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Espoon tuomiokirkossa ja lähialueen
kappeleissa on runsaasti ohjelmaa
joulukuussa s. 8-9

Lasten oikeuksien päivän lyhtykulkue
päättyi Eduskuntatalolle kansanedustaja
Sanna Lauslahden vieraaksi.
Kuvassa Sanna ja koululaiset parvella s.10
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myllerryksessä

Keski-Espoo -seuran
kuulumisia

Keski-Espoon kuten koko Espoon alueella on meneillään rakennus- ja tiehankkeita, jotka vaikuttavat
arkielämään. Toisaalta, jos halutaan uudistuksia asuinalueella, niin ajoittaista alueen myllerrystä on siedettävä. Suviniitty Espoon keskuksessa rakentuu pala palalta
ja alue tulee olemaan rakennustyömaana vuosia. Sama
tilanne on myös virastokeskuksen ja vanhan asemarakennuksen ympäristössä. Suvelan Onni -hankkeen toteuttaminen Kirstinmäen alueella on arvioitu kestävän
ainakin neljä vuotta. Espoon keskuksen alueella on
meneillään myös muita mittavia rakennussuunnitelmia
kuten Entresseen ja Espoontorin laajentaminen.
Tieverkosto vaatii myös jatkuvasti korjauksia ja uudistuksia. Autoilijoiden
kärsivällisyys joutuu koetukselle, kun korjausosuuksilta on tukittu kaistoja ja
nopeuksia rajoitetaan. Espoon keskuksen liepeillä Espoonväylällä ja Turun
moottoritiellä Kirkkojärven kohdalla on ollut meneillään pitkään suuret korjaustyöt. Lommilaan suunnitellun suuren kauppakeskuksen rakentaminen alkaa lähitulevaisuudessa. Hankkeen kokonaispinta-ala pinta-ala 110 000 m2 ja
kauppakeskuksen arvellaan synnyttävän tuhatkunta uutta työpaikkaa. Kauppakeskuksen tuoma liikenne lähialueille tulee luultavasti aikanaan tuomaan
myös kohennuksia tieverkostoon. Keski-Espoon ja Kirkkonummen välinen Kehä
III on edelleen 2-kaistainen ja muodostuu jo nyt ruuhkaa aiheuttavaksi tulpaksi
liikenteessä.
Keski-Espoo
kuulumiset
Espoonjoen
tulviminen on seuran
ollut runsaiden
sateiden vuoksi suuri huolenaihe Keski-Espoossa.
Tulva on
noussut lähellä oleviin rakennuksiin asti. Tulvien
YHDESSÄ
ETEENPÄIN
estämiseksi joen virtausta suunnitellaan parannettavaksi. Espoonjoen rantaKeski-Espoo -seura on poliittisesti sitoutumaton ja voittoa tavoittelematon
alueiden rakennushankkeet
ovatjonka
myös
olleet otsikoissa.
Keski-Espoo
-seurassa
kotiseutumme oma yhdistys,
tärkeimpänä
toimintamuotona
on kertoa
Espoon
historiasta, tästä päivästä sekä
kaupunkimmeomalla
tulevaisuudesta
tämänkoska meneilseurataan tiiviisti
asemakaavoituksen
edistymistä
alueella,
ajan espoolaisille Keski-Espoon Sanomien kautta.
lään
on monia merkittäviä
ja seuraukseltaan
suurisuuntaisia
kaavoituskohteita.
Keski-Espoon Sanomat
jaetaan 30 000 kotitalouteen,
Entressen kirjastossa
hyvän käsityksen

Vuosi 2017 on maamme itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuosi, ja vuotta on
juhlistettu maassamme ja tietenkin myös Espoossa monin eri tavoin. KeskiEspoo –seura julkaisi juhlavuonna uuden kirjan ”Keski-Espoo 45 vuotta osana
kaupunkia” ja Keski-Espoon Sanomat on julkaistu tavanomaista monisivuisempana.
Keski-Espoo –seura on osallistunut moniin alueella käynnistettyihin hankkeisiin ja ollut mukana monissa tapahtumissa. Perinteisesti seura osallistui
Espoon seurakuntien järjestämälle Matin markkinoille. Seura osallistui myös
uuteen, Entressen kirjastossa 21.10. pidettyyn maailman kulttuuri (MAKU)toritapahtumaan. Päivän aikana voitiin esitellä omaa toimintaa ja myös seura
sai mahdollisuuden solmia uusia yhteyksiä Keski-Espoon alueella toimiviin
uusiin yhdistyksiin. Keski-Espoo -seuran edustajat esittelivät eri kulttuurien
yhdistyksille mahdollisuuksia osallistua seuran toimintaan esimerkiksi kirjoittamalla artikkeleita lehteen ja luentojen pitämistä seuran luentosarjassa.
Syksyllä toteutettiin perinteinen retki. Kohteeksi valittiin Fiskars ja Mustion
Linna. Keski-Espoo –seura on myös mukana muiden yhdistysten kanssa toimitilojen saamiseksi alueelle. Seuran oma tilakysymys ei ole vielä ratkennut.
Keski-Espoo -seura järjesti 10.10.-17.11.2017 Entressen kirjastossa seitsemättä kertaa luentosarjan, jossa asiantuntijat luennoivat Keski-Espoon ja Espoon
historiasta sekä alueeseen liittyvistä ajankohtaisista aiheista.
Keski-Espoo -seuran sääntömääräinen syyskokous pidettiin 20.11.2017. Vuodelle 2018 hyväksytyn toimintasuunnitelman mukaan seura julkaisee KeskiEspoon Sanomat ainakin neljä kertaa ja järjestää vuotuisen luentosarjan sekä
julkaisee seuraa esittelevän esitteen myös englanninkielisenä. Keski-Espoo
-seura tekee myös alueen historiaa esittelevän planssinäyttelyn, jossa tekstit
ovat myös englanniksi. Keski-Espoo -seurassa seurataan ja tarvittaessa otetaan kantaa alueella meneillään oleviin moniin hankkeisiin ja suunnitelmiin.
Syyskokous valitsi puheenjohtajan ja johtokunnan jäsenet.

oituksista saa
ittyvistä kehitysvaiheista. Espoon ja yhteispalvelupisteessä on jatkuva jako seuraavaan numeroon asti ja Espoon
a vuonna 1916 perustettu urheilu- tuomiokirkkoseurakunta levittää lehteä omassa organisaatiossaan. Jos haluat
Rauhallista joulua ja menestystä vuodelle 2018
ning (Esbo IF) täytti syyskuussa 100 tutustua lehteen sähköisessä muodossa, voit lukea kaikki edellisetkin lehdet
u Espoon vanhimpiin,
ennen
Suo- www.keskiespooseura.fi kautta.
Pirkko
Sillanpää
Kotiseututyö on yhteistyötä alueen kaikkien toimijoiden kanssa. Espoon
erustettuihin ja jäsenmäärältään
päätoimittaja
oossa. Espoon kauppalan aikana kaupunki, alueen yrittäjät, eri yhdistykset, kolmassektori kaikkineen ja kotiseuseura täytti lokakuussa 50 vuotta. tumme asukkaat muodostavat yhdessä toimintaympäristön, jonka parhaaksi
ajatella, että Espoon keskuksessa haluamme tehdä työtä.
Miten Espoon tarinaa voisi paremmin rakentaa ja kirjoittaa, kuin kotiseudun
kilö. joka on syntynyt ennen SuoEspoon kaupungin aikana vuonna omassa lehdessä. Siksi on tärkeää, että osaisimme arvostaa niitä ihmisiä, jotka
udessa toiminut Suvelan Sirkus on tekevät tätä pyyteetöntä työtä yhteiseksi hyväksi. Viime vuoden kotiseutupäivillä, jotka pidettiin Espoossa, kävi täysin selväksi, että laadukas kotiseututyö
Espoon Sirkuksen.
monia pitkäaikaisia rakennushank- vaatii varoja ja asianmukaisia tiloja toteutuakseen. Tässä kohtaa erityisesti
a alueen kaupunkikuvaa. Suvelan Keski-Espoon tilanne on vakava. Onneksi omat yrittäjämme ovat olleet jatsiellä on alkanut vilkas toiminta. kuvasti tukemassa lehden toimintaa. Siksi on myös tärkeää käyttää heidän
esti lokakuussa, kun skeittipuisto palvelujaan aina, kun se on mahdollista.
Taloudellisesti haastavista ajoista huolimatta, katse pitää vahvasti olla tukanut tapahtua pitkän odottelun
levaisuudessa ja voimavarat jakaa niin, että jokainen espoolainen voi tuntea
nen parkkitalo.
ohtaloaan kulttuurihistoriallisesti ylpeyttä kotiseudustaan.

Kiitos

Keski-Espoo -seuran johtokunta kiittää
ilmoittajia ja jäseniä kuluneesta vuodesta.

