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Kirkkokadun alikulku, etualalla kuvataiteilija Paavo Paunu s. 10

Opastettu kävelykierros Espoon keskuksessa
Espoo-päivänä 28.8.2021 klo 12-14
Keski-Espoo -seura järjestää opastetun kävelykierroksen Espoon keskuksessa lauantaina 28.8.2021. Kierrokselle lähdetään Espoon tuomiokirkon vieressä olevan kellotapulin luota. Kävelykierros etenee kirkolta
Espoonjoen yli Espoonkadulle ja sieltä Kirkkojärventietä pitkin Pappilantielle ja edelleen Kirkkorantaa pitkin takaisin tuomiokirkolle.
Kävelykierroksen opastaa Espoon kotikaupunkipolkujen suunnittelija
Pauli Saloranta. Kävelykierroksella voit tutustua Espoon historian merkittävimpiin rakennuksiin ja alueeseen.
Kävelykierros on maksuton. Kävelijän tulee varustautua asianmukaisilla jalkineilla ja tapaturmavakuutuksella. Kävelykierrokselle ei tarvitse
ilmoittautua etukäteen.

Keski-Espoo -seura pitää sääntömääräisen
VUOSIKOKOUKSEN
maanantaina 21.6.2021 klo 18.00
Osoite: Lagstadin kotiseututalo,
Vanha Lagstadintie 4, 02770 Espoo.

Esbo hembygdsförening bjuder in dig
till Afton vid Esboån tisdag 31.8.2021
med start kl. 16.00
Vi bjuder på program för hela familjen!
Ta del av programmet t.ex. via Facebook
Lagstadin kotiseututalo –
Lagstad hembygdsgård och hemsidan
http://esbo.hembygd.fi
Med förbehåll för programändringar.
Välkommen - Welcome - Tervetuloa!

Kokouksessa käsitellään kevätkokoukselle ja
syyskokoukselle kuuluvat sääntömääräiset asiat.
Kokouksen alussa käsitellään ajankohtaisia asioita.
Kahvitarjoilu!
Tervetuloa (Koronaepidemian vaatimat
toimenpiteet huomioidaan kokoustilassa)  
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Päätoimittajan terveiset

Keski-Espoo -seuran kuulumiset

Kuntavaalit ja
kulttuuritapahtumat

Keski-Espoo -seuran
kuulumisia

Kuntavaalit siirrettiin pahentuneen koronaepidemian vuoksi huhtikuulta kesäkuulle. Koronatilanne
on rauhoittunut ja kuntavaalit voidaan järjestää kesäkuussa. Vaaliajankohdan siirtäminen antoi ehdokkaille
lisäaikaa varautua vaaleihin. Koronan vuoksi ehdokkaiden vaalityö on siirtynyt vaaliteltoilta nettiin. Toivottavasti espoolaiset lähtevät vaaliuurnille runsaslukuisina.
Keskiespoolaisena toivon, että omalta alueelta saadaan
useita valtuutettuja kaupunginvaltuustoon.
Koronaepidemia on kestänyt jo toista vuotta ja kuihduttanut monien työntekijöiden ja yrittäjien toimeentuloa. Uusilla kuntapäättäjillä tulee olemaan valtava haaste kuntatalouden
tasapainottamisessa. Valtiovallan taholta on myös tulossa paineita kuntiin
päin kuten pitkään valmisteltu Sote ja oppivelvollisuuden laajentaminen.
Kuntalaiset odottavat uusilta valtuutetuilta myös yhteistyötä. Espoossa
on toiminut 12 viime vuoden ajan seitsemän asukasfoorumia, joiden kautta
asukkaat ovat voineet tuoda esille omaan alueeseen liittyviä asioita. Nyt asukasfoorumit lakkautetaan, mutta saadaanko tilalle uusia yhteistyömuotoja
asukkaiden kuulemiseksi. Kanta-Espoon Asukasfoorumin puheenjohtaja Kari
Sipilä kirjoittaa Espoon asukastoiminnan murrosvaiheesta sivulla kolme.
Kulttuuritarjonta on kärsinyt koronaepidemiasta valtavasti ja kulttuurilaitokset ovat joutuneet pitämään ovensa kiinni toukokuuhun tai kesäkuuhun
saakka. Monet suuret tapahtumat on jouduttu peruuttamaan. Yhdistykset
eivät ole myöskään voineet järjestää perinteisiä tapahtumia. Toivottavasti
koronaepidemia laantuu ja kulttuuritarjonta palautuu vähitellen normaaliksi
kesän aikana. Muutamia kesätapahtumia on ainakin tulossa. Espoon kaupunki
järjestää perinteisen Espoo-päivä-tapahtuman 28.8.2021. Tapahtuma on suosittu kaupungin ja asukkaiden yhteinen juhla. Valoa kulttuuritapahtumien
avautumiseen tuo myös perinteinen Esbo hembygdsförening rf:n järjestämä
tapahtuma ”Afton vid Esboån” 31.8.2021.

Keski-Espoo -seuran toimintaa kuten kaikkien muiden yhdistysten toimintaa
on jo toista vuotta vaikeuttanut koronaepidemia. Kesällä seura osallistuu 28.8.
2021 toteutettavaan Espoo-päivään järjestämällä kävelykierroksen Espoon
keskuksen historiallisella alueella. Seura yrittää saada esille myös Espoon keskuksen lähihistoriaa ja rakennuskantaa esittelevän rollup-näyttelyn. Suomen
Kotiseutuliitto on järjestämässä kesätoimintapäiviä 30-31.7.2021 Ruusupuistoon ja Sunan navetan edustalle. Keski-Espoo -seura osallistuu tapahtumaan.
Keski-Espoo -seurasta on lähetetty jäsenille sähköpostilla tai kirjeitse jäsentiedote ja jäsenmaksulomake. Seurassa toivotetaan lämpimästi tervetulleiksi
sekä vanhat että uudet jäsenet. Keski-Espoo -seuran vuosikokous pidetään
kesäkuussa, jos se on silloin mahdollista järjestää.
Koronaepidemian vuoksi Talomuseo Glims on suljettuna ainakin toukokuun
loppuun saakka. Siellä myynnissä olevaa Keski-Espoo -seuran julkaisemaa
kirjaa ”Keski-Espoo 45 vuotta osana kaupunkia” ei näin ollen toistaiseksi ole
mahdollista ostaa. Seurassa ei ole voitu koronan vuoksi myöskään aloittaa
alueella asuvien asukkaiden haastattelemista.
Keski-Espoo -seuran omat kotisivut ovat tärkeässä asemassa tiedottamisessa. Siellä on lehtiarkisto, jossa on luettavissa vanhoja Keski-Espoon Sanomia
ja myös aina uusin lehti. Maaliskuussa ilmestyneestä Keski-Espoon Sanomista
tehtiin myös digiversio, joka on luettavissa https://issuu.com/keski-espoonsanomat/docs/1_2021. Lehdistä tehdään jatkossakin nettiversio. Kotisivuilla
julkistaan myös artikkeleita.
Seura ottaa asukkaiden kirjoittamia juttuja mielellään vastaan ja julkaisee
niitä lehdessä tai kotisivuilla. Juttuja ja ehdotuksia voi lähettää päätoimittajalle. Kotisivuilla on myös jäsentiedote seuran jäsenille ja Keski-Espoon alueen
historiaa. Kotisivuilla on myös julkaistu muiden alueella toimivien yhdistysten
tapahtumia. Seurassa toivotaan blogisivuille kirjoituksia alueen asukkailta.
Seuran kotisivut osoitteessa www.keskiespooseura.fi.
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Espoon asukastoiminta
taas murrosvaiheessa
Teksti ja kuva: Kari Sipilä,
Vanha-Espoon
Asukasfoorumin
puheenjohtaja
Asukkaiden vaikutusmahdollisuudet kaupunkiin päin
ovat taas muutosvaiheessa.
Vuosisadan alussa alueneuvottelukunnat olivat kaupungin ja asukkaiden yhteistyöeliminä. Ne lakkautettiin
jostain syystä vuonna 2009.
Niiden tilalle perustettiin
asukasfoorumit niin ikään
seitsemälle suuralueelle. Nyt
kaupunki on päättänyt, että
nämä 12 vuotta toimineet
asukasfoorumit lopetetaan,
vaikka ne ovat järjestäneet
suuren määrän asukkaita, eri
alueita ja eri sektoreita koskevia vuorovaikutustilaisuuksia asukkaiden ja kaupungin
kesken.
Ongelma on ollut, että
tilaisuuksissa asukkaille on
kerrottu, mitä kaupunki tekee, mutta kaupunki ei ole
ollut kiinnostunut siitä, mitä
asukkaat konkreettisesti ovat
ehdottaneet tai lausuneet.
Asukkailla on ollut vain vähän
vaikutusmahdollisuuksia. Eikä
luonnollisesti määrärahoja.
Asukastoiminta on tapa osallistua oman alueen
kehittämiseen ja vaikuttaa
kaupungin toimintaan. Espoolaiset haluavat tietää
etukäteen omaa asuinympäristöään ja tarvitsemiaan
palveluja koskevista suunnitelmista ja muutoksista. He
haluavat osallistua muutosten
suunnitteluun ja valmisteluun
ja vaikuttaa niihin liittyvään
päätöksentekoon.
Asukkaat tuntevat usein
parhaiten alueen historian,
luonteen sekä alueelliset ongelmat ja toiveet. Mutta saadaanko ne esille, kuuntelevatko viranhaltijat niitä ja onko
niillä vaikutusta? Vai osaavatko viranhaltijat ja luottamushenkilöt sittenkin alueen
asiat mielestään paremmin?
Kaupungin tulee myös kunnioittaa nykyisiä asukkaita ja
heidän asuinympäristöään
eikä vain rakentaa kaupunkia
uusia asukkaita varten.
Lisäongelma kaupungin ja
asukkaiden yhteistyössä on
keväästä 2020 lähtien ollut
valitettava korona kokoontumisrajoituksineen. Vuorovaikutus on hiipunut. Muutamia
somen teams- ja vastaavia tilaisuuksia on toki ollut, mutta
ne ovat kovin passivoivia tapahtumia ja vain harvat ovat
mukana. Espoon nettisivuilta
uusia ja vanhoja tietoja löytyy,
jos jaksaa riittävän usein niitä
kahlata eri hakusanoilla.

