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Esbo hembygdsförening
bjuder in dig till
Afton vid Esboån lördag
22.8.2020 kl. 16.00-21.00
Dagen avslutas med en konsert
i Esbo domkyrka med Thomas Lundin,
Emma Strömbäck och Richard Mitts.
Ta del av programmet t.ex. via Facebook
Lagstadin kotiseututalo – Lagstad hembygdsgård
och hemsidan www.esbo.hembygd.fi
Med förbehåll för programändringar.

Välkommen Welcome Tervetuloa!

Keski-Espoo -seura pitää sääntömääräisen
VUOSIKOKOUKSEN syyskuussa 2020.
Paikka ja aika ilmoitetaan syyskuussa
Keski-Espoon Sanomissa ja
seuran kotisivuilla
www.keskiespooseura.fi

Mitä haluaisit
nähdä
uudistuneessa
Kannusalissa?
Vastaa kyselyyn
osoitteessa
www.kannusali.fi
ja osallistu samalla
pääsylippujen
arvontaan!
Kannusali,
Kannusillankatu 4, Espoon keskus
@Kannusalivenue

@Kannugram
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Päätoimittajan terveiset

Keski-Espoo -seuran kuulumiset

Ulkoilupolkuja, rakennushankkeita
ja kulttuuritapahtumia
Keski-Espoossa

Keski-Espoo -seuran
kuulumisia

Maaliskuussa ilmestyneessä Keski-Espoon Sanomissa
oli ilmoituksia alueella toimivien yhdistysten ja museoiden tapahtumista. Lehden ilmestymisen jälkeen kaikki
muuttui nopeasti. Koronaviruksen takia suljettiin museot, annettiin kokoontumisille rajoituksia ja yli 70-vuotiata kansalaisia kehotettiin välttämään lähikontakteja
ja pysyttelemään kotioloissa. Aktiiviset seniorit ovat
toistaiseksi joutuneet vetäytymään tapaamisia vaativasta yhdistyselämästä. Yhdistysten vuosikokoukset
ovat siirtyneet tulevaisuuteen.
Espoossa suunnitellaan parhaillaan kotiseudun ulkoilupolkujen ohjelmaa vuosille 2021 – 2030. Tekninen lautakunta käsitteli
ohjelmaa kokouksessaan 22.4.2020 ja päätti palauttaa sen uudelleen valmisteltavaksi siten, että valmistelun aikana kuullaan myös asukkaita. Keski-Espoossa on ainakin kaksi tärkeää luontokohdetta, Espoonjoki rantoineen ja
Keskuspuisto, jotka tarjoavat paljon mahdollisuuksia uusien polkujen toteuttamiselle. Asukkaiden kannattaa olla aktiivisia ja osallistua ulkoilupolkujen
suunnitteluun. Ohjelmaan voi tutustua lähemmin Seppo Holsteen laatimassa
artikkelissa sivulla neljä.
Espoon keskuksessa on jatkunut rakentaminen poikkeusoloista huolimatta.
Kaupungintalon vieressä ja Suviniityssä valmistuu uusia kerrostaloja. Kirstinharjun rakentaminen puretun korttelin tilalle on myös käynnistymässä. Tästä
Espoon Asuntojen suuresta rakennushankkeesta kerrotaan tarkemmin sivulla
yhdeksän.
Keski-Espoossa voidaan innokkaasti odottaa tulevaa elokuuta. KannuKino
avaa pitkään kestäneen remontin jälkeen ovensa lauantaina 29.8. Elokuvanäytöksiä tulee olemaan keskiviikkoisin ja lauantaisin. Syksyn ohjelmistoon kuuluu
myös teatteria ja stand-up -iltoja. KannuKinon avaaminen tuo myös helpotusta Keski-Espoon alueen tilatarpeeseen. Siellä voidaan järjestää tilaisuuksia
kolmelle sadalle hengelle. Kannusalissa järjestetään avoimet ovet perjantaina
28.8. Asukkaat voivat myös itse vaikuttaa teatterissa esitettävän ohjelmiston
sisältöön osallistumalla kyselyyn, josta tiedot etusivulla olevassa ilmoituksessa.
Keski-Espoossa saadaan viettää juhlailtaa Espoonjoen rannalla lauantaina
22.8. Esbo hembygdsförening järjestää tapahtuman ”Afton vid Esboån”. Tilaisuus päättyy Espoon tuomiokirkossa pidettävään konserttiin. Espoon kaupungissa on avoinna kesällä myös museoita ja kirjastoja.

Keski-Espoo -seuran toiminnassa 40 vuosikymmen on alkanut poikkeuksellisissa olosuhteissa. Koronavirusepidemian seurauksena seura ei ole järjestänyt
tilaisuuksia ja kokouksia. Huhtikuussa ilmoitettu vuosikokous on siirretty syyskuulle. Yhteyksiä pidetään yllä ja asioita hoidetaan netin välityksellä. KeskiEspoo -seura on ollut mukana Espoossa ja valtakunnallisesti järjestettävissä
yhteistyöhankkeissa.
Seura on uusinut kotisivut ja niitä laajennetaan tarpeen mukaan. Seuran
sivuilta löytyy jäsentiedote ja jäsenlomake. On toivottavaa, että jäsenet laittaisivat jäsenmaksun yhteydessä mukaan myös yhteystiedot, jotta seura voi
jatkossa lähettää materiaalia. Jäsenmaksuja korotettiin hieman kuluvana vuonna. Henkilöjäsen on 15 ja saman perheen muut jäsenet 5 euroa. Eläkeläisten
jäsenmaksu on 10 ja kannattajajäsenien 50 euroa. Tänä vuonna ei lähetetä
erillistä jäsenkorttia.
Keski-Espoo -seurassa suunnitellaan syksyn ohjelmaa ajatuksella, että korona on väistynyt ja tilaisuuksia, retkiä sekä luentosarja voidaan järjestää kuten
aikaisemmin. Tilaisuuksien järjestäminen Keski-Espoossa tulee helpottumaan
KannuKinon tilojen avaamisen jälkeen. Tämä antaa seuralle myös uusia mahdollisuuksia kehittää toimintaa.
Keski-Espoo -seurassa toivotaan, että alueen asukkaat kirjoittaisivat blogeja
seuran kotisivuille, www.keskiespooseura.fi
Kesäterveisin
Keski-Espoo -seuran johtokunta

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

MYYNNISSÄ

Aurinkoisin kesäterveisin
Pirkko Sillanpää
päätoimittaja

Tervetuloa

Kauniaisten Kello ja Kulta

Lopetamme joulukuussa – tule tekemään hienoja löytöjä!
Puh. 09 505 0090
Kauppakeskus Granin Galleriakäytävä
02700 Kauniainen
Avoinna: arkisin 10-18 ja la 10-15

Varmista avoinnaolo numerosta 09 505 0090

Kellojen ja korujen korjaukset ja myynti
• Kulta- ja hopeakorut
• Kalevala Korun uutuudet
• Pöytähopeat juhlakattaukseen
• Kummilahjat
Grankulla Ur och Guld betjänar även på svenska!
Keski-Espoon Sanomat
2/2020
32. vuosikerta
Painosmäärä 30 000 kpl
Seuraavat lehdet ilmestyvät:
6.9.2020 ja DL 23.8.2020
6.12.2020 ja DL 22.11.2020
Keski-Espoon asukkaiden yhteinen
puolueisiin sitoutumaton tiedotuslehti
Julkaisija:
Keski-Espoo -seura ry
ISSN 0788- 6128
Sivunvalmistus:
Luova Ratkaisu Oy
040 8216473
marika@luovaratkaisu.fi
Painopaikka:
Lehtisepät Oy

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

Talomuseo Glims, Glimsintie 1, 02740 Espoo
Mirja Holste
045 319 5001
Seppo Holste
seppo.holste@kolumbus.fi
05067301
Jaana Leppäkorpi
p. 040 531 8214
jaana.leppakorpi@kotiportti.fi
Mediavastaava
Peter Vihra
puh. 040-527 5939
peter.vihra@elisanet.fi
Sihteeri:
Sisko Vihra puh. +358 452495 600
sisko.vihra@elisanet.fi

Keski-Espoo -seuran postiosoite:
Blominkuja 6, 02780 Espoo
Keski-Espoo -seuran tili on
Nordea FI82 1428 3000 1807 58
Keski-Espoo -seuran kotisivut:
www.keskiespooseura.fi
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Tiesitkö?
Että vuonna 1923 valmistunut Bembölen
koulun tiilirakennus oli aikanaan Espoon
komein julkinen rakennus ja pitäjän
vaurastumisen symboli?
Tai että vielä kesällä 1955 Espoon
keskuksessa oli Kirkkojärvi, jossa pystyi
soutelemaan?
KAMU Espoon kaupunginmuseon Bodom
Ämmässuo -kokoelma Finnassa tuo museon
kuva-arkiston suosituimmat ja tykätyimmät
kuvat Espoon kaupunginosista kaikkien
nähtäville. Kokoelmassa on esillä yli 200
kuvaa 56:sta eri kaupunginosasta Bodomista
Ämmässuolle.