Toivotamme Kaikille tukijoillemme
Iloista joulua ja onnellista uutta vuotta!
stunut ja tyhjillään jo vuosia ollut

unut asemarakennus sekä Sunan
uluva 1900-luvun alussa valmistukuksen asukastaloksi ensi vuoden
kastalon lisäksi kokoontumistiloja
taidetapahtumien järjestämiselle.
ä on tullut ehdotuksia, että kauettaisiin yhdistysten ja kulttuurin
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Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta
Kari Räty

Rauhallista joulua ja menestystä vuodelle 2018
Keski-Espoo -seuran johtokunta

Keski-Espoo -seuran
hallitus vuodelle 2018
Keski-Espoo –seuran syyskokouksessa 20.11.2017 valittiin johtokuntaan tulevaksi
kaudeksi seuraavat henkilöt:
Puheenjohtajaksi Pirkko Sillanpää ja jäseniksi Mirja Holste, Seppo Holste, Jaana Leppäkorpi, Kari Räty, Peter Vihra ja Sisko Vihra. Sääntöjen
mukaan johtokunta valitsee
jäsenet seuran eri tehtäviin.
Jäsenten vastuualueet on
kirjattu tämän sivun alaosassa olevassa tietolaatikossa.

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

TULE MUKAAN
KESKI-ESPOO-SEURAN TOIMINTAAN
JA VAIKUTTAMAAN KEHITYKSEN SUUNTAAN
Keski-Espoon
Sanomat

www.keskiespooseura.fi

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

Sivuilla tiedotetaan Keski-Espoo -seuran omista ja muiden tahojen
Keski-Espoossa järjestämistä tapahtumista. Sivuilla ilmoitetaan myös
helmikuussa 2017 ilmestyvästä seuran uudesta historiikista.

Keski-Espoo –seuran johtokunta
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Arjen turvallisuus
-asukafoorumi 8.11.2017
Valtuustotalolla
Teksti ja kuva:
Kari Sipilä
Vanha-Espoon
Asukasfoorumin
puheenjohtaja

Keski-Espoo
kaipaa lähipoliisia
Espoon keskustassa ei ole
lähipoliisia, vaikka tarve tällä
alueella olisi suurin Espoon
eri keskuksista asukkaiden
keskuudessa tehdyn turvallisuusselvityksen
mukaan.
Vanhempi konstaapeli Mikko
Juvonen kertoi Vanha-Espoon
Asukasfoorumin järjestämässä Arjen turvallisuus tilaisuudessa marraskuussa, että taloudellisen tilanteen niukkuus
ja vähäiset henkilöresurssit
ovat johtaneet ainakin tällä
hetkellä lähipoliisin puuttumiseen alueelta.
Poliisin partiointi toimii ja
lähipoliiseja on eräillä muilla Espoon alueilla. Tämän
vuosikymmenen alussa tuotiin esille ja aktivoitiin lähipoliisitoimintaa näyttävästi.
Lähipoliisityö on poliisin perustehtävien hoitamista kansalaisläheisesti, tehokkaasti
ja laadukkaasti. Tavoitteiden saavuttaminen vaatii
näkyvyyttä ja yhteistyötä.
Toimintaympäristön
muutokset, sisäinen ja ulkoinen
muuttoliike,
syrjäytymisen
lisääntyminen sekä väestön
ikääntyminen muokkaavat
myös poliisin toimintaa. Yhteistyöllä muiden toimijoiden
kanssa tuotetaan parhaiten
arjen turvaa ja vaikutetaan
kansalaisten turvallisuuden
tunteeseen.
Koko Espoon turvallisuus
on katuturvallisuusindeksin
mukaan tutkittujen Suomen
kaupunkien kärjessä. Silti koko Espoossa pelastuslaitoksella oli viime vuonna 3000
tehtävää. Espoossa oli 400 liikenneonnettomuutta ja 150
rakennuspaloa.

Turvallisuusohjelma
asukkaita varten
Espoon kaupunki on paneutunut tarmokkaasti turvallisuusasioihin. Äskettäin
valmistui kaupungin johdon
tuella Espoon turvallisuusohjelma 2017-18, jonka sisältöä
ja merkitystä espoolaisille
selosti
turvallisuuskoordinaattori Satu Laukkanen
Espoon kaupungilta. Turvallisuusohjelmassa
esitetään
turvallisuusyhteistyön pää-

toimintalinjat ja keskeiset
valtuustokauden tavoitteet,
mittarit, keinot ja seuranta.
Ohjelmassa kuvataan Espoon
turvallisuuden nyky- ja tavoitetila ja haasteet sekä keskeiset turvallisuuden kehittämisen painopistealueet. Tilastojen valossa turvallisuus on
yksi Espoon kilpailutekijöistä.
Turvallisuusohjelma on luettavissa kaupungin nettisivuilla.
Painopisteinä suunnitelmassa ovat toimenpiteet,
jotka liittyvät asuinalueiden
ja keskusten turvallisuuteen,
lasten ja nuorten turvallisuuteen, väkivaltaan, päihteisiin,
väestöryhmien suhteisiin, koti- ja vapaa-ajan tapaturmiin
sekä palotapaturmiin, liikenneturvallisuuteen sekä infrastruktuurin haavoittuvuuteen
kuten vesihuoltoon.
Tavoitteet ja painopisteet
ovat hyviä, mutta toteutukseen on kiinnitettävä erityinen huomio. Toimenpiteet
ovatkin pääasiassa kaupungin
koko organisaation eri asiantuntijoiden toimintaa sekä
yhteistyötä valtion ja naapurikaupunkien, yritysten ja myös
yksityishenkilöiden kanssa. Ilkivaltaan ja väkivaltaan puututaan, töhryjä poistetaan,
ongelma-alueita valvotaan,
kameravalvontaa kehitetään,
syrjäytymistä yritetään estää,
kriisipalveluita tarjotaan ja
koulutukseen, opetukseen
ja tietojen saamiseen panostetaan. Palaute kansalaisilta
on arvokasta ja sitä voidaan
antaa netin palautelomakkeiden kautta tai puhelimitse.

Huolehditko kotisi
turvallisuudesta?
Turvallisuudessa on moni asia itse kunkin henkilön
vastuulla erityisesti kodeissa.
Murrot ovat yleistyneet, ulkomaalaisia hämärämiehiä
kiertää pitkin Suomea ja he

Turvallisuusasiantuntija Satu
Laukkanen
Espoon
kaupungilta vastasi
asukasfoorumin
osallistujien
kysymyksiin
mm. seniorikansalaisten turvallisuudesta
Espoon
keskuksessa.

voivat iskeä keskipäivälläkin.
Surullisia esimerkkejä tulipaloista tai vesivahingoista on
lehdissä melkein päivittäin.
Monet näistä voidaan estää
huolellisella toiminnalla ja
hälytyslaitteilla. Niitä on syytä
olla kotona ja myös mukana
esimerkiksi ikääntyneillä henkilöillä, korosti turvallisuusasiantuntija Tuomas Jääskeläinen turvallisuusalan yritys
Verisuresta.
Vilkkaassa
keskustelussa nousi esille huoli KeskiEspoon alueen ja rakenteen
voimakkaasta muuttumisesta
sekä rautatieaseman, ravintoloiden ja liikekeskusten ympäristöistä. Lähipoliisille olisi
todella tarvetta. Vaikka Espoon liikenneturvallisuus on
suhteellisesti hyvällä tasolla
ja on kehittynyt myönteiseen
suuntaan, niin iltapimeällä
henkilöt ilman heijastimia
sekä hurjastelevat pyöräilijät
ja autoilijat tekevät liikenneympäristön epävarmaksi.
Monet työmaat tilapäisolosuhteineen ja kiertoteineen
näyttävät kestävän Espoossakin vuodesta toiseen. Epävar-

muutta on myös tietotekniikassa ja sähköposteissa, mihin
voi luottaa ja miksi muutoksia
tapahtuu niin nopeaan?
Asukasfoorumit edistävät
omalta osaltaan kaupungin ja
asukkaiden yhteistyömahdollisuuksia ja vuorovaikutusta
molempiin suuntiin. Keskustelu olisi antanut paljon tietoa myös espoolaisille luottamushenkilöille, joiden toivotaan osallistuvan aktiivisesti

asukasfoorumitoimintaan.
Erilaisten ohjelmien, suunnitelmien ja toimenpiteiden
avulla on syytä jatkuvasti lisätä espoolaisten turvallisuuden
tunnetta, puuttua nopeasti
ongelmiin ja parantaa turvallisuutta vähentämällä onnettomuuksien, tapaturmien,
rikosten ja häiriöiden määrää.
Turvallisuuden tulee kuulua
meidän kaikkien päivittäiseen
toimintaamme.
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Espoon keskuksen kehittäminen asukkaiden toiveita kuunnellen otti uusia askeleita eteenpäin

