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Yhdistykset saivat toimintatiloja Espoon keskuksessa s.10

OLIIVIPUU

Lähde kartanoretkelle Mustioon 23.9.2017

La 16.9.
klo 15.00

Keski-Espoo-seura järjestää retken, jossa tutustumiskohteina ovat
Mustion linna, Fiskars ja Pohja.
Fiskarsissa omakustanteinen lounas tai kahvi.
Retki lähtee lauantaina 23.9.2017 klo 10.00
Suvelan kappelin luota (Kirsintie 24, 02760 Espoo)
ja päättyy klo 15.00.
Hinta: 20 e jäseniltä ja 30 e muilta. Retki maksetaan käteisellä
bussissa. Bussissa on mahdollisuus ostaa myös seuran uusin kirja.
Ilmoittautumiset 17.9.2017 mennessä
Pirkko Sillanpäälle puh. 050-3648148.
Tervetuloa!

Kannukino
Suomen tarina elokuvan kerto-

OHJELMISTO 14.–30.9.2017

mana -sarja tuo valkokankaalle
itsenäisen Suomen tärkeitä
ja kiinnostavia tapahtumia ja

To 14.9. klo 18.30
DUNKIRK

Ke 20.9. klo 18.30
LUMOTUT

Keski-Espoo -seura pitää sääntömääräisen

La 16.9. klo 13.00
MILO – KUUN
VARTIJA

To 21.9. klo 14.30
RAKKAUDELLA,
BÉATRICE

To 5.10. klo 17.30
TÄÄLTÄ TULLAAN, ELÄMÄ!

SYYSKOKOUKSEN

La 16.9. klo 15.00
OLIIVIPUU

To 28.9. klo 18.30
IKITIE

maanantaina 20.11. 2017 klo 18.00
osoite: Entressen kirjasto, Sininen huone, Siltakatu 11,
02770 Espoo
Kokouksen alussa käsitellään ajankohtaisia asioita.
Kokouksessa käsitellään syyskokoukselle kuuluvat sääntömääräiset asiat: seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja
talousarvio, jäsenmaksun suuruus sekä valitaan johtokunnan
puheenjohtaja ja jäsenet erovuoroisten tilalle.

La 16.9. klo 17.00
KAIKEN SE
KESTÄÄ
Esityksessä
vieraana ohjaaja
Visa Koiso-Kanttila.

La 30.9. klo 13.00
BIGFOOT ISOJALAN POIKA

La 4.11. klo 18.00
TÄHTITAIVAS TALON YLLÄ
Elokuva nähdään Sid Hillen
yhtyeen säestämänä. Liput alk.
10 € Lippupiste, 10 € ovelta.

Kahvitarjoilu!
Tervetuloa
Keski-Espoo -seuran johtokunta

La 30.9. klo 15.15
NAPAPIIRIN
SANKARIT 3

ilmiöitä eri vuosikymmeniltä.

Esityksessä tekijävieras. Vapaa pääsy.

To 23.11. klo 18.30
LAURI MÄNTYVAARAN
TUUHEET RIPSET
Esityksessä tekijävieras. Vapaa pääsy.

Liput:

Yhteystiedot:

Lauantaisarjan klo 13 näytöksiin alkaen
6 € Lippupiste, 6 € ovelta, muut elokuvat alkaen 7 € Lippupiste, 7 € ovelta.
Lipunmyynti aukeaa 1 h ennen
päivän ensimmäistä näytöstä.

kannusali@espoo.fi, p. 043 8259 307 (esitysten
yhteydessä), p. 050 5356 119 (arkisin klo 9–16)
Kannusillankatu 4, Espoon keskus | www.kannukino.
fi
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Päätoimittajan terveiset

Keski-Espoo -seuran kuulumiset

Keski-Espoo
juhlavuonna 2017

Keski-Espoo -seuran
kuulumisia

Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlaa on vietetty
kuluvana vuonna Espoossa monin eri tavoin. Esimerkiksi elokuun viimeisenä viikonvaihteena kolmipäiväinen
Espoo-päivä tarjosi eri puolilla Espoota runsaasti ohjelmaa. Espoon Tuomiokirkossa järjestettävä Urkuyö ja
Aaria -kesätapahtuma toteutti juhlavuoden kunniaksi
laajan ja tasokkaan ohjelman. Vuoden 2017 ohjelmassa
näkyivät Suomen historian suuret juhlavuodet.
Espoon keskus oli 100 vuotta sitten vielä maaseutua, kirkonkylä kantatiloineen. Suuri uutuus oli pitäjää
halkova vuonna 1903 valmistunut Karjaalle saakka rakennettu rautatie, joka
antoi myös sysäyksen Espoon kehitykselle. Espoon aseman suunnitteli arkkitehti
Bruno Granholm tyyppipiirustusten mukaisesti vuonna 1903. Aseman lähellä
on vielä säilynyt koristeellinen makasiini. Espoon kaupunki osti rakennukset
vuonna 2008. Rakennuksissa on ollut monenlaista toimintaa viime vuosina.
Asema ja makasiini ovat arvokkaita kohteita Espoon historiassa ja niiden säilyminen olisi ensiarvoisen tärkeää. Asemarakennusta maalataan parhaillaan
ja toivottavasti aseman yhteyteen kuuluva makasiini myös maalataan ja katto
korjataan.
Suviniityn rakentaminen Espoon keskuksessa on edistynyt kesän aikana ja
pysäköintitalo on valmistumaisillaan. Siinä olevan väestösuojan tiloja tullaan
käyttämään harrastustiloina. Suviniityn alueelle nousee lähivuosina kerrostaloasuntoja noin 450 asukkaalle. Alueesta kehittyy korkeatasoinen ja omaleimainen asuinalue aseman ja liikekeskuksen läheisyydessä.
Keski-Espoon alueella on meneillään useita kaavahankkeita, joita käsitellään
lehdessä omana kokonaisuutena. Kaavahankkeisiin kuuluu myös maisemallisesti merkittävä Jokisilta, jossa Espoonjoen varteen on suunnitteilla asuinalue. Tuomarilassa aseman lähellä on myös meneillään maisemaa muuttavia
rakennushankkeita. Suvelassa Kirstinharjussa on tehty kuluvana vuonna jo
asukkaitakin rasittava suuri parannustyö, johon kuuluu mm. kaukolämpöputkien uusiminen.
Keski-Espoon alueella on aloitettu kaksi tienparannushanketta, Turunväylän
kunnostus Kirkkojärven kohdalla ja Espoonväylän laajentaminen Mikkelässä.
Keski-Espoo – seura on myös tuottanut juhlavuoden kunniaksi uuden historiikin ”Keski-Espoo 45 vuotta osana kaupunkia”. Kirjaa on edelleen saatavana
lehden mainoksessa mainituissa myyntipisteissä.

Kesän jälkeen seuran toiminta on alkanut jälleen vilkkaasti. Seura järjestää
mm. kartanoretken Mustioon ja Fiskarsiin syyskuun lopulla. Lokakuussa alkaa viidennen kerran viisi luentoa sisältävä luentosarja Entressessä. Luennot
liittyvät Espoon ja etenkin Espoon keskuksen historiaan ja tämänhetkiseen
kehitykseen.
Keski-Espoo – seurassa käsitellään meneillään olevia rakennus- sekä kaavoitushankkeita ja tarvittaessa otetaan kantaa Keski-Espoon aluetta koskeviin
hankkeisiin.
Keski-Espoo -seura tekee yhteistyötä alueella toimivien eri yhdistysten kanssa. Alueen tilakysymykset tulevat olemaan tulevaisuudessa yhteinen haaste
Kansallisten senioreiden ja Asukasfoorumin kanssa.
Seura kerää edelleen uusia julkaisuja varten muistitietoa alueen asukkailta
ja Keski-Espoon historiaan liittyviä valokuvia. Henkilöt, jotka haluavat antaa
haastattelun tai valokuvia voivat ottaa yhteyttä Keski-Espoo – seuran johtokunnan jäseniin, joiden yhteystiedot ovat tämän sivun alaosassa. Keski-Espoo
-seurassa suunnitellaan Keski-Espoon historiaa esittelevää planssinäyttelyä, jota
voitaisiin kierrättää eri kohteissa Keski-Espoon alueella.
Tilakysymys eli toimintatilan puuttuminen vaikeuttaa ja supistaa seuran
toimintaa. Arkistoaineisto on usean seuran jäsenen hallussa ja kokouksia joudutaan pitämään milloin missäkin. Keski-Espoo – seuran on hankala järjestää
tapahtumia kouluissa, koska alueen koulut on suljettu viikonloppuisin.
Keski-Espoo – seura pitää sääntömääräisen syyskokouksen marraskuussa,
josta ilmoitus tämän lehden etusivulla. Kokouksessa valitaan seuran johtokunnan jäsenet. Tule mukaan seuran toimintaan ja vaikuttamaan asuinalueesi
toimintaan.
Reipasta syksyä Kaikille
Keski-Espoo – seuran johtokunta

Keski-Espoo -seuran Luentosarja
Keski-Espoo -seura järjestää luentosarjan Entressen kirjaston
Sinisessä huoneessa, Siltakatu 11, 02770 Espoo.
Luennot pidetään tiistaisin klo 18-19
Ohjelma, syyskausi 2017

Hyvää juhlavuoden jatkoa
Pirkko Sillanpää
Päätoimittaja

10.10. Espoon kapearaiteinen rautatie ja ryssänhakkuut Espoon keskuksessa ja Pohjois-Espoossa 1900-luvun alkupuolella. Seija Lohikoski.
17.10. Espoolaisia kartanoita. Erityisasiantuntija Pirkko Sillanpää, Espoon
kaupunginmuseo. Espoon kaupunki.
24.10. Espoon terveyslähteen merkityksestä Keski-Espoossa 1800-luvulla.
Erityisasiantuntija Pirkko Sillanpää, Espoon kaupunginmuseo. Espoon
kaupunki
7.11. Uudistuva Espoon keskus. Espoon keskuksen kehittämisprojektin
projektijohtaja Mikko Kivinen, Tekninen ja ympäristötoimi. Espoon kaupunki
14.11. Monikulttuurisuus Keski-Espoossa. Yhdyskuntasuunnittelun
lehtori Kaisa Kilpeläinen. Metropolia Ammattikorkeakoulu
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Vauhtia Espoon keskuksen
kehittämiseen:
Kaupungintalon kohtalosta
päätetään tänä syksynä

Tuomarilantie 19
02760 ESPOO
puhelin (09) 859 881

Osaavaa
isännöintiä
Espoon
keskuksessa
ja sen lähialueilla
vuodesta 1971
• Huolto- ja
korjaustyöt
• Siivous
• Ulkoalueiden hoito

Skipa Kiinteistöpalvelut Oy
-se tuttu ja paikallinen

Kuva: Peter Vihra, Kaupungintalo

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

Teksti: Inka Hopsu,  
Vihreän valtuustoryhmän pj, Kaupunginkallio

Uusittu palvelukonsepti ja hyvä toimialueen ja sen rakennuskannan tuntemus antavat tukevan selkänojan tarjota nykyaikaista ja laadukasta palvelua
kustannustehokkaasti.