Asukkaat pohtivat
ja kaupunki pohtii
Eräät asukkaat ja asukasyhteisöt kuten Asukkaiden
Espoo sekä eräät kaupunginosayhdistykset toimivat
kuitenkin nytkin aktiivisesti
ja välittävät tietoja sosiaalisen median keinoin. Ne ovat
myös miettineet kaupungin
ja asukkaiden yhteistyön parantamista ja toimintamuotoja. Taustaksi on selvitetty eri
kaupunkien osallisuusmalleja
ja kokemuksia sekä muualta
että Espoon eri kaupunginosista.
On kaupunkikin pohtinut
asiaa. Se julkaisi taannoin kirjasen Espoon osallisuusmalli
– Kuulemisesta kumppanuuteen, mikä löytyy kaupungin
nettisivuilta. Siinä kerrotaan
erilaisista toiminnoista ja
suunnitelmista ja se on hyvä
oppikirja asukastoiminnan
ymmärtämisessä myös kaupungin palveluksessa oleville
ja luottamushenkilöille. Siinä
kirjasessa on paljon hyvää,
mutta jääkö se vaan ehdotukseksi? Kuka tai mikä organisaatio kaupungilla vastaa
yhteistyöstä, toimenpiteistä ja
päätöksistä ja milloin? Miten
asukkaat ovat konkreettisesti
mukana?
Luin, että kaupungille haetaan elinvoimajohtajaa, jonka
tehtäviin kuuluu mm. yhteistyön syventäminen sidosryhmien kanssa. Asukkaita ei
mainita sidosryhmäksi, mutta
kuitenkin elinkeinot, kulttuuri ja liikunta ovat asukkaita
kiinnostavia sektoreita.
Espoo perusti uuden kehittämispäällikön toimen vahvistamaan asukasosallisuutta ja
tuomaan jo päättyneen Osallistuva Espoo -kehittämisohjelman toimenpiteet kaikkien
käytettäviksi. Kehittämispäällikkönä aloitti 1.9.2020 Marion Ticklén ja hän on pitänyt
mm. nettivastaanottoja kuuntelemalla asukkaiden asioita.
Käytännössä espoolaisilla
on ollut ja on monta mahdollisuutta yrittää vaikuttaa.
Helpoin tapa on antaa suoraa
palautetta sähköisen palautejärjestelmän kautta tai ottaa
suoraan yhteyttä päättäjiin
tai viranhaltijoihin. Palautetta asukkailta Espoolle tulee
paljon ja palaute noteerataan
nopeasti vastaanotetuksi. Eri
asia on, että ehdottajalle ei
enää tule tietoa tai palautetta
mahdollisista toimenpiteistä.
Tämä viittaa siihen, ettei palautteella ole vaikutusta.

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

www.forenom.com
Forenomilta myös asunnot
putkiremontin ajaksi!

Avaamme kaksi
englanninkielipainotteista
päiväkotia Espoon Laajalahteen ja
Espoon keskukseen syksyllä 2021.
Lue lisää ja hae nyt
päiväkotipaikkaa!
www.pilkepaivakodit.fi

Asukkaat edellä
Espoo-tarinassa
eli
kaupungin strategiassa
ensimmäisenä
arvona
ovat asukkaat: ”Espoon
parhaat voimavarat ovat
asukkaat, yhteisöt ja yritykset. Asukkaiden aktiivinen osallistuminen palvelujen kehittämiseen ja
yhteistyö kumppaneiden
kanssa takaavat tulokselliset ja asukkaiden tarpeisiin vastaavat palvelut.”
Tästä periaatteesta on
helppo olla samaa mieltä,
mutta mitä se käytännössä tarkoittaa?

Milloin yhteistyö
jatkuu?
Mitä ja milloin tulee jotain
uutta asukasfoorumien tilalle? Voisiko päätöksiä tehdä
nopeasti yhteistyössä asukkaiden kanssa? Kun alueneuvottelukunnat
lopetettiin,
ne korvattiin heti asukasfoorumeilla. Nyt asukasfoorumit
lopetetaan eikä ainakaan
asukkaille ole kerrottu, koska
ja miten kaupungin ja asukkaiden yhteistyö jatkuu.
Oleellista on, että asukasosallisuudelle on kaupungin
johdon tuki, että toiminta
koskee kaikkia toimialoja
ja että se on läpinäkyvää.
Kaupungin ja asukkaiden
yhteistoiminnan tulee olla
käytännössä alueellista eri
sektoreiden yhteistyötä. Alueen tapahtumista ja suunnitelmista tarvitaan viestintää,
mikä tavoittaa kohdealueen
asukkaat aktiivisesti. Voisiko
osa kaupungin nettisivuista
olla suuralueittain? Kaupungilla tulisi olla vastuuhenkilöitä asukasyhteistyöryhmissä

Asukasfoorumin yleisöä Valtuustotalon kahviossa.
ja -asioissa. Toiminnan tulee
tuottaa mitattavissa olevia
tuloksia, jotta vuorovaikutuksella on vaikuttavuutta.

Luottamushenkilötkin
ovat asukkaita
Nyt kunnallisvaalien edellä
ehdokkailla on tilaisuus tuoda esille kiinnostuksensa ja
keinonsa yhteistyöhön asuk-

kaiden ja niiden yhteisöjen
kanssa. Vaaleissa kuntalaisia
valitaan kunnan luottamustehtäviin. Pysyvätkö ennen
vaaleja esillä olleet lähialueen
asiat mielessä vaalien jälkeenkin vai muuttuvatko valitut
luottamushenkilöt nopeasti kaupungin organisaation
osiksi? Toivottavasti luottamushenkilöt muistavat, että
hekin ovat Espoon asukkaita!

Pilke avaa kaksi uutta englanninkielipainotteistapäiväkotia Espooseen
Pilke päiväkodit Oy avaa englanninkielisen päiväkodin, Pilke Playschool Laajalahden, Kivennavantielle elokuussa 2021.
Samassa osoitteessa toimii Pilkkeen liikuntapäiväkoti.
Pilke Playschooleissa lapset pääsevät sekä oppimaan että ylläpitämään englannin kielen taitoa. Päiväkodeissa toteutetaan
suomalaista varhaiskasvatussuunnitelmaa englannin kielellä.
Päiväkodissa lapset tutkivat, ihmettelevät, iloitsevat ja oivaltavat kielellisesti ja kulttuurisesti moninaisessa ympäristössä.

Espoon keskukseen avautuu ensi syksynä
Pilke Peippo
Peipossa järjestetään kielirikasteista varhaiskasvatusta
englanniksi ja lapset pääsevät muun muassa harjoittelemaan
tuttuja lauluja, loruja sekä käsitteitä yhdessä lauleskellen ja
pohdiskellen englannin kielellä. Kielirikasteisessa toiminnassa
lapsen on helppo tutustua uuteen kieleen vähitellen.
Pilkkeellä on ennestään Espoossa 20 päiväkotia. Englanninkielisiä Playschool-päiväkoteja on Espoossa, Helsingissä, Jyväskylässä ja Lempäälässä.
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Jääkö Espoon keskus lähialueineen
uuden yleiskaavan ulkopuolelle?
Teksti: Kari Sipilä
Vanha-Espoon Asukasfoorumin
puheenjohtaja
Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava on edennyt hyväksymisvaiheeseen. Kaupunginhallitus on päättänyt,
että Espoon pohjois- ja keskiosien
yleiskaava valmistellaan vielä nykyisen
valtuustokauden aikana päätettäväksi
mahdollisimman laajana kokonaisuutena.
Yleiskaavaa on tehty vuodesta
2014 ja ehdotus oli nähtävillä 7.9.
- 20.10.2020. Siitä annettiin 27 lausuntoa ja 750 muistutusta, joihin
yleiskaavasuunnittelijat ovat laatinut
vastineet ja ne on koostettu raporteiksi. Kaupunkisuunnittelulautakunta
ja kaupunginhallitus ovat käsitelleet
yleiskaavaehdotusta useissa kokouksissa, viimeksi 10.5.2021. Yleiskaavan
hyväksyy kaupunginvaltuusto.
Yhtenäisen yleiskaavaehdotuksen
sijaan valmistelussa kaava-aluetta
tarkastellaan kolmena vyöhykkeenä
ilmeisesti muistutusten ja lausuntojen
sekä lukuisten päätöksen valmistelukokousten äänestysten vuoksi:
a) Läntisenä vyöhykkeenä, jolla
mahdollistetaan Turun nopean ratayhteyden mahdollistaminen sekä
Kulmakorven alueen kehittäminen

kaupungin aiempien päätösten pohjalta;
b) Itäisenä vyöhykkeenä, jossa otetaan huomioon luonto- ja pientalopainotteisten alueiden kehittyminen
Kalajärven ja Viiskorven suunnalla
sekä erityisesti Viiskorven joukkoliikenneyhteystarpeet; ja
c) Espoon keskuksen vyöhyke, jossa
kaavaratkaisua tarkastellaan ehdotuksesta saadun palautteen pohjalta.
Lisäksi kaupunginhallitus kehotti
valmistelemaan päätettäväksi lautakunnan tekemiä yksittäisiä ruutumuutoksia ja muistutusten vastauksia,
jotka on mahdollista viedä päätöksentekoon jo toteutetun nähtävillä olon
pohjalta tai kirjallisen kuulemisen
avulla.