Tutustu kuviin osoitteessa ekm.finna.fi!
Kuistikahvit Bembölen koululla 1930-luvulla,
kuva: Espoon kaupunginmuseo

KAMU

ESPOON
KAUPUNGIN
MUSEO

Asukastilaisuudet peruutettu

Asukkaat ymmällään puuttuvista
vaikutusmahdollisuuksista

Teksti ja kuva: Kari Sipilä,
Vanha-Espoon
Asukasfoorumin
puheenjohtaja
Korona ja karanteenit ovat
aiheuttaneet kokoontumiskieltoja, sulkeneet kirjastoja,
toimistoja ja palvelupisteitä
sekä siirtäneet työntekijöitä
etätöihin. Nämä muutokset
ja ikääntyneiden ihmisten liikkumisrajoitukset ovat nostaneet esille monella suunnalla
käytännöllisiä ja juridisia kysymyksiä asukkaiden vaikuttamisen vähenemisestä esimerkiksi kaavoitushankkeissa tai
muutenkin suunnittelussa ja
rakentamisessa.
Eri kaavavaiheisiin oleellisesti liittyvät asukastilaisuudet on peruutettu, mutta
hankkeet lehtitietojen mu-

kaan etenevät. On tietysti hyvä, että kaavoittajat jatkavat
vaikka etänäkin töitään, sillä
kaavoitus on nykyisin kovin
hidasta. Monesta hankkeesta
on vaikeaa saada tietoja, ellei
ole ahkerasti netissä. Nyt ei
ole luontevaa mahdollisuutta keskusteluun suunnittelijoiden kanssa.
Kokoontumisrajoitukset
estävät myös yhdistysten ja
järjestöjen kokoukset tai tilaisuudet, joissa voisi ottaa
kantaa vireillä oleviin suunnitelmiin. Mielipiteiden tai
muistutusten jättäminen toki
onnistuu ainakin sähköisesti.
Kuitenkaan kaikilla ei ole käytössään nykyaikaista tietotekniikkaa tai sen osaamista ja
kirjastot ovat kiinni. Kaupungin eräät palvelupisteet ovat

kiinni ja auki olevien osalta
suositellaan olemaan tulematta henkilökohtaisesti. On
suuri vaara, että asukkaiden
ja järjestöjen mielipiteet tai
muistutukset jäävät pois. Näin
ei saa olla.
Koronan aiheuttaman tilanteen vuoksi kaavoituksessa ei ole syytä tehdä sellaisia
työvaiheita, joihin asukkailla
on vaikutusmahdollisuus. Monella alueella asukkailla on
laajasti osaamista ja tietoa,
jolla olisi vaikutusta alueen
suunnitteluun ja tulevaisuudessa asukkaiden parempaan
elinympäristöön.
Kaavoituksessa laki edellyttää asukkaiden vaikutusmahdollisuutta. On varmistettava,
että päätöksentekoesitykset
sisältävät asukkaiden mielipiteet, ei pelkästään kaavoittajien ehdotukset.
Espoon
kaavoituksessa
on menossa suuria ratkaisuja kuten Espoon pohjois- ja
keskiosien yleiskaavaehdotus. Lautakunta on sen juuri
hyväksynyt omalta osaltaan.
Tätä vuosia kestänyttä työtä piti käsitellä asukkaiden

Tervetuloa KAMUn Bodom Ämmässuo
-näyttelyyn, kun museot jälleen avautuvat!
KAMU Espoon kaupunginmuseo
näyttelykeskus WeeGee
Ahertajantie 5, Tapiola
espoonkaupunginmuseo.fi

kanssa laajasti kuluvana keväänä. Ei ole käsitelty. Lisäksi moni isompi tai pienempi
asemakaava on vaiheessa,
joka koskee asukkaiden etua
eri tavoin. Vanha-Espoon
suuralueella on kaupungin
nettisivujen mukaan menossa eri vaiheissa 33 asemakaavatyötä, joista muutama on
karanteeniaikana nähtävänä
mielipiteitä varten (Kiltapuisto, Ylämäentie).
Espoon on kiireellisesti selvitettävä asukasvaikuttamisen keinot ja käytäntö nykytilanteessa, joka valitettavasti
voi jatkua pitkään. Ei riitä,
että kaavan tiedot, esitykset
ja päätökset ovat netissä katsottavissa ja muistutuksen tai

muun palautelomakkeen voi
lähettää. On myös turvattava
muut toimintamahdollisuudet sekä riittävän pitkä aika
mielipiteille ja muistutuksille.
Korona ei ole mikään
syy asukasosallistumisen tai
-vaikuttamisen hylkimiseen
tai unohtamiseen tai kaavapäätösten
tekemiseen
huomaamattomaan aikaan.
Päinvastoin, korona aiheuttaa toimintatapoja ravistelevaa muutostarvetta Espoon
asukaslähtöiseksi kehuttuun
strategiaan. Siinä korostetun
asukkaiden aktiivisen osallistumisen tulee näkyä kaikissa
olosuhteissa myös kaupungin
käytännön toiminnassa ja toteutuksessa.
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Kotiseudun ulkoilupolut – ohjelma 2021 – 2030
Kotiseudun ulkoilupolut ohjelma 2021 - 2030

Aliisa Priha
Petri Vainio

ulkoilua tietyille alueille ja reiteille.
Ulkoilulain ohella luonnon virkistyskäyttöä ja ulkoilua säädellään monilla muillakin laeilla, pääasiassa liittyen
jokamiehenoikeuksiin, kaavoitukseen
ja rakentamiseen, luonnonsuojeluun
sekä kansalaisten perusoikeuksiin ja
velvollisuuksiin.
Ulkoilulain mukaan ulkoilureitti on
kiinteistörekisteriin merkitty pysyvä,
maanomistajan tahdosta riippumaton
kulkuoikeus. Yleisesti ulkoilureiteiksi
kutsutaan ulkoiluun tarkoitettuja väyliä, jotka voivat olla monen tyyppisiä,
kuten esimerkiksi kuntoreittejä, ulkoiluteitä, polkuja tai jalankulkuväyliä.

Espoon kaupunkirakenne

Kaupunkitekniikan
keskuksen
julkaisuja
nn / 2020

https://espooprodfi.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem
&id=2020499342-3
www.espoo.fi/fi-fi/Asuminen_ja_ymparisto/Ymparisto_ja_luonto/
Julkaisut/
Viheralueohjelma
Teksti: Seppo Holste
Tekninen lautakunta käsitteli kokouksessaan 22.4.2020 Kotiseudun
ulkoilupolut - ohjelmaa vuosille 2021
– 2030. Lautakunta päätti yksimielisesti palauttaa ohjelman uudelleen valmisteltavaksi siten, että valmistelun
aikana asukkaita kuullaan asettamalla ohjelma nähtäville. Ulkoilureittien
yleissuunnitelma on hyväksytty kaupunginhallituksessa vuonna 2008 ja se
päivitettiin vuonna 2014.
Kotiseudun ulkoilupolut -ohjelma
on ulkoilureittien yleissuunnitelman
mukaisen reittiverkoston rakentamisen ohjelmointiprojekti. Se on myös
osa Espoon kaupungin valmisteilla
olevaa viheralueohjelmaa, joka vuoden 2014 päätöksen mukaisesti laaditaan aihepiireittäin ns. osaohjelmina.
Ne ohjaavat ja linjaavat konkreettisesti viheralueiden palveluiden kehittämistä seuraavalla kymmenvuotiskaudella.
Kotiseudun ulkoilupolut -osaohjelman lisäksi viheralueohjelmaa
palvelevia osaohjelmia ovat: • Lähilii-

kuntapaikkaohjelma (hyväksymättä)
• Leikkipaikkaohjelma (2016–2026,
päivitys 2019) • Koira-aitausohjelma
(2018-2028) • Skeittipaikkaohjelma
(2014–2024, päivitys 2018) • Kaupunkiviljelyohjelma (2018-2027)

Ulkoilureitit
Kotiseudun ulkoilupolut - ohjelmassa esitetään päivitetyt ulkoilureittien
yhteystarpeet, määritetään ulkoilureittien pääväylät ja esitetään tavoitteellinen rakentamisohjelma kustannusarvioineen. Ulkoilureitit ovat pääosin rakentamattomassa ympäristössä
kulkevia reittejä. Ne ovat käyttäjää ja
käyttötuntia kohden laskettuina Espoon edullisimpia liikuntapaikkoja ja
ovat tasapuolisesti kaikkien väestöryhmien vapaasti käytettävissä.
Ulkoilureiteistä säädetään 1.8.1973
voimaan tulleessa ulkoilulaissa. Lailla tavoitellaan kansalaisten ulkoilumahdollisuuksien edistämistä ja tätä
kautta kansanterveyden parantamista. Lisäksi sillä halutaan ehkäistä ulkoilusta aiheutuvia ympäristöhaittoja ja omaisuusvahinkoja ohjaamalla