Asukkaita osallistavan Mun Idea -kokeilun
tulokset puntaroitiin -- uusia ideoita syntyi
Teksti ja kuvat:
Päivi Haapanen
Laurea-ammattikorkeakoulu
Vuoden alussa alkaneessa
Mun Idea -kokeilussa Espoo
sai asukkailta ja alueella toimijoilta jatkojalostettavaksi
kolmisenkymmentä
ideaa,
joiden tarkoituksena oli tehdä asuinalue viihtyisämmäksi
ja iloisemmaksi paikaksi. Lokakuussa oli aika laittaa kirjan kannet kiinni Mun Idea
-kokeilun osalta ja arvioida
sen onnistuminen sekä kehittämismahdollisuudet.
Palautetta kokeilusta haluttiin niin kokeiluun osallistuneilta ideanikkareilta, asukkailta ja alueella toimijoilta
kuin kokeilun järjestäjiltäkin.
Siksi järjestettiin kaikille avoin
työpajatapahtuma. Mukaan
toivottiin runsaasti osallistujia, mutta tämä toivomus ei
täysin toteutunut. Mun Idea
-kokeiluun monilla ideoilla
osallistujista paikalle saapui
taiteilija Riitta Tuutti-Kyrölä,
Move Greenin David Muñoz
Gonzáles sekä Centtifestin
muusikot Aleksi Häkkinen,
Tuukka Kekarainen, Aleksi
Kinnula ja Sami Koistinen.
Työpaja käynnistyi tervetuliaispuheella, jonka piti Mun
Idea -kokeilun kantava voima,
erityisasiantuntija Tuija Norlamo Espoon kaupungista. Hän
korosti asukkaiden osallistamisen tärkeyttä ja sitä, että
Espoo kuntana on sitoutunut
asukkaidensa osallistamiseen.
Hän toivoi, että Mun Idea
-kokeilun palaute- ja kehittämistyöpaja tuottaisi Espoolle
asukkaiden osallistamiseen
lisää ideoita. Ja näin tapahtui!
Yhteisessä työpajatyöskentelyssä löytyi loistavia uusia
ideoita. Ilmapiiri työpajassa
oli luova ja kokeilun tulosten
puntarointi
hedelmällistä:
saatiin hyvää palautetta ja
uusia ideoita ja ehdotuksia.
Palaute- ja kehittämistyöpajan loppupäätelmät luovat
hyvän pohjan kokeilun mahdolliselle jatkolle Espoon kaupungilla.

Mun Idea -kokeilun
vahvuudet
Työpajaan osallistujat kävivät läpi Mun Idea -kokeiluun
kuuluneen ideakilpailun vahvuudet, heikkoudet ja kokeilun
kehittämisehdotukset.
Yksi pöytä työskenteli kevään
Mun Idea -kilpailun vahvuuksien parissa ja toinen ryhmä

David ja Riitta

Työpajatyöskentelyä
pohti heikkouksia. Tämän jälkeen mietittiin yhdessä kokeilun kehittämisehdotuksia.
Positiivisena pidettiin sitä, että ideakilpailu työpajoineen oli tiimityötä. Tämä
työskentelytapa antoi hyvin
aikaa pohtia ja kehittää omaa
ideaansa. Myös saatu palaute
työpajojen sparraajilta ja kaupungin virkamiehiltä sekä toisilta ideoitsijoilta oli hyvää ja
kannustavaa.
Tärkeänä pidettiin myös
mahdollisuutta osallistua Espoon keskuksen kehittämiseen ja parantamiseen. Kilpailun prosessi ja konsepti olivat
myös toimivia, mikä helpotti
osallistumista.
Ideakilpailu
edisti myös integraatiota ympäröivään alueeseen, koska
ideakilpailuun osallistui eri
kieliryhmistä henkilöitä. Rikkautta oli myös tutustua toisiin ideoihin ja niiden tekijöihin.
Lisäksi Mun Idea-kokeilua
pidettiin hyvänä ponnahduslautana uusille tapahtumille
annetun rahoituksen turvin.

Mun Idea -kokeilun
heikkoudet
Mun Idea -kokeilussa ihmisiä ei saatu innostumaan ideoiden äänestämisestä. Mun
Idea -kilpailussa oli kyseessä
todella iso projekti, joten siihen nähden saatiin ihmiset
vain vähäisessä määrin äänestämään. Äänestäminen
koettiin hankalaksi rekisteröitymisen takia ja siihen liitetyn
sähköpostivarmennuksen takia. Äänestettävien ideoiden
määrä tuntui olevan sopiva.
Ongelmana oli myöskin se,
että uutiskynnys ei ylittynyt.
Tänä päivänä kilpailu kilpailuiden joukossa on kovaa.
Markkinointiin sosiaalisessa
mediassa voidaan kyllä satsata enemmän, siitä oltiin yhtä
mieltä. Ja kun eletään monikulttuurisessa maailmassa ja
Espoon keskuksen alueella,
niin kilpailun ja äänestyk-

sen tiedot pitäisi saada myös
muilla kielillä. Sekaannusta
oli aiheuttanut myös se, oliko kilpailu yhdistyksille vai
yksilöille. Kummatkin saivat
lopulta olla mukana.

Mun Idea -kokeilun
kehittämiskohteet
Mun Idea- kokeilun selkeänä kehittämiskohteena
pidettiin sosiaalisen median
parempaa huomioimista. Sosiaalista mediaa on käytettävä enemmän markkinoinnissa
ja ehkä myös äänestyksessä.
Jatkossa voidaan ottaa vanhaa mukaan: Tulevissa vastaavanlaisissa kilpailuissa tai
ideointitapahtumissa käytetään vuoden 2017 voittajien
kuvia ja videoita.
Puheessa vilahteli myös perinteinen koppiäänestys sähköisen äänestämisen rinnalla.
Tätä ideoitiin vielä niin, että
voisi olla liikkuva äänestyskoppi – fillarin, pakettiauton
– tai taksin muodossa?
Entä mitä jos ideoita tulisikin vuosittain jo tuplasti
enemmän? 100 ideaa? Ideoiden määrä voi kasvaa hyvinkin todennäköisesti. Pitäisikö
idean jättämistä perustella
jotenkin, esimerkiksi miksi
idea parantaa alueen viihtyisyyttä? Pitäisikö ideoita jakaa
kategorioihin jo etukäteen?
Työpajassa mietimme myöskin esikarsintaa, jos ideoiden
määrä nouseekin tämän vuotisesta.
Entä pienen ihmisen pieni
idea, miten se pärjää isojen
ideoiden kanssa? Pitäisi pärjätä, koska pienikin ihminen
haluaa parantaa ja vaikuttaa
asuinympäristöönsä. Ja kyllä Espoon kaupunki haluaa
kuulla hänenkin äänensä.
Pohdittiin myös, voisiko
osallistumisen muotoja laajentaa, jotta myös eri ihmisryhmät pääsisivät osallistumaan. Monilla voi olla ideoita, mutta ei pysty tai halua
osallistua idean toteuttami-

Leppoisa tunnelma,
Centtifestin pojat
seen. Uutena täppänä nousi
esiin vapaaehtoisten ilmoittautumismahdollisuus jo esitettyjen ideoiden toteuttamiseen. Centtifestin muusikot
sanoivat, että lisäapua olisi
mielellään otettu vastaan,
mutta hyvin selvisivät kuitenkin tämän kesän keikasta.
Työpajassa
pohdimme
myös sitä, onko hyvä, että
kilpailu on avoin kaikille. Toivottiin painopistettä kuitenkin paikallisille - espoolaiset
rakentavat Espoota. Moni
käy myös Espoon keskuksessa ja ympäröivillä alueilla
töissä tai on muita siteitä tänne, vaikka asuukin muualla.
Heillä on ihan varmasti myös
paikallistietoa ja -näkemyksiä
alueen kehittämiseksi. Kilpailun avoimuus voisi olla hyvä
lähtökohta.

Mun Idea -kokeilun
palaute- ja
kehittämistyöpaja
Työpajatyöskentelyssä ryhmiin osallistujat keskustelivat
vapaasti ja kirjoittivat ajatuksensa värikkäille muistilapuille. Laurean tutkimusryhmä
analysoi Sun Idea-hankkeessaan työpaja-aineiston, ja koko tämän vuoden kestäneen
ideakilpailun: sen toteutumisen niin teknisestä kuin
osallistujien näkökulmasta.
Ideakilpailun kehittämiseksi
kaikki palaute on tärkeää,
myös pienimuotoisessa työpajatyöskentelyssä tuotettu
palaute.