Erimielisyydet kaupugintalon kohtalosta ovat hidastaneet koko Espoon keskuksen kehittämistä. Nyt asia on viimein
liikahtamassa eteenpäin, kun valtuusto
saa tänä syksynä käsiteltäväkseen virastokeskusta ja kaupungintaloa koskevat
vaihtoehdot.
Virastokeskuksen asemakaavamuutoksen hyväksymisen yhteydessä valtuusto päätti, että kaupungintalotontin
käytöstä valmistellaan kolme vaihtoehtoa: Kaupungintalon purku ja uuden
rakentaminen, kaupungintalon peruskorjaus (suojeltuna tai ilman suojelua)
sekä tontin käyttö muuhun tarkoitukseen. Tuon päätöksen jälkeen kaava on
ELY-keskuksen valituksesta huolimatta saanut lainvoiman ilman kaupungintalon suojelumerkintää.
Virastokeskuksen alueelle tarvitaan lisää asuntoja Espoon keskuksen elävöittämiseksi. Palvelujen ja joukkoliikenteen kannalta sijainti on mainio. Kodikasta
tunnelmaa tarvitaan toki aimo annos lisää. Uusien asuntojen määrä alueella
riippuu siitä miten kaupungin työtilojen käyttöä tehostetaan tai sijoitetaan
osittain muualle Espooseen jo olemassa oleviin toimistotiloihin, jolloin tilaa
vapautuu asumiselle.
Kaupungin hallinnollista henkilökuntaa (n.1700 hlöä) ja palveluja on tällä hetkellä Espoon keskuksessa hajallaan 11 eri osoitteessa. Tavoitteena on
tiivistää hallinnon käyttämät tilat jopa puoleen nykyisestä ja keskittää toimipisteet 2-4 osoitteeseen. Näin saataisiin merkittävästi vähennettyä nykyisiä
käyttökustannuksia.
Vaihtoehtoiset esitykset keskuksen kehittämisestä olivat esillä kaupunginhallituksen 5.6.2017 kokouksessa, jossa asia jätettiin pöydälle odottamaan
uusien valtuustoryhmien näkemyksiä. Kaikki vaihtoehdot pitävät sisällään
kaupungintalon toteuttamisen merkittäväksi osaksi Espoon keskuksen identiteettiä ja kaupunkikuvaa. Sillä peruskorjataanko vanha kaupungintalo vai
rakennetaanko uusi lähes samankokoinen rakennus, ei merkittävästi ole eroa
kaupunkirakenteen tai kustannusten kannalta.
Pidän tärkeänä sitä, että Espoon hallinnollinen keskus jatkossakin säilytetään
Espoon keskuksessa, josta kaupungin juuret kumpuavat. Näin varmistetaan
myös työpaikkojen säilyminen Espoon keskuksessa. Vanhan kaupungintalon
peruskorjausta uudisrakentamisen sijaan puoltavat mielestäni rakennuksen
paikallishistorialliset arvot, vaikkei rakennusta olekaan kaavalla suojeltu.
On tärkeää, että kaikissa vaihtoehdoissa halutaan lisätä ”avoimen Espoon”periaatetta, jossa kahvila- ja kokoontumistiloja olisi helposti tarjolla asukkaiden kohtaamispaikoiksi. Alue olisi näin kutsuva ja aktiivinen myös ilta-aikaan.
Koko virastokeskuksen aluetta on kehitettävä laadukkaaksi, miellyttäväksi ja
turvalliseksi ympäristöksi. Nyt on pidettävä huoli, että Espoon keskuksen kehittäminen vihdoin etenee. Päätöksiä virastokeskuksen kohtalosta tarvitaan,
jotta saamme luotua maan hallituksen suuntaan painetta kaupunkiradan jatkamisen vauhdittamiseksi.

Kun etsit osaavaa ja joustavaa kumppania huolehtimaan kiinteistöstänne
soita (09) 859 881 tai lähetä sähköpostia asiakaspalvelu@skipa.fi,
ja pyydä tarjous.

www.skipa.fi

Kuva: Peter Vihra, Virastokeskus
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Espoon kaupungin hankepäätöksiä
www.espoo.fi/Espoon kaupunki/päätöksenteko/esityslistat ja pöytäkirjat vuodesta 2014

Luonnonsuojelualueiden perustaminen
Espoon keskuspuistoon
Keskuspuiston läntisellä alueella radiomaston länsipuolella. Harmaakallion suojelualue on Keskuspuisto II
osayleiskaavassa lähivirkistysaluetta ja
luonnonsuojelualuetta. Alueen länsiosassa on voimassa Espoon eteläosien
yleiskaava, jossa suojelualue on virkistysaluetta, sekä pieneltä kaistaleelta
asuntorakentamisaluetta. Rajauksen
eteläkulma on Tillinmäen asemkaavassa lähivirkistysaluetta. Alueen halki
kulkee melko uusi ulkoilureitti, jonka
ylläpito huomioidaan rauhoitusmääräyksissä.
Harmaakallion alueella on metsien
monimuotoisuuden kannalta merkittäviä elinympäristöjä, kuten lahopuustoisia kangasmetsiä, puustoisia
soitasekä erityisiä erityisiä rakennepiirteitä kuten lahoja pystypuita,
kookkaita vanhoja lehtipuita, lehtoisuutta ja korpisuutta. Aluerajaukseen
sisältyy Harmaakallion saraneva, joka
on pieni lammesta umpeen kasvanut
suo. Alueella on myös kaksi muuta
suolaikkua, ruohoinen sarakorpi sekä
räme ja muurainkorpi.
Suojelurajauksen länsiosassa on
Hemportin lehtolaakso, joka on pähkinäpensaita kasvava rinnelehto. Nissinmäki on arvioitu linnustoltaan ja
kasvillisuudeltaan merkittäväksi osaalueeksi.
Itse Harmaakallion kallioselänne on
laaja erämainen alue kauniine, karuine
ja männikköisine kallioneen. Kallioalue
on todettu Suomen ympäristökeskuksen
arvokkaiden kallioalueiden selvityksessä
paikallisesti arvokkaaksi.

Rauhoitusmääräykset,
niistä poikkeaminen sekä
hoito- ja käyttösuunnitelma
Kuva: Seppo Holste, Keskuspuisto
Kaupunginhallitus esitti kokouksessaan 14.08.2017 §58 Uudenmaan
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle luonnonsuojelulain 24§:n
mukaisten luonnonsuojelualueiden
perustamista Espoon kaupungin omistamille kolmelle kohteelle Lillträskin
luonnonsuojelualue 13,1 ha, Mössenkärrin luonnonsuojelualue 8,5 ha ja
Harmaakallio-Gråbergetin luonnonsuojelualue 50,8 ha.
Uusilla suojelualueilla Espoo osallistuu valtakunnalliseen Luontolahjani
satavuotiaalle-kampanjaan Suomen
itsenäisyyden 100-vuotisjuhlan kunniaksi.
Valtuusto on käsitellyt 23.1.2017
valtuustoaloitteen suojelualueiden
perustamisesta Espoon keskuspuistoon.
Kaupunginhallitus jätti asian yksimielisesti pöydälle.

Rauhoitettaviksi
esitetyt alueet
Henttaansuo sijaitsee Kuuriniityn ja
Henttaan asuinalueiden välissä
Keskuspuiston itäosassa. Suo on merkitty Keskuspuisto I osayleiskaavassa
luonnonsuojelualueeksi. Suo on
kaunis ja melko luonnontilaisena säilynyt suoalue. Hentmossen on syntynyt
muinaisen merenlahden kurouduttua noin 3000 vuotta sitten järveksi,
joka on alkanut soistua. Vesialue on
kasvanut lopullisesti umpeen vasta
1900-luvulla.
Kasvillisuudessa on runsaasti luhtaisuudesta eli pintavesivaikutuksesta
kertovia lajeja. Merkittävää lisäarvoa
tuo se, että alue muodostaa laajan ja
yhtenäisen, luontoarvoiltaan merkittävän kokonaisuuden Keskuspuiston
muiden suojelualueiden kanssa.

Mössenkärr sijaitsee Keskuspuiston
itäosassa, noin 500 metrin etäisyydellä Sunan asuinalueesta etelään. Suojelualuerajaus sisältää Mössenkärrlammen vesialueen sekä ympäröiviä
metsäalueita, näköalakallion sekä
perinneniityn. Lampi on Keskuspuiston ulkoilureittien rajaama.
Mössenkärr (Vehkalampi on entinen suo, joka on useita vuosikymmeniä sitten padottu lammeksi. Lammen
reunoilla on jäljellä vanhoja niittyalueita. Mössenkärr on maisemallisesti
kaunis kohde ja se on myös tärkeä vesilintujen pesimäpaikka. Merkittävää
lisäarvoa alueen suojelulle tuo kuten
Hentaansuokin, että se muodostaa
laajan ja yhtenäisen luontoarvoiltaan
merkittävän kokonaisuuden muiden
suojelualueiden kanssa.
Harmaakallio sijaitsee Vanttilan, Latokasken ja Tillinmäen välisellä

Alueiden yleiset kieltävät rajoitukset ovat yhtenäiset. Ne kieltävät
rakentamisen, metsänhakkuut, kasvillisuuteen kajoamisen, eläinten pyydystämisen, tulenteon ja telttailun,
massatapahtumat ja kaiken muun,
joka vaikuttaa haitallisesti alueen
luonnonoloihin, maisemaan ja eliölajien säilymiseen.
Alueiden liikkumisrajoitukset ovat
niinikää yhtenevät ja ne kieltävät
liikkumisen moottoriajoneuvoilla kokonaan ja maastopyörillä reitistöjen ja
niille varattujen polkujen ulkopuolella.
Liikkumisrajoitukset kieltävät myös koirien irti pitämisen.
Sallittuja suojelualueilla ovat yleisesti
reitistöjen ylläpito- ja hoitotyöt. Rajoittavista määräyksistä voi poiketa Uudenmaan ympäristökeskuksen luvalla.
Luonnonsuojelualueille voidaan laatia
hoito- ja käyttösuunnitelmat,jotka Uudenmaan ympäristökeskus vahvistaa.
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Centtifest ja Kukkaniitty
aloittivat asukkaiden
ideoiden toteutuksen
Mun Idea-kokeilussa
Espoon Keskuksessa

HUOLTOTARJOUKSET
Kausihuolto ja öljyhuolto ovat tarkoitettu erityisesti
hieman vanhempiin autoihin perushuolloksi, mutta
sopivat myös välihuolloksi uudemmille autoille
normaalien määräaikaishuoltojen välille.