Viiden kaupunkikeskuksen Espoon
kaupunkirakenne on pääosin melko
harvaa ja laajalle alueelle levittäytynyttä. Espoo jakautuu maankäytöltään selvästi tiheämmin rakennettuun
ja kaupunkimaiseen Etelä - Espooseen
sekä harvaan rakennettuun, maaseutumaiseen ja metsäiseen PohjoisEspooseen. Kaupunkirakenteessa
voidaan osoittaa neljä liikunnalle ja
virkistykselle merkityksellistä aluekokonaisuutta:
* POHJOISEN ULKOILUALUEET: Espoon laajin ja maakunnallisesti merkittävin luontoalue on Pohjois-Espoossa sijaitseva Nuuksion kansallispuisto
ympäristöineen. Kansallispuisto on kokonaisuudessaan pinta-alaltaan noin
45 km2, joista 18 km2 sijaitsee Espoossa ja loput Kirkkonummen ja Vihdin
puolella. Nuuksion kansallispuistolla
on huomattava virkistysarvo paitsi
espoolaisille, myös koko pääkaupunkiseudun väestölle sekä alueella vieraileville matkailijoille.
* KESKUSPUISTO: Kaupunkikeskusten väliin jäävä, 880 hehtaarin kokoinen Espoon keskuspuisto on metsistä,
niityistä, kallioista ja soista koostuva
luonnontilainen alue kaupungin keskellä. Sen välittömässä läheisyydessä
asuu 27 000 espoolaista.
* RANTARAITTI: Rantaraitti on Espoon tunnetuin ja suosituin yhtenäinen ulkoilureitti, joka mahdollistaa
asukkaiden liikkumisen ja virkistäytymisen merellisessä ympäristössä. Helsingin ja Espoon rajalta Ruukinrannasta Espoon ja Kirkkonummen rajalle
Saunalahteen kulkeva, merenrannan
rantaviivaa myötäilevä Rantaraitti on
pituudeltaan noin 40 km.
* ESPOONJOKILAAKSO: Espoonjokilaaksolla on merkittävä asema koko kaupungin viheraluerakenteessa.
Sitä on kutsuttu Espoon viheralueohjelmassa ”kaupungin identiteettiviherakseliksi”. Jokilaakso toimii
tärkeänä ekologisena sekä vesi- ja
viheryhteytenä kaupungin läpi koillis- lounaissuunnassa. Jokilaaksoon
sijoittuu merkittäviä luontotyyppejä
sekä kulttuurihistoriallisia maisemia
ja rakennuksia.

Asukaskysely 2019
Kyselyllä huhtikuussa 2019 kartoitettiin, mihin tarkoitukseen asukkaat

ulkoilureittejä käyttävät, mitä ominaisuuksia he reiteissä arvostavat ja
miten he toivovat kaupungin ulkoilureittejä kehitettävän. Kyselyn tärkein
johtopäätös on, että kaupunkilaiset
pitävät ulkoilureittien olemassaoloa
ja näiden hyvää saavutettavuutta
erittäin tärkeänä. Tulokset vahvistavat
näkemystä, että ulkoilureitit koetaan
merkittäväksi osaksi hyvinvointia ja
elämänlaatua kaupunkiasumisessa.
Reittien kehittäminen näytti herättävän kaupunkilaisissa monenlaisia tunteita: reittejä sekä hanakasti toivotaan
että vastustetaan.
Vaikka ohjelmassa ulkoilureittiyhteyksien tarpeita tunnistetaan ja niiden rakentaminen aikataulutetaan
vain yleispiirteisellä tasolla, on asukkaiden toiveet oleellista silti huomioida jo tässä suunnittelun vaiheessa.
Siksi kyselyn tuloksia hyödynnetään
Kotiseudun ulkoilupolut -ohjelmassa,
nykytilan määrityksessä ja rakentamattomien yhteyksien priorisoinnissa.
Asukkaita ja sidosryhmiä tullaan osallistamaan uudemman kerran reittien
tarkemman suunnittelun vaiheessa.

Ohjeellinen
rakentamisjärjestys /
rakentamisohjelma ja
rahoitusvaraukset
Ohjeellinen
rakentamisjärjestys
perustuu viiden tekijän priorisointipisteytykseen sekä keväällä 2019 toteutettuun avoimeen asukaskyselyyn
ja kymmenvuotiskaudella 2008 - 2018
saatuihin kuntalaispalautteisiin ja aloitteisiin. Käytännössä palautusperuste tarkoittanee, että ohjelma on
nähtävänä ja kommentoitavana verkossa saman sisältöisenä kuin se on ollut teknisen lautakunnan esityslistalla
kokouksessa 22.4.2020.
KOHTEET 2021: Edistetään Espoon
keskuspuiston ympärivuotista käyttöä
toteuttamalla alueelle suunnitellut,
ohjelman edellisessä päivityksessä rakennettavaksi priorisoidut yhteydet.
Kehitetään Espoonjokilaakson pääyhteyttä toteuttamalla vaiheistetusti yhteyden puuttuvat osuudet. Parannetaan ympärivuotisia yhteyksiä Oittaan
alueelle. Kustannusarvio 575 000 €.
KOHTEET 2022: Kehitetään Espoonjokilaakson pääyhteyttä toteuttamalla vaiheistetusti yhteyden puuttuvat
osuudet. Kehitetään Mankkaa–Vanha-Nuuksio-yhteyttä toteuttamalla
yhteyden puuttuvat osuudet Kuurinmäen alueella, lähellä Suurpellon
voimakkaasti kasvavaa asutusaluetta.
Parannetaan Espoonjokilaakson ja
Mankkaa–Vanha-Nuuksio-yhteyden
ympärivuotisen käytön mahdollisuuksia toteuttamalla olemassa olevan ulkoilureitin rinnalle latupohja. Kustannusarvio 569 000 €.
KOHTEET 2023: Kehitetään Espoon
keskuspuiston ympärivuotisen käytön
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Kaupan arkea koronan keskellä

Teksti: Kenneth Broström
Kuka olisi uskonut tammikuun alussa, mikä meitä odottaakaan kevään edetessä. Toiselta puolelta maapalloa tuli
toki tietoa koronasta, mutta
sitä pidettiin jotenkin kaukaisena ajatuksena ja että eihän
se meitä koske. No kyllähän
koski ja sen tuomat vaikutukset eivät ole jääneet keneltäkään näkemättä ja huomaamatta.
Kaupan arjessa hallituksen
päätökset ja sitä kautta ihmisten reaktiot näkyivät välittömästi koronakevään alkaessa.
Wc papereiden hamstraus oli
jotain ennen näkemätöntä ja
sitä seurasi monien muidenkin tuotteiden hamstraus.
Jauhoa ja hiivaa ei ole myyty ikinä näin paljon oman
kauppiasurani aikana, eli
monessa kodissa on kyllä leivottu herkkuja kevään aikana. Hetkellisistä tuotepuutoksista kaupan hyllyillä ei voitu
mitenkään välttyä.  
Kaupan toimintaan kevät
on tuonut paljon muutoksia.
Kauppamme
asiakaskunta
on muuttunut jonkin verran,

koska kauppakeskuksemme
läpi kulkeva päivittäinen ihmisvirta väheni merkittävästi.
Nopeasti mukaan ostettavat
tuotteet ovat vaihtuneet kotona tehtäviin ruokiin. Tiettyjen tuoteryhmien myynti
loppui käytännössä kokonaan
ja vastaavasti tietyt tuoteryhmät ovat nostaneet päätään
merkittävästi.
Kauppamme siisteydestä
ja hygieniasta on aina pidetty hyvää huolta, mutta nyt
siihen on kiinnitetty entistä
enemmän huomiota. Pintojen ja tasojen pyyhkiminen
ja desinfiointi on päivittäistä
toimintaamme. Kassoille on
asennettu suojapleksit henkilökunnan ja toki myös asiakkaiden suojaksi. Kaupan
ensimmäinen aukiolotunti
pyhitettiin vanhemmille asiakkaille sekä riskiryhmäläisille. Kaupan sisääntuloon
laitettiin käsidesipiste, mitä
asiakkaat ovatkin käyttäneet
ahkerasti.
Kevät toi paljon muutoksia kaikkien meidän arkeen
ja elämään, myös täällä
kaupassa. Suurin osa meistä
varmasti pohtii parhaillaan,

miten jatkossa asiat menevät
ja koska korona on saatu taltutettua. Se on myös selvää,
että tiettyjä pysyvä muutoksia tämä tulee jättämään.
Onko meillä kaupassa jatkossakin suojapleksit kassoilla,
tuleeko kaupan henkilökunta käyttämään hengityssuojaimia, säilyvätkö turvavälit
asiakkaiden välillä tulevaisuudessakin? .Todennäköisesti osa näistäkin muutoksista
on pysyviä.
Se on kuitenkin varmaa, että yksin emme pysty pitämään
kauppoja siisteinä ja hygienisinä. Siihen tullaan tarvitsemaan apua myös kaupassa
käyviltä asiakkailta. Jatkossakin jokaisen tulee huolehtia entistä paremmin omasta
hygieniastaan ja siitä, että kipeänä ei tulla kauppaan
ostoksille. Annetaan toisille
asiakkaille ja kaupan henkilökunnalle ns. oma tila, eikä
tulla jatkossakaan ”iholle”.
Pidetään huolta siitä, minne yskitään ja aivastetaan ja
onko aivan välttämätöntä
koskettaa joka paikkaan ja
puristella jokaista hedelmää
ja vihannesta. :)

Itse olen saanut pysyä terveenä koko kevään, samoin
henkilökuntani ja siitä olen
erityisen tyytyväinen. Olemme toki tehneet tarvittavia
toimenpiteitä asian eteen ja
ne toki ovat edesauttaneet
terveenä pysymisessä. Kaikkien hyvinvoinnin turvaamiseksi, toivomme edellä mainittuja
asioita toki myös kauppamme
asiakkailta.
Varmasti tästä koronasta
selviämme, kunhan jokainen
teemme oman osuutemme
ja tarvittaessa autamme läheisiämme ja pidämme itsestämme ja toisistamme huolta.
Vaikka korona onkin alkanut
helpottamaan ja rajoituksia
on alettu höllentämään, silti
tilanne ei ole vielä ohi.

