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Päätoimittajan terveiset

Keski-Espoo -seuran kuulumiset

Keski-Espoossa tehdään Keski-Espoo -seuran
parempaa huomista
kuulumisia
Espoon keskuksessa kaupungintalon vieressä ja
Suviniityn alueella rakennustyöt ovat jatkuneet kesällä. Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelän sivulla kolme
julkaistusta haastattelusta saa hyvän ja laajan kuvan
Espoon keskuksessa meneillään olevista ja suunnitelluista hankkeista.
Keski-Espoossa on toteutettu koronaepidemian
takia vähän kulttuuritapahtumia kesän aikana. Espoonjoen rannalla vietettiin perinteisesti lauantaina
22.8. ”Afton vid Esboån” -tapahtuma. Espoo-päivänä
avattiin KannuKino ja elokuviin pääsee taas omalla alueella. Espoo-päivänä oli Kauppakeskus Entressessä esillä Keski-Espoo -seuran
tuottama roll-up -näyttely alueen julkisista rakennuksista sekä Kuninkaantien
taiteilijoiden taidenäyttely. Kauppakeskuksen tyhjillään oleva liiketila tarjosi
monelle taiteilijalle mahdollisuuden saada töitään esille ja myyntiin. Kesän
aikana olemme myös saaneet nauttia jo kuudetta kertaa Espoon keskuksen
ympäristöön sijoitetuista taideteoksista Objekti-näyttelyssä, jonka nimenä on
Objekti 6 ja teemana Villi Länsi. Museot ovat olleet avoinna jo kesällä ja eri
järjestöt ovat aloittamassa toimintaansa.
Suvelan basaari järjestetään kolmannen kerran Suvelan Asukaspuiston alueella lauantaina 12.9. Tapahtumassa on runsaasti ohjelmaa ja illalla valoesitys.
Toivottavasti koronaepidemia ei pahene syksyn aikana ja eri tahot voivat järjestää kulttuuritapahtumia suunnitelmiensa mukaisesti.
Manna-Apu ry tekee alueella tärkeää työtä auttamalla vaikeassa elämäntilanteessa olevia ihmisiä. Järjestön toiminnasta kerrotaan sivulla kuusi. Toivotaan, että vapaaehtoisia työntekijöitä olisi riittävästi ja myös lahjottajia tähän
ja myös muuhun avustustoimintaan.
Syysterveisin
Pirkko Sillanpää
päätoimittaja

Keski-Espoo -seuran toiminta on ollut koronaepidemian vuoksi hiljaista.
Keski-Espoo -seura on ollut mukana toteuttamassa alueella toimivien muiden
yhteisöjen kanssa Suvelan basaari -tapahtumaa. Seuran osallistui myös Espoon
seurakunnan järjestämään ”kävele naiselle ammatti” -tapahtumaan.
Keski-Espoo -seura ei järjestä syksyn aikana tapahtumia tai perinteistä luentosarjaa kirjaston Sinisessä huoneessa. Toteutamme luentosarjan vuoden 2021
alkupuolella mikäli koronaepidemia on yleisesti hallinnassa. Keski-Espoo -seuran syyskokous pidetään maanantaina 21.9. 2020 Entressen Sinisessä huoneessa.
Keski-Espoo -seura hyödyntää jatkossa tehokkaammin omia kotisivuja tiedon
jakamisessa. Esimerkiksi oman alueen merkittäviä tapahtumia voidaan tuottaa omille kotisivuille. Seura on hakenut avustusta Suomen Kotiseutuliitolta,
joka on jakamassa avustuksia uusiin innovatiivisiin hankkeisiin. Seura ottaa
asukkaiden kirjoittamia juttuja mielellään vastaan ja julkaisee niitä kotisivuilla.
Juttuja ja ehdotuksia voi lähettää päätoimittajalle. Vanhojen lehtien digitointi
edistyy vähitellen.
Syysterveisin
Keski-Espoo -seuran johtokunta

Keski-Espoo -seura pitää sääntömääräisen

SYYSKOKOUKSEN/VUOSIKOKOUKSEN
maanantaina 21.9.2020 klo 18.00
Osoite:
Entressen kirjasto, Sininen huone, Siltakatu 11, 02770 Espoo.
Kokouksessa käsitellään kevätkokoukselle ja syyskokoukselle
kuuluvat sääntömääräiset asiat.
Kokouksen alussa käsitellään ajankohtaisia asioita.

Kahvitarjoilu!

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

Tervetuloa (Koronaepidemian vaatimat
toimenpiteet huomioidaan kokoustilassa)

Tervetuloa

Kauniaisten Kello ja Kulta

LOPPUUNMYYNTI
kaikki tuoteet, alk.-40%.
Puh. 09 505 0090
Kauppakeskus Granin Galleriakäytävä
02700 Kauniainen
Avoinna: arkisin 10-18 ja la 10-14
Varmista avoinnaolo numerosta 09 505 0090
Grankulla Ur och Guld betjänar även på svenska!
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Kasvukaupungin kaupunginjohtaja
korostaa kestävyyttä

vä on turvata riittävä palvelujen saatavuus asukkaillemme täysin poikkeuksellisessa
tilanteessa. Aivan erityinen
huoli on heikoimmassa asemassa olevista espoolaisista, vanhuksista ja sairaista.
Samaan aikaan meidän on
huolehdittava siitä, että kaupungin elinvoimaisuus säilyy
ja että pystyisimme parhaalla
mahdollisella tavalla kohtaamaan esimerkiksi yhtä haastavammaksi käyvän taloustilanteen. Kaupunki kehittyy myös
poikkeuksellisina
aikoina”
Mäkelä sanoo.

Osallistu kyselyyn

Vastikään julkaistiin tilasto, jossa Espoo oli Suomen
ehdottomasti nopeimmin viime vuosikymmeninä kasvanut
kaupunki: siitä, kun Espoosta
tuli kaupunki vuonna 1972,
on uusia espoolaisia tullut
182 487 eli väestön kasvuprosentti on 170,2. Ei ihme,
että kaupunginjohtaja Jukka
Mäkelä painottaa kaupungin
taloudellisesti, ekologisesti,
sosiaalisesti ja kulttuurisesti
kestävän kasvun tärkeyttä.
”Meille Espoossa on tärkeää, että asukkaidemme arki
sujuu”, Mäkelä korostaa.
”Parhaiten kaupunkia ja sen
palveluja kehitetään niin, että
asukkaat, yritykset ja yhteisöt
ovat aktiivisesti mukana. Haluamme kokeilla ennakkoluulottomasti uudenlaisia ja luovia tapoja järjestää palveluja.
Pyrimme olemaan rohkeita,
mutta samalla myös vastuullisia. Espoo on kasvava kaupunki ja meidän täytyy huolehtia
kaupungin kestävyydestä. Espoon on oltava hyvä paikka
myös tuleville sukupolville.”  
Kestävä kehitys on Espootarinan eli yhdessä asukkaiden, henkilöstön ja luottamushenkilöiden kanssa valmistellun kaupunkistrategian
ytimessä. Espoota kehitetään
raiteiden ympärille kasvavana
viiden kaupunkikeskuksen ja
paikalliskeskusten verkostokaupunkina, jossa palvelut ja
luonto ovat aina lähellä.
”Junaradan varrella sijaitseva Espoon keskus on Espoon uudistuva sydän, jossa
yhdistyvät erinomaiset liikenneyhteydet, monipuoliset ja
kehittyvät palvelut sekä suo-

Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelän 60-vuotisjuhlia vietettiin virtuaalisesti kymmenien
eri tahojen lähettämien videotervehdysten merkeissä. Koronatilanne esti laajemman vastaanoton järjestämisen mutta lähin perhe kokoontui kaupunginjohtajan
kotiin Gumböleen. Kuva: Olli Urpela
malainen kulttuurimaisema”,
Mäkelä sanoo.

Espoon keskus
uudistuu
Espoon keskusta uudistetaan voimakkaasti. Tavoitteena on muuttaa entinen
virastokeskus
moderniksi
kaupunkikeskukseksi ja aiempaa viihtyisämmäksi asuin- ja
työpaikka-alueeksi. Palvelujen ja joukkoliikenteen äärelle rakennetaan asuintaloja ja korkeatasoiset kevyen
liikenteen kulkureitit. Virastokeskukseen nousee myös
Espoolaistentalo, josta tulee
espoolaisten ja kaupungin
henkilöstön kohtaamispaikka.
Tulevaisuudessa kaupunkirata parantaa Espoon keskuksen joukkoliikenneyhteyksiä
entisestään. Tänä keväänä
valtio ja kunnat ovat päässeet
yhteisymmärrykseen Turun ja
Helsingin välisen Tunnin junan suunnittelua edistävän
hankeyhtiön perustamisesta.
Espoon kaupunkirata sisältyy
Tunnin juna -kokonaisuuteen,
mutta sen toteutus vaatii vielä erillisen päätöksen.
Espoon keskuksen kehittäminen painottuu aseman
seudun ympäristöön, johon
valmistuu parhaillaankin esimerkiksi uusia asuintaloja.
Asuinkorttelin viereen rakennetaan uusi monipuolinen tapahtuma- ja kohtaamispaik-

ka, Vaakunatori. Kaupunkikeskuksen kupeessa virtaa
Espoonjoki, jonka rannalla sijaitsee Espoon tuomiokirkko,
Espoon tärkein historiallinen
rakennus. Espoon keskus on
myös portti pääkaupunkiseudulle ja Nuuksion luontoon.
Asemalta on hyvät bussiyhteydet Haltiaan ja muihin
kiinnostaviin Espoon pohjoisosien ulkoilupalveluihin.
Entressen kirjasto ja loistavat
opiskelu- ja liikuntamahdollisuudet ovat Espoon keskuksen vahvuuksia.
Espoon pohjois- ja keskiosien kehittäminen etenee
laajemmaltikin, sillä alueen
yleiskaava on tulossa pian
nähtäville. Siinä alueelle kaavaillaan lisää asumista, sekä
parempia palveluita ja liikenneyhteyksiä. Tavoitteena on,
että muutos toteutuu kestävällä tavalla niin ihmisen,
luonnon kuin taloudenkin
näkökulmasta.