KAUSIHUOLTO 149€

Virpi Lund, lehtori
Laurea – ammattikorkeakoulu

Moottoriöljyn (max. 5l) ja
suodattimen sekä vaihtotyön

ÖLJYHUOLTO 99€
Moottoriöljyn (max. 5l) ja
suodattimen sekä vaihtotyön

Raitisilmansuodattimen ja vaihtotyön
Huoltovalon nollaus
(vm. 2011 ja vanhemmat)
Jarrujen, alustan, valojen ym.
tarkastuksia 23 kohdan verran!

Huoltovalon nollaus
(vm. 2011 ja vanhemmat)
11 kohdan
peruskuntotarkistus

Meiltä uudet renkaat edullisesti!
M
Varastossa olevat kesärenkaat poistomyynnissä erikoishinnoin!
Tee kaupat talvirenkaista nyt ja tuo vanhat pyörät meille. Asennamme
uudet renkaat valmiiksi ja allevaihto kelien salliessa. Näin saat
talvirenkaisiin erikoisalennuksen! Tarjous voimassa 6.10.2017 saakka.

RAHOITUS

Resurs Bank
ja OP rahoitusmahdollisuus!
Centtifestin tekijät, Espoon keskuksen kasvatit
(Undergroundyhdistys)
Espoon Keskus jyrähti kesän jälkeen
käyntiin elokuun helteisenä lauantaina 12.8. iloisten musiikkifestareiden
merkeissä kauniissa kulttuurimaisemassa Lagstadin kentällä. Ensimmäistä kertaa kaikenikäiset musiikin
ystävät pääsivät nauttimaan Espoon
Keskuksen alueen omista pienimuotoisista musiikkifestivaaleista. Pääosin
tapahtumassa esiintyi paikallisia bändejä ja artisteja laidasta laitaan koko
illan ajan, ja näitä festivaaleja aiotaan
järjestää jatkossakin. Myös toinen
idea, Kukkaniitty, on jo käynnissä Smarketin viereisellä nurmialueella, ja
se edellyttää kärsivällisyyttä ja aikaa
toteutuakseen kaikessa loistossaan.
Ideoista Suvelan basaarin ja Move
Greenin toimintaan ehtii hyvin vielä
mukaan niiden toteutuessa pidemmällä aikavälillä.

Centtifest ja
Undergroundyhdistys
Centtifest –idea sijoittui Mun Ideakokeilussa yleisöäänestyksessä toiseksi. Tapahtuman takana on Suomen
Underground –yhdistys, jonka luojina ovat toimineet Aleksi Häkkinen,
Aleksi Kinnula, Tuukka Kekarainen ja
Sami Koistinen. He kertovat olevansa
Espoon kasvatteja ja vieläpä Espoon
Keskuksen kulmilta, joten paikallistietous ja asukkaiden toiveet ovat heille
tuttuja. Centtifestissä toteutuu mainiosti osallistuvan budjetoinnin ajatus
päästä vaikuttamaan yhteisten varojen käyttöön paikallisesti ja toteuttaa
kaikille tarkoitettu ilmainen tapahtu-

ma, joka tuo esiin alueen voimavaroja
ja kasvattaa alueen hyvää mainetta.
Underground -musiikilla tarkoitetaan vähemmän tunnettua, hyvää,
mutta ei vielä näkyvää musiikkia,
jota yhdistys tarjoaa nyt uusille korville. Tällä yhdistyksellä on oma treenikämppänsä, jossa soittajat ja esiintyjät voivat harjoitella ja tavata toisiaan.
Usein toisten artistien kohtaaminen
on hankalaa soittajille ja esiintyjille.
Artistien kartoitus ja heidän asioidensa ajaminen ja esiintymistilaisuuksien
mahdollistaminen ovatkin yhdistyksen
perustehtäviä. Asiasta kiinnostuneet
muusikot, joilla on jo keikkakokemusta voivat ottaa yhteyttä Facebookin
kautta tai suomenug@gmail.com. Underground tarkoittaa yleensä asiaa,
jonka kanssa tavallinen yleisö joutuu
harvoin kosketuksiin, mutta näillä festareilla siihen pääsee käsiksi Espoon
keskuksessa tulevinakin vuosina.

Kukkaniitty
Espoon Keskuksessa
Mun Idea- kokeilun yhdeksi voittajaksi yleisöäänestyksessä valikoitui
Kukkaniityn istutus S-marketin viereiselle nurmialueelle. Kukkaniityn
puuhaaminen alkoi heti tulosten julkistamisen jälkeen kesäkuussa, jolloin
kaupungin koneellisten voimavarojen
avulla saatiin jyrsittyä maaperä istutuksia varten. Jyrsimisen jälkeen pelto tasoitettiin käsityönä haravoilla, ja
pellolta löytyneistä kivistä on rakennettu kesän aikana Suomi100-logo
nurmikolle. Kesän aikana asukkaat

AJANVARAUS 24/7

HELPPO TULLA!

Varaa aika
netissä 24/7:

ah-auto.fi

AH-Auto Oy | Espoontie 8, 02770 Espoo | Avoinna: ma-pe 8.30-16.30
www.ah-auto.fi | asiakaspalvelu@ah-auto.fi | Puh. 09 855 44 99

Kuva: Pirkko Kolu, Kukkaniitty
ovat olleet istuttamassa kehäkukkia
ja krassia ja paikalla on ollut myös
piknik-tarjoilua. Eräs asukas toi alueelle tomaatintaimet toteuttaen näin
omia ideoitaan, joka on ihan sallittua
ja toivottavaa. Asukkaat ja ohikulkijat ovat kiitelleet alueen kauneutta
kohentavia asukkaiden aikaansaannoksia ja iloinneet siitä, että Espoon
Keskuksen kaupunginosassa on nyt
kukkia muiden kaupunginosien tavoin. Varsinainen kukkaniitty-seos
levitetään myöhemmin syksyllä tai
aikaisin ensi keväänä, joten kunnon
kukkaloisto tullaan näkemään sitten
ensi kesänä. Tällä hetkellä kukkaniityn parissa puuhailee 20 innokasta ja
aktiivista asukasta, ja kylvöistä tullaan
ilmoittamaan Pirkko Kolun facebook-

sivuilla ja kirjaston ilmoituskanavien
avulla. Kaikki mukaan!

Suvela Bazar –kylä
-ja kaupunkitapahtuma
Suvelan basaari - Suvela Bazar toteutetaan äitienpäivän aattona lauantaina 12.5.2018. Silloin kaupunkilaiset pääsevät nauttimaan ruokaa
monikulttuurisella ravintola-alueella,
kuuntelemaan konsertteja ja tutustumaan eri järjestäjien toimintapisteisiin ja ohjelmaan, jota on tarjolla
eri-ikäisille. Tapahtumaan voi astella
sisään keskellä Suvelan puistoa, jossa
se muodostaa yhtenäisen alueen eri
keinoin rakennettuna. Teemaksi sopisi vaikkapa yhteisötaide ja -tarinat,
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K-Market Espoon keskus entistä ehompi
Teksti: Pirkko Sillanpää
Kuvat: Peter Vihra

K-Market Espoon keskuksessa tehtiin perusteellisempi remontti kesällä
ja kauppa avasi ovensa elokuun alussa. Kauppiaspariskunta Sara ja Timo
Jääskeläinen aloittivat kauppiasuransa Espoon Suvelassa vuonna 2010 ja
siirtyvät sieltä kauppiaiksi Virastopiha
1:ssä sijaitsevaan K-markettiin vuonna
2014.
K-market sijaitsee aivan rautatieaseman tuntumassa Espoon keskuksessa, jossa on vilkas juna- ja bussiliikenne. Timo kertoi, että he ovat
panostaneet kaupan suunnittelussa
siihen, että kaupassa on helppo löytää tarvitsemansa ja asioiminen on
nopeaa. Ihmisillä on kiire jatkamaan
matkaa. Kauppa aukeaa arkiaamuisin
jo 6.30.
Kauppaa kunnostettiin muuton
yhteydessä vuonna 2014, mutta nyt
kunnostaminen oli perusteellisempi.
Kaupan sisustuksessa on huomioitu
myös paikallisuus siten, että alueen

historiaa esitellään kävijöille vanhojen valokuvien välityksellä. Kauppa
on valoisa ja tuotteet selkeästi esillä.
Kaupassa on väkimäärästä huolimatta
kodikas ja rauhallinen tunnelma.
Kysyin kauppiaalta, että vaikuttaako alueen monikulttuurisuus myyntituotteiden valikoimaan. Timo kertoi,
että hedelmät ja mukaan saatava
lounasruoka ovat tärkeässä asemassa
tuotetarjonnassa. Virastopihan alueella on runsaasti Espoon kaupungin
virastoja. Kaupassa on alkanut käydä
ostoksilla myös turisteja. Valikoimassa
on tietenkin myös K-kauppaan kuuluva tuotevalikoima.
Timo kertoi, että hän on päätynyt
kauppiaaksi työskentelemällä kaupoissa ja hankkimalla alalle soveltuvan koulutuksen. Tulevaisuuden suunnitelmia tehtäessä hieman mietityttää
ympäröivän Virastokeskuksen kehitys.
Toisaalta alueelle on myös suunniteltu
uutta asuntotuotantoa.

jotka kertoisivat ylpeästi kotiseudun
identiteetistä. Motivoituneet asukkaat voivat omien yhteisöjensä ja organisaatioidensa jäseninä tehdä ehdotuksia ja tulla mukaan organisoimaan
osatapahtumia. Basaarin toteuttavat
Espoon Keskuksessa toimivat järjestöt.
Ennen markkinoinnin aloittamista
Basaarin työryhmälle voi vinkata jo
ideoita ja näkemyksiä osoitteeseen
raisa.lindroos@trapesa.fi.

ja Move Greenin facebookissa. Tulossa
ovat myös omat nettisivut. Osallistua
voi vapaasti aina, kun kursseja järjestetään, mutta Move Greenin voi myös
pyytää vierailulle kouluihin.

Move Green –
liiku vihreästi
Move Green on nerokas tapa yhdistää lasten, nuorten sekä perheiden
liikkuminen ja ympäristökasvatus. Ohjelmassa kierretään Espoon keskuksen
ympäristön Parkourreittejä ja harjoitellaan Parkourtemppuja ja tekniikkaa samalla, kun siivotaan lähiympäristöä keräämällä roskia lähiympäristöstä. Aluksi on jätteiden lajittelu ja
keräys - opetustuokio, jonka jälkeen
harjoitellaan Parkour liikkumista ja
kerätään roskia. Ideaa on jo kokeiltu
hyvin tuloksin niin Art Zenterin tiloissa kuin päiväkodissa. Move Green kursseista ilmoitellaan ja yhteyttä voi
ottaa www.artzenter.fi – nettisivuilla

tyksessä eniten ääniä saanutta ehdotusta saivat kukin 3 000 euroa ideansa
rahoittamiseen. Ideat on toteutettava
alkukesään 2018 mennessä. Mun idea
-kilpailulla Espoo halusi kannustaa
asukkaita ideoimaan asioita, joita he
itse haluaisivat tehdä asuinalueensa
hyväksi. Ideat saivat olla pieniä tai
isoja: ehdottaa sai esimerkiksi maksuttomia tapahtumia, koulutuksia,
ympäristötaidetta, määrätyn paikan
kohennusta tai jonkin uuden palvelun
tarjoamista alueella. Kokeilua koordinoi Espoon keskuksen aluekehittämisryhmä tutkimusyhteistyökumppaninaan Laurea-ammattikorkeakoulu.
Verkkosovelluksen
toteutuksesta
vastasi Mapdon Oy.

