta nyt tulee jopa neljännesvuosisata lisää viivettä.
Niin ikään ajatus kiinteistöveron laskemisesta, kun kadut eivät ole rakennettu, sai kannatusta. Samalla muistutettiin, että veroon yhdistettiin aikanaan
katumaksu, mutta nyt vero käytetään kaupungin yleisiin tarpeisiin. Sen sijaan
kaupungin uudisrakentamisesta saamat maankäyttömaksut on sovittu käy-

www.skipa.fi
tettäväksi rakennetun alueen ympäristön parantamiseen. Käytäntö siis syrjii
vanhoja jo rakennettuja alueita.
Yleisesti toivottiin, että kadunrakennusinvestoinnit voitaisiin palauttaa vähintään viime vuosien tasolle ja aiempien aikataulujen mukaisiksi. Se edellyttäisi ainakin 5-8 miljoonan euron vuotuista lisäystä katuohjelmaan. Myös
toivottiin, että keskustelutilaisuudet asioista järjestettäisiin ennen päätösten
tekoa.
On tiedossa, että Espoon talous on tiukkaa, koska merkittäviä määrärahoja tarvitaan Länsimetroon ja homekoulujen korjauksiin, mutta myös asemakaavoitettujen omakotialueiden kadut tulee saada valmiiksi. Näillä alueilla
on maksettu kunnallisveroja ja kiinteistöveroja vuosikymmenet, mutta rahat
menevät uusille alueille ja muualle!
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Espoonjoen rannoilla tapahtuu
Teksti ja kuvat: Erkki Lindell

Espoonjoen
kunnostus
Espoonjoen tulvasuojaus
Espoon ydinkeskuksesta alajuoksulle on ollut ongelma
vuosikausia. Muutamina kuluneena lähivuosina syystulvat ovat jo olleet jopa kevättulvia suurempia. Turunväylän
korotus tuli valmiiksi viime
vuonna, joten väylän osittaistakaan sulkemista tulvien
takia ei tarvinne enää pelätä.
Joen virtauksen parannussuunnitelma Turunväylältä
Kauklahteen on tehty ja tällä
hetkellä vielä valtion viranomaisten käsittelyssä. Alun
perin aikataulu oli työn tekeminen kahtena talvena, nyt
odotetaan, tehdäänkö ensimmäinen vaihe ensi talvena
2019-20. Asia on aluehallintovirastossa käsittelyssä ja myös
vesioikeuden lupa tarvitaan.
Koko joen uomaa ei ole
tarkoitus ruopata. Tarkoitus
on poistaa joen varresta pensaita, juuria ja vesikasveja ja
muita virtausesteitä. Lisäksi
syvennetään joitakin kohtia ja
rakennetaan tulvahyllyjä, joen uoman laajennuksia, joissa ei ole vettä joen normaalikorkeudella mutta joihin
vesi voi nousta tulva-aikana.
Vielä on tarkoitus tehdä joen pieniin kynnyspaikkoihin
kaloille sopivia kutupaikkoja.
Näitä ei ole Turunväylän ja
meren välissä montaakaan,
kun joen pinta Turunväylällä on normaalisti n 4 metrin
korkeudella merenpinnasta ja
pituutta tällä osuudella on yli
6 km – suuri osa tästä osasta
jokea näyttää lähes tasaiselta.
Tällainen joen elämän monipuolistamiseen tähtäävä toimi toteutettiin muutama vuosi sitten Kauklahdessa, jossa
Kauklahdenväylän kohdalla
olevaan pitkään, matalaan
koskeen noin sadan metrin
matkalle asetettiin kiviä ja lisäksi soraa pohjalle.
Joen virtauksen parannustyö on joka tapauksessa iso
urakka. Yhteensä läjitettävää
kertyy n 13000 m3, joka on
tarkoitus sijoittaa lähelle jokea muutamaan eri paikkaan.
Suurimmat määrät kertyvä
Turunväylän ja Kirkkokadun
välistä sekä Mikkelän ja Kauklahden väliseltä avoimelta pelto-osuudelta. Työtä varten on
tehtävä isoja järjestelyjä, rakennettava tilapäisiä reittejä
kuorma-autoille ja työkoneille, koska suurimmalla osalla
jokivartta ei ole välittömässä
läheisyydessä ajotietä; Espoon
keskuksesta alaspäin jokivarsi
on enimmäkseen peltoa. Täs-

Espoonjokea Jokisillan kaava-alueella
sä olisi samalla tilaisuus ehkä
varata ja lunastaa joitain tällaisia reittejä tuleviksi kevyen
liikenteen väyliksi jokivarrelle.
Valtuusto hyväksyi alkuvuonna Kirkkojärven urheilupuiston kaavan ja siihen
liittyvän avoimen vesialueen
toteuttamisen. Kun joen
kunnostus on nyt siirtynyt
eteenpäin ainakin vuodella,
olisi painavia syitä harkita
suunnitelmien toteuttamista
samanaikaisesti. Täten voitaisiin Kirkkojärven alueella toteuttaa molemmat isot
urakan samanaikaisesti, ja
osittain hyödyntää ehkä samoja läjitysalueita. Kaikkein
tärkeintä olisi kuitenkin, että
yhdistämällä työt pystyttäisiin
jokiluonnolle väistämättä aiheutuvat tilapäiset häiriöt
minimoida.

Kaavoitusta
jokivarressa
Aivan Espoon historiallisen
tuomiokirkon lähelle, Espoonjoen etelärannalle hautausmaata vastapäätä Espoonväylän ja Pappilantien väliin on
laadittu Jokisillan kaavasuunnitelma. Kaava on viime vuonna hyväksytty kaupunkisuunnittelulautakunnassa, mutta
odottaa edelleen lopullista
käsittelyä kaupunginhallituksessa ja valtuustossa. Ehdotus
sisältää jopa 6-8- kerroksisia
taloja ja muuttaisi perusteellisesti jokivarren viherkäytävää

ja kulttuurimaisemaa. Kaavasta on käyty paljon keskustelua
myös julkisuudessa.
Espoon keskuksesta Espoonjoen alajuoksulle Kauklahteen, aivan sen keskustaan
asemaa vastapäätä radan
eteläpuolelle,
Espoonjoen
rannalle on aivan äskettäin
esitelty alustavat suunnitelmat, Lasihytin kaava. Kyseessä
on kerrostaloalue 4000-5000
asukkaalle, jopa 6-8 –kerroksisissa taloissa, siis erittäin
mittava kaava. Alueen suunnitelmat ovat nyt näytteillä
netissä ja 29.5. saakka, johon
mennessä voi jättää kaavasta
mielipiteitä *). Kaava on jo
kaupunkisuunnittelulautakunnassa käsitelty ja suunnitteluun on saatu lisää näkökohtia, mielipiteistä saadaan
lisää, ja lopullinen ehdotuksen työstäminen alkaa näistä
alkaen. Kaavasuunnittelun
alullepanijoina ovat toimineet alueen maanomistajat,
mm teollisuuslaitokset, VR ja
Espoon kaupunki.
Alueen vieressä on nykyisin vanha, perinteinen kulttuuri- ja kyläympäristö radan pohjoispuolella, vanha
kylänraitti, suojeltu asema ja
muuta rautatiehen liittyvää
rakennuskantaa,
asuntoja
ulkorakennuksineen. Radan
eteläpuolella on palanen Espoon teollista historiaa: nykyinen Kuusakoski Oy:n jätteen
vastaanottopiste, jossa oli aikoinaan tiilitehdas ja sittem-