Työpajatyöskentelyn tunnelma on yleensä leppoisaa,
niin oli tässäkin työpajassa.
Keskustelu pulppusi vapaamuotoisesti, ideoita palloteltiin, puhuttiin mitä mieleen
tuli sivuten annettua teemaa.
Laurean tutkimusryhmä oli
mukana keskusteluissa, heidän tehtävänään on sitten
analysoida ideakilpailun onnistumista,
notkahduksia,
osallistumista, osallistamista,
resurssien käyttöä. Tämän
pohjalta mietitään konseptin uudistamista, sillä tämän
kevään ideakilpailu oli kokeiluvaihe. Se on selvää, että Espoon kaupunki haluaa asukkaidensa osallistuvan oman
kotikuntansa tai alueensa niin
viihtyisyyden kuin turvallisuuden parantamiseen.
Alkuvuodesta 2017 käynnistyneessä Mun Idea -kokeilussa Espoon keskuksen
asukkaat ja alueen toimijat
pääsivät kertomaan ideoitaan alueen elävöittämiseksi. Neljä yleisöäänestyksessä
eniten ääniä saanutta ehdotusta saivat kukin enintään 3
000 euroa ideansa rahoittamiseen. Ideat on jo osin toteutettu, mutta viimeistään
ne on toteutettava alkukesään 2018 mennessä. Mun
Idea -kilpailulla Espoo halusi
kannustaa asukkaita osallistumaan ja ideoimaan asioita,
joita he itse halusivat tehdä
asuinalueensa hyväksi. Tämän
pilottivaiheen viimeinen työpaja keräsi osallistujien kokemuksia ja näkemyksiä. Nämä
palautteet ovat tärkeitä, jotta asukkaiden ääni saadaan
kuuluviin myös yhteisten
hankkeiden suunnitteluvaiheessa, oli kyseessä ideointipajojen, ideakokeilujen tai
ideakilpailuiden jatkokehittäminen. Kokeilua on koordinoinut Espoon keskuksen
aluekehittämisryhmä tutkimusyhteistyökumppaninaan
Laurea-ammattikorkeakoulu.
Verkkosovelluksen toteutuksesta vastasi Mapdon Oy.
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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Share your stories
and heritage
at the Suvela Bazaar

MEILTÄ UUDET

Text: Kaisa Kilpeläinen

195/65-15

Would you like to tell others how
you became a Suvela dweller or show
your own special urban places there?
Would you like to share your kind of
music, own art or home-made food
with others or even open your own
home for movie-watchers and other
visitors? If yes, the Suvela Bazaar is a
happening for you!
The Suvela Bazaar is an urban event
that wants to bring forth the cultural
diversity and the built environment of
the Centre of Espoo in a positive light.
The next Suvela Bazaar will be held on
12th May 2018 with the theme “Know
your heritage, share your stories”,
which connects the Suvela Bazaar also
with the European Heritage Days - a
Europe-wide celebration of the built
heritage since 1999.

Program
from the grassroots
This is the right moment to sign up
for the next Suvela Bazaar as one of
the organizers. There are at least four
different ways how you can be part of
the next Suvela Bazaar:

1.
Volunteer as one of the story
tellers on the story-teller-corner that
will be placed in the residents’ park
of Suvela. You don’t have to speak
fluent Finnish - the Suvela Bazaar
will offer an interpreter if needed.
2.
Volunteer as a guide for a
walking tour in Suvela. The route
and the spots will be planned together with the organizing committee
members. You can also offer your
own home as one of the spots in the
walking tour and have open doors
there.
3.
Volunteer as a one-dayrestaurant-keeper for a food court
that will be held on the yard of the
Suvela chapel.
4.
If you have a band or a dance group etc, sign up as one of the
performers on the stage, which will
be built on the residents’ park of
Suvela, or on the pedestrian street
Kirstinharju next to the old chapel
of Suvela.
If you are interested in some of
these or have any other idea for the
event, please be in contact with Trapesa, toimisto@trapesa.com, tel. 0505918251 (Katja Ikonen).

Wide range of organizers
There are already almost 30 different organizers at the Suvela Bazaar.
The program is coordinated by an
organizing committee of ten people,
who all represent different organizations, societies and religions in the
area. The work of the committee is

conducted by the international meeting place Trapesa.
The core of the program at the Suvela Bazaar consists of music, dance
and food, which are linked together
with aspects of home, community and
do-it-yourself as intersecting common
threads. The event will take place
mainly in the residents’ park of Suvela, the chapel of Suvela and the Kirstinharju pedestrian street. There will
be different artists on the music and
dance scene, films, a food court, a flea
market, workshops, guided tours and
public discussions to name but a few.

Co-operation
with Espoo Ciné
Note also that you can sign up your
home as a place for a movie screening
arranged by the Espoo Ciné international film festival, which will be arranged on 4th-13th May 2018. There
are no technical prerequisites for your
home: Espoo Ciné will take care of the
equipment. More information about
this ‘Ciné kylässä’ can be found on Espoo Ciné’s webpage www.espoocine.
fi in January 2018.
Espoo Ciné and the Suvela Bazaar
will have partially joined program on
12th May. More information about this
co-operation will also be given later
in the spring.
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TALVIRENKAAT EDULLISESTI!

Myös
ö
paljon muita
renkaita, kuten:

I Contact 2 /
Ice
VViking Contact 6

205/60-16
205/55-16

475€
585€
595€

Hinnat sisältävät 4kpl renkaita asennettuna.

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

AJANVARAUS 24/7

Varaa aika
netissä 24/7:

ah-auto.fi
HELPPO TULLA!

KAUSIHUOLTO 149€
Moottoriöljyn (max. 5l) ja suodattimen
sekä vaihtotyön
Raitisilmansuodattimen ja vaihtotyön
Huoltovalon nollaus (vm. 2011 ja vanhemmat)
Jarrujen, alustan, valojen ym. tarkastuksia
23 kohdan verran!

ÖLJYHUOLTO 99€

RAHOITUS

Resurs Bank ja
OP rahoitusmahdollisuus!

Moottoriöljyn (max. 5l) ja suodattimen
sekä vaihtotyön
Huoltovalon nollaus (vm. 2011 ja vanhemmat)
11 kohdan peruskuntotarkistus

SIJAISAUTO

25€ / päivä
Ei sisällä polttoainetta.

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

New event
in an old suburb
The Suvela Bazaar took part in a
participatory budgeting competition
“My Idea”, which the city of Espoo arranged last spring to foster new urban
civic activism. The Suvela Bazaar was
voted to be one of the four rewarded
ideas, and as a prize received financial
aid to realise the event.
The first Suvela Bazaar was, however, held on 4th-11th September
2016. The name of the event points
at the Kirstinharju pedestrian street
located in Suvela. Kirstinharju was meant to be the lifeline between Suvela
and the centre of Espoo with ground
floor restaurants, cafes and shops in
the winning proposal of the international architectural competition that
was held in the area in 1966-1967.
However, these ideas dried up in the
official city plan, which came into effect a couple of years later. Suvela has
gone through many urban regeneration projects ever since but the core
of the area has remained the same.
‘A bazaar’ as a word originates in
Persian and means a merchants’ alley.
As such it is a place where different
people can meet and change goods,
ideas and experiences - exactly the
same way as at the Suvela Bazaar.

Kuvat: Peter Vihra, Suvelan Basaari Kirstinharjulla vuonna 2016.
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Ajankohtaista Espoonjoella

Teksti ja kuvat: Erkki Lindell
Pro Espoonjoki ry,
hallituksen puheenjohtaja

Espoonjoki tulvii kohti Kuninkaantien lukiota

Teksti jatkuu sivulla 15

Syksyn ennätyssateet yllättivät Etelä-Suomen, Nuuksiossa mitattiin jopa kaikkien
aikojen suurimmat lokakuun sademäärät, 226 mm.
Muukaan Espoo ei jäänyt
osattomaksi, Espoonjoki tulvi lokakuun alkupuolella ja
pääsi otsikkoihin, kun jälleen
kerran liikenne vaikeutui
Turunväylällä Kirkkojärven
kohdalla, pahimmillaan niin,
että kumpaankin suuntaan
oli käytettävissä vain yksi
kaista vanhalta tieosuudelta.
Tulvavallien tekoon tarvittiin
jopa varusmiehiä apuun, ja
jo seuraavana päivänä saatiin yksi lisäkaista käyttöön
tilapäistiestä ja jonkun ajan
kuluttua sen toinenkin kaista. Tilanne vakiintui, mutkia
ja nopeusrajoituksia kyllä on,
mutta kumpaankin suuntaan
2 kaistaa käytössä.
Tietyön syynä on tien korotus juuri tulvariskien takia.
Lokakuun tulvat tulivat pari
kuukautta liian aikaisin, kun
pohjoinen puoli ei ollut vielä
valmis. Etelän suuntaan olisi
sitten käytetty vanhaa tiepuoliskoa, jolle vesi ei nyt noussut.
Vesi sen sijaan tulvi tilapäistielle, joka on tehty puolisen
metriä vanhaa tietä alemmaksi. Talveksi päästäneen tilanteeseen, jossa pohjoiseen aje-
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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
Espoon seurakuntien uudet
verkkosivut kutsuvat
selaamaan
Espoon seurakunnat ovat
ottaneet käyttöön uudet entistä selkeämmät verkkosivut.
Verkkosivusto on 150. julkaistava Lukkari-sivusto.
Uusien sivujen julkaisujärjestelmänä on Kirkon viestinnän kehittämä Lukkari, joka
perustuu teknisesti Liferayjärjestelmään. Lukkari on
kehitetty seurakuntia varten,
joten se sisältää juuri seurakuntien tarvitsemia työkaluja, kuten helppokäyttöisen
tapahtumahaun.
Tekniset
asiat on hoidettu keskitetysti Kirkon viestinnässä, jotta
seurakunnat voivat keskittyä
sisältöön. Järjestelmää kehitetään edelleen palautteen
perusteella.
Verkkosivuston etusivulle
nousee poimintoja seurakuntien tapahtumista sekä
vasemmalle karuselliin esim.
konserttisarjoja. Tuomiokirkkoseurakunnan kappeleiden
verkkosivuille löydät parhai-

Ke 6.12. juhlimme 100 v Suomea
Espoon tuomiokirkossa ja kirkonmäellä:
klo 9.30 Seppeleiden lasku sankarihaudoille,
järjestäydymme kirkon pääovelle
klo 10 Itsenäisyyspäivän kaksikielinen
juhlajumalanpalvelus kirkossa
Juhlakahvit ja Suomi 100 -juhla seurakuntatalossa.
Lapsikuorot ja kanteleryhmä. Juhlapuhe yhteisen
kirkkovaltuuston puheenjohtaja Stig Kankkonen.
Partiokirkko klo 12.30 Tuomiokirkko.
Itsenäisyyspäiväjuhla klo 10 Kalajärven kappeli.
Lipunnosto, juhlapuhe.