Neulegraffitien
tekeminen
on tuonut monille
iloa kesään
Sellaisetkin ideat, jotka varsinaisessa kilpailussa jäivät ilman rahoitusta,
ovat osoittautuneet asukkaiden aktiivisuuden ansiosta menestyksekkäiksi.
Näin kävi Neulegraffitien. Entressen
kirjastossa on kesän aikana toteutettu innostavia käsityöiltoja, joissa 2030 innokasta asukasta on neulonut
graffiteja, joilla koristellaan Entressen kauppakeskuksen edessä olevat
puut Espoo-päiväksi. Tätä keskeisellä
paikalla olevaa yhteisötaideteosta
pääsee näkemään myöhemminkin,
koska se jää näytille pidemmäksikin
aikaa. Suosituissa neulontailloissa on
myös opetettu suomalaista käsityötaitoa aktiivisille muista kulttuureista
tulleille ihmisille. Käsityöiltojen toivotaan jatkuvan syksylläkin kohti uusia

Kuva: Pirkko Kolu, Neulegraffiti
yhteisötaideteoksia. Asiasta lisää tietoa Pirkko Kolun facebook-sivuilla ja
kirjaston ilmoituskanavilla.
Alkuvuonna 2017 käynnistyneessä
Mun Idea -kokeilussa Espoon keskuksen asukkaat ja alueen toimijat pääsivät kertomaan ideoitaan alueen
elävöittämiseksi. Neljä yleisöäänes-

Espoon kaupunki:
Projektinjohtaja Mikko Kivinen,
p. 043-8249578
Projektipäällikkö Kai Fogelholm,
p. 050-5539006
Erityisasiantuntija Tuija Norlamo,
p. 050-359 9504
Laurea-ammattikorkeakoulu:
Lehtori Virpi Lund, p. 046-8567563
Mun Idea www.espoo.fi/munidea
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Palvelu pelaa

ark
la

ESPOON KESKUS

su

6.30–22
8–22
10–22

K-Market Resiina on nyt

K-MARKET
ESPOON KESKUS!
Täysin uudistuneessa ja laajennetussa myymälässä on nyt entistä
parempi valikoima, mutta tuttu lämminhenkinen palvelu!

Raikkaasta K-Market
Espoon keskuksesta:
• Tuoreet raaka-aineet arjen aterioihin
• Salaattiannokset oman makusi
mukaan SALAATTIBAARISTA
• Vastustamattomat vastapaistetut
pullat ja pikkusuolaiset
• Helppo lounas arkipäivisin
LÄMPIMÄSTÄ ATERIABAARISTA
ja KUUMA PÄIVÄN KEITTO
• Take away -kahvi aina EURON

Virastopiha 1, 02770 Espoo | 045 7870 1600

meidät löydät myös

facebookista
www.facebook.com
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Kirkko Keskellä kylää

SyysMatin Markkinat
Espoon tuomiokirkonmäellä
la-su 16.-17.9. klo 10-16
Espoon tuomiokirkonmäellä sadonkorjuuaikana vietetyt
markkinat juontavat juurensa
keskiajalle asti. Suuren suosion saanut tapahtuma täyttää
tänä vuonna 10-vuotta! SyysMatin Markkinoilla riittää
runsaasti maksutonta ohjelmaa koko perheelle. Lasten ja
aikuistenkin iloksi paikalle tulee kotieläimiä ja lemmikkejä
Espoon tallilta, Ratsutila Wikneriltä ja Lassilan tilalta. Lisäksi vetokoirat, kaveri- ja halikoirat ovat innokkaina paikalla.Tarjolla on myös tuttuun

tapaan kalastusta, jousiammuntaa, kaarnalaivaveistämö
sekä suosittu Keppihevospaja.
Paikalliset yhdistykset ja järjestöt pääsevät esille, kojuissa
on myynnissä uniikkeja käsitöitä ja sadonkorjuutuotteita. Käsityöläisnäytöksiä, mm.
seppien työskentelyä pääsee
ihailemaan läheltä. Soppatykistä, perinnekaffeteriasta tai
kojuista löytyy hiukopalaa ja
herkkuja. Markkinoilla voi
myös hiljentyä, nauttia musiikista tai kuunnella tarinoita kirkonmäen historiasta ja

Juhlavuodesta perinteeksi

kokea välähdyksiä menneiden
vuosisatojen elämästä. Osoite:
Kirkkopuisto 5 – Kirkkoranta
2, 02770 Espoo. www.syysmatinmarkkinat.fi, Facebook
ja Instagram: SyysMatin Markkinat.
Tulisitko talkoolaiseksi?
Yhdessä teemme markkinat
ja luomme mahdollisuuden
viettää aikaa vanhalla kirkonmäellä. Tied.: syysmatti.espoontuomiokirkkoseurakunta@evl.fi (09) 8050 3517.

Kirkonmäeltä elämyksiä ja perinnettä

Riitta Martiskainen on paitsi SyysMatin Markkinoiden
vapaaehtoinen, myös yksi
Auroran ikonipiirin maalareista. - Olen kiitollinen, että
www.espoonseurakunnat.fi

saan tulla maalaamaan ikoneja SyysMatin Markkinoille.
Avustin viimevuonna myös
kahvilassa. Yhteisöllisyys on
tärkeää, saada olla mukana
www.lujakallio.fi

ja että ihmiset saavat tulla
ja osallistua. Tuomiokirkko
ympäristöineen tarjoaa mieleenpainuvan elämyksen kävijöilleen. Riitalta kehuja saavat
myös tuomiokirkon tasokkaat
konsertit. - SyysMatin Markkinat ovat hyvää perinteen ylläpitämistä. Oma lapsenlapsenikin on käynyt markkinoilla
yhdessä ukin kanssa. On tärkeää, että ihmisille välitetään
Espoon historiaa. Riitta on
kuulunut Auroran ikonipiirin
maalareihin 8 vuotta. Tällä
hetkellä työn alla on ”Hyvä
Paimen” ikonin maalaaminen
seitsemälle sisarukselle, jokaiselle omansa. - Suurimman
osan ikoneista olen lahjoittanut pois. ”Suojelusenkeli”ikonin tein kummitytöilleni
rippi- ja ylioppilaslahjoiksi.

Kuvassa Alarik Corander.
SyysMatin markkinat elvytettiin nykyaikaan 10 vuotta
sitten. Mistä idea sai alkunsa,
Espoon tuomiokirkkoseurakunnan kappalainen Alarik
Corander?
-”Espoo 550 -juhlavuonna
2008 mietimme, miten Kirkonmäki eli Tuomiokirkko
ympäristöineen voisi osallistua juhlaan. Katseet kääntyivät keskiaikaiseen kivikirkkoomme, jossa jo keskiajalla
vietettiin markkinoita kirkon
nimikkopyhimyksen, apostoli
Matteuksen päivänä.
Sama ajankohta valittiin
myös SyysMatin Markkinoille. Aluksi ajattelimme pitää
vain kertaluonteiset markkinat. Tavoitteena oli tarjota
lapsiperheille ilmaista ohjelmaa ja kutsua mukaan paikallisia yrittäjiä ja käsityöläisiä
esittelemään tuotteitaan.
Lisäksi halusimme tarjota
myös hengellistä ohjelmaa.
Palaute ensimmäisistä mark-

www.syysmatinmarkkinat.fi

facebook

kinoista oli sen verran hyvää,
että kokeilimme seuraavana
vuonna uudestaan. Ja sitä seuraavana. Alun perin pienen
suunnitteluporukan ideasta
on kymmenessä vuodessa kasvanut tuhansia markkinavieraita kokoava ainutlaatuinen
tapahtuma, joka tarjoaa myös
runsaalle vapaaehtoisjoukolle
mahdollisuuden työskennellä
markkinoilla.”
SyysMatin
Markkinoille
saapuu vuodesta toiseen tuttuja myyjiä ja uskollisia talkoolaisia. Peruskonsepti on
pysynyt samana vaikka joka
vuosi on jotain uuttakin tullut
mukaan. Tänä vuonna huomioidaan erityisesti reformaatio
ja Suomen juhlavuosi.
Ikoninäyttely
Auroran
ikonipiiriläisten maalaamista
ikoneista on järjestetty SyysMatin Markkinoilla jo useana
vuonna. Samalla ikonimaalareiden työskentelyä on päässyt seuraamaan vierestä ja
maalauspensseliin on voinut
myös itse tarttua.

Ikoneilla varoja Etiopian
kuivuuskeräykseen
Tänä vuonna ikoninäyttelyssä on esillä myös puolisen tusinaa ikonia, joista voi tehdä
tarjouksen. Ikonit ovat maalarien lahjoittamia ja saadut
varat menevät Suomen Lähetysseuran Etiopian kuivuuskeräyksen hyväksi.
Ikoniluentoja Auroran kappelissa la klo 12: 11.11., 25.11.
ja 16.12. Aihepiiriä avaa kappalainen Alarik Corander.
Vapaa pääsy.