Espoonjoki Kauklahden teollisuusalueen kohdalla
min lasitehdas vuoteen 1952.
Joen eteläpuolella on suuri
Lumenen teollisuusalue, siellä
aivan joen läheisyydessä vanhat teollisuushallit, jossa toimi
Slev, vielä 1950-luvulla, silloin
Espoon suurimpiin kuuluvan
teollisuusyritys. Espoonjoki
kulkee radan suuntaisesti sen
eteläpuolella aivan kaavaalueen ytimessä. Jokilaakso
on antanut maisemalle sen
ilmeen: avara laakso, jonka
pohjoispuolella rata ja sen
jälkeen kohoava asutus, myös
eteläpuolella mäki, näiden välissä nyt osittain teollisuusrakennusten katkoma näkymä,
mutta itään, kohti Espoon
keskusta, avoin peltomaisema.
On haastavaa tehdä suunnitelma, joka mahdollista
isohkon asukasmäärän ja
viihtyisän ja luonnonmukaisen jokiuoman, samoin kuin
jokilaakson
avoimuuden
säilymisen. Lisäksi kaavassa

tulee toteuttaa ison asukasmäärän vaatimat liikenne- ja
pysäköintiratkaisut, liike- elämän palvelut ja julkiset, mm.
koulu- ja päiväkotipalvelut ja
tämä kaikki vielä sovitettuna
vanhan kyläympäristön viihtyisään henkeen ja rakennusympäristöön. Kun jokiuoman
molemmin puolin kuitenkin
tulisi olla muutaman kymmenen metrin vihervyöhyke,
erityisesti joen ja radan väliin
rakennusten sijoittamista on
harkittava vakavasti, vaikka
radan melua pystytäänkin teknisillä ratkaisuilla rakennuksissa torjumaan – jos ikkunat
ovat kiinni. Korkeiden rakennusten sijoittelu lähelle jokea
sen eteläpuolella olisi samoin
ongelma – jokiuoma ympäristöineen olisi aina varjossa.
*) osoite https://www.espoo.fi/fi-FI/
Asuminen_ja_ymparisto/Kaavoitus/
Asemakaava/Asemakaavoituskohteet/Kauklahti/Lasihytti_522400
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Oletko tyytyväinen
Espoon keskuksen
palveluihin?
Teksti: Seppo Holste
Espoon kaupunki > Tietoa Espoosta > Julkaisut, Espoon kaupunki > Tietoa Espoosta > Tilastot ja tutkimukset > Palvelut > Kaupunki- ja kuntapalvelut 2018
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TERVETULOA

Kirppiskahvio-Espoonkeskuksen Ompelimoon
TERVETULOA
Tule ostoksille kirpputorillemme

Tule meidän uudistetulle kirpputorille
KIRPPIS-KAHVIO-OMPELIMOON
Meillä
on Sinua
myynnissä
myös
Uusiauuden
vaatteita. Naisille isoja
Autamme
löytämään
syksyyn
Meillä
paljon
ALE-vaatteita,
leluja, kirjoja
vaatekokoja jaHelpotamme
miehille Upeita
Asukokonaisuuden.
asiaa kauluspaitoja
Kevään
Juhliin.
ja
uudistettu
monipuolinen
korukokoelma.
ja ARVOMME
kaikkien
kävijöiden
kesken

Meillä on paljon
ALE-vaatteita,
leluja, kirjoja
3x15€
OSTOSKORTIN,
joka
oikeuttaa
ostoksiin
Arvomme
kaikkien
kävijoiden
kesken
3 x 15 €
ja monipuolinenkäytettäväksi.
korukokoelma
Kirppiksellä
tai
Ompelutyöhön
OSTOSKORTIN, joka oikeuttaa ostoksiin Kirppiksellä

Vanha-Espoon
asukasfoorumin vat palveluja käyttäneiltä heikomman
TARJOUS:
yliVIIKOILLA
5 € ostajalle
ARVONTA
37-40 tarjoamme kahvin
keskustelutilaisuuden aiheena oli arvion kuin kaikki vastaajat yhteensä.
tai ompelutyöhön
käytettäväksi.
ilmaiseksi
ja
kahvikeksin!
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JA
PALJON
simmäiset raportit julkaistiin vuosina asuinalueeseensa Espoon keskukseen. merkittävää parannusta palveluihin talousasioiden hyvään hoitoon.
Teksti: Pirkko Sillanpää
TUOTTEITA 1 euro
Tutkimusketju jatkuu ja sen tulok1983 ja 1989.
Tyytyväisimmät asukkaat, joiden ni- esimerkiksi juomaveden laatuun ole
sia, kuntalaisten mitattuja mielipiteiVuonna 2018 kysely lähetettiin missä vastasi 102 kuntalaista ovat helppo saavuttaa.
Vuoden 2016 tutkimuksesta, jossa tä, arvioita palveluista ja panostusha2125 satunnaisesti valitulle espoolai- Tapiolassa. Kiinnostava yksityiskohta
selle, joista 644 vastasi ja vastausaktii- on kysymys siitä, miten hyvin kunnan vastausprosentti oli 32 todettiin es- lukkuutta todennäköisesti hyödynnevisuus oli 30,4%. Edellisessä kyselyssä omien luottamushenkilöiden toiminta poolaisten olevan edelleen tyytyväisiä tään palvelurakenteen kehittämisessä
aktiivisuus oli 29,6%. Vastaajista 41% on hoidettuina. Espoon keskuksessa palveluihinsa. Tällä kertaa espoolaiset ja tarinan rakentamisessa. Voi kysyä,
oli eläkeläisiä ja ikäryhmän 65-79 tyytyväisyys on suurinta Tapiolan jäl- arvostivat erityisesti rakennetun ym- 280 000 asukkaan kaupungissa vaihosuus oli 40%, alueellisesti vähäisin keen, kun kaikista vastaajista 21% päristön viihtyisyyttä ja kauneutta, televissa ja satunnaisesti valituissa
määrä 15% oli Matinkylä-Olarista, piti luottamushenkilöiden toimintaa uimahalleja ja -rantoja sekä pelastus- kooltaan ja kokoonpanoltaan muuttointa. Tosin parhaat arviot annettiin tuvissa otoksissa noin 30% aktiivisuus
Leppävaarasta suurin 23% oli Leppä- hyvänä.
vaarasta ja Espoon keskuksen osuus
Ylivoimaisesti suurin 31,8% pal- turvallisuudelle, kirjastolle, jätehuol- olla muutoinkin kuin tilastollisesti
oli 20%. Espoon keskus on tutkimuk- velun parantamistarve vastauksissa lolle ja juomavedelle. Tyytymättömyys riittävä ja uskottava osoittamaan,
sessa palvelupiiri, joka koostuu suur- osoitettiin luonnollisesti julkiseen kaupungin palveluista tiedottamiseen mitä kaupunki eli kaupunkilaiset taralueista Vanha-Espoo, Suur-Kauklahti liikenteeseen, johon oltiin tyytymät- ja virastojen asiakaspalveluun lisään- vitsevat. On lisäksi huomattava, että
ja Pohjois-Espoo. Espoon keskus on tömimpiä. Seuraavina olivat kunnan tyi. Arvio oli tosin vertailukunnista an- tutkimuksen kohdealueet, palvelupiitutkimuksessa siis huomattavasti laa- talousasioiden hoito 13,5%, jota 3,9% netun arvion keskimääräisellä tasolla. rit ovat ominaisuuksiltaan toisistaan
jempi kuin Virastokeskus tai aseman piti tarpeellisena vähentää tai tehos- Tyytyväisyydessä palveluihin oli arva- hyvinkin poikkeavia.
seutu lähialueineen Kaupunginkalli- taa, katujen ja teiden hoito 8,5%, tenkin odotettavissa olevia alueellisia
osta Tuomarilaan tai Gumböleen. Se vanhusten kotihoito 8,5% ja terveyskattaa alueen Luukista Kurttilaan ja keskus- lääkäripalvelut 7,9%. Oman
Kuurinniitystä Kalajärvelle. Tutkimuk- asuinalueen keskuksen turvallisuuden
sen aluemääritys vaikuttaa väistämät- parantamista 2,9% vastaajista piti tartä kysymysten asettelun ja vastausten peellisena.
Teksti: Mirja Holste
tulkintaan.
Keski-Espoo seura täyttää tänä
Tiinalle on myönnetty Espoo-mitali.
Julkistettuja
vuonna 30 vuotta. Sunan koulun kuo- Perusteluina tuodaan esille muun muTutkimus 2018
kokonaisarvioita
ro on lupautunut esiintymään juhlassa assa, kuinka Sunan koulun kuoro on
Kokoava toteamus Espoon tulokaiemmista
tutkimuksista.
28.9.2019. Kuoronjohtaja Tiina Raula jo kymmenen vuoden ajan tarjonnut
sista vuodelta 2018 on, että yleinen
Vuoden
2012
tutkimuksesta,
jossa
kertoo, että Keski-Espoo seuran juh- sadoille oppilaille matalan kynnyksen
palvelutyytyväisyys on pysynyt samalvastausprosentti
oli
32,4
todettiin,
lassa esitettävä kuoron ohjelmisto sel- kuorotoimintaa, sillä kaikki koulun
la tasolla edellisiin vuosiin verrattuna.
että
suurten
kaupunkien
asukkaista
viää myöhemmin.
oppilaat ovat sinne tervetulleita.
Parhaimmin hoidettuina pidettiin juoespoolaiset
olivat
hieman
muita
tyyKesän
aikana
Tiina
kerää
voimia
Kuoro on ilahduttanut toiminnalmavettä, asuinalueiden turvallisuutta,
tyväisempiä.
Aiemmat
neljä
vuotta
tulevan
syksyn
varalle.
Lomalla
hän
laan
lähiympäristön kouluja ja päiväyleistä järjestystä ja turvallisuutta ulespoolaisten
tyytyväisyys
on
pysynyt
nauttii hiljaisuudesta ja hitaasta ajas- koteja sekä näyttänyt kannustavaa
koilualueita ja puistoja sekä kirjastosamalla,
keskimäärin
tyydyttävällä
tata. Kesälomasuunnitelmiin kuuluu esimerkkiä esiintymällä televisiossa ja
palveluja. Kuntalaisten tyytyväisyys
solla.
Pääryhmittäiset
muutokset
ovat
myös perheen yhteinen lomamatka eri Areenoilla. Täällä Keski-Espoossa
julkiseen liikenteeseen on laskenut
pääsääntöisesti
pysyneet
viimeisen
Lofooteille. Tiinan loppukesän suun- iloitaan erityisesti musiikkitapahhuomattavasti vuodesta 2017.
neljän
vuoden
ajan
samalla
tasolla.
nitelmiin on jo yli 20 vuoden ajan tumista, joihin alueemme koulut ja
Palveluja käyttäneet vastaajat
Tapiolassa
oltiin
tyytyväisimpiä
ja
Eskuulunut myös vapaa-ajan ohjaus Su- päiväkodit voivat osallistua.Kuoro on
olivat pääosin yhtä tyytyväisisä tai
poon
keskuksessa
tyytymättömimpiä.
lasolin valtakunnallisella Raudaskylän myös hankkinut soittimia lastensaityytyväisempiä kuin kaikki kyselyyn
Vuoden
2014
tutkimuksesta,
jossa
puhallinmusiikkileirillä. Levollisista ke- raalaan yhteistyössä Teflon Brothersvastanneet, mutta sairaalapalvelut,
vastausprosentti
oli
sama
32,4
todetsän äänistä ja tunnelmista syntyy uusia yhtyeen ja Lastenklinikan kummien
varhaiskasvatus, toimeentulotuki ja
tiin
kaupunkilaisten
tyytyväisyyden
ideoita seuraavaan vuoteen.
kanssa.
rakennetun ympäristön valvonta sai-
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Espoon esittävän taiteen koulu
Esko täyttää 20 vuotta
Teksti: Pirkko Sillanpää
Kuvat: Esko