Kurkistus
keramiikkakurssiin
ten yläpalkin oikeassa laidassa olevasta Seurakunnat-kohdasta. Yläpalkin Tapahtumat
- haku on hyvä lähtökohta, jos
haluat etsiä tilaisuuksia päivämäärän, kirkon tai kappelin
taikka aiheen perusteella.
Yläpalkeista löydät myös
suorat pääsyt esim. tilaesittelyihin, perhejuhlien järjestämisessä tarvittaviin tietoihin, Tutki uskoa -osioon sekä
osioon, josta löydät kootusti
seurakuntien
tukimuodot

vaikeassa elämäntilanteessa
oleville.
Tervetuloa tutkimaan uusia verkkosivujamme ja löytämään jotain uutta oman
uskonelämän sekä seurakuntayhteyden tueksi!
Anu Kuru, verkkotiedottaja, anu.kuru@evl.fi (Kiitos, jos
annat palautetta sivuista!)
www.espoonseurakunnat.
fi www.espoontuomiokirkkoseurakunta.fi

Suvelan kappelin uudet kasvot

Suvelan kappelissa palvelevat Anna ja Mari.
Vahtimestari on se henkilö,
jonka todennäköisimmin kohtaa kun astuu Suvelan kappelin ovesta sisään.
-”Vahtimestari on seurakunnan kasvot ja käyntikortti, hänen kanssaan hoidetaan
monia käytännön järjestelyitä. Olemme koko ajan seurakuntalaisten saatavilla ja
samalla tasolla”, elokuussa
kappelin vahtimestarina aloittanut Anna Lintunen kertoo.

Kiitos Isänmaasta!

Lokakuun alusta Annan
työparina aloittanut Mari
Pulkkinen on samaa mieltä.
-”Ihmisten kohtaaminen
on tärkeää. Otamme heidät
vastaan ja hyvästelemme hyvällä tuulella”.
Molemmat uudet vahtimestarit ovat iloisesti yllättyneet työn monipuolisuudesta.
Työhön kuuluu niin kiinteistön huoltoa ja siivousta kuin
tilaisuuksien, kuten kasteiden

espoontuomiokirkkoseurakunta.fi

järjestämistä. Vahtimestarin
työ onkin todellinen palveluammatti, sillä kappelilla
toimii runsaasti eri-ikäisten
ryhmiä varhaisnuorten kokkikerhoista eläkeläispiireihin,
lisäksi kappelilla käy paljon
vapaaehtoisia avustajia sekä
konsertti- ja messuvieraita.
-”Tässä näkee ketä varten
tätä työtä tekee. Se pitää innon työhön. Ja palautteen saa
usein suoraan. Ihmiset kehtaa olla just semmoisia kuin
ovat”, Anna sanoo.
Aamupäivisin kappelissa
työskentelee usein Anna ja
iltavuorossa Mari.
-”Meille molemmille sopii
hyvin se, ettei ole mitään yhtä
kaavaa miten mennään. Leipääntyminenkään ei uhkaa
koska paletti muuttuu kokoajan. Pitää olla pelisilmää
yhdistellä asioita toisiinsa ja
hahmottaa
kokonaisuus”,
naiset kertovat.
Anna ja Mari toivottavat
ihmiset lämpimästi tervetulleiksi kappelille ja kutsuvat
seurakuntalaisia mukaan vapaaehtoistehtäviin, joihin on
luvassa myös kunnon opastus.

www.lujakallio.fi

Kerholaiset tykkäävät muovata omin käsin.
Suvelan kappelissa kokoontuu viikottain runsaasti varhaisnuorten kerhoja moneen lähtöön. Löytyy niin legorobotti- ja
keppihevoskurssia, kuin musiikki-, kokki- ja kädentaitokerhoakin. Syksyllä seurakunnan varhaisnuorten toimintaan ilmoittautui yli 600 koululaista. Vapaaehtoisia nuoria ja aikuisia
kerhon ohjaajiakin on melkein sata.
Suvelan kappelin uudessa ja valoisassa kerhotilassa pulppuaa iloinen puheensorina kun keramiikkakurssilaiset tutkivat
edellisellä kerralla aloittamiaan keraamisia kukka-amppeleita.
Suojapussien sisältä paljastuu rivi persoonallisen näköisiä savitöitä, joissa näkyy tekijänsä ainutlaatuinen kädenjälki.
-”Jokaisella on taiteilijan vapaus muotoilla työstä omanlaisensa. Ei ole kahta samanlaista ruukkua”, kurssin vetäjä Maria
Stolt vakuuttaa.
Lasten mielestä keramiikkakurssilla on hauskinta kun saa
käyttää käsiä. Samalla juttu tuntuu luistavan ja käsitellyksi tulevat niin lemmikkien kuulumiset kuin muutkin mielenpäälle
juolahtavat asiat. Savimöykkyä muotoillessa ajatus saa vaeltaa
vapaasti ja muotoutua yhdessä savityön kanssa.
Keramiikkakurssin ohjaajat Riina Karvonen ja Maria Stolt
ovat nuoresta iästään huolimatta kokeneita kerho-ohjaajia.
Molemmat ovat vetäneet seurakunnan kerhoja useiden vuosien ajan. Nyt suunnitelmissa on jo tulevien kerhokertojen
ohjelma.
-”Heti aluksi teimme savesta koruja ja painoimme niihin
kuvioita. Ennen joulua on tarkoitus vielä tehdä pienet enkelit
ja joulukuusenkoristeita, joihin lisätään lasia”, Riina Karvonen
kertoo.
Ennen joulua vihitään käyttöön myös upouusi vihreä uuni, jossa saviset koriste-esineet on tarkoitus polttaa ohjaajien
opastuksella.
Olisitko Sinä kiinnostunut pitämään lyhyttä toiminnallista
kurssia tai pitempiaikaista kerhoa? Ota yhteyttä: nuorisotyönohjaaja Jari-Pekka Niskanen, 040 547 1887.

espoonseurakunnat.fi

facebook

Instagram ja Twitter
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Riemullista Joulunaikaa!

Kauneimmat Joululaulut
Lasten kauneimmat joululaulut:
ti 5.12. klo 18 Laaksolahden kappeli.
su 10.12. klo 15 Tuomiokirkko.
su 10.12. klo 16 Kalajärven kappeli.
ti 12.12. klo 18 Kauklahden kappeli.
su 17.12. klo 15 Tuomiokirkko.
su 17.12. klo 16 Auroran kappeli.
ti 19.12. klo 18 Suvelan kappeli.
Kauneimmat joululaulut:
su 10.12. klo 17, klo 19 ja klo 21
Tuomiokirkko
ke 13.12. klo 18 Nupurin kappeli
ke 13.12. klo 19 Kalajärven kappeli
to 14.12. klo 13.30 Rinnekappeli
to 14.12. klo 18 Viherlaakson kappeli
la 16.12. klo 15 Suvelan kappeli
su 17.12. klo 17, klo 19 ja klo 21
Tuomiokirkko
ke 20.12. klo 19 Auroran kappeli
pe 22.12. klo 17 ja klo 21 Tuomiokirkko
English Christmas Carols:
pe 22.12. klo 19 Tuomiokirkko.
Mathew Keranen, Sheldon Ylioja.

ESPOON TUOMIOKIRKKO:

Kauneimmat joululaulut ja runot:
la 16.12. klo 15 Suvelan kappeli, Hilkka
Packalén ja Heikki Nurminen, lausunta.
Jouluhartaudet luonnon helmassa:
su 17.12. klo 16 Nuuksion Kattilassa ja klo 18
Karhusuon kalliolla. Polku Kattilantien päätepysäkin läheisyydestä ja Karhusuolla Kurutie 19 vastapäätä. Omat lyhdyt voi ottaa
mukaan!

Suvelan kappelissa:
Joulukorttipaja
ti 5.12. klo 13-15 Ei materiaalimaksua.
Joulumyyjäiset
su 17.12. klo 13–15 Perinteisiä tuotteita ja
puuroa, kahvia, pullaa. Lähetystyön hyväksi.
Koko kansan puuro- ja joulujuhla
ke 20.12. klo 18 Joulujuhla kaikille!
Lauluryhmä.
Jouluesite ilmestynyt!
Esite jaettu talouksiin, joissa ei ole ilmaisjakelukieltoa. Nouda omasti tai lue:
espoontuomiokirkkoseurakunta.fi.