Instagram ja Twitter
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Some on myös seurakuntalaisen foorumi
Espoon tuomiokirkkoseurakunta toimii aktiivisesti sosiaalisessa mediassa. Ilmoittelemme tapahtumista sekä
tarjoamme hartaushetkiä ja
keskustelun aiheita useilla
some-sivuilla. Tärkein seurakunnan some-kanava on Facebookin Espoon Tuomiokirkkoseurakunta -sivu. Espoon

tuomiokirkon tapahtumista
puolestaan löytyy tietoa Espoon tuomiokirkko -Facebook-sivulta. Myös jokaisella
kappelilla, Laulu & laulun tarina -konserttisarjalla ja SyysMatin Markkinoilla on oma
Facebook-sivunsa. Haluaisimme kohdata teidät somessa ja
kuulla, mitä olette kokeneet,

nähneet ja kuulleet tilaisuuksissamme. Mitä toivoisitte lisää, mikä miellytti ja mikä
taas ei? Siksi olemme avanneet Facebookissa Espoo Dome -ryhmän, jossa seurakuntalaiset voivat jakaa kuvia,
mielipiteitä ja kokemuksia
tilaisuuksistamme. Tervetuloa
ryhmään! Tapahtumien jälkikäteistunnelmointiin
sopii
Instagramin Meidän kirkko
-sivu. Sivu tarjoaa näkymiä
seurakunnan tapahtumiin,
työhön ja tapahtumien taustoihin. Oletko kiinnostunut
Espoon kirkkojen musiikkitarjonnasta? Paras paikka löytää
konsertit on Espoon kirkoissa soi -Facebook-sivu. Siellä
ilmoitellaan lähes kaikki musiikkitilaisuudet eri kirkoissa
ja kappeleissa. Tervetuloa sivujen seuraajaksi ja jäseneksi
Espoo Dome -ryhmään! Tied.
verkkotiedottaja Anu Kuru,
anu.kuru@evl.fi

Konsertteja
Espoon tuomiokirkossa:
To 14.9. klo 18 Orfeuksesta Psalmien kirjaan. Marianne Gustafsson Burgmann,
urut. Anna-Kaisa Pippuri, oboe. Katri Paukkunen, sopr. Liszt, Rheinberger,
Beubke, Wagner.
Su 8.10. klo 18 Virsilauluilta, Lutherin virsiä ja muutakin.
La 4.11. klo 20 Pyhäinpäivän konsertti. Robert Levin, fortepiano. Mozart.
La 11.11. klo 18 Exodus 25-vuotisjuhla-konsertti, joht. Anna-Liisa Haunio.
Su 19.11. klo 18 Synkkien virsien ilta. Espoon Mieslaulajat.
Suvelan kappelissa:
Su 10.9. klo 15 Laulava sellokonsertti. Tapani Heikinheino, sello; Soile Pohjasniemi, piano.
To 14.9. klo 18 Tuhkaa ja jalokiviä – vanhaa musiikkia. Espoon Barokki,
ohjelma 10 e.
Ti 3.10. klo 18 Laulusta virreksi. Yhteislaulutilaisuus, virsikirjan lisävihkon virsiä.
To 9.11. klo 18 konsertti. Musiikkiopisto Avonian jousisoittajat.
Su 12.11. klo 15 Isänmaan 100 v. -juhlakonsertti. Lauluryhmä Hartaat.
Su 26.11. klo 15 Gospel Helsinki musisoi.
Kaikkiin konsertteihin on vapaa pääsy.

Tapahtumia Espoon tuomiokirkossa:
Rukoushetket Keskiaikaista rukouslaulua ja hiljaisuutta la 16.9.
klo 16 ”Lähimmäiseni”. Seuraavat kerrat: pe 1.12. klo 18 ja
26.12. klo 15.
Perinnemessu su 17.9. klo 10. Perinteinen kaksikielinen jumalanpalvelus. SyysMatin Markkinoiden ohjelmaa.
Mukulamessu su 24.9. klo 10. Seurakunnan lastenkuorot Tuike
ja Välke.
Eko-reformaatio-messu su 24.9. klo 18. Uusin sanoin, vanhoin
teinisävelmin. Soitinyhtye Oliphant ja Rekolan seurakunnan
vokaaliyhtye.
Klassinen messu su 29.10. klo 10. F-duurimessu, Chorus Domus
ja solistit, joht. kanttori Marja-Liisa Talja. Pyhäinpäivä la 4.11.
Messu klo 10, Pyhäinpäivän kahvila. Vainajien muistohetki klo
18, konsertti klo 20.
Pysäkkimessu: hiljaisuutta, rukousta, laulua, ehtoollinen klo
18 Espoon tuomiokirkossa: 10. 9. ”Hyvän Paimenen laumassa”,
15.10. ”Isä meidän”, 29.10. ”Istuttaisin omenapuun”, 12.11.
”Anna lepo Sinussa”, 26.11. ”Valo pimeässä”. Kiinnostaako
messun valmistelu? Ota yhteyttä: tuija.kuusinen@evl.fi.

10 puheenvuoroa Reformaation merkkivuonna 2017 klo 19
Auroran kappelissa, kahvit klo 18.30: 12.9. TT, Espoon piispa
Tapio Luoma: Yksin uskosta, yksin armosta. 19.10. TT, emerituspiispa Juha Pihkala: Luterilaisten tapa käyttää sakramentteja.
23.11. TT Jussi Koivisto: Jumalan ja pahuuden suhde. 14.12. TT,
isä Toan Tri Nguyen Katolinen kirkko, Helsinki: Vastakkainasettelusta yhteyteen

Laulu & laulun tarina. Musiikista ja laulusta keskusteleva konserttisarja klo 18.30 Laaksolahden kappelissa, kahvit klo 18:
14.9. Pelle Miljoona ”Tähtivaeltaja”, 5.10. Viktor Klimenko
”Suomi 100. Rauhaa.”, 2.11. Viitasen Piia ”Lauluja luopumisesta”. facebook.com/lauluntarina.

Osoitteita: (Espoon) tuomiokirkko, Kirkkopuisto 5. (Espoon
tuomiokirkon) seurakuntatalo, Kirkkoranta 2. Auroran kappeli, Heiniemenpolku 1. Suvelan kappeli, Kirstintie 24. Unelman kammari – kirpputori ja kahvila, Kaivomestarinkatu 8.
www-osoitteita: espoonseurakunnat.fi, syysmatinmarkkinat.
fi, espoontuomiokirkko.fi, espoontuomiokirkkoseurakunta.fi,
aurorankappeli.fi, kalajärvenkappeli.fi, kauklahdenkappeli.fi,
laaksolahdenkappeli.fi, nupurinkappeli.fi, suvelankappeli.fi,
viherlaaksonkappeli.fi.

www.espoonseurakunnat.fi

www.lujakallio.fi

www.syysmatinmarkkinat.fi

facebook

Instagram ja Twitter

10

Keski-Espoon Sanomat

Espoon Me-talon
toiminta on
käynnistynyt

Uudistunut Trapesa avasi ovensa
espoon rautatieasemalla

Teksti: Pirkko Sillanpää
Kuvat: Peter Vihra

Espoo-päivänä 25.8. pidettiin Samarianmäellä koko
perheen piknik-tapahtuma, jossa me-talo oli yhtenä
toimijana. Kävijöitä oli noin 400.
Teksti ja kuva:
Johanna Vakkuri
Espoon Me-talon
koordinaattori
Me-talo tarjoaa alueen
asukkaille paikan osallistua,
innostua, harrastaa, työllistyä
sekä olla iloksi ja hyödyksi. Sijaitsemme Espoon keskuksessa osoitteessa Terveyskuja 2 B.
Toimintaa me-talossa koordinoi Nicehearts ry ja rahoittaa Me-säätiö. Ensimmäinen

asukkaille, järjestöille ja viranomaistoimijoille suunnattu toiminnan suunnittelupaja
pidettiin elokuun lopussa ja
keräämme edelleen asukkailta ja muilta yhteistyökumppaneilta toiveita ja ehdotuksia
talon toimintaan. Viikko-ohjelmamme julkaistaan pian.
Kannattaa seurata Facebookja Instagram-sivujamme. Tervetuloa myös tutustumaan
me-taloon, olemme auki arkisin 9-15.

Trapesa muutti elokuussa
Espoon rautatieasemalle, 2.
kerroksen asemasillalle. Aiemmin Kotikyläntiellä Kirkkojärven lähiössä toiminut
Trapesa siirtyi keskeiselle paikalle Espoon ytimeen. Trapesa
on avoinna arkisin 10–16.30.
Trapesan
uutta ilmettä
ovat olleet luomassa tyylikonsultti Liisa-Heikkilä-Palo, puuseppä Joonas Virolainen, tekstiilitaitelija Anita Rausti, sekä
lukuisat muut käden taitajat
ja kehittäjät. Uudistustyötä
on johtanut pääsihteeri Raisa Lindroos tiimeineen yhdessä hallituksen puheenjohtaja Heikki Huttusen kanssa.
Trapesa on kansainvälinen

kohtaamispaikka,
jonne
ovat kaikki tervetulleita oppimaan, keskustelemaan ja
harrastamaan. Trapesa tarjoaa vieraanvaraista seurustelutilaa, pop up-tapahtumia ja
säännöllistä ryhmätoimintaa,
mikä mahdollistaa eri-ikäisten
ja -taustaisten luontevan tutustumisen.
Maamme juhlavuonna Trapesassa voi syventyä suomalaiseen kulttuuriin, historiaan
ja elämäntapaan niin suomalaisten kesken kuin monikulttuurisesti. Juhlamme ovat
luonteeltaan kansainvälisiä ja
niissä yhdistyy parhaita puolia
Trapesan erilaisista yhteisöistä
ja lahjakkuuksista.
Sosiaali- ja terveysalan toimijana Trapesa on matalan

kynnyksen paikka, jossa ihmiset saavat apua, välittämistä
ja ystävyyttä. Trapesassa on
maksuton maahanmuuttajien neuvontapalvelu, joka on
tarkoitettu kaikille maahanmuuttajille. Neuvojat palvelevat niitä maahanmuuttajia,
jotka tarvitsevat kielellistä ja
kulttuurista tukea asumiseen,
opiskeluun, työelämään ja viranomaisasiointiin liittyvissä
kysymyksissä.    
Trapesan taustavoima on
Filoksenia ry, joka edistää
kulttuurienvälistä suvaitsevaisuutta ja tasa-arvoa. Yhdistyksen toiminnan perusta on hyväntekeväisyydessä, ja se on
toiminut Espoossa 20 vuotta.
Säännöllisiä rahoittajia ovat
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen
avustuskeskus STEA, Espoon
kaupunki ja Helsingin Ortodoksinen seurakunta.

Lisätietoja:
Raisa Lindroos, pääsihteeri,
Filoksenia ry,
puh. 010 583 7973,
raisa.lindroos@trapesa.com
Katja Ikonen, neuvontapalvelut, puh. 010 583 7970,
katja.ikonen@trapesa.com
www.trapesa.com
https://www.facebook.com/
Trapesa-506278672724287/

Hösmärpluus kokosi Sunan koulun juhlasalin
täyteen eskareita ja ekaluokkalaisia
Teksti: Mirja Holste
Kuva: Tiina Raula
Sunan koulun järjestämä
koulunaloitustapahtuma on
jo perinne. Tänä vuonna esija alkuopetuksen opetukset
kokoontuivat 25.8. jo yhdennentoista kerran laulamaan ja
leikkimään yhdessä.
Laulun ja leikin lomassa
poliisi kertoi tietoa liikenneturvallisuudesta. Erityisesti
tällä kertaa puheena oli suojatie. Sehän kun ei vielä ole
varma turva koululaiselle.
Varmuudeksi on aina katsottava tarkoin molempiin suuntiin, ettei autoja tule. Yhdessä päätettiin myös, että ei
kiusata ketään. Yhteislaulua
ryyditti Sunan koulun kuoro
Tiina Raulan johtamana ja
Helsingin poliisisoittokunnan
poliisin Nallekopla. Tekniikasta ja äänentoistosta vastasi

Omnian AV-pajan opiskelijat.
Tilaisuuden lopuksi Tuomarilan koulun juontajina toimineet kaksi oppilasta lukivat
vielä koulurauhan julistuksen. Hösmärpluusin juonsivat
Sunan koulun oppilaat Ammu- ja Immulehmä.
Tilaisuuden idean keksi
yksitoista vuotta sitten silloinen rehtori Pentti Miettinen. Hänen mielessään oli,
että alueen lapsille voisi järjestää yhteisen tapahtuman.
Perinne on jatkunut siitä asti vuosittain. Teemoina on
ollut ruokailu, ystävyys ja
liikenneturvallisuus. Toisena
perinteenä on ekaluokkalaisten lakitus. He saavat painaa
päähänsä keltaisen lippiksen,
joka näkyy hyvin liikenteessä.
Kannattaa siis syksyn hämärtyvässä aamussa käyttää tätä
keltanokkalippistä.
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Hyödynnä asuntovarallisuutesi
Aktian Käänteisellä
asuntolainalla

Unelmat
toteen vaikka
heti!