Eskon Sirkusteatterishow
Esko, tuleva Espoon sirkus-ja teatterikoulu Esko, järjesti ensimmäistä
kertaa Sirkusteatterishown lauantaina 4.5. Kannusalissa Espoon keskuksessa. Eskon rehtori Terhi Perälä sanoi
avajaispuheessaan, että Eskossa annetaan opetusta sirkuksesta, teatterista
ja näiden yhdistelmästä sirkusteatterista. Mukaan pääsee niin vauvat kuin
vaaritkin.
Ohjelma koostui sirkus- ja teatteritaiteen yhteisesityksistä. Eskossa on
lukuvuoden 2018-2019 aikana aloitettu tutkia sirkus- teatteritaiteen yhdistämisen mahdollisuuksia opetuksessa.
Sirkuksen ja teatteritaiteen neljännen
ja seitsemännen vuoden oppilaat ovat
tutustuneet toistensa taiteenlajiin, mikä oli myös näkyvissä esitetyissä ohjelmanumeroissa.
Runsaasti erilaisia esityksiä sisältävään ohjelmaan oli otettu kattavasti
mukaan Eskon eri ikäiset oppilaat. Esimerkiksi ohjelmanumerossa ”Hattuja
ja huntuja” ja ”Aarrekartta” Teatteri
4 ja Sirkus 4-ryhmä esittivät yhdessä
onnistuneet kokonaisuudet. Yleisö sai
vuorostaan tutustua nykysirkuksen ilmaisumaailmaan Sirkus 7:n esittämässä ohjelmanumerossa. Sirkusteatterishow päättyi kohtauksiin esityksestä
”Mikä ei vahvista se tappaa”,. joka on
Eskon ensimmäinen sirkusteatteri-lopputyö. Siinä molempien linjojen oppilaat ovat saaneet harjoitella toisen
taiteenlajin taitoja laajentaen omaa
ilmaisuaan. Elina Kilkun nyky-yhteiskuntaa kritisoivan ja kantaaottavan
esityksen ensi-ilta on Haukilahden lukiolla tiistaina 12.11.2019.

Mikä on Esko?
Vuonna 1999 perustetussa Espoon
esittävän taiteen koulussa annetaan
sirkus- ja teatteritaiteen perusopetusta laajan oppimäärän mukaan. Opetus perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta. Eskoa ylläpitää rekisteröity
kannatusyhdistys ja taloudellisesti sitä
tukevat Espoon kaupunki sekä Opetus – ja kulttuuriministeriö. Opetusta
annetaan jokaisessa Espoon asuinkeskuksessa - omia sirkustiloja koululla on
kaksi: toinen Järvenperässä ja toinen
Espoon keskuksessa. Eskon lisäksi
myös Circus Helsingissä, Sorin Sirkuksessa Tampereella ja Taidekoulu Estradissa Lappeenrannassa voi opiskella
sirkustaiteen laajan perusopetuksen
piirissä. Esko kuuluu valtakunnalliseen
Esittävien taiteiden liittoon Etol ry:n,
ja yhteistyö myös muiden Espoon taidekoulujen ja instituutioiden kanssa
on vilkasta. Kansainväliset kontaktit
antavat vielä odottaa itseään, mutta
pieniä tunnusteluja siihenkin suuntaan on ollut.

Opetus Eskossa
Eskon opetuksen piirissä on noin

550 oppilasta. Sirkuksen suosio on kasvanut ja koulussa toimii nykypäivänä
useita opettajia.
Eskon opetukseen kuuluvat sirkusryhmät, teatteriryhmät ja sirkusteatteri-ryhmät. Sirkuksen opiskelun voi
aloittaa jo halutessaan vauvasirkuksessa. Sirkustaiteen laaja perusopetus
Eskossa jakautuu varhaisiän opintoihin eli Sirkusteatteritenaviin, perusopintoihin (8vuotta) ja syventäviin
opintoihin (3 vuotta). Opetus etenee
vuosittain opetussuunnitelman mukaisesti aina 18-vuotiaaksi asti. Eskossa
on myös sirkuksen aikuisryhmät, joista toinen on vasta-alkajille ja toinen
edistyneille oppilaille. Sirkus kehittää
oppilaissa fyysisiä taitoja ja kykyä
esiintyä. Sirkustaiteen opiskelu vaatii
pitkäjänteistä harjoittelua ja sitoutumista päämäärään. Esiintymislavalla
nähtävät suoritukset näyttävät helpoilta, mutta ne ovat vaatineet pitkän
harjoittelun ja paljon kärsivällisyyttä.
Jos innostuu sirkuksesta ammatiksi asti voi Eskon opintojen jälkeen hakea
Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemiaan tai Lahden käsi- ja taideoppilaitoksessa. Sirkustaidetta voi
opiskella myös ulkomailla, esimerkiksi
Ruotsissa , Englannissa, Ranskassa ja
Moskovassa. Tällä hetkellä opettajista löytyy kolme Eskon kasvattia Eikka Alatalo, Sara Nurminen ja Rasmus
Witikka sekä yksi Suvelan sirkuksen
(Eskon edeltäjä) kasvatti Pinja Schönberg.