tuaalisesti eri tahojen kymmenien videotervehdysten
merkeissä.
”Yhteisön merkitys on saanut aivan uusia ulottuvuuksia.
Onneksi suomalaiseen vastuuntuntoon on aina kuulunut se, että pidämme toisistamme huolta. Espoolaiset
ovat ilahduttavasti tarjonneet
tukea ja käytännön apua jopa
aikaisemmin tuntemattomille
naapureilleen. Nyt, jos koskaan tarvitsemme yhteistyötä
ja välittämistä, jotta poikkeavasta tilanteesta selviydytään,
eikä kukaan jää ilman huolenpitoa” Mäkelä korostaa.
”Kaupungin tärkein tehtä-

Kuntapalvelututkimuksen
mukaan espoolaiset ovat tyytyväisiä palveluihin. Alueiden
väliset erot ovat tasaantuneet. ”Rakentavat kohtaamiset ja dialogi vievät asioita
eteenpäin. Tämä on tärkeää
valtavaa vauhtia kehittyvässä kaupungissa. Suuret muutokset vaativat meiltä kaikilta
paljon ja siksi on tärkeää, että
tunnemme tekevämme asioita yhdessä, Mäkelä sanoo.
Elokuun lopulla avattiin
Mun Espoo -kyselyt, joihin
toivotaan espoolaisten näkemyksiä siitä, mihin kaupungin
tulisi panostaa. Mäkelä kannustaa vastaamaan kyselyihin, joilla kartoitetaan asukkaiden toiveita tulevaisuuden
Espoosta. Mitä sinulle tulee
mieleen Espoosta? Mitkä asiat
ovat hyvin?
Vastauksia hyödynnetään
kaupungin strategian, Espootarinan, päivityksessä valtuustokaudelle 2021-2025. ”Meille on tärkeää, että Espoo-tarinassa kuuluu espoolaisten
ääni. Espoo-tarina on ollut
yhteinen
suunnannäyttäjä
Espoon kehittämisessä jo kahden valtuustokauden ajan.
Tarinamuotoista strategiaa
on ollut helppo viestiä ja sen
toteuttamiseen on sitouduttu
hyvin”, Mäkelä sanoo.

MYYNNISSÄ

Yhteisön ja
palvelujen merkitys
korostuu
Koronan vuoksi elämme
aikoja, jolloin monet ovat
viettäneet poikkeuksellisen
paljon aikaa kotona ja kodin
lähiympäristössä.
Kaupungin tapahtumia ja juhliakin
on peruttu ja esimerkiksi
kaupunginjohtajan kesäistä
60-vuotisjuhlaa vietettiin vir-

Talomuseo Glims, Glimsintie 1, 02740 Espoo
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Espoolaistentalo elokuussa 2020
https://espooprodfi.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2018433180-4
https://espooprodfi.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020491777-13
Teksti: Seppo Holste
Havainnekuva: Arkkitehdit Anttila&Ruuskanen Oy
Kaupunginvaltuusto teki tammikuussa 2018 päätöksen, jolla
käynnistettiin Espoolaistentalo/ Espootalo / Espoolaisten
talohanke.
§4
Virastokeskuksen kehittäminen ja Espoon kaupungintalon tilaratkaisu
Päätös Valtuusto:
1
päätti, että Virastokeskuksen kehittämistä ja Espoon
kaupungintalon tilaratkaisun
valmistelua viedään eteenpäin selostuksessa esitetyn
”Espootalo”-vaihtoehdo mukaisesti nykyisen Virastotalo
2:n rakennuksen paikalle,
A
Espoo-talosta tehdään ”Espoolaisten talo”. Lähtökohtana on hybridimalli, jossa kaupunki palveluna - konseptia
hyödyntämällä
kaupungin
tarvitsemien tilojen yhteyteen suunnitellaan keskitetysti monipuolisia asukkaiden palveluita, palvelutori,
kulttuuri- ja liiketiloja, monikäyttöiset päätöksentekoa
(lautakunnat, kaupunginhallitus ja valtuustotyöskentely) ja asukasyhteistyötä modernisti palvelevat tilat sekä
muut joustavasti käytettävät
päätöksenteon tarvitsemat
tilat. Nykyisen valtuustotalon käyttö ja olemassaolo
tuodaan erikseen kaupunginvaltuuston päätettäväksi.
B
suunniteltavien tilojen tu-

lee edistää kuntalaisten yhteisöllisyyttä ja osallisuutta
päätöksentekoon, helpottaa
palveluiden saavutettavuutta
ja edistää kestävän kehityksen tavoitteita. Rakennuksen lähiympäristöineen tulee
muodostaa turvallisia ja viihtyisiä kaupunkitiloja sekä olla
korkeatasoisesti ja kestävästi
toteutettu. Ratkaisulla kiirehditään Espoon keskuksen
kehittämistä siten, että alue
muuttuu vanhasta virastotalokeskuksesta houkuttelevaksi kaupunkikeskukseksi.
Jatkosuunnitteluun kytketään
myös Tuomiokirkon alue ja Espoonjoki historiallisina kulttuurimaisemina.
Erityisesti
hyödynnetään espoolaisten
talosta avautuvat näkymät
yli koko keskusalueen.
2
kehottaa kaupunginhallitusta käynnistämään ”Espoolaisten talon” suunnittelun sekä valmistelemaan hankkeen
rahoituksen ja toteutusmallin.
Uotila, Ahlfors, Kivekäs,
Wessman, Hellström, Värmälä, Aaltonen, Ali Habiba, Pentikäinen ja Karimäki ilmoittivat eriävän mielipiteensä päätökseen.
Kaupunginhallitus päätti
helmikuussa 2020 hyväksyä
Espoolaistentalosta laaditun

tarveselvityksen.
§ 53
Espoolaistentalon tarveselvitys (Pöydälle 3.2.2020)
Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Olli Isotalo:
Kaupunginhallitus hyväksyy Espoolaistentalon tarveselvityksen liitteen mukaisena.
Lisäksi kaupunginhallitus
- toteaa, että nyt käsittelyssä oleva prosessivaihe on
tarpeen, jotta kaupunginhallituksen ja valtuuston päätöksentekoa varten tarvittavat tiedot vaihtoehtoineen
voidaan laskea ja analysoida
hankesuunnitelmassa ja sen
yhteydessä tehtävässä valmistelussa.
- päättää, että Espoolaistentalon hankesuunnittelun
yhteydessä laaditaan myös
kuvaus hankkeen vaikutuksesta kaupungin palveluiden
järjestämisen tavoitetilan toteuttamiseen sekä laskelmat
hankkeen vaikutuksesta kaupungin tuottavuuden kehittämistavoitteisiin, investointiohjelmaan, ja käyttötalouteen.
Hankesuunnittelussa tulee lisäksi pyrkiä kustannustehokkaaseen ratkaisuun ja etsiä
myös eri vaihtoehtoja, kuten
tilojen määrän ja kustannusten osalta kokonaistaloudellisesti karsittu vaihtoehto, ja
keinoja laskea hankkeen kustannuksia.
- kehottaa teknistä toimialaa valmistelemaan hankesuunnitelman valmistelun yh-

teydessä myös ratkaisuvaihtoehdot valtuustotalon osalta.
- edellyttää hankesuunnitelman yhteydessä esitettävän
perusteluineen myös, miten
kaupungin hallintohenkilökunnan määrä, sijoittuminen
eri toimipisteisiin ja myös toimitilojen koko eri rakennuksissa kaupungin eri osissa on
muuttunut viime vuosina ja
millaista muutosta näihin tavoitellaan.
Käsittely Esittelijän kokouksessa tekemät muutokset
on huomioitu pöytäkirjassa.
Päätös Kaupunginhallitus:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Elokuussa 2020 oli aika kysyä, mitä Espoolaistentalohankkeessa on tekeillä. Projektinjohtaja Mikko Kivinen
vastasi kysymykseen:
”Arkkitehtikilpailun ohjelma on käytännössä valmiiksi
valmisteltu. Coronan myötä
etätyökäytäntöjä on kaupungissa opeteltu nopeaan
tahtiin ja näitä kokemuksia
heijastetaan vielä itse ohjelmaan. Alueen vaiheittain toteuttamista on myös tutkittu
lisää, vaiheittain toteutuksella
pyritään tilakustannussäästöihin. Kilpailuohjelma esitellään
vielä kh:lle heti kun mahdollista. Arkkitehtikilpailu kestää
n. 4 kk, joten kilpailun tulos
on tiedossa näillä näkymin
kevään puolella. Tavoitteena
on, että saapuneet kilpailuehdotukset tullaan laittamaan
asukkaille nähtäväksi jo en-

Kirkkojärven koulun nuoret oppivat työelämästä
ja yrittäjyydestä kansainvälisessä projektissa
Teksti ja kuva: Silja Aunola

Etelä-Suomen
Nuori Yrittäjä -aluekilpailu.