Vain osa kaava-alueesta
valtuuston päätettäväksi?
Kaupunginhallitus päätti, että kaavasta vietäneen kaupunginvaltuuston
päätettäväksi läntinen osa (a) ja itäinen osa (b) lukuun ottamatta Histan
ja Myntinmäen alueita, jotka edellyttävät ratkaisua Uusimaa 2050 -kaavasta. Länsirata asemineen kuitenkin
osoitetaan kaavassa ja paikallisliikenteen asemapaikka osoitetaan voimassa olevan maakuntakaavan ja radan

yleissuunnitelman mukaisesti Histaan.
Hyväksymiskäsittelyn ulkopuolelle
rajataan Espoon keskus ympäristöineen (c), missä kaupunkisuunnittelulautakunta (14.4.2021) päätti laajojen
A2-asuntoalueiden muuttamisesta A3asuntoalueiksi. Tämä muutos edellyttäisi kaavan uudelleen nähtäville asettamista.

Espoon keskusta
kehitetään nykyisillä
suunnitelmilla
Alueiden rajausten päätösperusteluissa todetaan, että voimassa olevat
yleiskaavat mahdollistavat myös Rantaradan ratakäytävässä Espoon kaupunkiradan jatkeen Kauklahteen. Espoon keskuksen ja sitä ympäröivien
pois rajattujen alueiden lähitulevaisuuden kehitys on mahdollista voimassa olevan yleiskaavan ja vireillä
olevien asemakaavojen mukaisesti.
Yleiskaavan yleispiirteisyys ja suunnitteluvara huomioon ottaen kaavan
kokonaisväestönmitoitusta ei ole tarpeen tarkistaa.
Niin ikään perusteluissa todetaan,
että Espoon keskuksen ja Lommilan
työpaikkakehitys on mahdollista samassa mittakaavassa myös voimassa
olevalla yleiskaavalla. Voimassa oleva
yleiskaava mahdollistaa Espoon kes-

kuksen ja sen ympäristön kehittämisen teknisen huollon näkökulmasta ja
mahdollistaa myös kaava-alueeseen
jäävien alueiden kynnysinvestointien
ja tärkeiden runkoyhteyksien toteuttamisen.
Kaupunginhallituksen päätöksien
muissa kohdissa päätettiin hyväksyä
mm. tarkistukset kaavamääräyksiin
ja kehittämissuosituksiin. Esimerkiksi asuntovaltaisten alueiden kaavamerkinnän A3 selkeyttämiseksi sen 1.
momentti muutettiin kuulumaan seuraavasti: Asemakaavoituksessa aluetta
kehitetään pientalovaltaisena asuinalueena. Aluetta kehitetään asumisen
sekä sitä palvelevien toimintojen ja
lähipalvelujen sekä ympäristöhäiriötä
aiheuttamattomien elinkeinotoimintojen alueena.
Tässä kirjoituksessa on pääosin
nojauduttu kaupungin päätöksentekijöiden pöytäkirjojen suhteellisen
monimutkaiseen tekstiin. Kaupunginhallituksen ja muiden toimielinten
pöytäkirjat sekä yleiskaavaehdotus kokousaineistoissa ovat linkissä https://
espoo.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.
PHP?page=meeting_handlers&id ja
laajempi selostus Poke-yleiskaavasta
on linkissä https://www.espoo.fi/yleiskaavapoke .

Keskustan ehdokkaat
Espoossa – Arjen tekijät lähelläsi
Niklas
Bäckström
Insinööri,
Luottamusmies

Kivenlahti

505

Topi
Haarlaa (sit.)
Maanviljelijä, TM

Leppävaara

513

506

Nila
Hajizadeh

Ohjelmapalveluiden
tuottaja, Tulkki

Järvenperä

514

Raul
Kajak

Päivi
Koskinen

peutti

Lintuvaara

Kalajärvi

Yrittäjä, Fysiotera-

Mankkaa

Työpäällikkö

522

Linnea
Lundell

HTM, Yo-merkonomi

Järvenperä

Sairaanhoitaja

Hieroja,
LPG-terapeutti

Kivenlahti

531

Reijo
Nykyri

Metsänhoitaja,
Ekonomi

Soukka

Viestinnän poliittinen
suunnittelija, VTM

Leppävaara

Tillinmäki

Käyttöinsinööri, DI

Tuulia
Koskinen

Kotisairaanhoitaja,
Eläkeläinen

Matinkylä

533

Sinikka
Paananen
Merkonomi

Matinkylä

Riikka
Pakarinen

Valtiovarainministerin
erityisavustaja,
Kaupunginvaltuutettu

Suur-Espoonlahti

Laura
Tolkkinen

Janne
Torvinen

Matinkylä

YTM

Espoonlahti

Erityisavustaja, VTM

Asiakkuuspäällikkö,
VTM

Mäkkylä

Sara
Saramäki

Eduskunta-avustaja,
VTM

Latokaski

Sofia
Tuisku

Viestinnän asiantuntija, FM

Kilo

Hanna-Kaisa
Järvi

Matinkylä

Hannusjärvi

Toimialapäällikkö, YTM

519

Erkki
Lempiäinen
Hallituksen
puheenjohtaja

Espoonlahti

Lentokapteeni,
Lennonjohtaja

Pohjois-Tapiola

Kristiina
Minkkinen
Asiakaspalveluvastaava, YTM

Seppo
Sarlund

Lehdistöneuvos

Karakallio

Tommi
Virtanen

Jussi
Yli-Lahti

Mikkelä

Matinkylä

Laaksolahti

Opettaja

Tutkimusavustaja,

Soukka

YTM

Leppävaara

538

539

Simo
Repo

Opettaja, KM

Rovasti,
Viestintäpäällikkö

Olari

548

547

Samuel
Sylf

Johanna
Tikanmäki

Niipperi

Olari

Kirjailija, Yrittäjä

FRMS Manager, DI

555

Juhana
Turpeinen

Luokanopettaja, KTM

Tietoturva-arkkitehti

546

Matinkylä

530

Karthik
Vilja
Muthukrishnan Männistö

Viherlaakso

554

553

529

Olari

Toimitila-asiantuntija,
Palvelumuotoilija

Ekonomi

Puolarmetsä

Lintuvaara

Aili
Pesonen

Terhi
Sundström

Juri
Leppänen

Sairaanhoitaja AMK,
FM

Merja
Perälä

Hallintopäällikkö

521

Jenna
Leppänen

537

545

HTM

520

528

Espoonlahti

Matti
Passinen

Johtajuusvalmentaja,
Juristi

Pohjois-Tapiola

536

544

552

551

Erja
Tikka

Eve
Pakkanen

543

Eläkeläinen

Luokanopettaja, KM

535

534

542

Sairaanhoitaja

Kiinteistönhoitaja

512

511

Mika
Emma
Hämeenniemi Jelley

527

Viherlaakso

Nöykkiö

Tutustu
Espoon Keskustan
kuntavaaliohjelmaan
espoonkeskusta.fi/
kuntavaaliohjelma

526

Leppävaara

Yrittäjä

Tapiola

Suur-Kauklahti

Pohjois-Espoo

Lähderanta

Palvelujohtaja

Pohjois-Espoo

Tutkimuspäällikkö,

Rastaspuisto

Väitöskirjatutkija,
Kielitieteilijä

Maija
Mikkola

Seppo
Salo

Ulkoasianneuvos

Liikunnanopettaja,
LitM

Jyri
Lehtinen

Radwan
Merie

Outi
Saarelainen

550

Linda
Kupila

510

518

Diana
Markoska

Alpo
Rivinoja

549

Toimitusjohtaja,
Yrittäjä

517

525

Järvenperä

Ekonomi, VTM

Ahti
Hurmalainen
Leppävaara

516

Arto
Ritari

Yrittäjä, eMBA

Toimitusjohtaja, TM

509

Heidi
Mannelin

541

540

Tuomarila

Saunalahti

532

Matias
Ollila

Mikko
Hintsala

524

523

Valeri
Malinin

Tommi
Halkosaari

515

Piia
Jääskeläinen

508

507

Eläkeläinen, VM

Keskusta rakentaa sujuvaa arkea

• Turvallinen asuinympäristö on ykkösjuttu.
• Nykyisten asukkaiden tulee pystyä vaikuttamaan oman alueen kehitykseen.
• Espoossa moni tarvitsee myös autoa, parkkipaikkoja tulee kaavoittaa riittävästi.
• Metrovyöhykkeen sijaan tulee myös junaradan varrelle investoida.