Eskon historiaa
Eskon alkuna oli Suvelan Sirkus.
Vuonna 1989 perustetun Keski-Espoo
–seuran alaisuudessa aloitti 1990 toimintansa aktiivinen nuorisojaosto,
jonka ansiosta seuralla oli mahdollisuus perustaa samana vuonna myös
oma sirkuskoulu, Suvelan Sirkus. Sirkuskoulun toiminta kasvoi nopeasti
niin suureksi, että 1993 se rekisteröitiin omaksi yhdistykseksi, Suvelan Sirkuksen kannatusyhdistys ry:ksi. Sirkus
kiinnosti lapsia ja nuoria alusta alkaen
valtavasti, oppilaita oli tuota pikaa yli
100.
Suomessa sirkustaide oli vasta ottamassa ensi askeliaan. Suurena haas-

Merihirviön oma soolo.
teena oli saada osaavia ja päteviä
opettajia. Suvelan Sirkukseen saatiin
ensimmäinen opettaja Linnanmäen
Sirkuskoulusta. Suvelan Sirkukseen
haettiin kuumeisesti päteviä opettajia. Sirkus sai opettajaksi Tallinnassa
asuneen ja aikaisemmin Moskovan
sirkuksessa työskennelleen Sergei Fatkinin. Hänen kautta saatiin opettajia
sirkusleireille Hatsinan sirkuksesta.
Myöhemmin 1990-luvulla opettajana
toimi ranskalainen Lionel Lejeune.
Suvelan Sirkus teki myös yhteistyötä ruotsalaisen Ludvikan sirkuksen
kanssa. Vaikutteita saatiin siis alusta
alkaen sekä perinteisestä venäläisestä
sirkuksesta, jonka ohjelmisto koostui
rohkeista ja täsmällisistä taidonnäytteistä esimerkiksi pallojen, vanteiden
ja pyörien kanssa. Lejeune vuorostaan
toi Suvelan Sirkuksen esityksiin taiteellisia elementtejä. Espoon kaupungin
antamat tilat ja taloudellinen tuki
antoivat erinomaisen lähtökohdan espoolaiselle sirkustoiminnalle. Suvelan
Sirkus voitti valtakunnallisella tasolla
palkintoja ja teki yhteistyötä muiden

kotimaassa toimivien sirkusten kanssa.
Tulevana kesänä Esko juhlii 20 vuotista taivaltaan yhdessä Suomen Nuorisosirkusliiton kanssa järjestämällä
kansainvälisen sirkus-ja teatterifestivaalin Tapiolan kulttuurikeskukseen
3. - 7.6.19. Tervetuloa ihailemaan
upeita esityksiä Tapiolasaliin. Juhlavuoden kruunuksi koulun nimi vaihtuu vuoden edetessä Espoon sirkus-ja
teatterikoulu Eskoksi. Ilmoittautuminen Eskon ryhmiin alkaa tortaina 23.5.
klo.9.00.
Lähteet: Eskon Sirkusteatterishow
4.5.2019, Kannusali Espoon keskus
Keski-Espoo 45 vuotta osana kaupunkia, julkaisija Keski-Espoo -seura 2017.
www.esko.fi

Ilmoittautuminen
Eskon ryhmiin alkaa
to 23.5. klo.9.00.
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Kirkko keskellä kylää
Espoon
tuomiokirkkoseurakunta
kesällä
Tule kokemaan kesän 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.

Espoon
tuomiokirkon
kesän
aukioloajat
ma–su klo 10–18, 1.6.–31.8. Tuomiokirkko on
tiekirkko ma–pe 3.6.–2.8.
Tiekirkko-oppaat ovat paikalla klo 11–16.30,
lukuun ottamatta juhannusaattoa 21.6., jolloin
ei opastusta.

Tapahtumapoimintoja:
Exodus & Jippu: Laula ihmisille -konsertti
to 23.5. klo 18.30 Laaksolahden kappelissa.
Laulu & laulun tarina -konserttisarja. Exoduskuoro, solistina Jippu, Joonatan Rautio saksofoni, Markku Perttilä kitara, Teemu Keränen basso, Petri Kangas piano, Pekka Nyman
perkussiot, Risto Saarinen äänentoisto. Johtaa
Anna-Liisa Haunio. Vapaa pääsy, ohjelma 10 e.
Kahvit klo 18.
Konserttiviikonloppu Suvelan kappelissa
25.5. klo 15 Pianotaiteilija Martin Malmgren.
Ravel,
Prokofiev,
Rahmaninov.
26.5. klo 15 Wagnerin inspiroimat. Ghislaine
Dionne sopraano, Collin Hansen piano. Grieg,
Wolf, Duparc, Magnard, Phitzner, Szymanovski. Konsertteihin on vapaa pääsy, ohjelma 5 e
lähetystyön hyväksi.
Kevätlaulajaiset
Laaksolahden lauluryhmän perinteiset Kevätlaulajaiset helatorstaina 30.5. klo 18 Laaksolahden kappelissa. Yhteislaulua ja esityksiä.
Kakkukahvit. Vapaa pääsy. Keväiset laulut
kutsuvat!
Karuselli päiväkerho
3.–13.6. klo 9–13: ma ja ke Laaksolahden
kappelissa, ti ja to Espoon tuomiokirkon srktalossa. Nautitaan kesästä yhdessä toisten
perheiden kanssa mukavan ohjelman parissa,
leikkien ja välillä hartauteen hiljentyen. Omat
eväät, tarjolla kahvia ja teetä. Tule hetkeksi
tai koko päiväksi! Tied. katri.kunnamo@evl.
fi, 040 5747 878.
Urkuyö ja Aaria -festivaali
Konsertit Espoon tuomiokirkossa torstaisin
klo 21, 13.6.–29.8. Liput ja ohjelma: Ks. urkuyofestival.fi.
Hulvaton helluntai - monikielinen
kansainvälinen juhlamessu su 9.6. klo 10 Espoon tuomiokirkossa. Saarna piispa Kaisamari
Hintikka. ThePakChristianSocietyChoir, Francis
Asis, Ilona Gill. Messun jälkeen tarjoilut Pitäjäntuvalla, eksoottisia herkkuja ja iloista yhdessäoloa.

espoontuomiokirkkoseurakunta.fi

Suvelan kesäillat ja -seurat
Tervetuloa viettämään yhteistä kesäiltaa Suvelan kappelille keskiviikkoisin 12.6., 26.6. ja
7.8. klo 18. Kesäseurat ke 19.6. klo 18.30. Kuulumisia Israelista. Kahvit klo 18.
Juhannusiltamat
to 20.6. klo 21 Espoon tuomiokirkko. Laura
Juvonen, sopraano Aapo-Tapani Kilpelä, bassobaritoni Erkki Korhonen, piano ja urut. Urkuyö ja Aarian ohjelmaa. Kesäisiä yhteislauluja
ja nuorten solistien esityksiä. Vapaa pääsy.
Koko kansan juhannusjuhla
pe 21.6. klo 18–20.30 Auroran kappeli. Ohjelmassa mm. lipunnosto klo 18, musiikkia,
yhteislaulua, juhannusbuffet, pihapelejä, tietokisailuja sekä kauneimman suomalaisen kesärunon äänestys, ota suosikki runosi mukaan!
Jos haluat osallistua Juhannus-ruokailuun
jälkiruokakahveineen (7 e), ilmoittaudu 10.6.
mennessä: ritva.salmela@evl.fi, 050 4380191.
Myynnissä myös grillimakkaraa, vohveleita ja
kahvia.
Rantasauna lämpimänä Hvittorpissa
Miehille ma 3.6. Sauna klo 18 alkaen, klo 19.30
iltapala ja ohjelmaa ja yhteinen ehtoollinen.
Ilm. iltapalan (5 e) vuoksi 26.5. mennessä:
0400 361 363 tai hanski.kiili@gmail.com.
Naisille pe 30.8. klo 17.30–21. Illallinen, yhteistä työskentelyä, saunomista, iltapala ja hartaus. Autokyyti Kirkonkympistä (Kirkkokatu 10)
ja Kalajärven kappelilta (Ruskaniitty 3) klo 17.
Ilm. 21.8. mennessä 050 4380 164, kirsi.muurimaki@evl.fi tai 040 7369 315, virpi.sutelainen@
evl.fi. Osallistumismaksu 10 e.
SyysMatin Markkinat 2019
Suosittu koko perheen tapahtuma jälleen lasu 21.–22.9. Espoon tuomiokirkon mäellä. Haluaisitko kokea markkinat talkoolaisena? Lue
lisää: www.syysmatinmarkkinat.fi. Facebook ja
Instagram: SyysMatin Markkinat