Erasmus+ tarjosi kansainvälisiä ystävyyssuhteita, uusia kokemuksia ja
ymmärrystä yrittäjyydestä Kirkkojärven yläkoululaisille.
Kirkkojärven koulu oli mukana Euroopan Unionin rahoittamassa Erasmus+ -projektissa. Projekti alkoi
vuonna 2018 ja tuli päätökseen tänä
keväänä. Projektiin kuului neljä koulua neljästä eri maasta: Suomesta, Espanjasta, Turkista ja Latviasta.
Projektin aikana ystävyyskoulujen
oppilaat vierailivat toistensa luona.
Ensimmäinen tapaaminen pidettiin
Suomessa lokakuussa 2018. Tapaamiseen saapui lähes 30 oppilasta ja opettajaa Espanjasta, Turkista ja Latviasta.
Suomalaiset oppilaat toimivat ulkomaalaisten hosteina eli isäntinä. Projektiviikkoon kuului pohdiskelua tulevaisuuden ammateista ja työelämästä,
yhdessäoloa ja nähtävyyksien ihmettelyä sekä yritysvierailuja, mm. Nuuksion Poropuiston perheyrityksessä.

Viimeisenä projektipäivänä pidettiin jäähyväisjuhla Kirkkojärven
nuorisotilassa. Kaikilla oli kiva viikko
Suomessa ja juhla oli hyvä lopetus viikolle. Parasta oli lämmin tunnelma ja
ystävyyssuhteet, 8.-luokkalainen Mariam kertoo.
Hostina toiminut Meri tuli hyvin
toimeen ulkomaisen vieraan kanssa, sillä he puhuivat molemmat hyvää englantia ja pitivät piirtämisestä.

Kansainväliset
projektit ovat uuden
opetussuunnitelman
mukaista toimintaa
Uusiin kulttuureihin ja ihmisiin tutustuminen sekä englanninkielen taitojen karttuminen on aina projektien
parasta antia. Ja sitäpaitsi opetussuunnitelman mukaista toimintaa,
projektin koordinaattori, ruotsin- ja

nen kilpailun ratkaisua.
Kilpailun ratkettua saadaan tulevan rakennuksen
ja korttelien arkkitehtuuri
selville, ja siitä johdettua tarkempi kustannusarvio. Kaavoitus, rahoitusmuodot ja
hankesuunnitelma laaditaan
valitun suunnitelman ratkettua. Valtuustotalo toimii nykyisellä käytöllään ainakin siihen asti, että Espoolaistentalo
on otettu käyttöön (tavoite
2026). Valtuustotalon tontti
on visioissa esitetty asuinrakentamiselle, vaihtoehtoisia
käyttötarkoituksia esim. nykyiselle rakennukselle tutkitaan ohessa ennen Espoolaistentalon hankesuunnitelman
hyväksymistä.
Insinöörin jalanjälki (kaupungintalon ulkoportaikon
tasanteella) otetaan talteen
purku-urakan
yhteydessä.
Uutta sijoitus paikkaa sille ei
vielä ole, mutta sellainen arvolle sopiva paikka löytynee
kun suunnittelussa päästään
eteenpäin.
Virastotalo 2:n purkutyöt
alkavat arviolta lokakuussa.
Odotettavissa on Kirkkojärventien osalta uudelleenjärjestelyjä, mm. pysäkkien osalta, joiden osalta kannattaa
seurata HSL:n tiedotuksia.”
Valtuuston 2018 tekemän
päätöksen otsikossa mainittua kaupungintalon tilajärjestelyä ei myöhemmissä päätöksissä ole sivuttu. Odotellaan
Espoolaistentalon seuravaa
päätösvaihetta, joka oletettavasti toteuttaa rakennuksen
ja kortteleiden arkkitehtuurin
kilpailuttamisen ja sen myötä
ratkeavat seurannaiset.

englannin opettaja Seija Uuspelto Kirkkojärven koulusta sanoo.
Erasmus+
-projektin
teema ”I learn ergo I am” katsoo tulevaisuuteen ja tulevaisuuden ammatteihin. Monet nykyiset ammatit katoavat
automatisoinnin ja robotiikan myötä.
Projektin avulla koulut etsivät tapoja
auttaa oppilaita valmistautumaan tulevaisuuden tuomiin muutoksiin.
Haluamme, että oppilaat löytävät
omat vahvuutensa ja erityistaitonsa
sen sijaan, että he keskittyisivät heikkouksiinsa, Uuspelto kertoo.  
Keväällä 2019 projekti vei oppilaat
Latviaan, pieneen Zakumuizan kaupunkiin. Matkalla tutustuttiin projektin teeman mukaisesti jälleen muun
muassa paikallisiin yrityksiin ja kouluihin. Latvian projektiviikolla oppilaat
pohtivat omia taitojaan ja vahvuuksiaan sekä perehdyttiin sikäläisiin elinkeinoihin ja ammatteihin.
Vierailu Riikan teknilliseen korkeakouluun jäi 7.-luokkalaisen Aarnen mieleen.
Meille pidettiin tutustumiskierros
koululla ja sen jälkeen saimme itjatkuu s. 8
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Syksy käyntiin Superpäivillä
Teksti: Kenneth Broström
Varma syksyn merkki on K-Supermarketeissa vietettävät Superpäivät. Superpäivät oli tälläkin kertaa menestys. Suureen suosioon nousi tänäkin syksynä
euron hedelmätarjouksemme ja kilomääräinen myyntiennätys rikottiin jälleen.
Aina sitä miettii, että ensi vuonna ei voida rikkoa enää tätä ennätystä, mutta
niin se tehtiin tälläkin kertaa.
Superpäivät on ollut jo vuosia ketjumme jokavuotinen syksyn ja alkukevään markkinointitapahtuma. Monelle asiakkaalle tapahtuma on tuttu meidän
aurinkoteemasta. Mielestäni Superpäivien aurinkoteema ja itse tapahtuma,
tuo kivasti valoa ja piristystä alkavaan syksyyn ja taas alkukeväästä piristystä
pitkään ja pimeään talveen.
Syksy on mielestäni yksi vuoden parhaista vuodenajoista. Ilmat alkavat viilenemään ja illat pimenemään. Tämä taitaa tarkoittaa myös sitä, että kynttilöitä
voi alkaa jälleen polttamaan. .Luonto pääsee näyttämään kauneimmat puolensa värien vaihtuessa. Syksy tarkoittaa meillä kaupassa myös uutta sesonkia.
Kesän grillaamiset vaihtuvat sisällä kotona tehtäviin ruokiin. Erilaiset keitot ja
uuniruoat tulevat jälleen mukaan arkisiin ruokahetkiin. Ja miksi ei tulisi. Meiltä
löytyy aivan huippu kotimaiset raaka-aineet, joita hyödyntämällä sesongeissa,
jokainen kotikokki loihtii mitä maistuvimpia herkkuja niin arkeen kuin juhlaan.
Syksy onkin ns. sadonkorjuun aikaa, jolloin pääsemme nauttimaan erilaisesti kaaleista, juureksista, omenista, sienistä sekä marjoista. Moni säilöö näitä
herkkuja talven varalle, valmistamalla mm. mehuja ja hilloja. Mikä onkaan sen
parempaa, kuin itse kerätyistä omenista valmistettu omenahillo aamupuuron
päällä, kirpeänä talviaamuna. Tänä syksynä näyttäisikin olevan tulossa runsas
omenasato.
Syksy on toki muidenkin kuin kasvikunnan tuotteiden aikaa. Riistalla ja
kalalla on toki oma iso merkityksensä syksyn ruokasesongeissa.
Syksy tarkoittaa myös monien eri kurpitsalajikkeiden sesonkia. Kurpitsojen
myynti onkin moninkertaistunut viime vuosien aikana. Myskikurpitsa on selkeä
suomalaisten suosikki kurpitsa. Tämä päärynän muotoja muistuttava kurpitsa,
vaihtelee väritykseltään vaalean oranssista keltaiseen. Myskikurpitsasta käytetään sen kirkkaan oranssi, aromaattisen pähkinäinen ja aavistuksen makea
hedelmäliha. Kurpitsaa voi käyttää esimerkiksi risottoihin, sosekeittoihin ja
leivontaan. Myskikurpitsa soveltuu hyvin makeisiin jälkiruokiin ja leivontaan.
Myös myskikurpitsan siemeniä on helppo hyödyntää paahtamalla. Paahdetut
kurpitsansiemenet tuovat kivaa ulkonäköä ja rapeutta keiton päälle ripoteltuna. Ohessa oma suosikkireseptini myskikurpitsan valmistamiseen. Suosittelen kokeilemaan ja ihastumaan Myskikurpitsakeittoon, joka saa pienen tvistin
mangosta.