JOULUKONSERTIT
ESPOON TUOMIOKIRKOSSA:
Konsertit, joihin vapaa pääsy:

Kamarikuoro Novena ja MGRENsemble pe 8.12. klo 19. Amatöörinukketeatteria, Scheidt Magnificat ja Rosenberg Jouluoratorio. Kristian Thulesius resitatiivit, Juhana Kotilainen baritoni. Ohjelmamaksu.
”Ihmeellinen yö” -musiikkikuvaelma lapsiperheille ke 13.12. klo
18, seurakuntien muskariopet ja Markku Perttilän yhtye.
”Mary Did You Know” pe 15.12. klo 19. Käsikelloyhtye Sonus joht
Sanna Helasterä, Chorus Domus joht Marja-Liisa Talja ja Exodus-kuoro
joht Anna-Liisa Haunio, Päivikki Leinonen, urut.
Espoon Laulu la 16.12. klo 19.30. Liput: 15 e kuorolaisilta tai ovelta.
Alle 12-vuotiaat ilmaiseksi.
Juvenalia-kuoro ti 19.12. klo 19, joht Matti Järvinen. Ohjelma 10 e.
Espoon barokki pe 29.12. klo 19. Mia Heikkinen sopr, joht. Anssi
Mattila. Ohjelma 20 e.
Spira Ensemble pe 5.1. klo 19, joht Kari Turunen. Ohjelma 10 e.
Lauluyhtye Virtuoso la 6.1. klo 15, pianotaiteilija Kimmo Ruotsala.
Ohjelma 25 e.

2.adventtisunnuntain messu su 10.12. klo 10.
Jouluhartaus aamuvirkuille ke 13.12. klo 8. Kutsutaan erityisesti Espoon kaupungin työntekijöitä.
3.adventtisunnuntain messu su 17.12. klo 10. Espoon piispa
Tapio Luoma vihkii virkaan uudet papit ja diakonit.
Joulukirkko ja -juhla ikäihmisille ti 19.12. klo 12. Ilmainen
bussikuljetus, reitti 8.12. ilmestyvässä Kirkko ja kaupunki
-lehdessä.
Jouluaaton hartaudet su 24.12. klo 10, klo 11, klo 14, klo 15
ja klo 16.
Kauneimmat joululaulut -messu su 24.12. klo 20.
Jouluyön juhlamessu – ”Iso ilo!” su 24.12. klo 23.
Jouluaamun jumalanpalvelus ma 25.12. klo 8.
Kauneimmat joululaulut -messu ma 25.12. klo 12.
Perheiden joulukirkko ma 25.12. klo 15.
Tapaninpäivän messu ti 26.12. klo 10.
Rukousta ja yhteistä psalmilaulua ti 26.12. klo 15.
Uudenvuoden päivän messu ma 1.1. klo 15.

KAPPELIT:
Joulukuvaelma to 14.12. klo 18 Laaksolahden kappeli.
Näytellen toteutettu jouluevankeliumi matka Marian
ja Joosefin kanssa Nasaretista Beetlehemiin.
Sopii kaiken ikäisille. Kesto 20 min. Vapaa pääsy.
10 puheenvuoroa Reformaation juhlavuonna 2017 to 14.12.
klo 19 Auroran kappeli. TT, isä Toan Tri Nguyen, Katolinen
kirkko, Helsinki: ”Vastakkainasettelusta yhteyteen”.
Kahvit klo 18.30.
HalleLuja-messu pe 15.12. klo 18 Suvelan kappeli. Nuorten
suunnittelu, toteutus ja houseband. Kaiken ikäisille.
Kauneimmat joululaulut -messu su 17.12. klo 12
Auroran kappeli.
Kauneimmat joululaulut ja ehtoollinen su 17.12. klo 12
Kauklahden kappeli.
Joululaulumessu su 17.12. klo 15 Suvelan kappeli.
Ikoniluento ”Karjalan korpikansan valistajat” la 16.12.
klo 12 Auroran kappeli. Alarik Corander.

INTERNATIONAL:

jouluradio.fi

Konsertit, joihin lipunmyynti:

English Christmas Carols Friday 22 of Dec at 7 pm (19.00)
Espoo Cathedral, Kirkkopuisto 5.
Worship Service in English every Sunday at 4.30 pm (16.30)
in Espoo Cathedral Parish Hall, Kirkkoranta 2.
Exeption: 3 of Dec Suvela Chappel, Kirstintie 24!
Read more: www.church.fi
Sinun kanssasi suomeksi -ryhmä to 7.12. klo 17.30–18.30,
Suvelan kappeli. Tehdään joulukortteja.

Joulu yhdessä - Rakkaimmat joululaulut: Jean S. ti 5.12. klo 19.
Liput 24 e, www.ticketmaster.fi
Espoon Mieslaulajat ti 12.12. klo 18 ja 20, joht Helge Kõrvits. Liput
20 e liput.esmila@gmail.com.
Maria Ylipää & UMO: ”Tarinoita joulusta” ke 20.12. klo 18. Liput
ticketmaster.fi 33 e (S-kortti 29 e), lapset/opiskelijat 17.50 e ja ovelta
tuntia ennen.
Candomino ja CandoMini to 21.12. klo 19, joht Viena Jurvelin ja
Esko Kallio. Liput 22,50 e /12 e candomino.fi ja ovelta.

KAPPELEISSA:
Konsertit, joihin vapaa pääsy:

”Meidän joulu” ma 4.12. klo 18.30 Suvelan kappeli. Espoon työväenopisto. Myös yhteislaulua. Ohjelma 2 e.
”Christmas With Elvis” su 10.12. klo 15 Suvelan kappeli. Seppo Juntunen laulu, mukana laulava soitinyhtye. Rukousta sairaiden puolesta.
Seppo Juntunen, Rukouspalvelu ry. Kahvit. Vapaaehtoinen kolehti.
Esbo Arbiksen laulajat rakkauden innoittamina ma 11.12. klo 19
Kauklahden kappeli.
”Maa ja taivas riemuitkaa” ke 13.12. klo 19 Auroran kappelissa.
Kauniaisten musiikkiopisto. Ohjelma 15 e.
Joukko-kuoro to 14.12. klo 19 Kauklahden kappeli.
”Joudu, joulu armahin!” pe 15.12. klo 19 Kauklahden kappeli.
Jaakko, Kukka ja Aisla Niinikoski laulu. Jarkko Sipilä piano; Tuoma
Perkkiö sello. Lauluyhtye.

Kuuntele joulumieltä radiosta tai verkosta: jouluradio.fi
www.espoonseurakunnat.fi

Kuva: Ihmeellinen yö-musiikkikuvaelma lapsiperheille
Osoitteita: (Espoon) tuomiokirkko, Kirkkopuisto 5. Seurakuntatalo, Kirkkoranta 2. Auroran
kappeli, Heiniemenpolku 1. Kalajärven kappeli, Ruskaniitty 3. Karhusuon kallio, polku Kurutie
19 vastapäätä. Kauklahden kappeli, Kauppamäki 1. Kellonummen kappeli, Kellonummentie 13.
Laaksolahden kappeli, Ylänkötie 16. Nupurin kappeli 1, Brobackantie 1–3. Nuuksion Kattila,
polku lKattilantien päätepysäkiltä. Rinnekappeli, Rinnekodintie 6. Suvelan kappeli, Kirstintie
24. Viherlaakson kappeli, Viherkalliontie 2.

www.lujakallio.fi

espoonseurakunnat.fi

facebook

Instagram ja Twitter
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Lasten oikeuksien päivän lyhtykulkue
päättyi tänä vuonna Eduskuntataloon
Teksti: Mirja Holste
Kuvat: Peter Vihra
Keskiespoolaisia toisluokkalaisia kokoontui maanantaina 20.11. 2017 Hösmärinpuiston koulun pihalle loppusyksyn aamun hämäryydessä.
Oppilaat lähtivät lyhtyineen
pihalta kulkueena sovitulle,
tutulle reitille. Osa koululaisista liittyi kulkueeseen reitin
varrelta.
Kulkue päättyi takaisin
Hösmärinpuiston koululle,
jossa oppilaat opettajineen
kokoontuvat juhlasaliin viettämään yhteistä lauluhetkeä.
Ensimmäisen kerran tämä tapahtuma järjestettiin
vuonna 2014. Hösmärinpuiston pienten lasten koulu oli
Unicef-kouluna lukuvuosina
2013-2016. Tänä aikana koulussa luotiin vahva pohja lastenoikeuksien opettamiselle.
Tämä yhteinen tapahtuma
oli osa lastenoikeuksien näkyväksi tekemistä. Traditioon
on kuulunut myös koulun
oppilaiden tervehdyskäynti
Espoon kaupunginjohtajan
luona.

Koululaiset valiokunnan huoneessa
uudelle omistajalleen Eduskuntatalon aulassa.