Onko suurin osa varallisuudestasi kiinni asunnossasi? Käänteisellä asuntolainalla rahoitat asuntosi tulevat remontit, matkustelut
tai jonkun suuremman asian hankinnan. Käänteinen asuntolaina on ratkaisu sinulle myös silloin kun haluat toteuttaa unelmiasi.
Ja jos olet muuttamassa pienempään asuntoon tulevaisuudessa, mutta et halua vielä myydä nykyistä asuntoasi, voit ottaa lainaa
nykyistä asuntoasi vastaan ja maksaa lainan pois vasta myöhemmin asunnon myynnin yhteydessä.
Miten se toimii

Kysy lisää käänteisestä asuntolainasta!

•

Sovi kanssamme tapaaminen ja käy asiantuntijamme kanssa läpi henkilökohtainen tilanteesi. Varaa aika puh. 010 247 010.

•
•
•

Sovit Aktia Pankin kanssa 10 vuoden lainasta, jonka vakuutena asuntosi
toimii.
Lainaa voi saada n. 50 % asuntosi reaaliarvosta.
Asunto toimii vakuutena ja omistus säilyy itsellä.
Maksat käänteisestä asuntolainastasi laina-aikana ainoastaan korot.

Tervetuloa!

Lainan ehdoista sovitaan henkilökohtaisesti. Käänteisen asuntolainan myöntäminen edellyttää normaalia luottopäätösmenettelyä. Luottopäätöksen tekemistä varten Aktia Pankki tarkistaa
asiakkaiden henkilöluottotiedot Suomen Asiakastieto Oy:stä.
Puhelujen hinnat 0102-alkuisiin numeroihin 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min.

Aktia Pankki Oyj, Espoon Keskusta
Kamreerintie 5, 02770 Espoo
www.aktia.fi

KannuKinon syystarjonnassa
upeita uutuusleffoja
Teksti: Pirkko Sillanpää
Kuva: Visa Koiso-Kanttila
Kannusillan väestönsuojassa Espoon keskuksessa sijaitseva Kannusali digitalisoitiin
vuonna 2014 ja elokuvien kelat jäivät historiaan. Espoon
kulttuuripalvelut aloitti tuolloin salissa uudentyyppisen
elokuvatoiminnan,
jonka
myötä nyt myös Espoon keskuksessa on mahdollista katsoa uutuuselokuvia.
Kulttuurituottaja Auli Jaatinen kertoi elokuvateatteri
KannuKinon syysohjelmista
ja KannuKinon toiminnasta. Elokuvatarjonta pyritään
rakentamaan siten, että esitettävät elokuvat ovat etupäässä uusia ja hyvätasoisia kotimaisia ja ulkomaisia
elokuvia. Mukana on sekä
kassamagneetteja, Art House -elokuvia että kotimaisia
uutuuksia. Valinnassa huomioidaan myös ikä- ja väestönryhmät sekä ulkomaisten
elokuvien kohdalla pyritään
valitsemaan elokuvia useasta
maasta. Elokuvasyksy alkaa
kesän jälkeen syyskuun alussa. KannuKinossa nähdään
elokuvia pääsääntöisesti joka

toinen lauantai, keskiviikko ja
torstai. Auli Jaatinen toteaa,
että elokuvien valinnassa on
välillä vaikea arvioida, mikä
elokuva houkuttelee katsojia. Toisinaan hyvin ajankohtainen ja suosittu elokuva ei
kuitenkaan tuo kävijöitä.
Suomen 100-vuotismerkkivuosi on huomioitu myös
Suomen tarina elokuvan
kertomana – sarjassa, jossa
nähdään suomalasten elokuvahelmien kautta itsenäisen
Suomen tärkeitä tapahtumia
eri vuosikymmeniltä. Ensimmäisenä 2.9. nähtiin tuomarilalaisen Lasse Naukkarisen
vuonna 2004 ohjaama elokuva ”Olipa kerran Utopia”.
Sarjassa nähdään torstaina
5.10. Tapio Suomisen ohjaama elokuva ”Täältä tullaan
elämä!”, ja 23.11.Hannaleena
Haurun vuonna 2017 ohjaama ”Lauri Mäntyvaaran tuuheet ripset” Lauantaina 4.11.
nähdään vielä Saara Cantellin
vuonna 2012 ohjaama elokuva Tähtitaivas talon yllä”
elävän musiikin säestyksellä.
Sarjan elokuvia on myös Espoon kulttuurikeskuksessa ja
Sellosalissa.

KannuKinossa
esitetään
syyskuun loppupuolella torstaina 14.9. Dunkirk, ja lauantaina 16.9. Milo -Kuun vartija,
Oliivipuu ja Kaiken se kestää.
Keskiviikkona 20.9. Lumotut,
torstaina 21.9. Rakkaudella
Béatrice, torstaina 28.9. Ikitie ja lauantaina 30.9. Bigfoot
- Isojalan poika ja Napapiirin
sankarit 3.
KannuKinossa on nykyään
myös oheisohjelmaa kuten
ohjaajien ja näyttelijöiden
vierailuja. Auli Jaatinen kertoi, että keski-espoolainen
ohjaaja Visa Koiso-Kanttila
vierailee KannuKinossa 16.9.
ohjaamansa elokuvan ”Kaiken se kestää” yhteydessä
ja näyttelijä Kati Outinen on
tavattavissa 5.10. ”Täältä tullaan elämä!”- elokuvan näytöksessä.
KannuKinoa voi varata
myös yksityistilaisuuksiin tai
tilata näytöksen, johon sitoutuu tuomaan tietyn määrän
katsojia, jolloin KannuKino
myy lippuja myös muille asiakkaille.
KannuKinon yhteydessä on
myös kahvila Nekka, jossa ei
ole vakinaista kahvilatoimintaa. Ulkopuoliset voivat vuok-

”Kaiken se kestää”
rata tilaa omia tilaisuuksia
varten.
KannuKinossa elokuvalippujen hinnat ovat huokeat,
esimerkiksi
lauantaisarjan
klo 13 näytöksiin kuusi euroa. Liput voi maksaa myös
Smartum-kulttuurisetelillä,

virikesetelillä ja ePassilla sekä
Kaikukortilla sen piiriin kuuluvat elokuvat.
KannuKinon toiminnasta
saa lisätietoa www.kannukino.fi ja teatterilla on oma
uutiskirje, jonka voi tilata
nettisivujen kautta.
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Tuomarilan koulun peruskorjauksen
ja laajennuksen hankesuunnitelma

Kuva: Peter Vihra,
Tuomarilan koulu.
Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto käsitteli
kokouksessaan
14.8.2017
§14 Tuomarilan koulun peruskorjauksen ja laajennuksen
hankesuunnitelman, päätti
yksimielisesti hyväksyä sen ja
ehdottaa kaupunginhallitukselle, että valtuusto hyväksyy
22.5.2017 päivätyn suunnitelman.
Tuomarilan koulun peruskorjaus- ja laaajennushankkeessa koulu laajennetaan
3-sarjaiseksi 1. - 6. luokkien
peruskouluksi. Koulun ja päiväkodin (varhaiskasvatuksen
esiopetus) tuleva kokonaisoppilasmäärä on 480. Nykyi-

nen oppilasluku on noin 170.
Henkilökunnan määrä on 65.
Koulun tilat suunnitellaan
soveltuviksi liikuntatoimen
ja ulkopuolisten toimijoiden
organisoimaan koulupäivän
ulkopuoliseen käyttöön.
Koulun ja esiopetuksen toimintatilojen toteutus samaan
kokonaisuuteen luo edellytykset opetuksen jatkumolle,
alentaa toimitilakustannuksia
ja vähentää varhaiskasvatuspaikkojen investointitarvetta
alueella.
Hanke toteutetaan koulun
nykyiselle paikalle osoitteessa
Puistotie 13, Espoo.
Hanke vaatii kaavamuutoksen, jolla lisätään rakennusoikeutta ja kerroslukua.
Tavoitteena on saada lainvoi-

mainen asemakaava vuoden
2017 loppuun mennessä. Kaupunginmuseo on esittänyt
koulurakennuksen suojelua
merkinnällä sr-1. Hankeosapuolet ovat neuvotteluissa
saavuttaneet yhteisen näkemyksen suojelusta niin, että
koulun vanhin osa tulee suojelluksi eikä kaavamerkintä
estä koulun peruskorjausta
ja laajennusta.
Suojelumääräyksestä voidaan poiketa ja rakennus
voidaan purkaa, mikäli rakennusta ei voida käyttää kohtuullisin toimin ja sen käyttäminen aiheuttaisi haittaa
turvallisuudelle ja terveydelle.
Tässä tilanteessa on toimenpiteistä neuvoteltava museoviranomaisen kanssa. Opettaja-

asuntorakennusta ei suojella
ja se puretaan.
Suunnittelussa sovelletaan
kaupungin koulujen ja päiväkotien suunnitteluohjeita
ja tilaratkaisuissa otetaan
huomioon opetuksen ja varhaiskasvatuksen tavoitteet ja
käyttäjien näkemykset hyvästä työ- ja toimintaympäristöstä.
Hankkeen laajuustavoite
on 6343 brm2, josta peruskorjattavan osan osuus on noin
1797 brm2. Tavoitehinta-arvio
on yhteensä 21,8 M€, josta peruskorjauksen osuus on 4,9 M€
ja uudisrakentamisen osuus
16,9 M€. Rakentamisen keskimääräinen yksikköhinta on
3435 €/brm2 ja oppilaspaikan
hinta 45398 €/brm2. Hankkeel-

le on 18,4 M€:n määrärahavaraus
investointiohjelman
vuosille 2018-2020. Sivistystoimi ja Tilapalvelut-liikelaitos
ovat sopineet, että peruskorjattu ja laajennettu Tuomarilan koulu otetaan käyttöön
elokuussa 2021.
Espoon kaupungin omistama Kiinteistö Oy Espoon
toimitilat rakennuttaahankkeen
elinkaarihankkeena.
Päätoteuttaja vastaa kohteen
suunnittelusta, rakentamisesta ja 20 vuoden ylläpidosta.
Rakennus luovutetaan toimitilayhtiön omaisuudeksi.
Hanke on samassa elinkaaripaketissa EK Ivb Laajalahden
koulun kanssa.