Myskikurpitsa-Mangokeitto
-

myskikurpitsaa n. 800 g (kuorineen)
perunaa 2 kpl
porkkanaa 2 kpl
sipulia 1-2 kpl
valkosipulia 1-2 kynttä
tuorejuusto 1 rs.
mangososetta (reilu loraus)
suola
sokeri
mustapippuri
makea chilikastike (oman maun mukaan)
kasvisliemikuutio

Keiton päälle paahdettuja kurpitsansiemeniä.
- kurpitsa halkaistaan pitkittäissuunnassa ja otetaan siemenet pois. Leikataan
kurpitsa n. 3-4 cm:n viipaleiksi ja levitetään uunipellille. Palojen päälle oliiviöljyä, suolaa ja mustapippuria. Palat paahdetaan uunissa 200 astetta ja n.
25 min.
- keitetään n. litrassa vettä paloitellut juurekset kypsiksi, kasvisliemikuution
kera.
- kun kurpitsat ovat paahtuneet, otetaan niistä kuori pois ja lisätään keitettyjen juuresten joukkoon.
- ota talteen n. puolet keitinvedestä. Keitinvettä voi lisätä keittoon soseutta
misen jälkeen, jos keitto on liian paksua.
- sauvasekoittimella juurekset ja kurpitsa tehdään soseeksi.
- lisätään mausteet, tuorejuusto ja mangosose.
- soseutuksen jälkeen kattila takaisin liedelle, kiehautus ja tarkistetaan maku.
- chilin maku voimistuu aina kun keitto kiehautetaan, eli jos on arka sen suhteen, niin lisää ensiksi vähän ja tarvittaessa lisää. Samoin jos epäilee keiton
”paksuutta”, niin kannattaa ottaa hiukan keitinlientä talteen ennen kuin
alkaa soseuttamaan keittoa.
Lopuksi paahdetaan siemenet pannulla koristeeksi keiton päälle.
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Manna-talossa tehdään vapaaehtoistyötä

Esko Nikander pakkaa autoon ruokalaatikoita.

Ruokalaatikoita pakkaustilassa

Teksti ja kuvat:
Pirkko Sillanpää

Manna-Apu tarvitsee
varoja toimintaan

Manna-Apu ry on kristillinen avustusjärjestö, joka jakaa kaupoista, tukkuliikkeistä ja elintarvikealan yrityksiltä lahjoituksena saatuja elintarvikkeita niitä tarvitseville. Manna-Avun
piiristä voi saada myös henkistä tukea
arjen paineissa. Manna-taloksi nimetty yhdistyksen toimitila sijaitsee osoitteessa Tuomarilantie 19. Manna-Apu
ry on rekisteröity, 24 vuotta toiminut
yhdistys jäsenmaksuineen. Toiminnasta vastaa vuosikokouksessa valittu
hallitus ja toiminnanjohtaja. Toiminnanjohtaja Arja Pietarila ja logistiikkapäällikkö Esko Nikander kertoivat
Manna-Avun toiminnasta.

Toiminnanjohtaja Arja Pietarila
kertoi, että Espoon kaupungin tuki
on ensiarvoisen tärkeä järjestön pyörittämisessä. Kaupunki vastaa myös
tilojen vuokrasta. Järjestö tekee tiivistä yhteistyötä kaupungin sosiaalitoimen kanssa. Espoossa toimii myös eri
ruoka-aputoimijoiden foorumi, jonka
yhteistyö on esimerkillistä. Ammattiopisto Omnian kanssa on järjestetty
asiakkaille ruuanlaittokursseja hävikkiruuasta. Yhteistyöstä on syntynyt
viisi euroa maksava hävikkiruokareseptikirja, jonka voi tilata osoitteesta
manna-apu@kolumbus.fi.
Järjestöllä on käytössä kaksi autoa,
joista ensimmäinen saatiin lahjoituksena Sosiaali- ja terveysministeriöltä
(STM). Manna-Apu on itse ostanut
toisen auton ja sen maksaminen vaatii
jatkuvaa rahantuloa. Varainhankinta
on tärkeässä osassa järjestön toiminnassa.

Ruokaa jaetaan
arkipäivisin
Ruoka kuljetetaan lahjoittajilta
Tuomarilantiellä sijaitseviin tiloihin
ja siellä huolehditaan säilyvyydestä ja
elintarvikkeiden jakamisesta. Vapaaehtoiset työntekijät jakavat saadut
elintarvikkeet ruokakasseihin, jotka
sitten annetaan hakijoille. Kassin sisältö pyritään saamaan niin monipuoliseksi kuin se on lahjoitetuista
elintarvikkeista mahdollista. Joka
päivä ei saada ruokaa yhtä paljon.
Ruokakasseja jaetaan joka arkipäivä
ja kassien jako tapahtuu ajanvarauksella. Ruokakassin hakuajan voi varata
arkipäivisin aikavälillä 9 - 12 numerosta 0400 – 401114. Manna-talossa tarjoillaan myös hävikkielintarvikkeista
valmistettu lounas keskiviikkoisin klo
12 - 13.30. Lounaan suositushinta on
kaksi euroa. Ruokakasseja noutaa
noin 400-500 ihmistä viikoittain. Koronavirustaudin aikana ruoka-avun
tarve on kohonnut.

Manna-Apu pyörii
vapaaehtoisten voimin
Järjestön toiminta pyörii pääosin
vapaaehtoisvoimin. Pietarila kertoi,
että mukana eri työtehtävissä on kaikkiaan viitisenkymmentä vapaaehtoista ja heidän taustansa on hyvin vaihteleva. Mukana on mm. työttömiä,
eläkeläisiä sekä kieliharjoitteluissa ja
työkokeiluissa olevia. Toiminnanjohtaja korosti, että Manna-Avussa on hyvin tärkeää yhteisöllisyys. Järjestössä
yritetään edistää kaikin keinoin asiakkaiden toimijuutta ja halua mennä
elämässä eteenpäin. STEA:n rahoittaman Toimijaksi-hankkeen piirissä toimii mm. Sapuskaa- ja Yhteisellä retkellä -toimintaryhmät, joiden toimintaa
kehitetään yhdessä asiakkaiden kans-

Esko Nikander esittelee kylmätiloja.

sa. Manna-talossa pyörii myös erilaisia
pienryhmiä.
Logistiikkapäällikkönä
MannaAvussa työskentelevä Esko Nikander
kertoi, että hän aloitti autonkuljettajana järjestössä vuosi sitten. Hän oli
jäänyt eläkkeelle ja hänen ystävänsä
oli pyytänyt mukaan tutustumaan
Manna-Avun toimintaan. Nikander
oli ollut työelämässä autonkuljettaja ja ajanut mm. rekkoja ulkomailla.
Autonkuljettajan tehtävät sopivat hänelle työkokemuksen pohjalta hyvin.
Esko noutaa elintarvikkeita kaupoista
ja hakee vihanneksia Mäntsälästä ja
eineksiä Keravalta. Manna-Apu saa
ruokalahjoituksia noin 20 kaupasta.
Nikander on työssä viitenä päivänä
viikossa ja toisinaan työpäivät venyvät pitkiksi. Hän on tyytyväinen valintaansa ja siihen, että elämään on taas
tullut rytmi ja säännöllisyys. Nikander
toteaakin, että eläkkeelle jäämisen
jälkeen on tärkeätä, että on säännöllistä ja merkityksellistä toimintaa.

Lounastiski.

Manna-Apu kerää varoja
avustustoimintaansa varten
Manna-Apu haastaa keräyskampanjalla kaikki mukaan mahdollistamaan
järjestön avustustoimintaa. Antamasi tuki menee muun muassa järjestön
kuljetuskuluihin.
• Lahjoita 10 eur, lähetä tekstiviesti 10(väli)MANNAA numeroon 16588.
• Tekstiviestilahjoitus veloitetaan puhelinlaskun yhteydessä.
• Rahalahjoituksen voi tehdä Manna-Avun tilille FI63 1432 3000 2227 11,
viite 6114. Keräyslupa RA/2019/929 on voimassa 31.12.2023 asti.
Jos haluat lahjoittaa vaatteita tai antaa tavaralahjoituksen, ota yhteys toiminnanjohtaja Arja Pietarilaan.
Lanttitalkoot: Ruoan hakijat voivat auttaa Manna-talon toiminnan pyörittämistä sujauttamalla lantin lippaaseen ruokaa hakiessaan. Pienistäkin
summista koostuu merkittävä apu.
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Kirkko keskellä kylää
Tapahtumapoimintoja

SyysMatin Markkinat menivät verkkoon!
Seuraa ohjelmaa 19.–20.9. klo 10–16 vaikka kotoa
keskiaikaisen rukouslaulun säveliin
Tuomiokirkon monisatavuotisten holvien alle. Sunnuntain markkinapäivä
alkaa iloisella Perhemessulla klo 10,
joka lähetetään suorana Facebookin
kautta. Ohjelmassa on myös kierrokset Kirkkomaalla, Pyhiinvaellus- ja Kollipolku sekä tutustuminen Tuomiokirkon kiehtoviin holvimaalauksiin.
Tule mukaan markkinalähetyksiin
Facebookissa: facebook.com/SyysMatinMarkkinat tai verkkosivuilla: syysmatinmarkkinat.fi. Sieltä löytyvät
myös linkit verkkokauppoihin, joissa
tarjolla mm. uniikkeja käsityöläisten
luomuksia.

Ohjelma
La 19.9.
SyysMatin Markkinat ovat tänä
syksynä verkossa. Viikonloppuna 19.–
20.9. lähetetään markkinoiden teemoista videoita ja suoria lähetyksiä
Facebookin ja verkkosivujen kautta,
osoitteissa: facebook.com/SyysMatinMarkkinat, www.syysmatinmarkkinat.
fi.
Tänä vuonna poikkeuksellisesti
emme kokoonnu sankoin joukoin
kirkonmäelle kahdeksi päiväksi, vaan
tarjoamme pääosin SyysMatin Markkinoiden live- ja videolähetyksiä. Niitä
voi seurata vaikka kotisohvalta Facebookin tai SyysMatin markkinoiden
verkkosivujen kautta. Lähetykset on
koottu perinteisen ohjelman tapaan
katsottaviksi tunnin välein. Niitä voi
katsoa myös myöhemmin.