Kuntavaalit 13.6.2021 • Ennakkoäänestys kotimaassa 26.5.-8.6. ja ulkomailla 2.-5.6. • www.espoonkeskusta.fi

Maksaja: Keskustan Espoon kunnallisjärjestö ry

504

Entressen kattoterassi uudistuu
nuorten vetämissä työpajoissa
Entressen kauppakeskuksen kattoterassia kehitetään
tänä kesänä viihtyisämmäksi. Varsinkin alueen nuoret
ovat toivoneet uudistusta kauan – ja ovat nyt itse
mukana sen tekemisessä.
Kattoterassi on kirjastoa käyttäville nuorille tärkeä paikka, mutta ei tällä hetkellä erityisen viihtyisä. Vuoden alussa
Entressen kauppakeskus, Kaupunkitekniikan keskus, Entressen
kirjasto ja Helinä Rautavaara -museo käynnistivät projektin sen
parantamiseksi yhdessä aktiivisten nuorten kanssa.
Alkukesästä luvassa on sekä somekysely että muotoilutyöpajojen sarja. Niiden avulla kuka tahansa alueen ja palveluiden
käyttäjä pääsee mukaan suunnittelemaan uudistuksia. Kehittämistyöhön on saatu 10 000 euron budjetti Espoon keskuksen
kehittämishankkeesta. Tuloksista kerrotaan kesän edetessä,
ja alkusyksystä on tarkoitus viettää uudistetun terassin avajaisjuhlia.
Erityisen kehittämisprojektista tekevät aktiiviset nuoret. He
ovat olleet valmistelussa alusta asti mukana, vetävät muotoilutyöpajoja ja viestivät kehittämistyöstä sosiaalisessa mediassa.
- Toivomme, että mahdollisimman moni innostuisi osallistumaan nuorten vetämiin pajoihin. Entressen kattoterassi on
hauska kaupunkitila, joka pienellä petraamisella tarjoaa paljon
mahdollisuuksia, tiivistää yksi projektin vetäjistä Niko Riepponen Espoon Kaupunkitekniikan keskuksesta.
Somekysely ja muotoilutyöpajat järjestetään kesäkuussa
koronaturvallisuus huomioiden. Ajankohdat tarkentuvat lähiviikkoina. Tiedotusta voi seurata Entressen kirjaston Instagramtileillä sekä Facebook-sivulla.
Lisätiedot:
Niko Riepponen, p. 046 877 1927, niko.riepponen@espoo.fi
Nuorten osallisuudesta vastaava kirjastopedagogi Auli
Lehtinen, p. 040 636 8116, auli.lehtinen@espoo.fi

Kuvassa vasemmalta oikealle Max, Mariam, Auli (kirjastopedagogi) ja Venla.
“Olemme mukana tässä projektissa, koska haluamme tehdä tästä juuri nuorille
sopivan hengailupaikan”, sanoo Mariam, Venla ja Max.
Kuva: Espoon kaupunginkirjasto
Entressen kirjasto Instagramissa:
https://www.instagram.com/entressen_kirjaston_kibe/
https://www.instagram.com/auli_kibe/
https://www.instagram.com/entresselibrary/
Entressen kirjasto Facebookissa:
https://www.facebook.com/entressenkirjasto

Sydän on oikealla,

espoon puolella.
657 Katariina

658 Kaisa

659 peter alex-

660 Sami
al-Khafaji

FM, ammatillinen opettaja
Kunnarla

KM, perusopetuksen
aluepäällikkö
Lintuvaara

Valmennuspäällikkö
Lähderanta

Opiskelija,
nuorisovaltuutettu
Laaksolahti

665 aiJa
Bärlund

666 Ceren
CaliSkan

667 minna
CousinS

668 Simon elo

Yrittäjä, toimitusjohtaja
Kivenlahti

Opiskelija, studerande
Olari

KTM, kaupallinen johtaja
Mikkelä

ahvonen

alaviiri

673 mirva grann 674 Hannele
Yrittäjä, sairaanhoitaja
Mankkaa

HaKala

Uravalmentaja
Pohjois-Tapiola

681 emma Holsti 682 osKari

androff

Yhteiskuntasuhdepäällikkö,
kaupunginvaltuutettu
Niipperi

675 veli Halonen 676 Heidi
Operations Manager
Tuomarila

Hanhela

VTM, kauppatieteiden
opiskelija
Matinkylä

661 olli aro

Operatiivinen johtaja
Suurpelto

669 emmi
eteläSaloHolmBerg
Yrittäjä, mainosgraafikko
Kivenlahti

677 isto Havu

FM, tietotekniikan ja
matematiikan opettaja
Tillinmäki

662 Jaana arvo
Hankintapäällikkö
Lähderanta

663 KaJ avellan 664 anniKa
DI, yrittäjä
Lippajärvi

671 gaBriella

672 natalia

Yrittäjä
Haukilahti

Economist, Engineer
Mankkaa

Lääkäri, yrittäjä
Kilo

678 anne
HeikKala

679 Hannu
HeikKinen

680 ira Hietanen
-tansKanen

Yksikönjohtaja, sairaanhoitaja (YAMK)
Leppävaara

Hardware Engineer,
pienyrittäjä
Tuomarila

Lakimies, varatuomari
Lystimäki

670 noora
fagerström

fodor

Tradenomi,
edunvalvonnan
koordinaattori
Iirislahti

Hyttinen

683 paavo
HyöKki

684 peKka

685 pauliina

Myyntijohtaja, insinööri
(AMK)
Kauklahti

Musiikin maisteri,
kuoronjohtaja
Olari

Kauppatieteiden ylioppilas
Otaniemi

TM, opettaja
Muurala

689 Kai
Kaasalainen

690 taryne
Kalima

691 Karri Karsi

692 minna
Kartano

693 mervi
Katainen

CEO
Painiitty

Vartija, järjestyksenvalvoja
Vanttila

TM, rehtori
Suna

VTM, väitöskirjatutkija
Friisilä

697 Kerttu-liisa
Kilpijoki

698 eero Kling

699 emilia
Knaapi

700 Katariina
Komulainen

701 Hanna

702 JuSsi
KoSkinen

Kurri

Sairaanhoitaja, VTK
Matinkylä

Startup-yrittäjä
Tapiola

KM, luokanopettaja
Espoonlahti

708 petri
lamminHeimo
Operatiivinen johtaja,
partner
Kaitaa

DI, ryhmäliikuntaohjaaja
Tapiola

705 miKko
laakSo

KTM, eduskuntaryhmän
viestinnän asiantuntija,
yrittäjä
Olari

Rehtori
Soukka

Yrittäjä
Rastaspuisto

706 ville laakSo 707 mia laiho
Lakimies, asiantuntija
Haukilahti

lääketieteen tohtori,
kansanedustaja
Laaksolahti

Hämäläinen

ilKko-ervaSti

Broman

Sääntelyasiantuntija
Vanhakartano

686 timo Jalava 687 Sini Juuti

gelgor

688 Kari
JääSkeläinen

Ekonomi, KTM
Kaupunginkallio

Kauppatieteiden tohtori,
diplomi-insinööri
Suurpelto

694 pia Kauma

695 pirjo

Kemppi-virtanen

696 maria
KiisKinen

DI, toimitusjohtaja
Tapiola

VTK. sosiaalityöntekijä
Tuomarila

703 vaneSsa

704 päivi

DI, sijoittaja
Haukilahti

Liikkeenjohdon
tradenomi, yrittäjä
Matinkylä

AMK-lehtori, yrittäjä
Karakallio

709 Jari
latvalahti

710 miKa

711 tomi v. leivo

712 peKka
lempiäinen

Liiketoimintajohtaja
Nöykkiö

Yrittäjä, FM
Lystimäki

KonttaS

Kansanedustaja, KTM
Friisilä

leHtisyrJä

Lääketieteen tohtori,
erikoislääkäri
Pohjois-Tapiola

Toimitusjohtaja
Westend

Käri-Zein

Lukion ja peruskoulun
lehtori, VTT
Lintuvaara

721 Kai
myKkänen
Kansanedustaja,
ekonomisti, VTM
Tontunmäki

729 Kimmo oila
DI, asianajaja, yrittäjä
Otaniemi

722 miKa mäKilä

725 Jarmo
nieminen

726 Jyrki

DI, Portfolio Manager
Laaksolahti

DI, Technology Manager
Järvenperä

732 Bettina

733 Sini
paukKeri

734 ChriStos
petriotiS

735 antti

736 alaric

Ympäristötaloustieteen
maisteri
Järvenperä

Torimyyntiyrittäjä
Lintuvaara

Opiskelija
Leppävaara

CFO, KTM
Saunalahti

Arkkitehti,
kaupunkikehittäjä
Matinkylä

Yrittäjä, kirjailija,
käsikirjoittaja, VTM
Westend

738 JaakKo

739 peKka

740 veera ruoho 741 diana råman

742 tea
Saarniala

743 JuKka
Salminen

744 tere

Yrittäjä, toimitusjohtaja
Friisilä

Yrittäjä, kouluttajapsykoterapeutti
Jupperi

Asiakkuuspäällikkö,
AIT, ITS
Haukilahti

Mentori, KM
Espoonlahti

Insinööri (YAMK), yrittäjä
Nuottaniemi

746 Sven Saxén

747 HeikKi Seppä

OTK, toimitusjohtaja
Pohjois-Tapiola

730 Sari ojanen
Varatuomari
Laajalahti

ravald

745 alekSi
SaraSmaa
Sotilaslakimies, OTM
Kurttila

Kokemusasiantuntija,
tradenomi
Matinkylä

723 mariKa niemi 724 tero niemi
KTM,
liiketoiminnan opettaja,
kaupunginvaltuutettu
Nöykkiö