Ruoan
verkkokauppa
Verkkokauppamme saatiin
avattua toukokuun alussa ”Tilaa ja Nouda”- konseptilla.
Asiakas pystyy tekemään ostokset kätevästi vaikka kotisohvalta ja sen jälkeen tulla
hakemaan tilaamansa tuotteet sovittuna ajankohtana

kauppamme noutopisteeltä.
Konsepti on otettu hyvin vastaan asiakkaiden keskuudessa ja palvelua on alettu heti
alusta asti käyttämään.
Ruoan verkkokaupan helppous ja toimivuus on saanut
paljon kehuja. Varsinkin monet vanhemmat ihmiset ja
riskiryhmäläiset ovat kiitelleet
palvelua.
Suomessa ruoan verkkokaupan osuus ruoan kokonaismyynnistä on ollut varsin
pientä ennen tätä kevättä.
Eletty kevät nosti ruoan verkkokaupan kuitenkin aivan uudelle tasolle. Uskon vahvasti,
että jatkossakin ihmiset tulevat tilaamaan ruokaa verkkokaupasta entistä enemmän.
Jatkossa tulemmekin varmasti
näkemään erilaisia ratkaisuja
ruoan verkkokaupan ympärillä ja se on mielestäni hyvä
asia. Ruoan verkkokauppa on
nykypäivää.
K-Supermarket Kauppiaasi
Kenneth
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Päiväkoti Pitkänotkon alueelle

Takkavitsankuja 7

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto päätti 20.4.2020 hyväksyä
Pitkänotkon alueelle rakennettavan
kunnallisen päiväkodin hankesuunnitelman. Espoon keskuksen ydinalueella varhaiskasvatusikäisten lasten
määrä kasvaa vuoteen 2028 mennessä
noin 400:llä. Nykyisellään varhaiskasvatuspaikkojen määrä on liian alhainen ja Suviniityn päiväkodin rakentamisen viivästyminen on entisestään
vaikeuttanut tilannetta.
Espoon keskuksen alueella on 34
kunnallista päiväkotia, kuusi ostopalvelupäiväkotia ja kahdeksan yksityistä
päiväkotia.

Varhaiskasvatuksen palveluverkkoa
kehitetään siten, että se muodostuu
kooltaan taloudellisista ja toimivista
päiväkodeista hyvillä sijaintipaikoilla. Varhaiskasvatuksen nykyinen palveluverkko ei ole kysyntään nähden
kattava. Paikkapuutteen vuoksi lapsia on sijoitettu poikkeusjärjestelyillä
varhaiskasvatustiloihin
esimerkiksi
perustamalla saliryhmiä tai lisäämällä lasten ja hoito- ja kasvatushenkilöstön määrää nykyisissä ryhmätiloissa.
Pitkänotkon päiväkoti mahdollistaa
joistakin epätarkoituksenmukaisista
tiloista luopumisen alueella ja se pal-

velee myös Kuuriniityn sekä Ymmerstan alueita.
Pitkänotkon päiväkodissa on kahdeksan lapsiryhmää, joissa kussakin on
21 lasta, jolloin varhaiskasvatuspaikkoja on yhteensä 168. Päiväkodilla on
valmis, kaavoitettu (YS) tontti, joka on
puustoista metsämaata, kokonaan
rakentamaton ja se on vaikeasti rakennettava syvä pehmeikkö. Rakennuspohjat joudutaan paaluttamaan
ja pihat sekä putkikaivannot stabiloimaan. Tontin rakennusoikeus 2403
km2 mahdollistaa hankesuunnitelman
mukaisen päiväkodin rakentamisen.
Kyseessä ei ole korvaava uudisrakennus, kuten päätöksen otsikoinnissa
on, vaan täysin uusi päiväkotihanke.
Päiväkodin osoite on Takkavitsankuja
7, 02760 Espoo.
Alustava tavoitehinta, jossa on otettu huomioon huonot rakentamisolo-

Jatkuu sivulta 4

reittejä toteuttamalla ulkoilureitti ja
latupohja välille Seilinniitty–Mankkanpuro. Kustannusarvio 531 000 €
KOHTEET 2025: Kehitetään Rantaraitin saavutettavuutta toteuttamalla
rannalta sisämaahan suuntaavia ulkoilureittiyhteyksiä. Kustannusarvio
444 000 €.
KOHTEET 2026: Kehitetään Lähderanta–Kilo-pääyhteyttä sekä asukkaiden erityisesti toivomaa, Lippajärven
kiertävää ulkoilureittiä toteuttamalla
pohjoinen osa Lippajärven rantapolusta sekä sen liittyvät yhteydet. Kustannusarvio 446 000 €.
KOHTEET 2027: Kehitetään asukkaiden erityisesti toivomaa Pitkäjärven rantareittiä ja sen ympärivuotista

käyttöä toteuttamalla reitin ensimmäinen vaihe sekä yhteys Pitkäjärveltä
kehätielle. Kustannusarvio 602 000 €.
KOHTEET 2028: Kehitetään Pitkäjärven rantareittiä ja sen ympärivuotista
käyttöä toteuttamalla reitin toinen
vaihe. Kustannusarvio t/€ 418 000 €.
KOHTEET 2029: Kehitetään Pitkäjärven rantareittiä ja sen ympärivuotista käyttöä toteuttamalla reitin
kolmas vaihe. Kehitetään Niipperi–
Lahnus-yhteyttä toteuttamalla puuttuva ulkoilureittiyhteys Nikunmäen
alueella. Kustannusarvio 450 000 €.
KOHTEET 2030: Kehitetään Pitkäjärven rantareittiä ja sen ympärivuotista käyttöä sekä seudullisia ulkoilureittiyhteyksiä toteuttamalla reitin neljäs

Teksti: Seppo Holste
Kuva: Peter Vihra

https://espooprodfi.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=
meetingitem&id=2020502437-6

mahdollisuuksia toteuttamalla olemassa olevan ulkoilureitin rinnalle
latupohja Kehitetään Finnoo–Espoon
keskuspuisto -yhteyttä sekä Rantaraitin saavutettavuutta toteuttamalla
metroaseman valmistumisen myötä
voimakkaasti kasvavan Finnoon alueen ulkoilureittiyhteyksiä. Reittien
toteutuksella edistetään luontoarvoiltaan arvokkaan Finnoon lintualtaan
alueen rauhoittamista. Kustannusarvio 493 000 €.
KOHTEET 2024: Kehitetään Hämevaara–Oittaa-yhteyttä toteuttamalla
puuttuva yhteys välillä Palomäennotko-Veininpuisto. Kehitetään päälatu-

suhteet, on 9,5 miljoonaa euroa. Tilapalvelut-liikelaitos on asettanut hankkeelle tavoitteellisen toteutushinnan
7,8 miljoonaa euroa, johon pyritään
kustannustehokkailla koko hankkeen
kattavilla suunnitteluratkaisuilla. Seuraava vaihe kustannusasetannassa on
urakkahinnoittelu, mutta kustannusten muodostumisessa näkyy kaavoituksen painoarvo, joka tuottaa vaikeita, mittavien kustannusten ratkaisuja,
jotka lopullisina muuntuvat varhaiskasvatuspaikan talousarviomenoksi.
Vuoden 2019 talousarvion investointiohjelmassa vuosille 2019 – 2028
uudisrakennushankkeeseen on varattu vuosille 2020-2022 seitsemän
ja puoli miljonaa euroa, joka ei kata
edes tavoitteellista toteutushintaa.

vaihe. Kustannusarvio 574 000 €.
Ulkoilureittien rakentamiseen on
varattuna suunnitelmakaudella 2020
- 2030 keskimäärin 0,5 miljoonaa € /
vuosi, kun rakentamiskustannukset
ovat olleet aikavälillä 2013 - 2019 keskimäärin 0,8 miljoonaa € / vuosi.