SyysMatin Markkinat
ovat menneet
verkkoon! Seuraa:
19.–20.9. klo 10–16
Facebook
syysmatinmarkkinat.fi

Markkinat avataan Tuomiokirkon
Kellotapulilla lauantaina klo 10, minkä jälkeen tutustutaan Tuomiokirkkoon Enkelikierroksen sekä kirkon ja
urkujen esittelyjen merkeissä. Videoiden välityksellä pääsee tutustumaan
markkinaeläimiin, kanoihin, kukkoon,
halibernikoiriin sekä poneihin ja niiden kotitalliin. Pollen Potkua eli kompostoitua hevosenlantaa on myynnissä molempina päivinä niin kauan kuin
sitä riittää Tuomiokirkon parkkipaikkojen tuntumassa.
Auroran ikonipiirin ikonit ja ikonimaalarit esittäytyvät molempina päivänä klo 14. Myös osa perinteisistä
käsityöläisistä esittäytyy verkkosivujemme linkkien kautta omilla verkkosivuillaan. Lauantaipäivä päättyy

klo 10 Avajaiset
klo 11 Enkelikierros kirkossa
klo 13 Tuomiokirkon esittely
klo 14 Ikonimaalauksen
esittelyä
klo 15 Tuomiokirkon urkujen
esittely
klo 16 Keskiaikaista rukouslaulua

Konsertteja

Su 20.9.
klo 10 Iloinen perhemessu
klo 11 Kirkkokahveilla
klo 12 Hautausmaakierros
klo 13 Tuomiokirkon holvimaalaukset
klo 14 Ikoninäyttelyn esittely
klo 15 Pyhiinvaellus, Kollipolku
klo 16 Päättäjäiset

Matkalla avaraan uskoon -sarja
topiirissä opetusneuvos
Kalevi Virtasen vieraina...
Kahvitarjoilu kello 18:30.
Tervetuloa.

VAPAA
PUDOTUS
ARMOON

Sarjan alustuksiin voi
valmistautua
lukemalla
Kalevi Virtasen
kirjan ”Vapaa
pudotus
armoon”

10.9.

Piispa emerita
IRJA ASKOLA
– Mistä tulen?

24.9.

Perusturvajohtaja
JUHA METSO
– Kuka olen?

15.10.

Filosofian tohtori
EIJA-RIITTA KORHOLA
– Mihin kuulun?

29.10.

Kirkkoherra
ANTTI KUJANPÄÄ
– Mikä on elämäni tarkoitus?

Tukea & apua

Tukea ja keskusteluapua, perhetyönohjaajat: outi.wenell@evl.fi, 040
5474 146 tai kirsi.kanerva@evl.fi, 050
5110 165. Puhelut arkisin klo 9–19.
Papin puhelin ma–pe klo 9–21,
p. 09 8050 3501.
TukiChatti arkisin klo 15–18.

Seuraa somessa ja verkossa

JÄRJESTÄÄ:

2020
espoontuomiokirkkoseurakunta.fi

Koronapandemian vuoksi noudatamme viranomaisten suosituksia tilaisuuksien järjestämisessä, käsihygienian, etäisyyksien ja toimitilojen henkilömäärien
suhteen, joissa on vielä rajoituksia. Jos tunnet flunssan oireita, jää kotiin.
Tapahtumat, yhteystiedot ym... www.espoonseurakunnat.fi, Facebook
ESPOON TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA

www.lujakallio.fi

espoonseurakunnat.fi

”Sadepisaroiden paino” su 13.9. klo
15 Suvelan kappeli. Runoja ja lauluja
rakkaudesta ja surusta. Mirja Lassila.
Vapaa pääsy. Ohjelma 5 e.
”Kotiliesi ´68”-konsertti erityisesti senioreille su 27.9. klo 15 Suvelan
kappeli. Musiikkiopisto Avonia. Vapaa
pääsy. Ohjelma 5 e.
Pepe Willberg: ”Niin Vähän aikaa”
ti 29.9. klo 19 Espoon tuomiokirkko.
Laulu & Laulun tarina -konsertti. Vapaa pääsy.
Sami Asp: ”Rikkoa ja rakastaa” to
8.10. klo 18.30 Laaksolahden kappeli.
Laulu & Laulun tarina -konsertti. Vapaa pääsy.
”Laulu ja piano” ke 21.10. klo 18
Suvelan kappeli. Seeli Toivio, mezzosopraano; Collin Hansen, piano. Vapaa
pääsy. Ohjelma 5 e.

2020

torstaisin klo 19 Auroran kappelissa
Auroran teologisessa opin-

Syksyn toiminta käynnistyy pääosin.
Tuomiokirkon tilaisuuksiin voi osallistua enintään 160 vierasta, myös kappelikohtaiset kävijämäärärajoitukset
ovat voimassa. Tarkemmat ohjeet mm.
turvaväleihin liittyen annetaan paikan
päällä. Suositus riskiryhmiin kuuluville
ja flunssaoireisille on edelleen pysyä
kotona. Messuihin osallistuvia suositellaan käyttämään maskia messun
ajan, ehtoollista lukuun ottamatta.
Messu su klo 10 Espoon tuomiokirkossa, paitsi su 6.9. ja 13.9. seurakunnan päämessu pidetään poikkeuksellisesti Kauklahden kappelissa klo 12.
Pysäkkimessu Espoon tuomiokirkossa su 27.9., 11.10., 25.10., 8.11. ja
22.11. klo 18.
Englanninkielinen jumalanpalvelus
su klo 16.30 Espoon tuomiokirkon srktalossa. www.church.fi.
Espoon tuomiokirkko on avoinna
tutustumista ja hiljentymistä varten
joka päivä klo 10–17.
Suvelan Basaari la 12.9. klo 12–16
Suvelan asukaspuiston ympäristössä ja
kappelilla. Ohjelmassa mm. esityksiä,
mahdollisuus ostaa ruokaa tai grillata itse. Järj. paikallisia järjestöjä sekä
kaupunki ja seurakunta.

Ajantasaisimman tiedon löydät nettisivuiltamme: www.espoonseurakunnat.fi/tuomiokirkkoseurakunta.
facebook.com/EspoonTuomiokirkkoseurakunta/
facebook.com/Espoontuomiokirkko/
IG: @meidankirkk,
Twitter: @EspooEtSrk
Osoitteita: Espoon tuomiokirkko,
Kirkkopuisto 5. Espoon kirkon seurakuntatalo, Kirkkoranta 2. Auroran
kappeli, Heiniemenpolku 1. Kauklahden kappeli, Kauppamäki 1. Laaksolahden kappeli, Ylänkötie 16. Suvelan
kappeli, Kirstintie 24.

facebook

Instagram ja Twitter
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Espoossa panostetaan
asukasosallisuuteen
Espoon kaupunkiin on perustettu
uusi kehittämispäällikön toimi vahvistamaan asukasosallisuutta. Kehittämispäällikkönä aloittaa 1.9.2020
Marion Ticklén. Marion on aiemmin
toiminut erilaisissa kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä Helsingissä, Vantaalla ja Espoossa. Viimeisimmäksi
Marion on toiminut asiantuntijana
Länsi-Uudenmaan
kulkukeskuksen
kehittämisessä.
Kehittämispäällikön tehtäviin kuuluvat mm. asukkaiden osallistumisen
mahdollisuuksien kehittäminen, henkilöstön kouluttaminen osallisuus- ja
vuorovaikutusasioissa sekä yhteistyö
asukkaiden ja järjestöjen kanssa.
”Asukkaat, yhdistykset ja järjestöt
voivat olla minuun yhteydessä puhelimitse tai sähköpostilla mm. silloin, kun
toivovat kaupungin kehittävän uutta
toimintaa tai haluaisivat mukaan jo
olemassa olevan palvelun kehittämiseen. Mahdollisuuksia osallisuuden
edistämiseen on monia ja yhdessä
pohtiessa niitä usein löytyy vielä lisää”,
kannustaa Marion.

Marion Ticklén pyöräilemässä
koiriensa kanssa.