Kaupallinen johtaja
Latokaski

731 ulla
palomäKi

riihimäKi

Ylikomisario
Olari

727 mia noreS
DI, toiminnanjohtaja
Mankkaa

pirhonen

750 JoHanna
StenroS

751 martti
Suontausta

752 Jouni
Särkijärvi

Toiminnanjohtaja, VTM
Mäkkylä

Väitöskirjatutkija, VTM
Haukilahti

Legal Designer, MBA
Hyljelahti

DI, kehityspäällikkö
Espoonlahti

Arkkitehti,
kaupunginvaltuutettu
Kuurinniitty

756 Jay

757 tiina

758 elizaveta

759 Herttaliisa
tuure

760 Janne
täHtikunnaS

Opinto-ohjaaja - Guidance
Counselor
Perusmäki

Terveystieteen maisteri,
koulutuspäällikkö
Kalliorinne

Sosionomi, konsultti
Mäkkylä

Toiminnanjohtaja, YTM
Mäkkylä

DI, toiminnanjohtaja
Kalajärvi

768 elina Wanne

StenHolm

761 lauri usKi

762 Joel

763 emma-Stina

764 emmi

765 paula

766 Henrik
vuornoS

767 folayemi
vättö

Kauppatieteiden ylioppilas, lasten
jalkapallovalmentaja
Pohjois-Tapiola

KTM, VTM, johtava
neuvonantaja
Tapiola

Johtava asiantuntija
Otsolahti

Fysioterapeutti,
kaupunginvaltuutettu
Espoonlahti

Valtuustoryhmän
puheenjohtaja,
puoluejohdon
erityisavustaja
Tapiola

Sairaanhoitaja,
akuuttipsykiatria
Nupuri

veHmanen

SammallaHti

749 elena

Silander

Yksikönjohtaja (VPK),
kiinteistöpäällikkö
Pohjois-Leppävaara

vanhanen

pitkänen

748 marju

Opiskelija
Saunaniemi

Yksikönpäällikkö, OTM
Tuomarila

norrgrann

Markkinoinnin konsultti,
yrittäjä - Utvecklingschef,
företagare
Friisilä

Aluejohtaja,
rakennusinsinööri,
kaupunginvaltuutettu
Mankkaa

754 ilKka
taivasSalo

VTM, erityisasiantuntija
Espoonlahti

728 tom

VTM, poliisi
Espoon keskus

753 olli

Särkilahti

755 upi talsi

parvikosKi

noponen

thompson

venäläinen

thure-toivanen

viljakainen

tilli

Sydan on
oiKealla.

DI, kehittämispäällikkö
Leppävaara
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Keski-Espoon Sanomat

NÄRA DIG I ESBO CENTRUM
LÄHELLÄ SINUA ESPOON KESKUKSESSA
UUTTA MEILLÄ

PASSIKUVAT
MEILLÄ
VOIT LAITTAA
JA OTTAA

VAIN 16€

579
Niclas
Andler

HIUKSET KUNTOON

581
Anders
Blomberg

582
Håkan
Blomberg

583
René
Blomster

592
Jenny
Fredrikson

596
Axel
Hagelstam

PASSIKUVA SAMALLA

KOHTA VOIMME TAAS MATKUSTAA, VARAUDU HYVISSÄ AJOIN
PASSIKUVAT SUORAAN POLIISILLE

H A I R HOUS E . F I

KAMREERINTIE 3, 02770 ESPOO KAUPPAKESKUS ESPOONTORI:N 2. KRS

604
Christer
Holmlund

607
Natalia
Högström

614
Tiina
Kujala

616
Harri Kreus
OBUNDEN,
SITOUTUMATON

620
Fredrik
Lindberg

puh.0407365553
MA-PE 09:00-19:00 LA 09:00-17:00

YKSI 15€ ARVOINEN TUOTE

VELOITUKSETTA
HIUSTENLEIKKAUKSEN
YHTEYDESSÄ.
MIESTEN HIUSTENLEIKKUU 22€
NAISTEN HIUSTENLEIKKUU 29€

621
Ann-Christin
Lintula

630
Julia
Nouro-Ståhle

645
Marianne
Stenbacka

Alikulun maalauksia

Opiskelijat Elli Viikeri
vasemmalla ja
Ida Lötjönen oikealla
maalaamassa alikulkua.

650
Christian
Thibault
VALDAG
13.6.2021
VAALIPÄIVÄ

KOMMUNALVAL.SFP.FI/VALKRETS/NYLAND/ESBO

Teksti ja kuvat:
Pirkko Sillanpää

maalausta jo 2015. Espoolainen taiteilija Jussi TwoSeven
maalasi suuren mustavalkoisen muraalin Espoonväylän
alittavaan Pajupolun alikulkutunneliin. Espoota on toteutettu myös useita talojen
seinämuraaleja.

Markus
Söderman

FÖRHANDSRÖSTNING
26.5–8.6.2021
ENNAKKOÄÄNESTYS

Kirkkokadun alikulku sai uuden ilmeen
Omnian ammattiopiston
media- ja taidealan opiskelijat maalasivat Omnian päärakennuksen lähellä sijaitsevan
Kirkkokadun alikulun seinät
tänä keväänä.
Maalausurakkaan osallistui 17 opiskelijaa. Kuvataiteilija Paavo Paunun johdolla
alikulun seinät ovat saaneet
värikkäät eläin- ja kasvikunnan hahmot. Paunu on tunnettu taiteilija maassamme ja
hänellä on vankka kokemus
muraalitaiteen tekemisestä.
Alikulun seinämaalauksesta oli tehty luonnoksia talven
aikana. Opiskelija Ida Lötjönen totesi, että on hienoa
päästä toteuttamaan suunnitelmia ja saada maalata
suurta työtä ulkona. Muraalin
maalaamissa käytetään Tikkurilan betonimaaleja, jotka
imeytyvät hyvin betonin pintaan. Maalipinnat ovat alikulussa auringonvalolta suojassa
ja värit tulevat tämän vuoksi
säilymään pitkään.
Paavo Paunu kertoi, että
seuraavaksi Espoon keskuksessa maalataan Kirkkokadun
alittava tunneli. Alueella on
toteutettu alikulun muraali-

649

11

Keski-Espoon Sanomat

Kirkko keskellä kylää
Uusi
kirkkoherra
Ari Paavilainen

Espoon tuomiokirkkoseurakunta kesällä
Vietämme messua Espoon tuomiokirkossa joka sunnuntai klo 10. Messua pääsee seuraamaan suoratoistona Facebookin kautta: www.facebook.com/Espoontuomiokirkko.
Tuomiokirkon messu on kaksiosainen: Ehtoollisaineet siunataan klo 10 suoratoistettavassa messussa ja ehtoollinen jaetaan Tuomiokirkossa sunnuntaisin iltapäivällä klo
16–18. Katso ohje kirkkoon saapumisesta: www.espoonseurakunnat.fi/tuomiokirkkoseurakunta/jumalanpalvelukset. Toimimme aina vallitsevien koronaohjeistusten
mukaisesti, katso ajankohtaisin tieto verkkosivuiltamme:
www.espoonseurakunnat.fi/tuomiokirkkoseurakunta.
Espoon tuomiokirkko on kesän Tiekirkko, jonne voi poiketa
hetkeksi hengähtämään ja hiljentymään tai tutustumaan kirkon monisatavuotiseen historiaan kesäoppaidemme välityksellä. Tapulikahviossa on myynnissä kahvia ja pientä purtavaa
Yhteisvastuukeräyksen hyväksi. Tuomiokirkko on avoinna joka
päivä klo 10–17 hetkittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta.

Juhannus kaupungissa
Espoon tuomiokirkkoseurakunnan
seurakuntaneuvosto valitsi 11.5.2021 seurakunnan kirkkoherran virkaan
Tampereen Harjun seurakunnan kirkkoherran Ari Paavilaisen. Paavilainen aloittaa
virassa 1.10.2021, jolloin Espoon nykyinen tuomiorovasti
Antti Kujanpää jää eläkkeelle.

Urkuyö & Aarian juhannusiltamat to 24.6. klo 21 Espoon
tuomiokirkossa. Kesäisiä yhteislauluja ja solistien esityksiä. Vapaa pääsy. Urkuyö & Aaria festivaali 3.6.–28.8. torstaisin klo 21
Espoon tuomiokirkossa. Ks. ohjelma ja hinnasto: www.urkuyofestival.fi, www.lippu.fi.
Juhannusjuhla juhannusaattona pe 25.6. klo 18–20.30 Auroran kappelissa. Klo 18 lipunnosto sekä Mari Kätkä soittaa
harmonikkaa ja laulaa. Kesäisiä yhteislauluja ja ohjelmaa,
lipunnosto, makkaranpaistoa, kahvia & pullaa. Seuraamme
ajankohtaista koronaohjeistusta.
Juhannuspäivän messu la 26.6. klo 10 Espoon tuomiokirkossa, ks. messuohjeet alusta.

Suvelan kesäillat
Ke 9.6. (ateria 4 e) ja 23.6. (kahvit 1,5 e) klo 18–20. Rentoa
yhdessäoloa, yhteislaulua ja iltahartaus. www.suvelankappeli.fi

Perheille

Lauletaan Suvivirsi

Suvisunnuntain iltamusiikki
Espoon tuomiokirkon tunnelmallinen kesäkonserttisarja alkaa 6.6.! Konsertit sunnuntaisin klo 19 Espoon tuomiokirkossa. Kaikki korkeatasoiset konserttimme ovat ilmaisia!
Päivitämme verkkosivuillemme ajankohtaisimman tiedon
konsertteihin otettavista yleisömääristä, mahdollisista striimauksista, koronaohjeistuksesta jne., joten seuraa: www.
espoonseurakunnat.fi/tuomiokirkkoseurakunta/musiikki ja
www.espoonseurakunnat.fi/info-ja-asiointi/koronaohje
6.6. Ave Eve. Keskiaikaisen
musiikin yhtye Oliphant &
arabialaisen musiikin yhtye
Al-Teslim. Keskiaikainen eurooppalainen musiikki kohtaa
vanhan arabialaisen musiikin.
13.6. Valon säteet. Sofia
Lindroos ja Marianne Maans,
viulu & laulu. Kansanmusiikki
ja gregoriaaninen kirkkolaulu
kietoutuvat toisiinsa.
20.6. Valon ja varjon Maria. Helena Tenhunen, laulu;
Annikka Konttori-Gustafsson,
piano. Merikanto, Melartin,
Palmgren, Leiviskä, Schubert,
Messiaen, Alain.
27.6. O Canada. Ghislaine
Dionne (Kanada), laulu; Julia
Tamminen, urut. Bizet, Gounod, Hummel, Bruch.