www.lujakallio.fi

Suvisunnuntain iltamusiikki 2019
Konsertit sunnuntaisin Espoon tuomiokirkossa klo 19.
Vapaa pääsy, vapaaehtoinen ohjelmamaksu seurakunnan musiikkitoiminnan hyväksi.
2.6. Benedictus. Laura ja Joona Vallenius, laulu ja kitarat;
Neea Lamminmäki, koskettimet; Johannes Erkkilä, perkussiot. Uutta ja perinteistä laulaen ja soittaen.
9.6. Paradisi Gloria. Kamarikuoro Novena, renessanssivaskiyhtye. Nina Kronlund, André Aho & Piero Pollesello,
laulu. Markus Malmgren, urut. Renessanssimusiikkia & Toivo
Kuula: Stabat Mater.
16.6. Prelude. Päivikki Leinonen & Heidi Löppönen, urut.
Bruhns, Grigny, Albrechtsberger, Bach, Schubert, Mendelssohn, Schumann, Franck.
23.6. Psalmus. Nina Kronlund & Päivikki Leinonen. Yhteislaulua holvikirkossa; Virsikirja & Psalmbok.
30.6. America! Piedmont East Bay Children´s Choir (USA),
joht. Robert Geary. Smallwood, Bohlin, Rincón, Tuan, Kostiainen.
7.7. Meditatio. Duo Kaamos: Aino Peltomaa, laulu, sanat;
Nathan Wouters, kontrabasso, elektroniikka, sävellykset.
Peltomaa, Wouters.
14.7. Original van Beethoven. Trio Origo: Jerry Jantunen,
fortepiano; Asko Heiskanen, klarinetti; Jussi Seppänen, sello.
Beethoven.
21.7. Guitarra. Santeri Rautiainen, kitara. C.P.E. Bach, J.S.
Bach, Dowland, José.
28.7. Organum. Petros Paukkunen, urut. Mozart, Rheinberger, Bach.
4.8. Cantabile. Elja Puukko, laulu; Tommi Niskala, urut.
Bach, Händel, Schubert, Dvorak, Merikanto, Löytty.
11.8. Duo Medieval. Uli Kontu-Korhonen & Anneliina
Koskinen, laulu & moninaiset keskiaikaiset soittimet. Keskiaikaista musiikkia nykypäivän ihmiselle.
18.8. Fantasia. Jan Lehtola, urut; Petri Komulainen, käyrätorvi. Gustafsson, Aho, Ruoff, Hakim.
25.8. Cantate Domino. CandoMini, joht. Viena Kangas;
Düsseldorfin Johanneksenkirkon lapsikuoro, joht. Justine
Wanat. Rautavaara, Tormis, Kostiainen, Gjeilon jne.

Lisää tapahtumia:
Kirkko ja kaupunki -lehdessä sekä nettisivuilla:
www.espoonseurakunnat.fi.

Toimipisteet:
Espoon tuomiokirkko, Kirkkopuisto 5 • Espoon tuomiokirkon seurakuntatalo, Kirkkoranta 2, • Pitäjäntupa, Kirkonmäentie 2 • Auroran kappeli, Heiniemenpolku 1 • Kalajärven kappeli, Ruskaniitty 3 •
Kauklahden kappeli, Kauppamäki 1 • Laaksolahden
kappeli, Ylänkötie 16 • Nupurin kappeli, Brobackantie
1-3 • Rinnekappeli, Rinnekodintie 6 • Suvelan kappeli,
Kirstintie 24 • Unelman kammari, Kaivomestarinkatu
8 • Viherlaakson kappeli, Viherkalliontie 2

espoonseurakunnat.fi

facebook

Instagram ja Twitter
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Keski-Espoon Sanomien
kolme vuosikymmentä

KAUKLAHTI

Lukijan mielipide

On lysti olla
espoolainen

Teksti: Seppo Holste
Keski-Espoo -seuran perustava kokous pidettiin Suvelan
kerhokeskuksen auditoriossa
3.1.1989.
Keski-Espoo -seura aloitti
ripeästi sääntöjen edellyttämän toiminnan. Yksi merkittävimmistä seuran hankkeista ja saavutuksista on ollut
oman lehden, Keski-Espoon
Sanomien
perustaminen.
Keski-Espoon Sanomat ilmestyi ensimmäisen kerran lähes
päivälleen 30 vuotta sitten
17.5.1989. Lehden ensimmäinen päätoimittaja oli vuoden
1998 elokuuhun saakka toimittaja Leena Suoniemi-Särkijärvi ja nyt seuran puheenjohtaja Pirkko Sillanpää.
Lehden toimituskuntaan,
joka nyttemmin on sama
kuin seuran johtokunta kuuluu edelleen henkilöitä, jotka
ovat olleet mukana alusta alkaen.
Ensimmäisenä
toimintavuonna lehti ilmestyi kaksi
kertaa. Tämän jälkeen lehti
on ilmestynyt pääsääntöisesti neljä kertaa vuodessa eräitä
poikkeuksia lukuun ottamatta. Taloudellisen taantuman
vuosina 1993 ja 1994 lehti
ilmestyi vain kolme kertaa,
mutta mm. vuosina 2008,
2011 ja 2012 ilmestymiskertoja oli viisi. Ensimmäinen

numero julkaistaan maaliskuussa, toinen toukokuussa,
kolmas syyskuussa ja neljäs
joulukuussa. Lehden formaatti on vuodesta 1995 lähtien
ollut tabloidi.
Lehteen ovat kirjoittaneet
toimituskunnan jäsenet ja
muut vapaaehtoiset kirjoittajat. Kirjoituspalkkioita tai
muita korvauksia kirjoittajille
ei ole maksettu. Lehden julkaisumenot katetaan mainostuloilla ja Espoon kaupungin
avustuksella.
Aluksi painosmäärä oli 5000
kappaletta. Painosmäärää on
vuosien mittaan kasvatettu
niin, että vuonna 1997 painosmäärä nousi jo 11 000:een
ja nyt 30 vuotta myöhemmin
painosmäärä on 30 000.
Espoon keskuksen turvallisuushankkeen yhteydessä
2000 luvun alussa tehtyjen kyselyjen mukaan Keski-Espoon
Sanomia lukee 72%-78%
alueen kyselyyn vastanneista
asukkaista.
Julkaisuhistorian
alussa
lehti jaettiin Kirkkojärvelle,
Kirstiin, Kuurinniittyyn, Mikkelään, Muuralaan, Suvelaan
ja Tuomarilaan. Nyt lehti jaetaan julkaisupäivänä 15 postinumeron suuruiselle alueelle
02300:sta 02920:een ja 02860
:een.
Keski-Espoon
Sanomat
noudattaa taustayhteisönsä

tarkoitusta ja toiminnan perusperiaatteita keskittymällä
kotiseutumme asioihin. Lehdessä esitellään kaavoitusta
ja tulevia hankkeita, kerrotaan menneistä tapahtumista ja panostetaan tuleviin.
Lehdessä esitellään julkisia
hankkeita, yrittäjiä, asukkaita
ja tapahtumia. Ilmestymiskerroista johtuen lehti ei voi olla
päiväntasainen uutislehti.
Lehti tarvitsee aina avustajakunnakseen kirjoittajia, niin
asukaita kuin virkamiehiä,
joilla on kiinnostusta ja intoa
kertoa asuinympäristönsä ja
toiminta-alueensa ajankohtaisista asioista, sen eduista,
hyvistä ominaisuuksista sekä
kehittämisen ja muutoksen
tarpeista. Se on osallisuutta,
jolla asuinympäristön ja kotiseudun voi tuntea omakseen.
Lehden palstat ovat avoimia
kaikkien mielipiteille ja ajatuksille.
Keski-Espoon
Sanomien
ensimmäisen numeron 1/1989
voi lukea lehden verkkosivujen arkistosta, muistella kolmen vuosikymmenen takaisia
tuolloin ja vieläkin enemmän
tai vähemmän ajankohtaisia
asioita, sekä nähdä miten
aika on tuonut mukanaan
muutosta
kotiseudullemme, hitaasti mutta varmasti.

Espoon kansalliset seniorit lauloivat jäsenkokoontumisessaan 5.3.2019 ”On lysti olla espoolainen”. Jäsenryhmämme
on oiva esimerkki siitä, miten onnistuneesti ryhmä saadaan
toimimaan. Se on ihan uskomaton tarina. Espoon kansalliset
seniorit ry perustettiin vuonna 2011. Perustajajäsenet oivalsivat, että nyt on oikea hetki aloittaa Espoon keskuksen alueella
jotain uutta.
Alussa oli vain muutama jäsen ja nyt kahdeksan vuotta
myöhemmin jäseniä on 332 (1.4.2019 mennessä). Uusia jäseniä
tulee koko ajan lisää. Muutamia jäseniä luonnollisesti myös
menetetään vuosittain. Jäsenten ikähaitari on noin 30 vuotta
ja keski-ikä on 73 vuotta.
Pääryhmän ”helmoihin ”on perustettu toiveiden ja tarpeiden mukaan jo10 pienryhmää. Kansallisten senioreiden suuri suosio osoittaa, että yhdistyksen hallitus on tehnyt oikeita
asioita. Jäsentapaamisissa on yleensä läsnä noin 100 jäsentä,
mutta ennätys on 135 jäsentä. Yhdessä olemisella ja toimimisella on myös mittaamaton ennaltaehkäisevä terveysvaikutus.
Yhteisöllisyys on tärkeää ikäihmisen hyvinvoinnissa. Yhdessäolo vähentää yksinäisyyttä ja ryhmässä saa positiivista energiaa.
On oivallettu, että olemme osa suurempaa kokonaisuutta ja
rakennamme tulevaisuutta.
Maija Haataja, senioreiden kirjoitusryhmän jäsen

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

Jäsenmaksu 10 €/vuosi
Eläkeläiset 5 €/vuosi
Saman perheen jäseniltä 3 €/vuosi
Kannatusjäseniltä 50 €/vuosi
Maksa liittymismaksu tilille (Nordea) FI82 1428 3000 1807 58
Kirjoita lisätietoihin nimesi, osoitteesi ja puhelinnumerosi
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KAUKLAHTI

Olemme kaikki ainutkertaisia ja
tarvitsemme yksilöllistä opastusta.
Hyvät neuvot ja asiantuntemusta
löydät meiltä!
Terveyskauppa Ulpukka on
TerveysTieto -ketjuun kuuluva
palveleva terveyskauppa
Kauklahdessa. Valikoimassamme ovat
vain laadukkaimmat ja tehokkaimmat
tuotteet. Palvelemme vauvasta vaariin!
Tervetuloa ostoksille !