Eduskuntatalo
tutuksi
Lyhdyn luovutus Sannalle
Perinteisesti lyhty on ojennettu kaupunginjohtajalle.
Tänä vuonna kaupunginjohtaja ei voinut työkiireittensä
takia ottaa vastaan lyhdynkantajia.
Asia järjestettiin toisin.
Kansanedustaja ja opetus- ja
varhaiskasvatuslautakunnan
puheenjohtaja Sanna Lauslahti otti Hösmärinpuiston

koulun edustajat vastaan
Eduskuntatalossa.
Kaikki osallistujat ilmoitettiin etukäteen tarkkojen
ohjeiden mukaan. Eduskuntataloon saapujia odotti ensin
turvatarkastus. Lapsia ja koko
ryhmää odottivat jo Sanna
Lauslahti ja kansanedustajan avustaja Ville Virkkunen.
Lyhty luovutettiin juhlallisesti

Tämän jälkeen tilaisuus
jatkui kansanedustaja Sanna
Lauslahden johdolla. Aluksi
hän esitteli eduskunnan tiloja. Tutuiksi tulivat Naistenhuone, joka ei suinkaan ole
se, mitä me nykyisin ajattelemme, vaan naiskansanedustajien oma kokoushuone.
Presidentin huone, Pääministerin huone ja Keltainen
huone tulivat myös tutuiksi.
Kurkistimme
Eduskunnan

kahvilaankin, jossa juuri sillä
hetkellä oli hiljaista.
Tapaamisen lopuksi päädyimme Sivistysvaliokunnan
huoneeseen, jossa emäntämme kertoi työstään. Lapset
olivat aktiivisia kyselijöitä ja
innokkaan tiedonhaluisia.

Sanna Lauslahti antoi hyviä vinkkejä, miten jaksaa:

• Liiku
• Muista syödä
• Säilytä iloinen mieli
ja naura
• Nauti elämästä

STUDIO POMSI – taitavien osaajien
osuuskunta Omniassa

Teksti: Mirja Holste
Kuvat: Seppo Holste
Ompelimo Studio Pomsi oli
ilo löytää. Ihan helppoa se ei
ollut, sillä tämä ompelimo sijaitsee Omniassa, Kirkkokatu
16 A, mutta sisäänkäynti on
parkkialueen puolella. Kun
perille löytää, avautuu valoisa työtila.
Studio Pomsissa työskentelee viiden aktiivisen ompelijan osuuskunta. Alun
perin liikeidea on syntynyt
InnoOmnian kannustuksella.
Moni ompelija on myös ammatinvaihtaja. Ompelimossa
tapaamani Jaana Turunen

kertoo ensimmäisen ammattinsa olleen insinööri. Nyt hän
on vaatusalan ompelijakisälli.
Liikkeessä tehdään tilausja korjaustöitä hääpuvusta
vetoketjun vaihtoon. Osuuskunta on saanut myös suuria
tilauksia. Silloin on hyvä, että
on monta tekijää yhdessä.
Tällainen tilaus oli esimerkiksi koululaisooppera Jannen
salaisuus. Studio Pompsin te-

kijät ovat valmistaneet myös
puvustuksia Kansallisteatterin
näytelmään Luonnon laki.
Myös Omnian tulevat
vaatturikisälliopiskelijat ovat
voineet olla mukana erilaisissa produktiossa. Urkuyö ja
aaria tapahtumissa juhlittiin
kesällä 2017 reformaatiota.
Tuolloin Tapiolan kirkossa
esitettiin Kari Tikan säveltämä Luther-ooppera. Martti

Etualalla Jaana Majander ja takana Anita Penttinen.
Lutherin puolison Katarina
von Boran asun suunnittelivat
Maria Kovala-Hakkarainen ja
Anita Penttinen. Tällä hetkellä Anita työskentelee nyt jo
ammattiin valmistuneena Stu-

dio Pomsissa. Osuuskuntaan
kuuluu myös miesvaatturi ja
ompelija, Ilkka Salakari. Hänen työtilansa on Helsingissä.
Kaikki yhteystiedot ovat
netissä www.studiopomsi.fi
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Yhdistykset tarvitsevat
toimitiloja Keski-Espoossa
Teksti: Pirkko Sillanpää
Keski-Espoo –seura
johtokunnan
puheenjohtaja
Keski-Espoo –seura järjesti
marraskuussa tilaisuuden, jossa keskusteltiin Keski-Espoon
alueella toimivien yhdistysten
tilatarpeesta. Kokouksessa
oli mukana edustajia VanhaEspoon Asukasfoorumista, Espoon kansallisista senioreista,
jossa on jäseniä lähes 300, ja
Espoon kaupungilta. Tilakysymyshän ei ole uusi, vaan
yhdistysten toimintaa varten
tarvittavien tilojen tarpeesta
on keskusteltu useasti eri yhteydessä. Espoon kansalliset
seniorit ovat yrittäneet edistää tilakysymystä keskustelemalla asiasta myös kaupungin ylimmän johdon kanssa.
Keski-Espoo –seura on tuonut esille oman tilatarpeensa
lukuisissa yhteyksissä. KeskiEspoon alueelle tarvittaisiin

nopeasti toimitila, jossa yhdistykset voisivat kokoontua
sekä säilyttää omaisuuttaan
ja järjestää omia, suuriakin
tapahtumia.
Tilaisuudessa todettiin taas
uudelleen, että Keski-Espoon
alueella ei juurikaan ole yhdistystoimintaan tarvittavia
riittävän kokoisia kokoontumistiloja. Alueella on yhdistysten käytössä valtuustotalon tiloja, joiden käyttöä
rajoittaa talon alkuperäinen
tarkoitus eli kaupunginvaltuuston ja –hallitukset omat
tarpeet. Siellä olevat tilat ovat
myös käymässä ahtaaksi esimerkiksi alueen suurimman
yhdistyksen, Espoon kansallisten senioreiden tapahtumissa.
Espoon keskuksen palvelukeskuksen tiloissa yhdistyksillä on myös ollut mahdollisuus
järjestää toimintaa, mutta
yhdistyksissä askarruttaa talon tulevaisuus. Talossa on

kokoontunut myös Espoon
kansallisten senioreiden ryhmiä.
Keski-Espoon alueella on
myös uusia ja kooltaan suuria
koulurakennuksia, joissa olisi
yhdistysten monimuotoiseen
toimintaan soveltuvia tiloja.
Tilojen käyttö ei kuitenkaan
ole mahdollista, koska yhdistyksillä ei ole varaa maksaa
vuokraa. Koulujen tilojen
saaminen esimerkiksi yhdistysten viikonloppuna järjestämiin suurempiin tapahtumiin
ei myöskään ole valvonnan
puuttumisen vuoksi mahdollista. Keski-Espoo –seura on
törmännyt näihin kysymyksiin
tapahtumien suunnittelun yhteydessä ja tästä syystä tapahtumia ei ole voitu toteuttaa.
Tilaisuudessa
esitettiin
myös kysymys, onko yhdistystoiminta ylipäätään ollenkaan tarpeellista. Pitäisikö koko yhdistystoiminta lopettaa
ja siten myötä päästä eroon

kiusallista tarpeista kuten tilatarpeista. Yhdistysten toiminta on kuitenkin tärkeä
henkireikä monille ihmisille.
Yhdistysten tarpeellisuutta
kuvastaa kai sekin, että esimerkiksi vajaassa kymmenessä vuodessa Espoon kansallisten senioreiden toimintaan
on liittynyt lähes 300 jäsentä.
Monissa tutkimuksissa on
todettu, että ihminen voi
paremmin, jos hän kuuluu
johonkin ryhmään, jossa voi
toimia ja tulla hyväksytyksi.
Yhdistystoiminta tapahtumineen ja matkoineen tuo sisäl-