KannuKinon leffat
pyörähtivät
jälleen käyntiin
KannuKinon avajaisia juhlistettiin Espoopäivän viikonloppuna elokuun lopussa ja
nyt on tarjolla entistä enemmän elokuvia!
KannuKinossa huomioitu yleisön toiveet
Kannusalin remontti on valmistunut ja elokuvatoiminta jatkuu
jälleen aiempaan tapaan. Näytöksiä on keskiviikkoisin ja joka
toinen lauantai. Ohjelmistorunko koostuu uutuuselokuvista, ja
perusohjelman lisäksi esitetään myös erikoisnäytöksiä- ja sarjoja
sekä nähdään tekijävieraita. Kuukauden ilmaisnäytös järjestetään torstai-iltaisin kerran kuukaudessa. Lisäksi KannuKinossa
varaudutaan ylimääräisiin näytöksiin suosituimmista elokuvista
ja pyritään reagoimaan ajankohtaisiin asioihin ja teemoihin.
Yleisön toiveesta KannuKinossa tullaan näyttämään lastenelokuvia useammin myös alkuperäiskielillä. Kotimaisista elokuvista
järjestetään näytöksiä, joissa on tekstitys kuulovammaisille, ja
joistakin kotimaisista elokuvista tulee myös näytöksiä englanninkielisillä teksteillä. Osassa vieraskielisistä elokuvista tulee olemaan
näytöksiä englanninkielisillä teksteillä. www.kannukino.fi

Koko perheen tapahtumia
Lauantaina 12.9. Kannusalissa nähdään Muumikonsertti sekä
suomeksi (klo 11) että ruotsiksi (klo14). Käy Muumilaaksoon
-konsertti koostuu kaikille tutuista muumilauluista, joita esitetään Benny Törnroosin johdolla. Liput voi ostaa Lippupisteestä.
Yleisön, esiintyjien ja työntekijöiden hyvinvointi ensisijaisen
tärkeää
Kannusalissa noudatetaan AVI:n, THL:n, OKM:n ja Espoon kaupungin turvallisuusohjeistuksia ja -suosituksia COVID-19 -epidemian aikana. Kapasiteetti on rajoitettu syksyllä 2020.
Lue lisää: www.kannusali.fi

Espoon Taiteilijakilta
www.espoontaiteilijakilta.fi
espoontaiteilijakilta.wordpress.com

Tiedote
”Tutkimusalus” / Espoon Taiteilijakilta ry,
11.9. – 18.10.2020, avajaiset 10.9.
klo.16.30-18.00, tervetuloa!
Luontokeskus Haltia, Nuuksiontie 84,
02820 Espoo
Avoinna 11.9. alkaen ke-su 10 - 17,
ma-ti suljettu
Espoon Taiteilijakilta ry:n jäsenten toteuttama ”Tutkimusalus” - teos koostuu lukuisista aluksista, jotka
on toteutettu kaarnasta, kierrätysmateriaalista sekä
luonnosta kerätystä muoviroskasta. Alukset kierrätetään tai jäävät muuhun jälkikäyttöön näyttelyn
päätyttyä.

”Tutkimusalus”
Teos nostaa esille vesistöjen merkityksen- ja suojelun. Installaatio ottaa ympäristönsuojelullisesti kantaa
isoon ongelmaan: mikromuoviin. Samalla teos peilaa
vesistöjen historiallista merkitystä ja kytkee ajatuksia
nykypäivän sekä menneen välille ja ottaa kantaa ihmisen luontosuhteeseen.
Installaatio herättää paljon kysymyksiä ja aihetta ajatella teemaa, joka on tällä hetkellä mitä ajankohtaisin.
Tuhoaako ihminen vesistön, sen ekosysteemin- ja biodiversiteetin vain omien kasvavien tarpeidensa varjolla? Onko puhtaiden vesien Suomi kohta enää myytti?
Luonto ei ehdi korjata itseään kiihtyvän ongelman
keskellä. Asian voi ratkaista ainoastaan ihminen, menetettyä ei saa takaisin. Olemme siis tehneet kuole-

mattoman tuotteen, muovin, vaikka minkään ei tulisi
olla ikuista.
Kansallispuiston Orajärven pohjoisrannassa lepää
uponnut, puinen ruuhi. Alus on merkitty Museoviraston muinaisjäänteeksi. Orajärven ruuhi ei suinkaan ole
Nuuksion ainoa historiallisesti merkittävä hylky, vaan
niitä on löydetty myös Väärä-Mustasta, Vuohilammelta
ja tietysti Pitkäjärvestä. Luontoon kuuluvasta materiaalista tehdyt ruuhet ovat syvällä veden syleilyssä arvokas muisto siitä, miten ihminen ja muu luonto ovat
aikoinaan eläneet toisiaan tukien.

”Mikromuovi, ympäristön
pienisuuri uhka”
Kokonaisuus sisältää ” Mikromuovi, ympäristön pienisuuri uhka”-luennon, jota pitämässä
on Espoon Taiteilijakillan kutsumana SYKEn
merikeskuksessa tutkijana työskentelevän
Julia Talvitien. Luennon ajankohta on 10.10.
klo. 13-13.30, Luentokeskus Haltia.
Espoon Taiteilijakilta ry on vuonna 2009 perustettu espoolaisten ammattitaiteilijoiden yhdistys, joka
järjestää taidenäyttelyitä, seminaareja sekä muuta
kuvataiteeseen liittyvää toimintaa Espoossa sekä Espoon ulkopuolella. Taiteilijakiltaan kuuluu 49 jäsentä monipuolisesti kuvataiteen kaikilta osa-alueilta.
Lisätietoa puheenjohtaja Noora Ylipietiltä.
puheenjohtaja@espoontaiteilijakilta.fi
info@espoontaiteilijakilta.fi (sihteeri)

jatkuu s. 4
se harjoitella 3D-mallinnusohjelman käyttöä.  
Projektiryhmä matkusti espanjalaisten vieraiksi marraskuussa 2019. Projektiviikon teemana oli vanhoihin ammatteihin tutustumista. La Salas de Pallars -kaupungissa on museoituna mm. apteekki, kampaamo ja baari, joihin
oppilaat saivat opastetun kierroksen. Matkaan
kuului lisäksi nähtävyyksiä sekä luonnollisesti
paljon jalkapalloa.  Iltaisin menimme kaikki
pelaamaan jalkapalloa ja se oli tosi hauskaa!
Parasta kuitenkin oli, kun matka Pyreneille tyssäsi auraamatta jääneeseen lumeen ja meillä
oli eeppinen lumisota, mukana ollut 8.-luokkalainen Hilma kertoo.

Ulkomaan matkat ovat vain
yksi osa projektia
Erasmus+ -projektin teema kantaa läpi kouluvuoden, eikä rajoitu vain matkaviikkoihin.
Oppilaat tutustuivat matkojen välillä yrittäjyyteen. Kirkkojärven koulun oppilaat vierailivat
Aalto yliopiston Start-up centerissä ja Omnian ammattikorkeakoulussa.
Oppilaat työstivät portfolioita ja suunnittelivat omia tuotteita osana yrittäjyyskurssia. Maaliskuussa Etelä-Suomen Nuori Yrittäjä -aluekilpailussa Kirkkojärven koulun oppilaiden yritys SeaBerry NY voitti ensimmäisen
palkinnon. Kurssin kokemuksia jaettiin ystävyyskoulujen oppilaille verkkotapaamisissa. Projekti harjaannuttaa oppilaita vieraiden
kielten, yhteistyötaitojen ja tietotekniikan
kanssa. Projektissa mukana oleminen on selvästi lisännyt oppilaiden opiskelumotivaatiota ja koulun hyvää yhteistyötä kotien kanssa, Uuspelto kertoo.
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Suvelan Basaari 2020

Teksti: Pirkko Sillanpää
Suvelan basaari järjestetään 12.9. kolmatta
kertaa. Ensimmäinen Suvelan basaari toteutettiin
peräti viikon mittaisena Suvelan Asukaspuiston
ja Kirstinharjun alueella 4. - 11.9. 2016. Suvelan
basaaria suunniteltiin silloin tapahtumana, jossa
tehdään tunnetuksi eri maiden kulttuuria. Tapahtuman järjestäjinä olivat pitkälti samat yhdistykset ja järjestöt kuin tänä päivänä. Tapahtumaa
tuki myös Espoon kaupunki.
Toinen Suvelan basaari toteutettiin 12.5. 2018
yhden päivän tapahtumana. Silloin oli monipuolinen lavaohjelma ja runsaasti eri kulttuurien edustajia esittelemässä omaa kulttuuriansa. Päivän
ohjelmaan kuului uutuutena myös kaksi opastettua kävelykierrosta, joissa tutustuttiin kurdiperheen ja kantasuomalaisen perheen koteihin
ja arkielämään.
Kolmas Suvelan basaari järjestetään 12.9. 2020.
Etusivulla on nähtävillä tapahtuman monipuo-

KAUKLAHTI

linen ohjelma. Tapahtuman järjestämisestä on vastannut Trapesa yhteistyössä paikallisten toimijoiden kuten
Helinä Rautavaaran museon, Askel/
Kalliolan setlementti ry:n, Espoon
mielenterveysyhdistys EMY ry:n, Espoon Tuomioseurakunnan, Espoon
kaupungin, Keski-Espoo -seuran, SPR
Keski-Espoon osasaton, Tuomarilan
Marttojen ja Musiikkiopisto Avonian
kanssa.
Ohjelman juontajana toimii Maria
Tiilikkala ja avauspuheenvuoron pitää
kehittämispäällikkö Marion Ticklén
Espoon kaupungilta. Monipuolinen
lavaohjelma kestää neljä tuntia. Suvelan kappelissa saadaan kuulla Musiikkiopisto Avonian jousisoittajien
konsertti. Päivä päättyy mediataiteilija Niko Tiaisen valoteokseen.
Asukaspuiston alueella on runsaasti toimintaa ja mahdollisuus tutustua
yhdistysten ja järjestöjen toimintaan.
Asukkailla on mahdollisuus osallistua ”Vilttikirppikseen”, jossa on 30
myyntipaikkaa. Mukaan voi ottaa viltin, pöydän ja rekin (tiedustelut 0468771479 klo 8.00-15.30.)
Keski-Espoo -seura on mukana Espoon keskuksen julkisia rakennuksia
esittelevällä roll-up -näyttelyllä ja esittelypisteessä voi tutustua seuran toimintaan. Sieltä voi myös ostaa seuran
viimeisintä julkaisua ”Keski-Espoo 45
vuotta osana kaupunkia”.
Tervetuloa Suvelan Basaari
-tapahtumaan 12.9.