Ohjelman toteuttaminen,
seuranta ja päivitys
Rakentamisohjelmassa ohjelmoidut
ulkoilureitit viedään vuosittain kunkin
vuoden suunnitteluohjelmaan. Kotiseudun ulkoilupolut -ohjelman toteutumista seurataan vuosittain. Ohjelma
päivitetään neljän vuoden välein.
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Kirkko keskellä kylää
Lasten kirkkohetkiin, kerhoon
ja muskariin
pääsee korona-aikanakin!
Taapero soittaa kotinsa
terassilla marakassia ja tanssii innokkaasti muskariopen
laulun tahdissa, kerholainen jumppaa tutun ohjaajan
kanssa ja pieni poika ristii
kätensä hartauden päätteeksi
omassa olohuoneessaan. Koronaviruksen mukana tuomat
rajoitukset eivät lopettaneet
Espoon tuomiokirkkoseurakunnan lapsityötä, ne vain
muuttivat sen muotoa. Lasten kirkkohetkiin pääsee nyt
virtuaalisesti Lapset Espoon
Tuomiokirkkoseurakunta -nimisellä YouTube-kanavalla.
YouTube-kanavalla
julkaistaan uusi video jokainen
arkipäivä. Maanantaisin ja
torstaisin julkaistaan hartausvideo. Hartausvideoilla
voi käydä esimerkiksi kurkistamassa, millaiset jättikorvat
Taivaan Isällä on tai jotain
muuta jännää. Tiistaisin kanavalla julkaistaan askarteluvideo, jonka siivittämänä
voi kotona askarrella vaikkapa sadeputken tai keväisen
leppäkertun. Keskiviikko on
varattu Kannusillan kolleille. Videoissa kissaystävämme seikkailevat historiallisen
tuomiokirkkomme alueella ja
löytävät salakäytävien lisäksi
monia ystäviä, kuten ihka
oikeita eläimiä. Perjantaisin
puolestaan on vuorossa laulu,
leikki tai jumppa.

Tilaa hiljentymiselle
Yksityiseen hiljentymiseen ja rukoukseen pidetään
avoinna seuraavat tilat: Espoon tuomiokirkko ma–la
10–17, su 13–17, Kirkkopuisto 5. Auroran kappeli toukokuun ajan ti ja to 11-13 (ei 21.5.), Heiniemenpolku
1. Kalajärven kappeli ma 13–14, ti 18–19, ke 10–11, to
18–19, pe 10–11 ja su 16–17, Ruskaniitty 3. Suvelan
kappeli ma–pe 9–14, Kirstintie 24.

Kirkonmenot verkossa:
www.facebook.com/EspoonTuomiokirkko/
Toukokuussa jumalanpalvelukset Espoon tuomiokirkossa klo 10 välitetään ilman läsnä olevaa seurakuntaa
www.facebook.com/EspoonTuomiokirkko, kirjautumista ei tarvita.
Kesäkuun alusta messuja voidaan viettää korkeintaan 50 henkilön ryhmissä, kirkossa klo 10 ja kappeleissa kunkin oman aikataulun mukaan, katso:
www.espoonseurakunnat.fi/tapahtumat
Kirsi-Marja on lapsityön pappi. Hän kutsuu tutustumaan
Lapsityö Espoon tuomiokirkkoseurakunta Youtube-kanavaan. Tilaa vaikka kanava itsellesi!
Näiden säännöllisesti ilmestyvien videoiden lisäksi
kanavalla julkaistaan muskarihetkiä, jotka ovat olleet erityisesti kaikista pienempien
suosiossa. Niissä laulun lisäksi
pääsee leikkimään ja katsomaan, mitä kaikkea hassuja
asioita muskariope Heli on
ottanut mukaan videolle. Lisäksi kanavalla on nähtävillä
esimerkiksi perheiden kirkkohetkiä.
Videoiden tekeminen ei
ollut entuudestaan tuttua
puuhaa valtaosalle lapsityönohjaajista, mutta haasteeseen
tartuttiin kuitenkin rohkeasti ja hihat pantiin heilumaan.
Digiloikka oli myös hikiloikka.
Uuden opetteleminen on vaa-

tinut paljon työtunteja, mutta sen tuloksena on syntynyt
upeita videoita, jotka ovat
tuttujen työntekijöiden itse
käsikirjoittamia, kuvaamia ja
editoimia.
Lapsityön YouTube-kanavan lisäksi lapsityöntekijät
päivittävät kappelikohtaisia
Facebook-sivuja, joilta voi löytää lisää lapsille suunnattua
materiaalia, kuten Suvelan
kappelin virtuaaliset perhekerhot.
Seurakuntasi lapsityöntekijät ovat edelleen teitä varten. Lämpimästi tervetuloa
mukaan!
https://www.youtube.com >
Lapset Espoon Tuomiokirkkoseurakunta

• Perhekerho joka torstai klo 10
facebook.com/suvelankappelinlapsityo
• Syksyn muskari- ja lapsikuoro
paikkoja voi tiedustella opettajilta: espoonseurakunnat.fi

Kesämusiikkisarjat:

• Urkuyö ja aaria: urkuyofestival.fi
• Suvisunnuntain iltamusiikki:
espoonseurakunnat.fi/tapahtumat

Hartaus ke klo 16 Espoon tuomiokirkkoseurakunnan
Facebook-sivun kautta.

Kaipaatko tukea ja apua?
Diakoniatyö auttaa myös koronakriisin aikana. Ota
yhteys oman asuinalueesi diakoniatyöntekijään:
• Auroran alue: 040 763 6599
• Espoon keskus ja Suvelan alue:
040 531 1037 (Tuomarila, Suna, Ymmersta)
050 476 9026 (Suvelan kappelin ympäristö)
040 547 1861 (aseman seutu, Kirkkojärvi, Kulovalkea, Kiltakallio, Kaupunginkallio)
• Pohjois-Espoon alue: 040 736 9315 (Kalajärvi)
• Länsi-Espoon alue:
050 438 0176 (Kauklahden keskusta, Vanttila, Nissinmäki, Lasilaakso)
040 513 0862 (Muurala, Mikkelä, Hirvisuo, Karhusuo, Nupuri, Nuuksio, Vesirattaanmäki)
• Viherlaaksolahden alue: 040 572 5344 (Laaksolahti
ja Viherlaakso).
Parisuhteen ja perheen tukipalveluja lapsiin, kasvatukseen ja omiin voimavaroihin liittyen. Viestejä ja
sähköpostia voi lähettää kaikkina aikoina, puhelut
työpäivinä klo 9–19. Perhetyönohjaajat kirsi.kanerva@
evl.fi, 050 511 0165 ja outi.wenell@evl.fi, 040 547 4146.
TukiChatti on anonyymi ja avoin kaikenikäisille espoolaisille ma ja ke 10–18 sekä ti, to ja pe 10–16, ma
18.5. alkaen ma–pe 10-21. Keskusteluapua, henkistä
ja hengellistä tukea sekä tietoa Espoon seurakuntien
palveluista nykyisessä poikkeustilanteessa. Chat-tunnus näkyy, kun palvelu on avoinna: www.espoonseurakunnat.fi

Satunnaiset muutokset mahdollisia.
Tarkista www.espoonseurakunnat.fi

Seuraa somessa ja verkossa!
Espoon tuomiokirkkoseurakunnan nettisivuilta
ja Facebookista saat ajankohtaisimman tiedon
www.espoontuomiokirkkoseurakunta.fi
YouTube

Facebook

Instagram
• @espoontuomiokirkkoseurakunta
• @kalajärvenkappeli

• Lapsityö Espoon tuomiokirkkoseurakunta
• Espoon tuomiokirkkoseurakunta
• Sami Marten videoita

• Suvelan kappelin lapsi- ja perhetyö
• Vilaus perhetoimintaan (muskarit)
• Espoon tuomiokirkkoseurakunta
• Espoon tuomiokirkko

Nuorten sivut

espoontuomiokirkkoseurakunta.fi

• www.lujakallio.fi/nuoret
www.lujakallio.fi

espoonseurakunnat.fi

Twitter: @EspooEtSrk
Tule tykkääjäksi!
• Kappeleidemme Facebookiin, niin tiedät mitä on
meneillään. Tilit löytyvät kappeleiden nimillä.
facebook

Instagram ja Twitter
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Espoon keskuksen Kannu-väestönsuojaan
rakennettu uniikki Kannusali avautuu uudistettuna

Gettomasa (Kuva: Nelli Perkkiö
2018)

Betonityöt tulivat valmiiksi pääsiäiseksi. (Kuva: Peab Oy)
Remontti on nyt loppusuoralla, ja
syyskaudella Kannusalissa päästään
jälleen nauttimaan elokuvista, keikoista, teatterista, koko perheen tapahtumista ja paljon muusta!
Vuodenvaihteessa alkaneen remontin odotetaan valmistuvan kesäkuun
loppuun mennessä. Aivan ensimmäisiä
työvaiheita oli vanhojen teatterituolien lahjoittaminen Vana-Antslan kesäteatterille Etelä-Viroon. Sen jälkeen
alkoivat varsinaiset remonttityöt.
”Kevään aikana on suoritettu vanhan salin purkutyöt ja louhittu pohjat

uudelle lattialle. Betonityöt valmistuivat pääsiäiseksi. Viimeisenä on teräsrakenteisten parvien ja uuden katsomon asennus. Erityistä tässä projektissa on ollut logistiikan ja turvallisuuden
varmistaminen, sillä kohde sijaitsee
syvällä maan sisässä ja ahtaat tilat
on jaettu käyttäjien kanssa”, Peabin
työnjohtaja Joonas Koskinen kertoo.
Istumapaikkoja uudessa salissa tulee olemaan yhteensä 220. Katsomo
on nouseva, joten näkyvyys on hyvä.
Kasattava katsomo mahdollistaa myös
mm. musiikkiklubit, konsertit, gaa-

laillat ja messut. Tasalattialla voidaan
järjestää tilaisuuksia kolmelle sadalle
hengelle.