4.7. Kahdeksalla kielellä.
Ilkka Virta, 8-kielinen kitara.
J.S. Bach, Bittner, Weiss.
11.7. Meditaatio metsässä.
Linnéa Casserly (Norja), laulu
& nokkahuilu; Katri Tikka,
barokkiharppu. Morley, Purcell, Frescobaldi, Couperin,
Strozzi.
18.7. Bachin sello. Markus
Pelli, barokkisello. J.S. Bach.
25.7. Bachin urut. Petri Koivusalo, urut. J.S. Bach.
1.8. Linnut livertävät. Ieva
Nimane (Latvia), nokkahuilu
& säkkipilli; Markku Mäkinen,
urut. Lintuaiheista musiikkia
1400-luvulta nykypäivään.
8.8. Eine kleine Bachmusik.
Barokkiyhtye Baccano; Hanna
Haapamäki, nokkahuilu; Anni

espoontuomiokirkkoseurakunta.fi

Lauletaan koko Suomi Suvivirsi pihoillamme ja parvekkeillamme la 29.5. klo 18. Liity
livetapahtumaan tuhansien
muiden ihmisten kanssa Espoon tuomiokirkkoseurakunnan Facebook-sivujen kautta:
facebook.com/Espoontuomiokirkkoseurakunta.

Elonen, viulu; Jussi Seppänen,
sello; Eero Palviainen, luuttu.
J.S. Bach.
15.8. Kirkkovuosi soi. Anna-Liisa Haunio, laulu & sävellykset; Miri Rantio & Suvi
Numminen, laulu; Petri Kangas, piano & kitara. Uusia
lauluja Anna-Mari Kaskisen
teksteihin.
22.8. Tuplapalkeet. Martina Brunell, harmonikka &
Mauriz Brunell, urut. Alakotila, Lepistö.
26.8. Pohjolan urut. (huom.
torstai!) Björn Steinar Solbergsson (Islanti), urut. Pohjoismaista urkumusiikkia.

www.lujakallio.fi

Karuselliperhekerho: srk-talo (Kirkkoranta 2) ma 7.6., ke
9.6. ja ma 14.6. klo 9–13. Viherlaakson kappeli (Viherkalliontie 2) ti 8.6., to 10.6. ja ke 16.6. klo 9.30–12. Edullinen ruokailu, ilm. ennakkoon: katri.kunnamo@evl.fi, 040 5747 878.
Retkiperhekerho ma 21.6. Nuuksion Kattilaan ja ke 23.6.
Pirttimäkeen. Tied. ja Ilm. 1.6. alkaen: 050 4341 063, anna.
lahtinen@evl.fi.
Perhepyhäkoululeiri 13.–15.8. Hvittorp. Hinta 45–20 e.
Mahdoll. maksuvapautukseen.
Perheiden retkipäivä su 5.9. klo 10–17 Hvittorp. Hinta 5 e
hlö, perhe 15 e. Ilm. www.espoonseurakunnat.fi.
Tied. 050 4341 063, anna.lahtinen@evl.fi.
Syksyn muskarit ilm. koko kesän: www.espoonseurakunnat.
fi/muskarit.

Älä jää yksin!

www.espoonseurakunnat.fi/apua-ja-tukea.

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

espoonseurakunnat.fi

facebook

Instagram ja Twitter
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Kymmenvuotistaival rajoitusten kourissa
Keski-Espoon seniorit on yhdistys, joka rajoituksista huolimatta, mutta toki niitä noudattaen
on toimintavalmiudessa. Valtiovallan ja terveysviranomaisten lupaukset rajoitusten höllentämisestä on otettu helpottuneina vastaan. Pieniä
toivonkipinöitä on ilmassa ja juhlavuoden toimintaa on viritelty. Yhdistyksen maaliskuuksi
suunniteltu 10- vuotisjuhla jouduttiin siirtämään
ja uusi päivämäärä on 14.9.2021.
Digitaalisesti toiminut yhdistyksen hallitus on
uskaltautunut järjestämään ulkoilma- tapahtumia. Ensimmäisenä toteutuu ”Miten Suomesta
tuli Suomi” kävelykierros Hietaniemen hautausmaalla. Kovasti odotettu ulkoilupäivä on niin
ikään ”plakkarissa”. Molemmat kuluvan kuun
aikana ja osallistujia rajoitusten sallimat määrät.
Sauvakävely- ja keilakerho ovat jo jonkin aikaa
toimineet. Muu monipuolinen kerhotoiminta
käynnistyy Palvelukeskuksen tilojen avauduttua.
Kesäksikin saatiin varattua ohjelmaa. Kaksi ryhmää pääsee Ilja Repinin näyttelyyn kesäkuussa
ja heinäkuussa matkaamme Laukon kartanoon
Waltteri Torikan konserttiin.

Ann-Christin Lintula
Hembygdsfadder och Mellersta Esbos kandidat
Kotiseutukummi ja Keski-Espoon ehdokas

Kulttuurinälkäisiä hemmotellaan rajoitusten
niin salliessa syykaudella. Musiikkia ja teatteria
on tarjolla. ”Hitler ja Blondi” Kansallisteatterissa, ”Legendojen ilta” Savoy-teatterissa, ”Kiviä
taskussa” Studio Pasilassa ja ”Turvamies” Areena
teatterissa ovat listalla ja osallistujalistat täynnä.
Matkoja ja retkiäkin on tulossa, toki rajoitusten sallimassa mittakaavassa. Ainakin ”puutarhamatka” Naantaliin ja lähiseudulle sekä retki
Maatalousmuseo Sarkaan ja Alpo Jaakolan patsaspuistoon.
Yhdistyksen viikkotapaamisten (joka toinen
tiistai) ohjelmat ja esitelmöitsijät on sovittu. Ohjelmassa on mm. ”Maatalouspitäjästä kasvavaksi
kaupungiksi”, ”Viisi valssia venäläiseen tapaan”,
”Sähköiset terveyspalvelut” ja ”Ikäteknologia”.
Eikä unohdeta yhteistä syntymäpäiväjuhlaa pyöreitä ja puolipyöreitä vuosia täyttäneille eikä
joulujuhlaa.
Tätä kaikkea on luvassa, mikäli koronatilanne
niin sallii. Sitä koko jäsenistömme odottaa kaikkien kansalaisten tavoin.
Toiminnastamme löytyy tarkempaa tietoa
osoitteessa: www.espoo.senioriyhdistys.fi

621

642
www.ninasiivola.fi

Vi måste betona bostadsbyggandet så att det finns
lämpliga bostäder för olika behov och närhet till
grönområden. Gamla kulturlandskap måste sparas.

ESBO/ESPOO

Trapesan kuulumisia
Trapesassa on aloitettu Turvassa-hanke, joka työskentelee lasten seksuaalisen
hyväksikäytön lopettamiseksi. Hanketta koskevat Katja Ikosen ja Margarita
Geroukin artikkelit voit lukea kokonaisuudessaan Keski-Espoo -seuran kotisivuilta www.keskiespooseura.fi.
Trapesassa aloitettiin myös mielen hyvinvointia tukeva Mielenportti-hanke.
Sen vetäjänä toimii uusi työntekijä neuropsykologi Clara Vázquez.

  
  
  

Turvassa-hanke suojelee
lapsia seksuaaliselta
hyväksikäytöltä

  

Katja Ikonen, järjestöpäällikkö
Filoksenia ry / Trapesa
Turvassa on Filoksenia ry:n / Trapesan vuonna 2021 toteuttama hanke,
joka työskentelee lasten seksuaalisen hyväksikäytön lopettamiseksi
ja itsemääräämisoikeutta koskevan
tiedon lisäämiseksi. Hankkeen tee-

Viihtyisä ja vehreä
kaupunkisuunnittelu
Elinvoimainen
elinkeinoelämä ja
vastuullinen ja tarkka
talouden hoito

Minua kiinnostaa kotiseutuasiat ja alueen rakentaminen.

Ilmoituksen on maksanut ehdokas itse.

PIDETÄÄN ESPOO
VETOVOIMAISENA
Lasten ja nuorten
hyvinvointi ja koulutus

Jag sätter fokus på hembygdsfrågor och byggande.

Meillä pitää olla riittävästi pientaloalueita,
joissa on mahdollisuus virkistäytymiseen lähiluonnossa.
Jokaiselle pitää löytyä sopiva asunto viheralueiden
tuntumassa. Vanhat kulttuurimaisemat tulee säilyttää.

NINA
SIIVOLA

Mainoksen on maksanut ehdokas itse

Teksti: Tuula Nordström, puheenjohtaja
Keski-Espoon Seniorit
Kuva: Teuvo Siivonen

moja ovat oikeus omaan kehoon,
psyykkinen ja fyysinen tasavertaisuus, lähisuhdeväkivalta ja tyttöjen
ympärileikkaus. Hanketta rahoittaa
Työ- ja elinkeinoministeriö. Keväällä
2021 hankkeessa työn painopisteenä
on lasten hyväksikäytön ennaltaehkäiseminen.
Hanke tarjoaa varhaiskasvattajille ja
alakoulun opettajille toimivan seksuaalikasvatusmenetelmän ja opetusmateriaalin, jonka avulla keskustella aiheesta lasten ja heidän vanhempiensa
kanssa. Leiki Frixoksen kanssa -materiaali on suunnattu 5-8 -vuotiaille lap-

sille. Seksuaaliterveyden maailmanjärjestö (WAS) palkitsi opetusmateriaalin
vuonna 2019. Espoon sivistystoimi on
lähtenyt mukaan tukemaan hanketta,
ja Turvassa-hanke toteuttaakin vuonna 2021 Espoon päiväkodeissa ja alaasteilla pilotin materiaalin käyttöön.