ASIAKKAANA KÄYTÖSSÄSI

Talovisio

ennakoivaan kiinteistönpitoon
sähköiseen asukasviestintään
ASIAKKAANA
KÄYTÖSSÄSI

Talovisio

ennakoivaan kiinteistönpitoonARVOSI sähköiseen
MUKAISTA asukasviestintään
ISÄNNÖINTIÄ.

www.isarvo.fi

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

ARVOSI MUKAISTA ISÄNNÖINTIÄ

ASIAKKAANA KÄYTÖSSÄSI

Vihdin toimisto
Riihitie 2, 03400 Vihti
019 439
383, vihti@isarvo.fi
Isännöintipalvelu
Isarvo
Oy Espoo
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

ravintoainemittaus

Saatko riittävästi vitamiineja, kivennäis- ja
hivenaineita?
Imeytyvätkö ne kehosi hyödyksi?
Varaa aika mittaukseen puh 0400 195 691 tai
myymälästä

40€
norm. 80.00

Talovisio

1 kpl

34€

puh. 044 765 5975

2 kpl

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

Kesäjuhliin
Ulpukka Terveyskauppa
& Hoitolan kautta

64€
3 kpl

Skingain ihon ja nivelten
hyvinvoinnin tueksi
TERVEYSKAUPPA ULPUKKA
TEGELHAGEN 2 KAUKLAHTI
PUH 0400 195 691

AVOINNA
ma-pe 12 - 18

Ulpukka on myös hoitola.
Cryo21 kylmähieronta on
tehokas hoitomuoto jolla
voidaan poistaa rasvaa
pysyvästi, kiinteyttää, hoitaa
vammoja yms. Lisätietoja
Cryo21 hoidoista kotisivulta
www.cryo21.fi

Teksti: Pirkko Sillanpää
Kevään lopulla ja kesän aikana järjestetään monenlaisia juhlia, joihin osallistujat joutuvat miettimään omaa ulkonäköään. Ulpukka hoitolassa on mahdollisuus hoidattaa kynnet ja poistattaa vyötärölle kertyneitä ylimääräisiä senttejä.
Hoitovalikoimaan kuuluvat myös tehokkaat ja nuorentavat kasvohoidot.
Kynsiteknikko Olga Rintala (ent. Rinkinen) vastaa Ulpukassa kynsien hoidosta. Hän tekee asiakkaan oman kynnen päälle geelilakkauksia ja muotin avulla
rakennekynsiä. Kynsien koristelu voidaan tehdä kynnen päälle tai kerroksien
väliin. Olga on alansa huippua. Hän on voittanut vuosina 2013-14 kaksi kertaa
Suomen mestaruuden ja Euroopan mestaruuskisoissa tullut toiseksi kynsien
rakentamisessa. Olga on myös ollut Nail Artist –nimisen kynsiteknikoiden ammattilehden päätoimittaja. Hän on myös ottanut kantaa kynsiteknikoiden kirjavasta koulutuksesta ja vienyt asiaa eteenpäin aina kansanedustajille saakka.
Keskustelutuokio Olgan kanssa sai minut ajattelemaan kynsiäni ja niiden
hoitamista aivan eri näkökulmasta. Kynnet kertovat myös ihmisen terveydentilan. Olga kertoi, että geelilakkauksen avulla esimerkiksi kynsiään pureskelevien asiakkaiden kynnet on saatu kasvatettua normaaleiksi. Asiakkaat ovat
olleet tyytyväisiä, koska hyvin hoidettuja ja kauniita kynsiä ei tarvitse hävetä.
Hoidetut kädet laitettuine kynsineet ovat yleisön palvelemisessa tärkeä asia.
Olga kertoi kynsien monikerroksisesta rakenteesta ja että kynsien kuivuminen
aiheuttaa kiusallista kynsien lohkeamista. Kynsien käsittelyssä tarvittavat aineet
on testattu EU-ohjeistuksen mukaan ja ovat asiakkaille turvallisia.
Ulpukka on Suomessa ensimmäinen klinikka, jossa alettiin antaa Cryo 21
–terapiaa eli kylmäterapiaa, jolla voidaan hoitaa monia eri käsittelyalueita;
poistaa lihasjännittymiä, rasvaa ja selluliittia. Tuloksia näkyy jo ensimmäisellä
hoitokerralla. Cryo21-terapia on tehokas hoitomenetelmä, jolla on välitön ja
kestävä vaikutus.
Kesäauringolta voi suojautua muutenkin kuin aurinkovoiteilla. Rusketusta, sen kestoa voidaan edistää myös beetakaroteeni -valmisteilla. Kasvojen
hoitaminen ennen auringonoton aloittamista on tärkeää, silloin ruskettuminen nopeutuu ja sen kesto pitenee. Terveyskaupassa annetaan asiantuntevaa
opastusta vitamiineista.
Ulpukassa annettavat hoidot sopivat kaiken ikäisille sekä naisille että miehille. Olga kertoi, että vanhin kynsien hoidossa käyvä asiakas on yli 80 vuotta.
Terveyskauppa Ulpukasta voi hankkia myös lahjakortteja eri hoitoihin.

90€

1. hoito

125€
norm 185,00

varaa aika puh 044 263 1385 (Olga)
tai 0500 896 123 (Ulla)
tai nettiajanvaraus www.varaa.com

Laaja värivalikoima!
Yli 200 väriä ja sävyä

Kynsistudio Olga R. joka on
alansa arvostettu
huippuosaaja. Kynsistudiossa
on valittavanasi yli 200 eri
väriä ja sävyä. Teemme myös
rakennekynsiä sekä
koristeluita.

49€ 90€
norm. 59.00

varaa aika puh 044 263 1385
tai nettiajanvaraus www.varaa.com

ULPUKKA HOITOLA
TEGELHAGEN 2 KAUKLAHTI
AJANVARAUS 044 263 1385 / 0500 896123
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Osana elävää Espoota
Espoon kansalliset seniorit

Teksti: Tuula Nordström
Kuva: Teuvo Sallinen
Säätilan äkillinen vaihtelu huhtikuussa, ilmastonmuutosta vaiko sattuman kauppaa? No, ei se ainakaan
vaikuttanut Espoon kansallisten senioreiden alkukevään toimintaan.

Syksyksi suunniteltua
Monipuolinen ohjelma vietiin läpi
suunnitellusti. Elias Lönnrotin luomat sanat mm. luulio, eriö ja varataivas saivat selityksensä. Saimme myös
tietoa kotikaupunkimme ikääntyville
tarjoamista palveluista ja ravitsemussuosituksista. Vappuriehaan, joka ei

Kolmas sektori kotouttaa!