Tuomarila I asemakaavan
muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville
Kaupunkisuunnittelulautakunta käsitteli kokouksessaan
7.6.2017 §132 Tuomarila I asemakaavan muutosta ja hyväksyi sen nähtäville (MRA 27§).
Aloite asemakaavan muuttamiseksi on tullut maanomistajalta Espoon kaupungilta
tammikuussa 2017. Kaavamuutoksen
vireilletulosta
on tiedotettu osallistumis- ja
arviointisuunnitelman yhteydessä helmikuussa 2017.
Alueella on voimassa Tuomarila I asemakaava vuodelta

1981. Tontti 40325/5 on sinä
osoitettu
opetustoimintaa
palvelevien rakennusten korttelialueeksi (YO).
Muutoksen tavoitteena on
mahdollistaa Tuomarilan koulun peruskorjaus ja laajennus.
Muutoksella haetaan koulutontin rakennusoikeuden kasvattamista ja ja kerrosluvun
lisäämistä 3:ksi. Muutoksen
tavoitteena on myös varmistaa koululaisten turvallinen
koulutie, turvallisen saatto- ja
huoltoliikenteen sekä paikoi-

tuksen toteutus.
Lisätty rakennusoikeus on
7000 k-m2, kun se nyt on 5147
k-m2. Kaupunginmuseon lausunnon ja käytyjen neuvottelujen perusteella koulun
vanhin osa suojellaan kaavamerkinnällä sr-1. Lausunnossaan kaupunginmuseo totesi
1958 rakennetun koulun ja
asuntolan olevan arkkitehtonisen arvon ja säilyneisyyden
perusteella arvotettu ylimpään luokkaan. Suojelutarve
kohdistuu rakennuksen ulko-

hahmoon, väritykseen, kattomuotoon ja materiaaleihin
sekä sisäänkäynnin aulatilan
alkuperäisiin rakenteisiin.
Merkintä ei estä peruskorjausta eikä laajennusta.
Olosuhteiden niin vaatiessa
suojelumääräyksestä voidaan
poiketa ja koulurakennus
purkaa. Opettaja-asuntorakennus puretaan peruskorjaushankkeen yhteydessä.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan
annettiin
kaksi mielipidettä ja yksi lau-

sunto. Toteutettavassa vaihtoehdossa koulun laajennus
sijoitetaan kokonaisuudessaan nykyisen koulun eteläpuolelle, jossa se ei varjosta
naapuritontteja.
Koulun liikenne järjestetään parannettavan Puistotien kautta ja paikoitus- sekä
huoltoajojärjestelyjä rakennetaan järjestelmällisemmiksi.
Asemakaavan muutoksen
hyväksyy kaupunkisuunnittelulautakunta.
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SUVELA

ESPOON KESKUS

BEAUTY STUDIO
KAUNEUSHOITOLA

SUVELAN OSTOSKESKUS
2. KERROS
Sokinsuontie 4, Espoo
Puh: 045 614 4404

www.BeautyStudio.fi

· VOLYYMIRIPSET
· RIPSIEN JA
KULMIEN VÄRJÄYS
· MEIKKAUS &
KAMPAUS
· GEELIKYNNET
· KÄSIHOITO
· JALKAHOITO
· KARVANPOISTO
· KASVOHOIDOT
· HIERONTA
· SOLARIUM

Seuraava
numero
ilmestyy

Risto Saarikoski
Virtanen Stina Hirvonen
Kirsi Jakobsson Patrik
Camilla Schröder Minna Hokkanen
Suuhygienisti: Ulla Rahunen















3.12.2017

KAUKLAHTI

ASIAKKAANA KÄYTÖSSÄSI

Talovisio

ennakoivaan kiinteistönpitoon
sähköiseen asukasviestintään
ASIAKKAANA
KÄYTÖSSÄSI

KIRKKOJÄRVI

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 asukasviestintään
Riihimäki, 040 189 9868, riihimaki@isarvo.fi
puh. 044 765 5971

www.isarvo.fi

ARVOSI MUKAISTA ISÄNNÖINTIÄ.

www.isarvo.fi
www.isarvo.fi

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

Kukkaserenadi juhliin
Nyt voi tilata superyllätyksen
erilaisiin juhliin, myös surujuhliin.
Kukkaserenadi on neljän miehen
laulava ryhmä, joka tulee esiintymään
tilauksesta juhlatilaisuuksiin. Ryhmän
jäsenet ovat musiikin harrastajia ja haluavat jakaa musiikin iloa muillekin.
Allaolevista linkeistä saa
lisätietoa ryhmästä.
Linkkejä:
www.kukkaserenadi.fi
www.facebook. com/kukkaserenadi
www.suruserenadi.fi
www.facebook.com/suruserenadi
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Yhdistystoimintaa
Ann-Christin Lintula Hembygdsfadder
sen Esbo hembygdsfadder åt
Ann-Christin Lintula
Hederstiteln Hembygdsfadder utdelas av Espoon kaupunginosayhdistystenliitto
- Esbo Stadsdelsföreningars
Förbund EKYL, Espoon Omakotijärjestöjen Keskusjärjestö
ry (EOK) och Esbo hembygdsförening genom ett enhälligt
beslut i styrelserna.

Esbo
sedan 1917

I samband med firandet
av Esbodagen 27.8 i Lagstad
hembygdsgård utnämndes
Ann-Christin ”Anki” Lintula
till Hembygdsfadder i Esbo.
Ann-Christin har verkat
inom hembygdsrörelsen ett
trettiotal år och är nu viceord-

förande i EKYL, ordförande i
Keski-Espoon
Pienkiinteistöyhdistys – Mellersta Esbo
Småfastighetsförening och
sekreterare i Esbo hembygdsförening.
EKYL:s ordförande Mikko
Perkko överräcker utmärkel-

Esbo hembygdsförening
ordnar lördagen den 18 november kl. 11-18 i Lagstad
hembygdsgård ett seminarium med temat Esbo sedan
1917. Som moderator fungerar föreningens ordförande
Håkan Blomberg.

Lagstad hembygdsgård, foto Ann-Christin Lintula
Henry Rask inleder med
en föreläsning om Esbo före
1917 och Aapo Roselius fortsätter med att berätta om
det sena tjugotalet och krisen
kring 1930. Claes Ehrnrooth
talar om Gumböle Gård – saker han upplevt eller berättas.
Efter lunchen fortsätter
Rainer Knapas med rubriken
Från Hagalund till Tapiola –
socialpolitik och samhällsideal
på 1950-talet. Göran Ekegren

berättar om idrottsrörelsen i
Esbo fram till OS 1952 och
Benita Åkerlund avslutar
med Minnen från krigstiden.
Dessutom får vi se en fotoutställning med bilder från Esbo
främst från tiden 1960-1980.
Avgiften 20 euro inkluderar
programmet och lunchen
med kaffe. Anmälningar tas
emot av Henrik Räihä, tfn
050 3202 220, e-post: henrik.
raiha@hotmail.com fram till
14.11. 		

Seniorit matkalla Mustien vuorten maassa — Montenegrossa
Teksti: Raija Övermark
Kuva: Teuvo Siivonen

Dubrovnik —
Kroatian helmi

Espoon kansalliset seniorit
tekivät toukokuussa matkan
Montenegroon. Matkan aikana poikkesimme päiväseltään
naapurimaahan Albaniaan,
ja ennen paluuta Suomeen
yövyimme Kroatiassa tutustuen Dubrovnikin vanhaan
kaupunkiin ja sen edustalla
olevaan Lokrumin saareen.

Kroatiassa pääkohteemme oli Dubrovnikin vanha
kaupunki. Dubrovnik oli
keskiajalla rikas merimahti,
mikä näkyi kaupungin rakentamisessa — kirkoissa,
katedraaleissa,
palatseissa
ja muistomerkeissä. Vaikka
vuoden 1667 maanjäristys ja
myöhemmin Balkanin sota
1991-92 tuhosivat kaupunkia
pahoin, on sen vauriot korjattu. Ihastelimme kaupungin
merkkiteoksia mm. Dubrovnikin katedraalia, Pyhän Vlahan
kirkkoa, kaupunginjohtajan
hallintopalatsia ja Sponzapalatsia, joka on niitä harvoja rakennuksia, jotka eivät
tuhoutuneet maanjäristyksessä. Kaupunki on Unescon
maailmanperintökohde
ja
yksi Kroatian suosituimmista
nähtävyyksistä.
Dubrovnikin edustalla 15
minuutin laivamatkan päässä
kaupungista on Lokrumin saari. Saarella ei voi yöpyä, mutta
päiväretken kohteeksi se sopi
hyvin. Itävallan arkkiherttua
Maksimilian I perusti 1800-luvun loppupuolella saarelle
kasvitieteellisen puutarhan,
jossa on yli 500 puu-, kasvi- ja
kukkalajia ympäri maailmaa.
Saarelta löytyy myös 1000-luvulta peräisin oleva benediktiiniläisluostari ja 1200-luvulta
peräisin olevan basilikan rauniot. Ellei Dubrovnik olisi niin
turistien kansoittama, olisi
helppo yhtyä George Bernard
Shawn sanoihin: ”Jos haluat
nähdä taivaan maanpäällä,
tule Dubrovnikiin”.

Antiikin
ympäröimänä
Montenegron
kuuluisin
nähtävyys on Adrianmeren
rannalla Kotorinlahden poukamassa sijaitseva Kotorin
vanha kaupunki. Kaupunki
on muurien ympäröimä harmoninen kokonaisuus kapeine mukulakivikujineen,
venetsialaisine palatseineen,
kivikirkkoineen ja toreineen.
Sen vanhimmat rakennukset
ovat peräisin 1100-luvulta.
Alueella riehuneista sodista ja
maanjäristyksistä huolimatta
kaupunki on säilyttänyt hyvin
keskiaikaisen arkkitehtonisen
ilmeensä. Kaupunki on ollut
Unescon Maailmanperintökohde vuodesta 1979 alkaen.
Hotellimme sijaitsi Budvassa, joka on Adrianmeren
itärannikon vanhimpia asuttuja alueita. Siellä on ollut
asutusta jo noin 2500 vuotta. Budvan historia on kirjava, sillä aluetta ovat aikojen
saatossa miehittäneet monet
eri vallanpitäjät aina antiikin
Kreikasta ja Roomasta alkaen.
Vallanpitäjien joukossa ovat
aikanaan olleet mm. Venetsia, Itävalta, Ranska ja Venäjä.

Vuonna 1918 Budva liitettiin
Jugoslaviaan, ja toisen maailmansodan aikana sitä miehitti
Italia. Nykyisin Budva kuuluu
2006 itsenäistyneeseen Montenegroon.