Lapset oppivat
turvataitoja Frixos-siilin
kanssa
Frixos-materiaalin taustalla on
kreikkalainen AXEPT-kansalaisjärjestö, joka työskentelee seksuaaliterveyden edistämiseksi ja lasten suojelemiseksi seksuaaliselta hyväksikäytöltä.
Kreikkalainen opettaja, kasvatustieteen tohtori ja tutkija Margarita Gerouki työryhmineen on suunnitellut
seksuaalikasvatusmateriaalin 5-8 -vuotiaille lapsille. Materiaali on käytössä
Rethymnonissa, Kreikassa.
Turvassa-hanke julkaisee materiaalin suomen kielellä nimellä Leiki
Frixoksen kanssa. Frixos käsittelee
varhaiskouluikäisille lapsille seksuaalikasvatukseen ja seksuaalisen hyväksikäytön ehkäisyyn liittyviä aiheita ja
näkökulmia. Siinä Frixos-siili lähettää
lapsille kirjeitä, joiden sisältöä lapset
pohtivat opettajan johdolla.

On aikuisten tehtävä
suojella lapsia
Lasten on tärkeää oppia ymmärtämään, että kenelläkään, ei edes lähei-

sellä ihmisellä - sillä hyväksikäyttäjä
on tutkitusti useimmiten läheinen ihminen – ei ole oikeutta seksuaaliseen
kanssakäymiseen heidän kanssaan.
Siksi lapsia ja nuoria on tärkeää opettaa tunnistamaan vastaan tulevat tilanteet niin reaali- kuin virtuaalimaailmassakin. Seksuaalinen hyväksikäyttö
ei ole milloinkaan lapsen syy. On aikuisen tehtävä suojella lasta.
Turvassa-hankkeesta: https://www.
trapesa.com/toiminta/turvassa/
AXEPT-järjestöstä:
http://frixos.
axept.gr/

The importance
of having a safe
space to talk
Text: Clara Vázquez
My name is Clara, I am from Spain,
living in Finland for 5 years with my
family. After finalizing my internship
during the integration course that I
was studying for 9 months, I started
to work for Mielen portti as an expert in family and psychosocial work
development.
During the current world situation
that we all are living in due Covid-19,
I have seen in my counseling sessions
many people with some common
needs: the need to talk, the need to
express themselves, the need to be
heard.
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KAUKLAHTI

VASTUULLISTA PÄÄTÖKSENTEKOA
Ehdolla kokemusta ja osaamista Espoon valtuustoon.

ASIAKKAANA KÄYTÖSSÄSI
460

459

PERTTI JÄRVENPÄÄ

KAARINA JÄRVENPÄÄ

FM, järjestöaktiivi,
puheenjohtaja

Talovisio

473

Yleislääketieteen erikoislääkäri,
kaupunginvaltuutettu

ANTERO LAUKKANEN
Kansanedustaja,
kaupunginhallituksen jäsen

ennakoivaan kiinteistönpitoon
sähköiseen asukasviestintään
ASIAKKAANA
KÄYTÖSSÄSI

ESPOO
kuntavaalit
13.6.2021

Talovisio

ennakoivaan kiinteistönpitoonARVOSI sähköiseen
MUKAISTA asukasviestintään
ISÄNNÖINTIÄ.

EHDOLLA
ESPOOSSA

482

SARI
MÄKI

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

Last year was a difficult year for
many of us, but in many multicultural families who are living in Finland,
I have realized some added problems:
anxiety and depression due to having
their family of origin away in times of
a world pandemic, and the feeling of
impotence and guilt because of not
being able to be there for them. This
is one of the reasons why in some cases, they don’t feel like they have the
right to express themselves or speak
about their own concern with their
own families.
“If I can go out with my children,
if I can go to work, if I can send my
children to school, if we are healthy
and the number of deaths is lower here in Finland than in my home country,... how can I complain?”
Some of the multicultural families
that I am working with have taken
the role of the listener, the helper, during a conversation with their families
who are living difficult situations in
their home country. They don’t really
feel the right to express themselves if
they believe that their situation here
in Finland is better than in their home
country.
And here comes our objectives in
Mielenportti´s team: give a safe space to people in need to talk, to share
feelings, to be heard, decrease the
feeling of loneliness and empower
themselves so that they feel with the
right to express their worries, fears,
sadness developing a healthy relationship with themselves.

Seuraava
lehti
ilmestyy
12.9. 2021

sari.maki.3

In our team, mental wellbeing is a
priority, and give space to people to
feel free to talk and get help if is needed is essential. This is the reason why
in our groups we discuss and learn
about our needs, about how to take
care of ourselves in an individual way,
we help them to increase the awareness about what they want and they
wish, about their emotions and how
to manage them, focusing on how to
develop healthy and full parenthood
and motherhood. We also come up
with difficult topics like bullying and
how to empower our children, how
to develop respectful communication
in the family and much, much more.
Conscious parenting has been popular group this spring. We have had
different workshops where our goal
is to improve mental and emotional
wellbeing. We also are creating a
group of volunteers, people that
want to be active in society. And you
are all very welcome to our Trapesa
Virtual Café, every Wednesday at 12,
and to our support groups facilitated
by my colleague Irina Preis. Individual
counseling can also be arranged if is
needed.
If you are in need of our services or
you know someone who might need
it, or if you want to be a member of
our wonderful team of volunteers you
can find us on our website, call our
team, visit our Facebook Page or write
an email.
For more information, contact Clara Vázquez, tel. 040 729 5355, clara.
vazquez@trapesa.com.

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

ANTTI
AARNIO
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Nostetaan Espoon keskus A-luokkaan!

Keeping children and young
people safe from sexual abuse
Text: Margarita Gerouki
The phenomenon of child sexual
abuse is cause for worry all over the
world. Finland is not immune from it
either. Finnish data indicate that nearly 1800 child sexual abuse cases were
investigated by the police in 2019, an

increase of 31% from the previous
year. Even if not all the investigations
resulted in a conviction, we know that
for every reported child abuse case
many more will never be discovered
and addressed. At the same time, data
s. 14

Katso www.anttiaarnio.fi ja äänestä Kuntavaaleissa!

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

Espoon
arkeologisen puiston
suunnitelmat
valmistuvat kesällä 2021
Teksti: Pirkko Sillanpää

Kartta: Espoon kaupunkitekniikan keskus, Aineisto 16.3.2021.
Espoon kaupunkitekniikan keskuksessa laaditaan puistosuunnitelmaa alueelle, joka kattaa Vanha-Mankbyn ja Finnsbergetin muinaismuistoalueen, Finnsinmäen puiston ja pysäköintialueen. Koko suunnittelualue on 78 hehtaarin kokoinen, josta kylätontti kattaa noin hehtaarin kokoisen alueen. Keskiaikainen
kylä ja vanhat pellot ovat sijainneet arviolta 65 x 175 metrin kokoisella alueella.
Espoon Mankby oli suurehko keskiaikainen kahdeksan talon kylä, jonka
asukkaat joutuivat vuonna 1556 väistymään kylän maille perustetun Espoon
kuninkaankartanon tieltä. Kylä autioitui kokonaan 1500-luvun jälkipuolella ja
jopa tonttimaan sijainti unohtui vuosisatojen kuluessa. Se löytyi uudelleen vasta
Espoonkartanon alueen arkeologisessa inventoinnissa 2004. Espoon 550-vuotisjuhlavuoden kunniaksi Mankbyssä järjestettiin laajat tutkimuskaivaukset
kesällä 2008. Ne liittyivät Espoon kaupunginmuseon juhlavuoden näyttelyyn.
Alueella on suoritettu tämän jälkeen arkeologisia kaivauksia useana kesänä
ja siellä järjestetty myös kursseja sekä opastuksia.
Kylätontti on osoittautunut poikkeuksellisen hyvin säilyneeksi muinaisjäännösalueeksi. Sieltä paljastui mm. 17 rakennuksen uuni, kivijalkaa tai lattiakiveystä, joiden välissä sijaitsevilla tasanteilla on todennäköisesti sijainnut useita
muita rakennuksia. Alueelta on löydetty runsaasti myös esineistöä.