Kotiseutuliiton ja kaupunginosayhdistysten edustajat tapaavat opiskelijoita Omnian ammattiopistolla 8.5.2019.
Teksti ja kuva: Marika Punamäki
/ Kotiseutuliitto
Miten yhdistykset ja vapaaehtoistoiminta voivat auttaa maahanmuuttajien kotoutumisessa? Mitä tarkoittaa asukaslähtöinen kotoutuminen?
Entä miten erilaisista taustoista tulevia
kaupunkilaisia saadaan kohtaamaan?
Näitä kysymyksiä selvitetään Kotiseutuliiton Kaikilla on oikeus kotiseutuun
-hankkeessa.
Vapaaehtoistoiminnalla eli kolmannella sektorilla on suuri rooli suomalaisen yhteiskunnan rakenteissa ja ylläpidossa. Merkittävä osa esimerkiksi
kulttuuri- ja liikuntatoiminnasta sekä
muusta harrastus- ja koulutustoiminnasta toteutetaan seurojen, yhdistysten ja järjestöjen toimesta. Kolmannen sektorin yhteistyö myös kuntien
ja muiden julkisyhteisöjen kanssa on
jatkuvasti lisääntynyt, ja palvelujen
tuottamisessakin yhdistyksillä on nykyään oma osansa.

tosin kovin riehakas ollut, päätimme
kevätkauden tiistaitilaisuudet. Ulkoilupäivä Pirttimäessä ja Krakovan matka toteutuvat vielä ennen kesätaukoa.
Toki kerhotkin jatkavat toimintaansa
vielä toukokuussa, keilakerho vieläpä
läpi kesän. Innolla odotamme myös
Uudenmaan piirin ”Napakymppi”
kesäjuhlaa Hyvinkäällä ja oopperamatkaa Savonlinnaan.
Alkuvuoden tilaisuudet ovat olleet
erittäin suosittuja, parhaimmillaan
jäseniä oli paikalla 136 ja yli sadan
mentiin joka kerta. Matka, retket ja
teatterit ovat entiseen tapaan suosittuja. Toimintamme uusin jäsen
lounaskerho, joka kokoontuu kerran
kuukaudessa ravintola Henricuksessa, ylitti odotuksen. Parhaimmillaan
lounastelijoita oli 34. Hyvä ruoka ja
palvelu ansaitsevat kiitoksen.

Yhteiskunnan monimuotoistuessa
ja väestöpohjan moninaistuessa vapaaehtoistoiminnalla on merkittävä
tehtävä myös maahanmuuttajien kotoutumisen tukemisessa. Yhdistystoiminnassa tai muussa vapaaehtoistyössä mukana oleminen lisää tekijöidensä
hyvinvointia ja antaa heille kokemuksen osallisuudesta ympäröivään yhteiskuntaan. Mikäli näitä kokemuksia voidaan tarjota myös maahan
muuttaneille uusille suomalaisille, on
heidän kotiutumisensa ja kotoutumisensa uuteen maahan askelen verran
helpompaa.

Oma asuinalue
erityisasemassa
Kotoutumisen edistämisessä tärkeää on paikallisuus ja omaan asuinalueeseen kiinnittyminen. Saman alueen
asukkailla, tulivatpa he mistä päin
maailmaa tahansa, on ainakin yksi
yhdistävä asia: nykyinen kotiseutu.

ITE-päivä 3.9.2019 käynnistää syyskauden. Se on se päivä, jona panemme itsemme likoon. Google- työkaluilla jatketaan ja väliin mahtuu vielä
SyysMatin markkinat. Lokakuun aloittaa aihe, joka koskettaa useimpia jäseniämme eli ”Diabetes” ja sen päätTämän seudun ja sen ihmisten tutuksi tulemisessa myös kaupunginosayhdistyksillä on aivan oleellinen tehtävä.
Ne ovat keskeisessä osassa asukaslähtöisessä kotoutumisessa, jota Suomen
Kotiseutuliiton Kaikilla on oikeus kotiseutuun -hankkeessa mallinnetaan.
Asukaslähtöinen
kotoutuminen
kietoutuu juuri paikallisuuden ja
oman asuinalueen ympärille. Kun
asukkaat, kulttuurit ja yhdistykset
kohtaavat, edistetään luottamusta ja
turvallisuutta erilaisten väestöryhmien ja toimijoiden välillä. Kulttuurisesti
monimuotoisen kotiseututyön uusilla
toimintatavoilla tavoitellaan samalla
uusia yleisöjä ja kotiseututyölle lisää
näkyvyyttä myös maahanmuuttajataustaisen väestön parissa.
Kaikilla on oikeus kotiseutuun
-hanke on käynnistynyt vuoden 2019
alussa. Mukana on seitsemän espoolaista kaupunginosayhdistystä sekä
muita yhteistyötahoja, jotka toimivat
jo ennestään tavalla tai toisella maahanmuuttajien kotoutustyössä. Hankkeen toimintoja on jo toteutettu eri
puolilla Espoota yhteistyössä kaupunginosayhdistysten ja maahanmuuttajien kanssa. Lisää säpinää on luvassa
loppukesään ja syksyksi.

teeksi juhlitaan pyöreitä ja puolipyöreitä vuosia täyttäviä jäseniämme viettämällä yhteistä syntymäpäiväjuhlaa.
Väliin mahtuu jätteiden lajittelua ja
kierrätystä, joihin paneudutaan roskapoliisin opastuksella. Marraskuussa arvioidaan vanhoja tavaroita, pidetään
syyskokous teemana turvallisuus ja
saadaan infoa Espoon keskuksen tulevaisuudesta. Marraskuuhun mahtuu
vielä ”Seniorit kappelilla” tilaisuus.
Sitten ollaankin jo joulujuhlassa Lepolammella.
Syksyn ensimmäinen matkakohdetta ”Latvian aateliskartanot ja linnat”
on kovasti odotettu. Se saa seurakseen
retket Sastamalaan ja Haminaan. Sastamalasta löytyvät Hevossilta ja Nahkaverstas. Haminassa aiotaan raottaa
kukkaroa, onhan kohteena ostoskeskus Zsar Village. Teatterisyksy tarjoaa
retkeä Turun kaupungin teatteriin,
Keravan Oopperaa ja mahdollisesti
Aleksanterin teatteria Helsingissä.
Eikä unohdeta joulukonserttiakaan.
Yhdistyksemme kotisivuilta www.
espoo.senioriyhdistys.fi löytyy ajantasaistetut tiedot sekä tiistaitilaisuuksista että muista tapahtumista.

tu eri puolilta Suomea ja maailmaa.
Maahanmuuttajien kotoutuminen
on jokaisen Espooseen muuttaneen
omaa asennetyötä ja sosiaalisen paikan löytämistä. Kotoutumiseen vaaditaan sekä vastaanottavaisuutta ja
vieraanvaraisuutta että juurtumista
paikalliseen aktiiviseen elämään paikallisten ihmisten kanssa”, toteaa
Trapesan pääsihteeri Raisa Lindroos.
Tätä vastavuoroisuutta Trapesa omalta osaltaan edistää. Hyvä ja turvallinen ilmapiiri kohtaamisille sekä vilkas
kulttuurielämä tuovat iloa kaikille
erilaisista kieli- ja kulttuuritaustoista
tuleville keskiespoolaisille.
Myös Keski-Espoo-seura tekee yhteistyötä Trapesan kanssa kulttuurisesti monimuotoisen kotiseututyön
parissa. Lehtiartikkelien lisäksi on jo
sovittu esimerkiksi paikallisuudesta
kertovasta näyttelystä Trapesan tiloissa lähikuukausina. Yhteinen tekeminen asukaslähtöisen kotoutumisen
parissa jatkuu tulevaisuudessakin.

Kohtaamisia ja
asennetyötä
Yksi Keski-Espoon alueella aktiivisesti toimivista kohtaamista ja kotoutumista edistävistä kolmannen
sektorin tahoista on Filoksenia ry:n
ylläpitämä kansainvälinen kohtaamispaikka Trapesa. Se on Espoon asemalla toimiva kaikille espoolaisille avoin
tila, josta saa niin kulttuuri- ja juhlaelämyksiä Suomesta ja maailmalta
kuin tukea kotoutumiseen ja suomalaiseen yhteiskuntaan liittyvää tietoa
ja neuvontaa.
”Espoolaisuus on luonnostaankin
vastavuoroista kansainvälisyyttä ja
monimuotoisuutta: tänne on muutet-

Text: Irina Preis, sosionomi AMK,
Trapesa’s worker
“Filoksenia ry” was established in
1996 as a non-profit community organization that is working now on
intercultural communication and
wellbeing. Its leaders and members
are searching for different ways to
unite people with different cultural
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OBJEKTI-näyttely
Espoon keskuksessa
12.6.-8.9.2019

Kesähuolto
Kesähuolto sisältää kesän kannalta tärkeät
huoltotoimenpiteet.
•
•
•
•
•

Alvar Gullichsen Throbster (1998,
lasikuitu, epoksihartsi)

Espoon keskuksen alueelle sijoittuva OBJEKTI-näyttely avautuu yleisölle
12.6. Näyttelyssä on esillä kiinnostavia
veistoksia ja nykykuvataidetta kaupunkiympäristössä. OBJEKTI-näyttely
järjestetään Espoon keskuksessa viidettä kertaa. Näyttelyn tavoitteena
on tuoda nykytaidetta arjen keskelle.
Pääosa OBJEKTI-näyttelyn teoksista, kuten Sirpa Hynnisen ja Vesa-Ville
Saarisen Duunarit ja Noora Schroderuksen Elephant sijoittuvat Espoon
keskuksen vilkkaimmille liikennereiteille: Siltakadun, Espoonsillan ja Espoonportin varteen. Alvar Gullichsenin Throbster, Antti-Ville Reinikaisen
Pönttöuuni ja Denise Zieglerin Rinnakkain kävelijä tarkastelevat luonnon ja
historiallisen kulttuurimaiseman suhdetta idyllisessä Kirkkopuistossa.
Taiteilijat tarjoavat teoksillaan kaupunkilaisille hauskoja, värikylläisiä kokemuksia, uusia ideoita ja myös vakavia visioita kesäisessä kaupungissa.
Nelli Nion ja Ylva Holländerin värik-

199:(Tarjoushinta koskee henkilöautoja.)