Aistit avoinna
Dinaarisiin alppeihin kuuluva vuorijono myötäilee Adrianmeren rannikkoa. Matkalla kapeaa serpentiinitietä
kohti vuoren lakea koimme
henkeä salpaavan upeat näkymät kauniille Kotorinlahdelle. Aiheetta ei tätä näkymää pidetä yhtenä Euroopan
kauneimmista. Vuoren päällä
Hjegusin kylässä rentouduimme nauttimalla hyvällä halulla paikallisia herkkuja paikallisine juomineen.
Rannikkoaluetta
kutsutaan ”Budvan rivieraksi”. Se
on tyypillinen lomakohde
rantoineen, hotelleineen ja
ravintoloineen Muutaman

kilometrin päässä Budvan
keskustasta sijaitsee Budvan
kuvatuin kohde Sveti Stefanin lomasaari yli sadan neliön
luksussviitteineen ja hienoine
rantoineen. Nykyisin saari on
liitetty sillalla mantereeseen,
mutta sinne pääsevät vain
huoneiston saarelta varanneet. Paikka on eri puolilta
maailmaa tulevien liike-elämän, politiikan ja viihdemaailman raharikkaiden suosiossa.

Albania —
Köyhä naapuri
Albanianvierailumme kohde Shkodra sijaitsee noin 60
kilometrin päässä Montenegron rajasta. Kaupungin
kupeessa sijaitsevalta linnoituskukkulalta avautuu huikea näkymä yli kaupungin ja
Balkanin suurimmalle järvelle,
Shkodra-järvelle, jossa pesii

Euroopan suurin lintupopulaatio. Tutustuminen äiti Teresan muistoa vaalivaan kirkkoon antaa osaltaan kuvan
Albaniassa meneillään olevasta muutosprosessista. Kirkko
toimi kommunismin aikana
jalkapallohallina, mutta nyt
kirkko on kunnostettu, ja
paavi on vihkinyt sen alkuperäiseen käyttöönsä. Shkodra
onkin Albanian roomalaiskatolinen keskus. Albania on
Euroopan köyhin valtio, jonka taloutta rasittavat korruptio ja mafia. Talous pyöriikin
suurelta osin ulkomailla asuvien albanialaisten lähettämän
rahan varassa
Paluumatkalla pysähdyimme vielä Montenegron eteläisimmässä kohdassa Ulcinjissa,
jossa on Balkanin pisin, 13 kilometrin mittainen ranta-alue
kauniine hiekkarantoineen.

Keski-Espoon Sanomat

15

Suvelan nuorisotila

Havainnekuva Suviniityn pysäköintilaitoksesta, sisäänkäynti
keskellä kuvaa olevasta kulmasta.
Suvelan nuorisotila toimii väistötilassa (pysäköintilaitoksen kellarikerros) Suviniitynkatu 2B:ssä siihen asti,
kunnes uusi nuorisotila valmistuu Kirstin koulun yhteyteen. Tilan toiminta
alkaa heti, kun viimeiset rakennustyöt
ovat valmiit. Suvelan nuorisotilan toiminta loppui Kirstin koululla kesän
alussa. Nuorisotila tarjoaa nuorille
monenlaista tekemistä ja virikettä.
Yhteystiedot
Puhelin 050 462 5656
Katuosoite
Suviniitynkatu 2 02760 Espoo
Postiosoite
PL 3585 02070 ESPOON KAUPUNKI
Sähköposti suvela.nuoriso@espoo.fi

Seuraava
numero
ilmestyy
3.12.2017

KAUPPA KÄY.
TILAA KOTIKÄYNTI.
Kotikäynnin aikana kuulet, miten, missä
ja millä hinnalla kotiasi kannattaa
oikeasti markkinoida. Luota kotisi alueesi
asiantuntijalle.

Kiinteistömaailma CENTER
044 402 1660
Tuomarilantie 19, 02760 Espoo
center@kiinteistomaailma.fi

Esbo IF:s 100-års historik

(historik + resultatbok) finns ännu att köpas på
Glims gårdsmuseum eller via Göran Ekegren,
gorskiekegren@outlook.com, tel. 0500 603128.
Pris 20 €/paket.

Esbo IF:n 100-vuotis historiikki

(historiikki + tuloskirja) on vielä ostettavissa
Glimsin Talomuseossa tai Göran Ekegrenin kautta,
gorskiekegren@outlook.com, puh. 0500 603128.
Hinta 20 €/paketti.
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Espoon kaupunginmuseo
Talomuseo Glims
Glimsintie 1
(Jorvin sairaalan vieressä)
02740 Espoo   

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
Aukioloajat Talvikautena
(1.9. - 30.4.)
ti-pe 10 - 16
su 11 - 16 Huom! Lauantaisin
suljettu
Museopuoti ja kahvila ovat
avoinna museon aukioloaikoina
. Puh. 046 586 0435.
Näyttelyt:
Perusnäyttely ja vaihtuva näyttely:
Eläimellistä menoa Glimsissä
11.4.2017 - 28.2.2018
Talomuseo Glimsin erikoisnäyttely kertoo ihmisten ja eläinten
suhteesta ennen ja nyt.
Lisätietoa näyttelyistä ja tapahtumista
Puh. 09 816 27337. Sähköposti
kaupunginmuseo@espoo.fi.
Ryhmille ennakkoilmoittautuminen välttämätön!.

WeeGee, KAMU
(Ahertajantie 5, Tapiola, Espoo).
Aukioloajat
ti, to klo 11-18
ke, pe klo 11-19
la, su klo 11-17
Maanantaisin suljettu
KAMUn pysyvä näyttely Tuhat
tarinaa Espoosta kertoo Espoon
historiasta kivikaudelta kaupungin aikaan saakka. Vaihtuva
näyttely Särkynyt elämä – sisällissota Espoossa on avoinna
1.11.2017-21.10.2018 .
Viikottaiset tapahtumat löydät
tapahtumakalenterista. Sähköposti kaupunginmuseo@espoo.
fi.
Seniori-iltapäivät järjestetään
keskiviikkoisin klo 14 KAMUn
Museopeda-tilassa Näyttelykeskus WeeGeellä (Ahertajantie 5,
Tapiola, Espoo). Vapaa pääsy.
Lisätiedot: Seniori-iltapäivien
emäntä, museolehtori Tanja Ekholm (p. 046 877 3848, etunimi.
sukunimi@espoo.fi) ja KAMU
(p. 09 816 57052).
Senioreitten historialliset iltapäivät syksyllä 2017
13.9. Aikamatkalla Espoossa:

Esihistoriallista elämää. Museolehtori Jenni Siltainsuu.
20.9. Elävä perintö Espoossa. Aineettoman kulttuuri-perinnön
koordinaattori Leena Marsio,
Museovirasto.
27.9 Espoon rantaraitti. Rakentamisvaiheen haasteita ja nykyraitin nähtävyyksiä. Maanmittausteknikko (eläk.) Pentti Aalto.
4.10. Aikamatkalla Espoossa:
Keskiajan kylässä. Museolehtori
Jenni Siltainsuu.
11.10. Saaren yksinäinen? Gurli
Nyholmin elämä Pentalassa.
Projektitutkija Nina Talvela.
18.10. Kesänviettoa Villa Rulluddissa. Museo-opas Helena
Heikkilä.
25.10. Menneisyyttä etsimässä
- metallinetsinharras-tuksesta
Kanta-Hämeessä. FT Anna
Wessman.
1.11. Menneisyyden naiset ja
miehet: rakkautta ja reali-teetteja? Professori Anu Lahtinen,
Helsingin yliopisto.
8.11. Esbo skärgårds historia
med tyngdpunkt på Sommaröarnas historia. Christian Blom.
Kaksikielinen keskustelu.
15.11. Opastus Särkynyt elämä
– Espoo sisällissodassa -näyttelyyn.
22.11. Aikamatkalla Espoossa:
Kartanoiden aika. Museolehtori
Tiina Hero.
29.11. Miten vähävaraisia on
autettu Espoossa jouluna ennen
ja nyt. Asiakkuuspäällikkö
Marianne- Långvik-Huomo ja
museolehtori Tanja Ekholm.
Kauan odotettu Espoon kaupunginmuseon uusin julkaisu
Lasin aika on nyt valmis. Kauklahden lasitehtaan historiasta
ja sen tuotannosta kertova
julkaisu on usean vuoden
tutkimustuloksena syntynyt
aiheen ensimmäinen perusteos.
Kirja on myynnissä Talomuseo

Glimsissä ja Emma Shopissa
Weegeellä.

Kannusali
Kannusillankatu 4
02770 Espoo
Sunnuntaina 1.10.2017 Helsinki
Feis järjestää Suomen ensimmäiset mannereurooppalaisittain järjestetyt irlantilaisen
tanssin kilpailut, ja paikalle
odotetaan paria sataa tanssijaa
ja katsojaa niin Suomesta kuin
kauempaakin. Kisojen järjestelyistä vastaavat inSpiral Dance
Company Finland, Greenlights
Irish Dance Crew sekä Finnish
Irish Dancers ry.
Entressen kirjasto
Siltakatu 11, 02770 Espoo
Lauantaina, 21.10. klo 10-16.
”MAKU-tori” (maailman
kulttuuri-tori), jossa yhdistykset, järjestöt ym. tahot on
kutsuttu mukaan esittelemään
toimintaansa. Tapahtuma
on pienimuotoinen kokeilu
kotoutumista edistävää moniaistista kulttuurifestivaalia.
Tapahtuman pääkohderyhmä

on aikuiset mutta ohjelmaa on
myös lapsille ja nuorille.
Tavoitteina on:
edistää kulttuurien välistä
kohtaamista ja vuorovaikutusta
sekä tarjota erityisesti maahanmuuttaja-asiakkaille tietoa
paikallispalveluista ja vapaaehtoistyön mahdollisuuksista
sekä vahvistaa verkostoitumista
paikallisyhdistysten (eteenkin
maahanmuuttajayhdistykset) ja
kirjaston kesken kotouttamisen
edistämiseksi.
      Tapahtumassa halutaan
tehdä näkyväksi kulttuurimoninaisuutta Espoossa. MAKU-tori
ei ole pelkästään ruokatapahtuma.
Jos haluat osallistua näytteilleasettajaksi, ilmoittaudu viimeistään 15.9.2017. Lisätietoja
MAKU-torista on Entressen
kirjaston kotisivulla. Tapahtumalle on myös luotu oma
sähköposti. Lisätietoja tapahtumaa koskevista asioista saa
siis kysyä s.postitse makutoriespoo@gmail.com tai puhelimitse
0438259913.
Galleria Espoonsilta | Galleri
Esbobron
KIMALLUS
Mirja Riihisen näyttely
5.-24.9.2017 Galleria Espoonsillassa p. 044-2528493
galleria.espoonsilta@gmail.com
http://www.galleriaespoonsilta.
fi
Virastopiha 3, 02770 Espoo
https://www.facebook.com/
GalleriaEspoonsilta/
On the bridge! Kävelysillalla!
Uppe på bron!