Puistosuunnitteluun liittyvä tutkimus kesällä 2021
Ensimmäisiä puistosuunnitteluvaihetta varten tarvittavia tutkimuksia tehdään tänä kesänä muun muassa maatutkauksella ja tarvittaessa maahan kajoten avaamalla koealueita. Siihen liittyen Muuritutkimus Ky tekee tarkkuuskeilauksen kylän alueesta. Tarkoitus on yhdistää maasta keilaten saatu aineisto
Espoon ilmasta keilattuun aineistoon, ja muodostaa siitä 3D-maastomalli. ARKE tekee myös toukokuussa maatutkauksen valituilta alueilta, jotta voidaan
varmistaa, että tulevien polkujen paikalla ei ole maanalaisia rakenteita. Jos
niitä löytyy, siirretään polkujen linjat. Kesän loppupuolella ARKE suorittaa
tarkkuusinventoinnin/koetutkimuksen polkulinjojen kohdalla. Päämäärä on
sama kuin maatutkauksella. Konsultti laatii lopullisen version puistosuunnitelmasta tutkimusten tulosten valmistuttua syyspuolella, jonka jälkeen se menee
lautakunnalle hyväksyttäväksi.
Alueelle ei ole suotavaa tulla tutkimusten aikana. Laserkeilaus etenkin voi
hankaloitua, jos alueella on ihmisiä, jotka saattavat kompastella lasersäteen
tielle, jolloin mittaus täytyy uusia. Alueelle ei myöskään tällä hetkellä johda
yleisiä polkuja, vaan ainut saapumistie on yksityisten pihojen kautta. Tilanne
muuttuu, kun saadaan ensimmäiset tulopolut rakennettua. Mankbyn alueelle
ei ole tänä kesänä myöskään suunniteltu opastettuja kierroksia.
Lähteet:
Haastattelu toukokuu 2021, Intendentti Tryggve Gestrin,
Espoon kaupunginmuseo.
Espoon kaupunkitekniikan keskus, Aineisto 16.3.2021.
ESPOO, ESPOONKARTANO, MANKBYN KYLÄTONTTI
KAIVAUSKERTOMUS 2008
Kulttuurien tutkimuksen laitos, Arkeologia, Helsingin yliopisto.
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show that eight out of ten times a child can be a victim of repeated sexual
abuse.
Sexual abuse is traumatic for the victims and their families. Families very
often feel vulnerable, exposed, and guilty. Children and young people might
suffer from depression and low self-esteem, face problems at school or in
typical social encounters. They might have flashbacks or intrusive thoughts
or suffer from nightmares and panic attacks. Many sexually abused young
people engage in self-harm practices. Finally, it is not uncommon that the
victims blame themselves for what had happened to them, as a result of their
grooming experience.
Nowadays a great number of sexual abuse cases of children and young
people have started from online encounters. Only recently (August 2019) the
Espoo city authorities had to address the case of a single man who contacted
52 girls through social media, aiming to sexually exploit and abuse them. For
sure, the Internet has not created the child abuse phenomenon. Nevertheless,
it provides a widely accessible communication platform for sex offenders to
make contact with their victims. In the online world, it is easy for a predator
to be anonymous or to adopt a decisive profile, to manipulate young people.
In addition, the predator online can reach a great number of potential victims
simultaneously.
When contacting a child online an offender’s objective might be to meet
them face to face to abuse them. However, many offenders abuse children
without meeting them, by persuading or forcing them into producing and
sharing sexual images or videos. They might also succeed in engaging them
in sexual activity on webcams or live streams, acts that could be recorded and
shared with others for fun or money.
However, the most important element while discussing with children and
young people about sexual abuse is to emphasize that no matter what, sexual
abuse is never their fault. Moreover, there are individuals and institutions that
can protect them when in danger. Of the 52 abused girls in the case of Espoo,
only one reported the inappropriate contact. This is an astonishing finding
which should be seriously taken into consideration.
Children and young people will often be involved in risky situations. Taking
risks is part of growing up and it has always been. However, at the same time
as parents and educators, we need to find ways to support them and keep
them as safe as possible, throughout this developmental journey. Our response
should come through education. That is, through the systematic, organized,
and scientifically documented implementation of Sex Education programs.
The purpose of Sex Education is to promote sexual health. For sure, this is

Tutustu kuntavaaliohjelmaamme ja toimintaamme www.espoondemarit.ﬁ
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an endeavor that requires patience, perseverance, vision,
and faith.
Margarita Gerouki is a sexuality educator, author, and
postdoctoral researcher at

the University of Jyväskylä.
She lives in Helsinki with her
Finnish-Greek family. Her son
attends “Etelä Tapiola IB Lukio” in Espoo. She participates in the “Turvassa” project,
organized by Filoksenia ry/
Trapesa (https://www.trape-

6. ASUMISEN HINTA JA MONIPUOLISUUS
7. KAIKKIEN OSALLISMAHDOLLISUUDET
8. KULTTUURI JA LIIKUNTAPALVELUT
9. ESTEETTÖMYYS
10. LÄHIPALVELUT

sa.com/toiminta/turvassa/).
The goal of the “Turvassa” project is to enhance,
through educational interventions, those factors that
will contribute to the prevention of child sexual abuse.   
www.margaritagerouki.net
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Urkuyö & Aaria festivaali 3.6.–28.8.2021
Urkuyö ja Aaria -festivaalin tunnelmalliset
Ainutlaatuinen yökonserttifestivaali Urkuyö
ja Aaria tarjoaa monipuolista klassista musiik- kesäiltojen konsertit järjestetään kesäkuussa
kia koko kesän torstai-iltaisin Espoon keski- ainoastaan striimattuina. Kokoontumisrajoiaikaisessa kivikirkossa. Historiallinen miljöö tusten vuoksi Espoon tuomiokirkkoon ei oteta
Espoonjoen varressa ja kesäiset myöhäisillat kesäkuussa yleisöä lainkaan.
Striimikonsertit
esitetään
Keikalla.filuovat tunnelmaa korkeatasoisille konserteille, joissa esiintyy Suomen eturivin taiteilijoi- alustalla ja liput striimattuihin konsertta. Festivaalin taiteellisena johtajana vuonna teihin ovat myynnissä hintaan 10 € + toi2021 toimii pianisti ja kapellimestari Erkki mitusmaksu 1 € Lippu.fi verkkokaupassa.
Korhonen. Vuoden 2021 festivaalin kruunaa Juhannusiltamat ovat vapaasti katsottavissa
Fidelio-ooppera elokuussa Espoon kulttuuri- festivaalin Youtube-kanavalla.
keskuksessa.
KESÄYÖN SÄVELSÄIHKETHeinä- ja elokuussa konserKesäkuu,
TÄ
tit järjestetään paikan päällä
striimatut konsertit Marika Hölttä, koloratuuri- Espoon tuomiokirkossa kosopraano
ronarajoitusten
puitteissa.
TO 3.6. klo 21
Henri Uusitalo, basso
Tarkemmista loppukesän järAVAJAISKONSERTTI:
Erkki Korhonen, piano
jestelyistä tiedotetaan myöSUVI-ILLAN KLASSIKOT
TO 25.6. klo 21
hemmin.
Waltteri Torikka, baritoni
JUHANNUSILTAMAT
Tiedot ohjelmasta löytyy
Barbora Hilpo, alttoviulu Striimikonsertti Urkuyö ja Aa- osoitteesta:
Marko
Hilpo,
piano rian Youtube-kanavalla
info(at)urkuyofestival.fi
TO 10.6. klo 21
Maksuton
www.urkuyofestival.fi
MATVEJEFF & KATAJALA &
Keskikesän yhteislauluilTAPIOLA SINFONIETTA
lassa pääroolissa on yleisö!
Tuomas Katajala, tenori
laulamme tuttuja säveliä yhTapiola Sinfonietta
dessä sopraano Piia Rytkösen
Ville Matvejeff, kapellija tenori Veli-Pekka Varpulan
mestari
kanssa. Pianon ääressä on Erkki Korhonen.
TO 17.6. klo 21

Kirsi Jakobsson Sanna Halonen•
Camilla Schröder Minna Hokkanen
Suuhygienisti: Julia Vuorensola






Esbo hembygdsförening tiedottaa:

Historien om Sommaröarna, ett bokprojekt Suvisaariston historia, kirjahanke
Läs mera här:
Lue lisää täältä:
https://www.facebook.com/lagstadinkotiseututalo

Hannu Heikkinen
Keskiespoolainen insinööri, pienyrittäjä

679
Maksaja: Hannu Heikkinen

- SENIOREILLE ARVOKAS VANHUUS
- KESTÄVÄ KEHITYS
- TUEN SAANTI VARHAISESSA VAIHEESSA
- VASTUULLINEN JA AVOIN TALOUDENHOITO
- ESPOOSTA YRITYSMYÖNTEISIN KAUPUNKI

ESPOON VALTUUSTOON
Maltillinen
kuntavero
Sujuva liikenne
Hyvät palvelut

Kokoomus
www.hannuheikkinen.fi
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OMA LÄÄKÄRISI ESPOONTORI
ON NYT TERVEYSKESKUS
MEHILÄINEN ESPOONTORI
Mehiläisen Oma Lääkärisi -asemat ovat jatkossa entistä tiiviimpi osa terveyspalveluitamme Terveyskeskus Mehiläinen -nimen alla. Muutos ei vaikuta
palveluun ja huolehdimme terveydestäsi tuttuun tapaan.
Monipuoliset palvelumme osana julkista terveysasemaverkostoa
Toimintamme perustuu asiakaslähtöisyyteen. Osaava ja kokenut henkilökuntamme on tukenasi ja aloitamme asiasi ratkaisun heti ensimmäisestä
yhteydenotosta. Espoolaisena voit listautua asiakkaaksemme soittamalla
Espoon kaupungin palvelusetelinumeroon 09 816 34550 (ti ja to 7–16).
Meiltä saat samat palvelut kuin kunnallisella terveysasemalla, samoilla
asiakasmaksuilla. Pääset lääkäriin alle viikossa myös kiireettömissä
asioissa ja asioit maksutta Terveyskeskus Mehiläisen Digiklinikalla 24/7,
vuoden jokaisena päivänä.
Digiklinikalla asiantuntijamme vastaa sinulle muutamassa minuutissa ja
auttaa terveyteesi liittyvissä asioissa, kuten virtsatieinfektio, ihottuma,
reseptin uusinta tai muu huoli terveydestä.
Asiakastyytyväisyytemme on huippuluokkaa
Terveyskeskus Mehiläisen NPS
*1/2021–5/2021
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50
erinomainen

Terveyskeskus Mehiläinen Espoontori
Kamreerintie 7, Espoo. Puh 09 855 4303.

AJANVARAUS
JA NEUVONTA:
100

puh. 09 855 4303