Kesähuollosta
saat leiman huoltokirjaan sekä erillisen
huoltoraportin

Noora Schroderus Elephant
(2016, pigmenttituloste, fotosec)
Teksti: Merja Puustinen

Moottoriöljy (max. 6l) ja suodatin sekä vaihtotyö
Raitisilmasuodatin ja vaihtotyö
Ilmastoinnin täytthuolto (R134a-kylmäaine)
Huoltovalon nollaus (vm. 2013 ja vanhemmat)
Jarrujen, alustan, valojen ym. tarkastukset, yhteensä 23 kohtaa

Nelli Nio, Ylva Holländer Fete
galante (2016, sekatekniikka)
käistä muovikukista ja leluista koostuva teos Jardin fou on kuin iloa pursuava runsaudensarvi betonirakenteiden keskellä. Osa OBJEKTI-näyttelyn
taiteilijoista kommentoi puolestaan
ajankohtaisia maailmanpoliittisia tapahtumia. Anssi Pulkkisen teos Street
View (Reassembled) tuo rekkalavallisen Syyrian sodan raunioita Siltakadun nurmikentälle.
OBJEKTI-näyttelyn aikana Entressen
kauppakeskuksessa 2. krs toimii lisäksi
popup-galleria, jossa esitetään vaihtuvia näyttelyitä, elokuvaesityksiä,
pomppulinnateos ja lapsille ja nuorille
suunnattuja työpajoja. Espoon päivänä la 31.8. järjestetään Espoontorilla
performansseja ja musiikkiesityksiä.
Näyttelyä on tukenut Espoon kulttuuritoimi. Näyttelyn tuottajana ja
kuraattorina toimii Espoo Kunsthalle,
jossa vaikuttavat kuvataiteilijat Andy
Best ja Merja Puustinen.

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

ESPOON KESKUS

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












Welcome to Trapesa! It makes you feel better…
backgrounds in alliance that would
serve the support in adaptation and
life here, in Finland.
People and the community are the
priority of our organization. I know
that “Filoksenia ry” strives to better the people live and help the less
fortunate. Our everyday services are
versatile: advising, we organize the
activities for families and children,
and educate people to speak different
languages.
Going to “Filoksenia”, into my new
job position, I was already informed
that working for the community organization provides an opportunity
to make a difference in supporting
others in need, and create positive
change in communities. However, I
could not imagine how amazingly ver-

satile this working approach might be.
The open “international living room”
called “Trapesa” is one of these approaches!
You enter the bright and specious
room with the walls made of glass and
feel like you have got into aquarium
without water. Later, you get the impression that no one cares what is
going on outside of this aquarium.
Even passengers from the domestic
trains do not bother you anymore.
That is very peculiar sense of being
in- and outside simultaneously. Living room “Trapesa” invites people
to drink a cup of coffee, to chat with
our workers and become a member
of our lively team. Our seasonal activities are planned according to different cultural calendars, we celebra-

te a lot of holidays that are known
worldwide. We follow the rule that
shared humanistic values help people to achieve their greatest potential.
There are plenty of opportunities to
learn painting, dancing and singing.
Moreover, we often taste delicious
food and cook it altogether.
Our doors are always open for those who are willing to be a volunteer
in “Trapesa”. In practice, we plan our
activities on the basis of the participants’ ideas as well. Therefore, being
proactive could bring you a lot of joy,
new friends and happy moments.
The basic service of “Trapesa” is assistance: we advising people on preparation and fulfilling of the documents
and applications to KELA, Migration
Office and to the other various state

institutions. We explain difficult formal procedures of applying for residence permit and citizenship. Our
services are open on weekdays from
10 am. till 3 pm.
If you are looking for dynamic
people and would like to share your
own experiences of any kind, welcome to “Trapesa”, the international
living room in the center of Espoo. We
are situated on the second floor of the
Espoo railway station, on the bridge,
made of glass. The address is Kirkkojärventie 1, Espoo.
Please, visit our webpage www.
trapesa.com. There you’ll find additional information on coming events
and going on activities in groups. Welcome to “Trapesa”, it makes you feel
better…
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Talomuseo Glims

Avoinna:
Kesäkaudella 31.8.
saakka
ti-pe 10-17,
la-su 11-17
Kesän 2019 poikkeukset
aukioloajoissa:
to 30.5. helatorstai, suljettu
su 26.5. Lasten sunnuntai,
museo avataan jo klo 10
pe–su 21.–23.6.
juhannus, suljettu
Museopuoti ja Kahvila
avoinna museon aukioloaikoina.

Ohjelmaa:
Laidunvierailut
4H-kotieläinpihalla.

Talomuseossa on kesän
aikana runsaasti työnäytöksiä, joissa voi
tutustua juustonteosta
tuohisormuksiin.

Runsaasti eriaiheisia
opastuksia, myös ruotsiksi.
Glimsissä järjestetään aikuisryhmille toiminnallisia
opastuksia, joilla kerrotaan
omavaraisen maalaistalon töistä sekä työnjaosta
naisten ja miesten välillä.
Opastuksiin kuuluu paljon
toiminnallisuutta ja kokeilua, joiden avulla leikkimielisesti testataan emännän tai
isännän taitoja. Kierros sopii
mainiosti esimerkiksi polttariryhmille! Kesto n. 90 min,
hinta 50 €. Tutustu muuhun
tilauksesta järjestettävään
opastustarjontaan verkossa.

Erikoisnäyttely
8.5.2019–12.1.2020:
Unelma kävijäkeskuksesta. Arkkitehtiopiskelijoiden visioita tulevasta
kävijäkeskuksesta.
Glimsintie 1, 02740 Espoo,
Jorvin sairaalan vieressä
puh. 09 816 27337,

www.kulttuuriespoo.fi

6.6.-29.8.2019
Urkuyö ja aaria -festivaali on kesän musiikillinen
kohokohta Keski-Espoossa.
Konsertit pidetään 13.6. alkaen Espoon Tuomiokirkossa torstaisin klo 21. Avajaiskonsertti 6.6.
pidetään Tapiolan kirkossa. Konserteissa esiintyvät maamme parhaimmat taiteilijat.
Lisätiedot ja koko ohjelma:
www.urkuyofestival.fi

Trapesa
Näyttelyitä:
Ikävä Äidin Arkea – 6.5.-20.6
Missing daily life of mother
Valokuvaaja, elokuvaohjaaja Rasoul Khorramin kaunis
valokuvanäyttely
esittelee
touko-kesäkuun ajan hänen äitinsä elämää vuoristokylässä,
Kurdistanin
upean luonnon keskellä.
Opening of Kurdistan Photo
Exhibition will be on Mon
6th May at 3 p.m. Exhibition
is open until Mid-summer.
Photographer, film director
Rasoul Khorram tells stories
about his mother. Photos of
are taken in beautiful kurdish village in the middle of
amazing nature. Welcome!

Kesänäyttelyt japanilainen
lasitaiteilija 10.6.
& Keski-Espoo -seura
22.6
Summer Exhibitions with glas
artist Kazushi Nakada 10.6.8.9. and with Keski-Espoo seura. Keski-Espoo -seuran rollup-näyttely on kolmikielinen
ja esittelee Espoon keskuksen
historiaa ja rakennuksia.
Lisätietoja:
www.trapesa.com/
tapahtumat,
Kirkkojärventie 1,
Espoon asema

Helinä Rautavaaran
museo avautuu
31.8.2019 Entressen
kauppakeskuksessa!

Seuraava
Keski-Espoon
Sanomat
ilmestyy
08.09.2019