ASIAKKAANA KÄYTÖSSÄSI

Talovisio

sähköiseen asukasviestintään
ASIAKKAANA KÄYTÖSSÄSI
ennakoivaan kiinteistönpitoon

Talovisio

ennakoivaan kiinteistönpitoonARVOSI sähköiseen
MUKAISTA asukasviestintään
ISÄNNÖINTIÄ.

www.isarvo.fi

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

ARVOSI MUKAISTA ISÄNNÖINTIÄ

Vihdin toimisto
ASIAKKAANA
KÄYTÖSSÄSI
Riihitie 2, 03400 Vihti

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

Talovisio

Hyvinkää, 019 439 383, hyvinkaa@isarvo.fi

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

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

Keski-Espoon Sanomat
ilmestyy 6.12.2020

Kirkkojärven
Loiske
Seuramme on liikuttanut Keski-Espoon
alueen lapsia vuodesta 2001 alkaen. Nykyään meillä on tarjolla toimintaa myös
aikuisille. Toimimme salibandyn ja tanssin
saralla.
Korona-aikana meille on tärkeää toimia
vastuullisesti ja viranomaisten suositusten
mukaan. Tanssitoiminnan vastuuhenkilönä
meillä toimii terveydenhuollon ammattilainen ja lasten salibandykerhoista vastaa
varhaiskasvatuksen ammattilainen. Heillä
on korona-asetukset takaraivossa ja varmasti tunnit ovat myös tältä osin erinomaisesti suunniteltuja.
Toivomme lisää lapsia/aikuisia liikkumaan tanssin saloihin sekä salibandyn
vauhdikkaaseen maailmaan. Toimintaa
meillä on Kirkkojärven - ja Lagstadin kouluilla sekä Kannusillanmäen väestösuojassa.
Tulkaa kokeilemaan mutta varoituksen
sanana heitän, että tästä voi tulla teille
loppuelämän harrastus.
Lisäinfoa toiminnasta mielellään antaa
seuran perustaja ja toiminnanjohtaja
Lasse Heikura
050 4913704
lasse.heikura@loiske.fi
www.loiske.fi

Salibandykerhojen vastaava
Anna Pohjakallio.
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Historian havinaa ja piknikkiä

Teksti: Tuula Nordström
Kuva: Raija Övermark
Korona-ajasta huolimatta
espoolaisessa seniorimaailmassa tapahtui ja tapahtuu.
Kymmenen vuotta tammikuussa 2021 täyttävä Espoon
kansalliset seniorit ry vaih-

Text och foto:
Ann-Christin Lintula

toi nimensä. Toiminta jatkuu entiseen malliin nimellä
Keski-Espoon seniorit ry. Nimen muutos astui voimaan
1.6.2020 ja kuvaa paremmin
yhdistyksen toiminta-aluetta.
Aiempi nimi on aiheuttanut
sekaannuksia ja epäselvyyttä.
Lähinnä siksi, että Espoossa

toimii 4 muutakin Kansallisen
senioriliiton huomassa toimivaa yhdistystä (Leppävaara,
Matinkylä, Olari ja Tapiola)
ja yhdistystämme on luultu
espoolaisten yhdistysten ”kattojärjestöksi”.
Korona pysäytti kertaheitolla virkeän yhdistyksemme

toiminnan. Tiistai-tilaisuudet,
kerhot, retket, matkat, teatterit ja konsertit, ihan kaikki piti
karvain mielin peruuttaa. Tosin niin piti kaikkien muidenkin yhdistysten tehdä. Hetken
ajan oli valoa näkyvissä, mutta kaikki ei mennytkään kuin
Strömsössä. Tilanne jatkuu,
mutta siitä huolimatta meillä
on vakaa aikomus käynnistää
toimintaa jossain muodossa
annetut ohjeet huomioiden.
Senioriliittokin suosittaa toiminnan aloittamista rajoitusten sallimissa rajoissa.
Pientä yritelmää meillä
kuitenkin kesällä oli. Keskellä
helteistä kesäkuuta yhdistyksen hallitus päätti toimia (suositusten rajoissa). Jäsenet saivat kutsun osallistua omalla
vastuulla 25.6. ”viltti-piknikille”. Paikkana oli Espoon tuomiokirkon läheisyydessä oleva
laaja nurmikkoalue. Paahtava
helle ja ilmeinen varovaisuus
vaikuttivat selvästi osallistujien määrään. Paikalla oli
kuitenkin kolmisenkymmentä jäsentä ja vastaavanlaisia

tapahtumia kaivattiin lisää.
Iloinen yllätys saatiin Entressen ”polkupyöräkirjaston” taholta. Kaksi virkailijaa tuli ohi
ajaessaan kyselemään mitä
porukkaa olimme. Kuultuaan
levittivät kirjatarjontansa viltille. Oli mahdollisuus lainata
ja osa kirjoista oli vapaasti
mukaan otettavissa. Aivan
mahtava yhteensattuma, virkailijat olivat ensimmäisellä
kierroksellaan.
Yhdistyksen hallitus kokoontui tiistaina 18.8.2020 ja
päätti, että otetaan ilmoittautumismenettely käyttöön ja
aloitetaan jäsentapaamiset
valtuustotalolla joko kahviossa tai valtuustosalissa. Ensimmäinen tilaisuus 1.9.2020
käsittelee omaishoitoa. Kerhojen aloitus on tätä kirjoitettaessa auki, koska palvelukeskuksen tilat eivät vielä
ole käytettävissä. Tosin keilakerho aloitti toimintansa jo
19.8.2020. Toiminnasta löytyy
tarkempaa tietoa yhdistyksen
kotisivuilta www.espoo.senioriyhdistys.fi

Esbo hembygdsförening Tuomarilan Martat 75 vuotta vireää
”marttailua”
Keski-Espoossa

Afton vid Esboån firades
lördag 22 augusti. Vi hade
flyttat fram den från 2.6 på
grund av Corona-viruset. Efter många vackra och soliga
augustidagar blev det regnskurar som skrämde bort besökare och inverkade också
lite på programmet. Coronaviruset finns också fortfarande bland oss.
Afton vid Esboån programmet innehöll denna gång något för både barn och vuxna.
Författaren Annika Sandelin
höll sagostunder. Tiina Kujala och Regina Grönholm höll
workshop. Danskompassen
flyttade från gräsmattan
inomhus och dansade folkdanser till dragspelsmusik.
Bastusällskapet vid Esbo å
presenterade rökbastun, men
denna gång var bastun inte
varm. Esbo stadsmuseum och
Camilla Nemlander-Sjöberg
guidade i skolmuseet. Sheila Liljeberg-Elgert från Esbo
svenska församling guidade
en grupp på 12 personer på
kyrkogården. Sylvestris som
är en mindre grupp av pensionärskören Furorna sjöng
ute på gården. Denna gång
med munskydd och ändå ljöd
tonerna vackert. Ulf Johansson berättade Bembölehistorier för en rätt stor publik.
Han berättade bl.a. om hur
bembölingarna hällde säd i
ån och trodde att det skulle
bli gröt, samt hur man tog

Teksti: Pirjo Rintamäki
Tuomarilan Martat

Konserten i Esbo domkyrka med Thomas Lundin, Emma Strömbäck och Richard Mitts.
ner husväggarna för att få in
ljus. Kyrkan var också tänkt
att byggas i Bemböle på kullen invid nuvarande kaffestugan men bembölingarna
var inte förtjusta i idén. Inne
i hembygdsgården visades
filmsnuttar från Esbo från tidigare år. Esbo Spelmanslag
spelade ute på gården och
publiken kunde både sjunga
med och dansa.
På parkeringsplatsen fick vi
studera en Datsun Blackbird
från 1963 som Sture Engström
hämtat från Esbo bilmuseum.
Biblioteksbussen och Köklax
FBK:s utryckningsbil var också på plats.
Aftonen avslutades i Esbo
domkyrka där Thomas Lundin, sång, Emma Strömbäck,

cello och Richard Mitts, piano
höll en konsert ”Man behöver
inte alltid förstå” som tolkade
Viola Renvalls dikter.
Esbo Marthaförening sålde
hotdog, grillkorv och grillad
majs och hembygdsföreningen höll café inne i huset. Vi
hade även ett boktorg och
Visit Espoo hade försett oss
med broschyrer och kartor om
turistmål i Esbo och bl.a. karta
över strandpromenaden. Som
konferencier var Anders Wikholm.

Tuomarilan Martat sai alkunsa, kun alueen toimeliaat
asukkaat perustivat Tuomarilaan paikallisen martta-kerhon 18.9.1945. Kerho toimi
aluksi Espoon Marttojen alaisuudessa. Oman Tuomarilan
Martat - yhdistyksen perustamiskokous pidettiin 22.5.1946.
Ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin Tuomarilan kansakoulun opettaja Katri Pirvola. Martta-iltojen kokoontumispaikaksi saatiin Koppalan,
ruotsiksi Björkbackan koulu,
jossa toimi alueen ensimmäinen suomenkielinen kansakoulu. Koulunkin olivat aikanaan aikaansaaneet alueen
aktiiviset asukkaat.
Martta-toiminnan käynnistyessä elettiin sodanjälkeistä
jälleenrakentamisaikaa. Silloin perustettiin perheitä,
lapsia syntyi ja koteja rakennettiin ahkerasti. Kaikesta
tarpeellisesta oli pulaa. Selviytymiseen tarvittiin sitkeyttä ja kekseliäisyyttä. Marttojen opeille ja käytännön
taidoille oli paljon tarvetta.
Martat oppivat järjestön
kursseilla monia hyödyllisiä
kotitaloustaitoja ja jakoivat
niitä innokkaasti eteenpäin
kotiympäristönsä asukkaille.