KannuKinon avajaiset
elokuussa
KannuKinon elokuvat pyörähtävät
käyntiin la 29.8. Näytöksiä on keskiviikkoisin ja lauantaisin. Näytösten
määrää voidaan kasvattaa kysynnän
mukaan ja ohjelmistossa on entistä
enemmän lastenelokuvia myös alkuperäiskielillä sekä suomenkielisiä elokuvia englanninkielisin tekstityksin.
Pe 28.8. Kannusalissa on avoimet
ovet, jolloin yleisö pääsee katsomaan
Kannusalia ja tutustumaan ohjelmis-

toon. Syyskauden aikana on luvassa
musiikkiklubeja ja perhepäiviä. Monipuolisesta ohjelmasta löytyy myös
teatteria ja stand-up iltoja.
Alueen monikielisyys on huomioitu. ”Marraskuussa meille on tulossa
suomalais-arabialainen
festivaali,
missä esiintyy Hanin Band (SYR) ja on
työpajoja lapsille. Syyskauden ohjelmassa esiintyy myös rap-artisteja ja
väkevä blues-rock yhtye Ziggy Wild
(EST) ja Kannusalissa esitetään myös
venäläinen Pimeän huoneen salaisuus
-elokuva”, Kannusalin projektituottaja Hamza Amarouche kertoo tulevasta
ohjelmasta.
www.kannusali.fi
Facebook:
facebook.com/KannusaliVenue/
Instagram: @kannugram

75 vuotta Terveillä Urilla Tuomarilan Urheilijoissa

Teksti: Timo Pohjalainen, puheenjohtaja Tuomarilan Urheilijat ry/
tuomarilanurheilijat.f
Kuva: Matias Koponen

TUP09-joukkue Esport Areenalla Puffet Cupissa kultamitalit
kaulassa,voittopokaali kainalossa
kaudella 19/20.

Tuomarilan Urheilijat, TU, perustettiin 8.4.1945 Tuomarilan VPK:n
kalustovajassa nykyisessä Palotie 31 -osoitteessa. Seuran perustavassa
kokouksessa ensimmäinen puheenjohtaja ja palokuntalainen Venno
Kaisla selosti seuran tarpeellisuutta paikkakunnan asukkaiden ruumiillisen kunnon kohottamiseksi ja nuorison harrastusten ohjaamiseksi
terveille urille. TU:n lajihistoria on poikkeuksellisen monipuolinen kylän
ikään ja kokoon nähden. Seurassa harrastettujen lajien määrä on hengästyttävän pitkä: hiihto, voimistelu, mäkihyppy, yleisurheilu, pyöräily,
maastojuoksu, suunnistus, uinti, pesäpallo, nyrkkeily, painonnosto, jalkapallo, jääkiekko, paini, pikaluistelu, koripallo, lentopallo, sulkapallo,
pöytätennis, aerobic ja jooga. Lajeja on harrastettu ajan hengen ja
virtausten mukaan, mikä on ollut suosittua, haluttua ja mahdollista.
Nyt seuran täytettyä 75 vuotta on seuramme päälaji salibandy. TU on
tärkein salibandyharrastustoimintaa järjestävä seura kasvavalla KeskiEspoon n. 40.000 ihmisen alueella, jossa muiden salibandyseurojen
tarjoama harrastustoiminta on vähäistä. TU:n salibandyharrastustoimintaan osallistuu tällä hetkellä n. 180 tyttö- ja poikajunioria sekä n.
170 aikuista naisten ja miesten joukkueissa sekä seuran laajassa Kuntosählytoiminnassa. Lisäksi harrastustoimintaan osallistuu iso lukumäärä
salibandyäitejä ja -isiä valmentajina, joukkueenjohtajina, huoltajina ja
rahastonhoitajina. TU on Espoon kolmanneksi ja Suomen n. 65. suurin
salibandyseura. Lukuisista seuramme vanhoista lajeistamme jatkamme
vielä aikuisten koripalloa.
TU on valmistautunut siihen, että Keski-Espoon perheiden, lasten
ja nuorten lukumäärä kasvavat sekä salibandyn harrastamisen suosion
kasvu jatkuu vahvana. TU on salibandytoiminnassa keskittynyt tarjoamaan turvallista ja kohtuuhintaista harrastustoimintaa, johon mukaan
liittyminen on helppoa ja vaivatonta. Tärkeätä seuralle on, että lajia
voi harrastaa lähellä kotia Keski-Espoon alueen eri urheiluhalleissa,
kouluissa ja kentillä.
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Suvelan Onni -

KAUKLAHTI

kiinteistökehityshanke etenee
https://espooprodfi.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2017425469-8
https://espooprodfi.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&
id=2019465123-13
https://espooprodfi.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&
id=2020499316-16

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

Vihdin toimisto
ASIAKKAANA
KÄYTÖSSÄSI
Riihitie 2, 03400 Vihti

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

Talovisio

Hyvinkää, 019 439 383, hyvinkaa@isarvo.fi

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

ARVOSI MUKAISTA ISÄNNÖINTIÄ

www.isarvo.fi
www.isarvo.fi

Keski-Espoon
Sanomat
ilmestyy
6.9.2020
Teksti ja kuva: Seppo Holste
Kaupunginvaltuusto
hyväksyi
16.10.2017 asemakaavan, jolla tehdään mahdolliseksi Espoossa historiallisen mittavan ja näkyvän Suvelan
Onni-nimellä tunnetun kiinteistökehityshankkeen
toteuttaminen.
Hankkeessa rakennetaan uudelleen
Sunantien ja Kirstintien rajaama Suvelan Kirstinharjun kortteli, johon
1970-luvun alussa rakennettiin neljä
kaupungin vuokrataloa.

Tavoitteet ja
tarkoitusperät
Kaavamuutosprosessin yhteydessä
on kirjattu lukuisia suurkorttelinkin
rajat ylittäviä tavoitteita. Kaavamuutos edistää Suvela vision 2035 mukaisia tavoitteita sekä Espoon tarinaa,
jonka mukaan kaupunkikeskuksista
muodostuu viihtyisiä asuin-, asiointi- ja työpaikkakeskuksia, joissa hyvät
palvelut, virikkeelliset harrastusmahdollisuudet ja lähiluonto ovat helposti
ja esteettömästi saavutettavissa.
Tavoitteeksi on asetettu suurkorttelin sekä Kirstintien varren että Kirstinharjun kokonaisvaltainen, kaupunkikuvallinen ja kaupunkirakenteellinen uudistaminen. Kaavamuutos
mahdollistaa alueella monipuolisia
asumiseen liittyviä toimintoja kuten
työ-, palvelu- ja liiketiloja sekä oleskelualueiden yhteisjärjestelyjä.
Lisäksi tavoitellaan jalankulku- ja
pyöräily-yhteyksien
parantamista

mm. siltayhteydellä aseman seudun
ja Suvelan välillä. Suunnittelun lähtökohtina ovat alueen ilmeen ja toiminnallisuuden parantaminen sekä
asukkaiden yhteisöllisyyttä tukevien
suunnitteluratkaisujen edistäminen.
Espoon keskuksen kehittämisprojektin 2013 - 2015 loppuraporttiin on
erityisesti kirjattu: ”Korttelin toiminallisuutta ja asukkaiden yhteisöllisyyttä
tukevien suunnitteluratkaisujen edistämiseksi hankkeessa on rakennussuunnitteluvaiheessa tarkoitus järjestää asukastyöpajoja.”
Merkittävä tavoite on myös kohtuuhintaisen asuntotuotannon mahdollistaminen hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrelle keskeiselle paikalle Espoon keskuksessa.
Merkittävä, mutta ei erityisen painokkaasti kirjaamatta jäänyt tavoite on asukasrakenteen muutos, kun
suurkortteli ei tule enää olemaan
vain kunnalliseen vuokra-asumiseen
käytetty. Esittelytekstissä on toki viitteellisesti todettu, että ”koska alue on
Espoon Asunnot Oy:n omistuksessa,
kaupungin mahdollisuudet vaikuttaa asuntojen toteutusmuotoon ovat
rajalliset. Muiden toimijoiden etsiminen ja alueen hallintamuotojakauman
monipuolisuus on siten ensisijaisesti
Espoon Asuntojen vastuulla.”
Osoituksena hankkeen yhteiskunnallisesta merkityksestä valtuusto hyväksyi useita toivomuksia:
-että Espoon Asuntojen kaava-alueen asuntotuotannossa huomioitaisiin
riittävästi myös kohtuuhintaisten per-