Kun pula-aika maassa alkoi
vähitellen hellittää, marttojen
kurssitarjontaa oli mahdollista monipuolistaa. Tuomarilan
Martoissakin opeteltiin yhdessä keittiön suunnittelua,
verhojen ompelemista ja matonkudontaa, pöytätapoja,
kattauksen tyylejä ja kodin
juhlien tarjoiluja sekä kotipuutarhan perustamista.
60-80-luvuilla Tuomarilan
Martojen toimintaympäristössä tapahtui paljon muutoksia.
Keski-Espoon ja Tuomarilan
alueen pientalovaltainen rakennuskanta alkoi kehittyä
yhä kaupunkimaisemmaksi
ja väestön määrä alkoi kasvaa. Tuomarilan Marttojen
toiminta jatkui noinakin vuosikymmeninä ja yhdistyksen
alkutaipaletta leimannut innostus ”marttailuun” säilyi,
joskin yhdistyksen jäsenmäärässä tapahtui notkahdusta.
Tarkat tiedot tästä puuttuvat,
koska asiakirjat tuolta ajalta
ovat tuhoutuneet tulipalossa.
Haastattelin 4-vuotiaasta lähtien äitinsä myötä martoissa
mukana ollutta ja myöhemmin yhdistyksen puheenjohtajanakin toiminutta Anneli
Lindroosia. Annelin puheenjohtajuuskausi osui aikaan,
jolloin yhdistyksen perustajajoukko alkoi väistyä. Nuori
martta-sukupolvi toi muka-
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Kausihuolto
Kausihuolto sopii vanhempiin autoihin (yli 5v)
perushuolloksi sekä uudempiin autoihin
määräaikaishuoltojen välille.
•
•
•
•

naan uusia ajatuksia. Yhdistys alkoi
uudistua voimakkaasti ja näin luotiin
pohja modernille martta-toiminnalle.
Jäsenmäärän huomattava kasvaminen koettiin Tuomarilan Marttoissa 2000-luvulle tultaessa. Kiinnostus
martta-toimintaa kohtaan alkoi lisääntyä jatkuvasti koko maassa. Nykyisin ”marttailu” koetaan kaiken
ikäisille ihmisille sopivaksi mielekkääksi harrastukseksi ehkäpä siksi,
että marttojen käytännölliset ja ajan
haasteisiin vaikuttavat ratkaisut kiinnostavat. Yhdessä tekemällä perehdytään kodin- ja perheen hyvinvointiin
sekä arjen sujumiseen vaikuttaviin
asioihin. Opitaan itse ja jaetaan näitä taitoja eteenpäin olemalla yhteydessä oman paikkakunnan muihin
toimijoihin. Tuomarilan Martoissa
verkostoitumista on aina pidetty
tärkeänä. Yhteistyöllä seurakunnan,
kaupungin, kirjaston ja monien alueen yhdistysten sekä muiden espoolaisten marttayhdistysten kanssa on
pitkät perinteet. Tuomarilan marttajoukko näkyy yhteistyökumppanina
tulevanakin syksynä niissä alueen
tapahtumissa, jotka koronapandemian keskellä voidaan toteuttaa.
Millainen se Martta oikein on? Sekö,
joka kokkaa ja leipoo, poimii marjat
ja sienet, säilöö ja varautuu, siivoaa
kodin, korjaa vaatteet, neuloo sukat
ja lapaset ja tietää kaiken tahrojen
poistosta?
Toki martta-joukossa tuommoisia taitajia löytyy, mutta marttailu ei
edellytä erityisiä taitoja. Martaksi voi
ryhtyä kuka tahansa. Kiinnostus oppia
uutta ja toimia yhdessä riittää. Kaikkeen ei tarvitse osallistua. Tuomarilan
Marttojen nykyinen puheenjohtaja
Tanja Mäkelä kuvailee Tuomarilan
Marttoja seuraavasti: ”Tuomarilan
Martat on Keski-Espoon alueella
toimiva Martta-järjestöön kuuluva
vireä ja aikaansa seuraava yhdistys.
Toiminta-aiheitamme ovat: ruoka ja
ravitsemus, kädentaidot, kotipuutar-

ha ja ympäristö, kodin talous, kirjallisuus sekä tutustuminen kiinnostaviin kulttuuri- ja näyttelykohteisiin.
Mottonamme on avoimuus ja iloinen yhdessä oleminen ja tekeminen.
Jokainen jäsen osallistuu ”marttailuun” itselleen sopivalla tavalla. Uudet jäsenet ovat tervetulleita mukaan
toimintaamme. Marttoihin voi liittyä
yhdistyksen kotisivulla tai täyttämällä jäsenhakemuksen martta-illassa.
Marttaliiton jäsenmaksuun sisältyy
jäsenyyden lisäksi monipuolinen ja
kiinnostava jäsenlehti Martat.”
Virallisesti Martat on kotitalousneuvontajärjestö, joka edistää kotien ja perheiden toimivaa ja kestävää
arkea sekä kotitalouden arvostusta.
Martat ovat kaikille avoin yhteisö,
jossa tahto osata itse muuttuu toiminnaksi. Martat jakavat kodin perusasioita ja taitoja ympäristössään
sekä siirtävät niitä sukupolvelta toiselle. Tieto ja neuvonta ovat kaikkien
saavutettavissa. Taloustutkimus teki
Suomi tänään 2020 Neuvontajärjestöt
– tutkimuksen. Sen tulokset marttojen
osalta ilahduttivat Marttaliiton pääsihteeri Marianne Heikkilää. Hän toteaa martta-yhdistyksistä: ”Martat ovat
mahdollistaneet kohtaamisia yhdistystoiminnallaan, jossa yhdistyvät sekä
tietojen, taitojen että sukupolvien yli
välittyvän osaamisen jakaminen.”
Tuomarilan Martoilla on aihetta
juhlaan. Liitämme jatkuvasti uusia
säkeitä yhdistyksemme vanhaan kronikkaan ja kutsumme joukkoomme
uusia jäseniä. Tule sinäkin!
”Sukupolvet seuraavat toisiaan,
kun marttojen taitoja harrastetaan.
On juuret lujasti kylässä tässä,
muttei ne estä siipiä käyttämästä.

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

149:(Tarjoushinta koskee henkilöautoja.)

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

ESPOON KESKUS

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




Talomuseo Glims

Tule ihmeessä mukaan Tuomarilan Marttoihin!

Näyttelyt

https://www.martat.fi/marttayhdistykset/tuomarilan-martat-ry
tuomarilanmartat@g-mail.com

Pj Tanja Mäkelä Puh 040 5707890



SYYSRIENTOJA

Oletko kiinnostunut martta-toiminnasta?
Kokoonnumme tiistaisin klo 17.30-19.30 Suvelan kappelilla. Martta-illat ovat parittomilla viikoilla ja käsityökerhon
illat ovat parillisina viikkoina. Lukupiirimme kokoontuu
kuukauden ensimmäisenä maanantai-iltana klo 17.30.
Yhteystiedot:







Glimsintie 1, 02740 Espoo
+358 9 816 27337
Espoon kaupunginmuseo
espoonkaupunginmuseo.fi
Aukioloajat:
Talvikausi (1.9.–30.4.)
ti–pe klo 10–16
su 11-16
lauantaisin ja maanantaisin suljettu

Me käydään kursseja, opitaan uutta,
näin selätetään avuttomuutta.
Hyvä arki kuuluu olla kaikilla,
Itse tehden elämä on parasta.”

Kausihuollosta
saat leiman huoltokirjaan sekä erillisen
huoltoraportin

Maatilojen Espoo -näyttely / Utställningen Det agrara Esbo
26.2.–4.10.2020
  Maatilojen Espoo -valokuvanäyttely kertoo maalaismaisemista Suomen
toiseksi suurimmassa kaupungissa.
Näyttely on toteutettu yhteistyössä
Espoon perinneseuran kanssa.
Glimsissä on myös myynnissä Espoon
perinneseuran
julkaisema
kirja ”Maatilojen Espoo”, jossa esitellään laajasti Espoon nykypäivän

maanviljelyä. Kirjaa varten on haastateltu maanviljelijöitä ja eri viljelylajikkeiden viljelyyn erikoistuneita yrittäjiä. Kirja on tehty yhteistyössä Espoon
kaupunginmuseon kanssa.

Lagstadin Koulumuseo   
Osoite: Vanha Lagstadintie 4,
02770 Espoo
Aukioloajat:
Tiistaisin 14-18
Tiedustelut Talomuseo Glimsin
numerosta puh. 09 816 27337 tai
kaupunginmuseo@espoo.fi.

Entressen kauppakeskus
Siltakatu 11, 02770 Espoo
Aukioloajat:
ti-ke ja pe 11-19
to 11-20, la 12-18 ja su 12-16
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Keski-Espoon Sanomat

Espoon
keskus on
historiaa.

Löydä Espoon
uudistuva sydän.
#uusiespoonkeskus

Uudistamme Espoon keskusta –
radan varrella kohtaavat erinomaiset
liikenneyhteydet, moderni asuminen,
kestävästi kehittyvät palvelut ja
suomalainen kulttuurimaisema.