heasuntojen rakentaminen.
-että  Espoo-tarinan mukaan ”segregaation torjumiseksi ja espoolaisten erilaisiin asumistarpeisiin vastaamiseksi kaupunki tarjoaa edellytykset
monimuotoiselle asuntotuotannolle
ja tonttitarjonnalle”. Suvela I –asemakaava on yksi merkittävimmistä
kaavoista Espoossa segregaation torjumismahdollisuuksien kannalta.
-että Suvela I -asemakaavan toteuttamisen yhteydessä huomioidaan riittävät edellytykset kaava-alueen asuntotuotannon monimuotoiselle toteuttamiselle yhteistyössä Espoon Asunnot
Oy:n kanssa. Tämä voi käytännössä
tarkoittaa esim. vapaarahoitteisen
vuokra- ja omistusasumisen osuuden
kasvattamista hankkeessa ja sosioekonomisten vaikutusten tarkempaa
tutkimista ja ohjaamista.
-että kaavan toteuttamisen yhteydessä pyritään torjumaan väestöryhmien eriytymistä seuraamalla hankkeen eriytymisvaikutuksia ja proaktiivisesti puuttumalla mahdollisiin negatiivisiin kehityskulkuihin kaupungin
eri toimialojen poikkihallinnollisena
yhteistyönä.

Uudelleenrakentamishanke
Kaavamuutosalueen omista ja kaavamuutoksen hakija on ollut Espoon
Asunnot Oy, jolle hanke on merkittävä, noin 50 miljoonan euron investointi. Koko suurkorttelin monimuoJatkuu sivulla 11

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

KIRKKOJÄRVI

Tilkkupuoti

40 vuotta
kotiseutumme
parhaaksi!
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Yhdistystoimija korona-aikana

Se miettii mitä tuli tehtyä ja
mitä jäi tekemättä. Se miettii
onnistumisia ja floppeja. Se
potee huonoa omatuntoa.
Sitä harmittaa kaikki peruutukset. Se miettii jäseniään.
Se on huolissaan yksinäisistä.
Se haluaisi asioiden olevan
ennallaan. Se ei hallitse tekniikan hienouksia. Siksi se
kirjoittaa.

Yhdistys muiden
joukossa
Yhdistyksiä ja yhdistystoimintaa on monenlaista. Espoon kansalliset seniorit on
yksi esimerkki ja yksi viidestä
espoolaisesta senioriyhdistyksestä. Yhdistys on moneen senioriyhdistykseen verrattuna
nuori. Ensi vuoden tammikuussa tulee 10 vuotta täyteen. Yhden käden sormilla
on laskettavissa ne aktiiviset
seniorit, jotka perustivat yhdistyksen. Sanonta ”pienistä
puroista syntyy suuri joki”
pitää paikkansa. Yhdistyksemme jäsenmäärä on tänä
päivänä liki 350.

Yhdistyksen funktio
Puheenjohtaja Tuula Nordström ja sihteeri Reijo Rossi. Kuva Teuvo Siivonen

Yhdistyksellä on perinteisesti jäseniä ja toimintaa. Se
ei kuitenkaan riitä. Toiminta
ei synny itsestään eikä jäsenmäärä kasva ilman mielekästä

Filoksenia ry Kansainvälinen olohuone Trapesa
Osoite: Kirkkojärventie 1, 02770 Espoo
(Espoon asema, asemasilta, 2.krs)

Suvelan Basaari 2020 Suvela Bazar 2020
Joka toinen vuosi toteutettava Suvelan kesätapahtuma pyritään toteuttamaan la 12.9. sellaisessa muodossa
kuin se on turvallista järjestää. Valmisteluryhmä seuraa ja noudattaa valtion
johdon ja THL:n ohjeistuksia. Mikäli
tapahtuma voidaan toteuttaa, ohjelma tullaan jakamaan suorajakeluna
alueen koteihin hyvissä ajoin ennen
tapahtumaa.

Trapesa palvelee verkossa
Espoon asemalla toimii espoolaisten kansainvälinen olohuone Trapesa. Korona-pandemian vuoksi se on
toistaiseksi suljettu, mutta työntekijät
ovat tavoitettavissa. He tuottavat virtuaalitapaamisia, keskusteluryhmiä ja
kulttuuriohjelmaa, joita voi seurata ja
niihin pääsee liittymään mm. Trapesan
facebookin sivuilta. Lisätietoja saat osoitteesta olohuone@trapesa.com.
Asiakasneuvojat ovat arkisin käytettävissä ulkomaalaistaustaisten asiointineuvontaa, palveluohjausta ja
henkistä tukea varten. Apua on saatavilla Henkilökunnan kontaktinume-

rot löytyvät osoitteesta www.trapesa.
com/yhteystiedot.
Trapesan työntekijät palvelevat
nyt myös Espoon kaupungin koronapuhelinpalvelussa: numerossa 09 816
22620. Palvelua saa arabian, venäjän,
somalin, darin, farsin/persian, viron,
turkin, albanian, ranskan, kurdin, vietnamin, visayan, tagalogin ja mandariinikiinan kielillä. Numerossa 09 816
22610 palvelua saa englannin kielillä
sekä selkosuomeksi.
Trapesa avataan vaiheittain vasta
sitten, kun kohtaamiset ovat turvallista järjestää. Noudatamme Suomen
hallituksen päätöksiä ja Terveyden ja
hyvinvoinnin laitoksen ohjeita.

Suvela Bazar 2020
Suvela Bazar has been planned to
occur on Saturday 12th of September.
Due to decisions of Finnish Government and guidance of Finnish Institute of Health and Wellfare this happening may or may not be executed.
If Suvela Bazar will be organized according to the schedule, its program
will be shared through the local post
in the area.  

Trapesa helps and meets
on-line
International Living Room Trapesa
has been closed because of corona
pandemic, but all the employees are
available by telephones and internet.
They organize weekly Trapesa’s virtual
café and other video meetings. Some
groups study and meet in zoom application. Meditation programs will start
both in English and Finnish. More info: olohuone@trapesa.com.
Counselors are helping in running
advising services and giving support in
difficult situations. Contact numbers:
https://www.trapesa.com/yhteystiedot/ They also serve in the COVID-19
help lines for foreigners: tel. 09
81622620 (in Arabic, Russia, Somali,
Dari, Farsi/Persia, Estonian, Turkish, Albanian, French, Vietnamese, Visayan,
Tagalog, Mandarin Chinese) and tel.
09 816 22610 (English, Finnish)
Trapesa will open its doors when it
is safe for encountering. It follows the
decisions of Finnish Government and
guidance of Finnish Institute of Health
and Wellfare.

toimintaa. Tämäkään ei riitä,
täytyy olla kokoontumispaikka. Sekään ei vielä riitä. Täytyy olla joukko aktiiveja, jotka
ottavat kopin toiminnasta.

Yhdistystoiminta
ottaa ja antaa
Yhdistys on jäseniään varten, sen toiminta syntyy jäsenistön tarpeesta. Jäsenistö
on usein hyvin heterogeenista.
Yhdistystoimijoiden
kannalta se on haasteellista.
Toiminta vie aikaa, se vaatii
mielikuvitusta, se vaatii herkkää korvaa, verkostoitumista
ja sosiaalista mielenlaatua. Se
ei kuitenkaan ole kaikki. On
hieno tunne, kun säännölliset
tilaisuudet täyttyvät viimeistä
paikkaa myöten. On mukava,
kun onnistuu täyttämään jäsenistön toiveet. Saatu kiitos
se lämmittää. Se nauttii, kun
monipuolinen toiminta saa
kiitosta. Se nauttii, kun jäsenistö on tyytyväistä.
Yhdistystoimija ei yksinään ole mitään. Se tarvitsee
muita. Se tarvitsee ystäviä ja
ihmissuhteita. Se tarvitsee
tukea. Se haluaa olla hyvän
tiimin jäsen.
Tämmöisin aatoksin
Tuula Nordström,
puheenjohtaja
Espoon kansalliset seniorit ry

Matonpesupaikat

auki Espoossa
4.5.-13.9.2020
Kirkkojärvi: Kaivomestarinniitty 6.
Suomenoja: Finnoonniitty 6; teollisuusalueen takana.
Kilo: Kuninkaistenportti 22; Kilon urheilukentän takana.
Olarinluoma: Luomanportti 2; Olarinluoman ja Luomanportin risteyksessä,
kirkon takana.
Pohjois-Espoo: Niipperinkuja 8; Niipperinkujan ja Niipperinpolun risteyksessä Niipperinkentän vieressä.
Soukka: Soukanlahdentie 1.
Hätätapaukset
matonpesupaikoilla asiakaspalvelun aukiolon jälkeen:
puh. 09 1561 3000.
Matonpesupaikat ovat kaikkien kuntalaisten käytettävissä. Maton voi
pestä matonpesualtaassa, johon tulee
juokseva kesävesi. Alueella on myös
kuivatustelineet ja mattolinko.
Huom! Alueella ei ole vartiointia.

11

Keski-Espoon Sanomat
Jatkuu sivulta 9
toisten hallintamuotojen ja toteuttaminen uudessa rakennuskannassa on
kustannuksiltaan yli 100 miljoonaa
euroa.
Rakennusten purkaminen aloitettiin keväällä 2019, sitä jatkettiin syksyllä ja viimeisen purkaminen käynnistetään kuluvan toukokuun aikana ja
kaikki 1970-luvun kunnalliset vuokratalot on purettu syyskuun loppuun
mennessä.
Ensimmäinen rakentamiskohde on
Espoon Asuntojen kolmen 5 - 8 kerroksisen pistetaloparin ryhmä osoitteessa
Kirstintie 2, joka on lähinnä Sunantien
ja Kirstintien kulmaa. Rakennuksissa
on 190 huoneistoa 95 yksiöitä ja pieniä kaksioita sekä 95 kolmioita sekä
4+kt. Asuntojen keskipinta-ala on
56 neliötä. Kohteeseen rakennetaan
koko korttelin yhteispiha ja kerhotila
sekä noin 70 m2:n suuruinen liiketila.
Rakennuslupa kohteelle on myönnetty 27.6.2019. Rakentaminen aloitetaan kuluvan toukokuun aikana ja
kohde on asutettavissa vuonna 2022.
Seuraava rakennuslupa on myönnetty 28.4.2020. Hankkeessa on kaksi
toimijaa Espoon Asunnot ja NALAsunnot Oy. Hankkeelle on myönnetty lupa paitsi asuinrakennuksen
rakentamiseen, myös kymmenen
maalämpökaivon poraamiseen. Kuusikerroksisessa kahden porrashuoneen rakennushankkeessa asuntoja
toteutetaan 84, Espoon Asunnoille
25 pääasiassa perheasuntoa ja NAL:lle
pääosin nuorisoasumiseen tarkoitettuja pienasuntoja 59. Hanke käynnisty vuoden 2020 lopulla ja valmistuu
vuonna 2022.

Näillä kahdella hankkeella Espoon
Asunnot toteuttaa 215 asuntoa, kun
sillä ennen hankkeeseen ryhtymistä oli suurkorttelissa yhteensä 235
asuntoa. Mukaan lukien NAL-asunnot
korttelin asuntojen lukumäärä ylittää
jo aloitusvaiheessa aiemman asuntomäärän. Lopullisessa hahmossaan
suurkorttelissa tulee olemaan 14 enintään 9-kerroksista pistetaloa, joiden
tunnusomainen piirre on värikkyys. Se
saavutetaan rakennuslupaa noudattaen ”muuratuilla, rakennusmassoittain
erivärisiksi rapatuilla tiilijulkisivuilla.”
Kuluvan vuoden lopulla käynnistynee myös Asuntosäätiön asumisoikeusasuntokohde. Espoon Asunnot on
käynyt neuvotteluja vielä purkamattoman rakennuksen paikalle toteutettavista vapaarahoitteisista asunnoista.
On kiinnostavaa nähdä miten toteutuvat asukkaiden yhteisöllisyyttä
tukevien suunnitteluratkaisujen edistäminen ja työpajat jo suunnitteluvaiheessa. Ketä ovat ne tyhjän korttelin
asukkaat, joiden myötävaikutusta ja
osallisuutta suunnittelussa hyödynnetään? Riittääkö suurkorttelin 14 pistetalolle yhteisöllisyyden edistämiseksi
yhteispiha ja kerhotila, vai luodaanko
uuteen Kirstinharjuun laadukas, houkuttava ja ihmisystävällinen asuinympäristö? Sellainen oli tavoitteena, kun
Kirstinharjua 1970-luvusta lähtien rakennettiin.
Aika näyttää miten hyvin ja sananmukaisesti tavoitteet sekä tarkoitusperät ovat toteutuneet ja miten rakennusten ja asukasyhteisön
uudelleen rakentaminen vaikuttaa
Suvelan arkeen ja juhlaan. Millaiseksi
muotoutuu alueesta luotu ja ylläpidetty mielikuva ja vetovoima.

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

Moottoriöljy (max. 6l) ja suodatin sekä vaihtotyö
Raitisilmasuodatin ja vaihtotyö
Ilmastoinnin täytthuolto (R134a-kylmäaine)
Huoltovalon nollaus (vm. 2014 ja vanhemmat)
Jarrujen, alustan, valojen ym. tarkastukset, yhteensä 23 kohtaa

199:(Tarjoushinta koskee henkilöautoja.)

Kesähuollosta
saat leiman huoltokirjaan sekä erillisen
huoltoraportin

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

ESPOON KESKUS

KESÄRIENTOJA
HUOM! Museot avautuvat yleisölle 2.6. alkaen.
Talomuseo Glims

Glimsintie | Glimsvägen 1,
02740 Espoo
+358 9 816 27337
Espoon kaupunginmuseo
espoonkaupunginmuseo.fi
Avoinna:
Kesäkausi (2.6.–31.8.)
ti–pe klo 10–17
la–su klo 11–17
Maanantaisin suljettu

Näyttelyt
Maatilojen Espoo -näyttely /
Utställningen Det agrara Esbo
26.2.–4.10.2020

Söderskog, kuva: Esko Uotila

Maatilojen Espoo -valokuvanäyttely kertoo maalaismaisemista
Suomen toiseksi suurimmassa
kaupungissa. Näyttely on toteutettu yhteistyössä Espoon perinneseuran kanssa.
Glimsissä on myös myynnissä Espoon perinneseuran julkaisema
kirja ”Maatilojen Espoo”, jossa
esitellään laajasti Espoon nykypäivän maanviljelyä. Kirjaa varten on haastateltu maanviljelijöitä ja eri viljelylajikkeiden viljelyyn
erikoistuneita yrittäjiä. Kirja on
tehty yhteistyössä Espoon kaupunginmuseon kanssa.
  
Kesäkuun aikana avataan kotieläinpiha

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






Näyttelykeskus WeeGee







Lagstadin Koulumuseo   

Espoon kaupunginmuseo /
Espoo City Museum
Ahertajantie 5, Tapiola
Postiosoite: PL 3250
02070 ESPOON KAUPUNKI
espoonkaupunginmuseo.fi
Avoinna
Ti, la-su 11-17, ke-pe 11-19
Maanantaisin suljettu

Entressen kauppakeskus
Siltakatu 11, 02770 Espoo
Avoinna: Tarkista aukioloajat
numerosta 09 85603020

Osoite: Vanha Lagstadintie 4,
02770 Espoo
Tiedustelut Talomuseo Glimsin
numerosta puh. 09 816 27337
tai
kaupunginmuseo@espoo.fi.
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Haluamme pitää huolta terveydestäsi
Saat terveysasemaltamme julkista
perusterveydenhoitoa vastaavat
palvelut samaan hintaan kuin muilla
kaupungin terveysasemilla. Olemme
toimineet Espoontorilla osana
kaupungin terveysasemaverkostoa
vuodesta 2013. Tuotamme terveyspalvelumme Espoon kaupungin
palvelusetelimallilla.

• Terveydenhoitajan ja
sairaanhoitajan vastaanotto
• Yleislääkärin vastaanotto
• Laboratorio- ja röntgenpalvelut
• Rokotukset • Ehkäisyasiat
• Lähetteet erikoissairaanhoitoon
• Terveysneuvonta
• Päivystys arkisin kello 8–16
• Maksuton etävastaanotto, Digiklinikka 24/7*

Listaudu asiakkaaksi!
Soita Espoon kaupungin asiakaspalvelukeskukseen
p. 09 816 34550.
Saat paluupostissa kirjeellä tai tekstiviestillä asiakkuuskoodin,
jolla voit avata asiakkuuden terveysasemallamme.

MAKSUTTOMALTA ETÄVASTAANOTOLTA APUA 24/7 VUODEN JOKAISENA PÄIVÄNÄ
* Etävastaanotolla voit maksutta keskustella sairaanhoitajan tai lääkärin kanssa, tarkastella tutkimustuloksiasi, varata ajan ja jättää uusintapyynnön resepteillesi. Yleislääkäri vastaa kysymyksiisi joka päivä kello
7–23 ja hoitaja yöaikaan kello 23–7. Digiklinikalla ensi-

kontaktina hoidettavia vaivoja ovat mm. tavallisimmat
infektio-oireet kuten flunssa, virtsatie- ja silmätulehdukset sekä vatsatauti. Saat etävastaanotolla avun
myös allergia- ja iho-oireiden ilmaantuessa.
Lisätietoa: espoo.omalaakarisi.fi

Oma Lääkärisi Espoontori
Kamreerintie 7, 02770 Espoo
Ajanvaraus ja neuvonta
Puh. 09 855 4303
Terveysasema avoinna
arkisin kello 8–16
espoo.omalaakarisi.fi