Fresh Beauty tarjoaa laadukkaita palveluita
Asemakujalla Espoon keskuksessa
Teksti: Pirkko Sillanpää
SKY-Cidesco kosmetologi
Leea Pyy aloitti hoitolatoiminnan Espoon keskuksessa
syksyllä 2014 ja siirtyi uusiin
tiloihin Asemakuja 3:een kesäkuun alussa 2017. Kauneushoitola on tilava ja silmiinpistävän siisti sekä hyvällä maulla sisustettu. Liikkeessä on
tilaa erilaisille toiminnoille.
Kauneushoitolan palveluvalikoimaan kuuluu monipuoliset
kasvo,- vartalo- ja jalkahoidot. Liike tarjoaa esimerkiksi
timanttihionta kasvohoitoa,
aromahierontaa, varpaiden
ja käsien geelilakkauksia sekä
käsihoitoja. Palvelutarjontaan
kuuluvat myös meikkaukset,
ripsien ja kulmien kestovärjäykset sekä ripsien kestotaivutus, kestopigmentoinnit
kulmiin ja silmiin, sekä luonnollinen vahvistus huuliin. Tehokkkaimpana hoitona kasvoille on mesoterapiahoidot
ja Fresh Beautyn hoitotarjonta laajenee vielä lähiaikoina,
kun sairaanhoitaja Satu Lindfors aloittaa pistoshoidot.
Tarjontaan kuuluu myös
klassinen ja urheiluhieronta. Urheiluhierojaksi Lasse
Ansaharju valmistui vuonna
1995. Lasse on rekisteröity
myös Valviran ylläpitämään
sosiaali- ja terveydenhuollon
ammattihenkilöiden keskusrekisteriin, eli JulkiTerhik-

kiin. Työpaikkoja ovat olleet
mm. fysikaaliset hoitolaitokset Turussa ja Espoossa, oma
vastaanotto sekä useat yritykset, joihin hän tekee edelleen työhyvinvointipalveluna
hierontoja paikan päällä.
Kysyin Leealta miksi hän
valitsi kosmetologin ammatin ja vielä uskaltautunut yksityisyrittäjäksi. Leealla on monipuolinen koulutus. Ennen
kosmetologin opintoja hän
on suorittanut markkinoinnin merkonomin ja visualistin
tutkinnon. Hän työskenteli
kymmenisen vuotta monissa eri yrityksissä visuaalisen
markkinoinnin parissa. Leea
oli miettinyt kuitenkin, että
haluaisi tehdä jotain muuta
alaa ja keksinyt, että hänhän
on pitänyt toisten ihmisten
hemmottelusta ja hoidosta.
Siitä lähti innostus nykyiseen
ammattiin ja ystävät olivat
myös tukeneet täysin hänen
ammatinvalintaansa.
Leea
aloitti kosmetologin opinnot
Espoossa Omnian aikuislinjalla vuonna 2012. Leea kertoi,
että hän opiskeli kauneusalaa
laajasti ja suoritti monia tulevaa kosmetologin ammattia
tukevia aineita. Lopputyö
käsitteli lymfanesteenkiertoa.
Leea totesi, että hänen aikaisemmat tutkinnot ja visualistin työ tukevat hienosti myös
yritystoimintaa. Yksityisyrittäjyydestä Leea totesi, että se

sopii hänelle ja hän pystyy kyllä järjestämään itselleen kesäloman. Kauneushoitolalla on
tällä hetkellä työharjoittelija
ja jatkosssakin hoitola ottaa
alan oppilaitoksista harjoittelijoita, mikä mahdollistaa
liikkeessä laajemman asiakaspalvelun.
Leea on täydentänyt koko
ajan osaamistaan kosmetologina ja suorittanut kansainvälisesti arvostetun CIDESCO
tutkinnon, joka on korkein ja
arvostetuin tutkinto, minkä
kosmetologi voi saavuttaa
omalla alallaan. CIDESCO
tutkinto on tunnettu maailmanlaajuisesti ja CIDESCO
diplomi on erittäin arvostettu. Kansainvälisen CIDESCO
tutkinnon suorittaneet kosmetologit työllistyvät niin
Suomessa kuin ulkomailla läh-

töä jäsenten elämään. Kuuluminen johonkin ryhmään on
tärkeää etenkin yksinäisille
ihmisille.
Toimitilojen puuttuminen
rajoittaa myös yhdistysten
aktiivista toimintaa. Yhdistyksissä olisi paljon voimavaroja
esimerkiksi maahanmuuttajien kotouttamisessa. Yhdistyksissä voitaisiin järjestää suomenkielen opetusta, oman
alueen ja Suomen historian
opetusta jne. Vapaaehtoinen
työ säästäisi julkisia varoja ja
antaisi osallistujilleen terveyttä ja hyvän mielen!
tökohtaisesti paremmin kuin
tutkinnon suorittamattomat
henkilöt.
Kauneushoitolassa voi ostaa mm. Janssen Cosmeticsin
ihonhoitotuotteita ja Artdeco
meikkejä. Janssen Cosmetics
valitsi vuonna 2016 Leean
kauneushoitolan vuoden kauneushoitolaksi.
Kauneushoitola Fresh
Beautyssä olet osaavissa
käsissä ja sinulla on käytettävissä laaja palveluvalikoima.
Hoitolasta voit ostaa myös
lahjakortteja, jotka voit valita tietylle summalle tai hoidolle. Hoitoajat vaihtelevat
maanantaista lauantaihin
sopimuksen mukaan 9–19
välillä. Sähköposti:
info(at)freshbeauty.fi

Tule nauttimaan kauneushoitolamme
hoitavista ja hemmottelevista hoidoista.
Palveluvalikoimaan kuuluu mm.
Kasvohoidot
Aromahieronta
- Aha
Vartalohoidot
- Ultrapuhdistus
Klassinen hieronta
- Timanttihionta
Urheiluhieronta
- Mesoterapia
Sokeroinnit
- Kemialliset kuorinnat

AJANVARAUS	
  NETISSÄ	
  	
  	
  www.freshbeauty.fi	
  
	
  

Puh:	
  045	
  358	
  4660	
  
	
  

Asemakuja	
  3,	
  liiketila-‐aukio,	
  02770	
  Espoo	
  
	
  

Pigmentoinnit
Kestovärjäykset
Ripsien kestotaivutus
Pistoshoidot

Käsihoidot
Jalkahoidot
Geelilakkaukset
Meikkaukset
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  kupongilla	
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  hoidosta	
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  %	
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Ei	
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  alennuksiin.	
  Yksi	
  kuponki/asiakas.	
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12

Keski-Espoon Sanomat

Virastokeskuksen ympäristön kehittäminen
alkaa asuntorakentamisellasuunnittelukilpailun voittaja on valittu
Teksti: Seppo Holste
Espoon kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto on päättänyt
2016
Espoon keskuksen kerrostalokorttelin 40224 varaamisesta Hausia Oy:lle 31.1.2018
saakka
vapaarahoitteisen
asuntotuotannon suunnittelua varten. Varausehtona on,
että varauksen saaja on velvollinen kustannuksellaan ja
yhteistyössä kaupungin kanssa järjestämään arkkitehtuurikilpailu korttelin toteuttamisesta. Korttelin keskeisen
sijainnin vuoksi kaupunki
määrittelee kaupunkikuvalliset, sekä arkkitehtuurin ja
ympäristön laatutavoitteet.
Alueelle on laadittu suunnitteluohjeet vuonna 2014.
Varausehdoissa on kuvattu
suunnittelualuetta seuraavasti: Kortteli sijaitsee arvokkaalla ja näkyvällä paikalla aivan
Espoon aseman vieressä. Se
rajoittuu yhdeltä sivultaan
asemakaavassa määritettyyn
Vaakunatoriin, joka on nykyisellään kaupungintalon
edessä oleva paikoitusalue.
Pohjoisreunaltaan
kortteli
rajoittuu Espoonjoelle ja tuomiokirkolle johtavaan puistoalueeseen.
Muita rajautumissuuntia ei
ehdoissa kuvata. Suunnittelualue oli kilpailuasiakirjoissa
rajattu hieman täsmällisemmin. Kortteli rajautuu Kirkkojärventiehen, Lakelan puistoon ja jo olemassa olevaan
asuntorakennuskantaan. Sen
välittömässä läheisyydessä on
yleisten rakennusten kortteli,
jossa ovat kaupungintalo, valtuustotalo ja Lagstadin koulukeskus.
Tavoitteena on, että Virastokeskuksen alue tullaan lähivuosina kehittämään toiminnoiltaan sekoittuneemmaksi,
nykyistä asumispainotteisemmaksi ja laadukkaaksi kaupunkiympäristöksi. Rakennuksella on näkyvä asema
kaupunkirakenteessa ja se on
merkittävä esimerkki alueen
muutoksen suunnannäyttäjänä. Tällä on ilmeisesti sopimusta tehtäessä tarkoitettu,
että arkkitehtuurikilpailun
tulos on yksi 12000 k-em2
asuinrakennus.
Laajemmin kilpailuasiakirjoissa korttelia ympäröivää
Espoon keskusta kuvattiin
historialliseksi, hengelliseksi
ja hallinnolliseksi keskukseksi, joka kasvaa ja kehittyy

Havainnekuva: A6 Arkkitehdit Oy
suunnitelmallisella tavalla.
Kaupunkisuunnittelussa tähdätään terveelliseen ja kestävään yhdyskuntaan, jossa on
kaikki tarvittava lähellä helposti saavutettavissa. Espoon
keskus on myös koulutuksen
ja palveluinnovaatioiden tyyssija ja tunnettu maailmalla
kehittämisohjelmistaan.
Suunnittelutehtävässä kilpailijoita ohjeistetaan niin,
että Espoon keskustan uudistumisen tulee näkyä kohteen
suunnittelussa.
Hauhia Oy käynnisti yhdessä Espoon kaupungin kanssa
arkkitehtuurikilpailun, joka
järjestettiin kutsukilpailuna.
Siihen osallistui kolme toimistoa:
Arkkitehtitoimisto
A6, Arkkitehtitoimisto Jukka
Turtiainen Oy sekä Arkkitehtitoimisto Hannu Jaakkola
Oy. Kilpailuaika oli 10.5. 22.8.2017.
Voittajaksi valittiin Arkkitehtitoimisto A6:n ehdotus
NOPAT.
Palkintolautakunnan puheenjohtaja Hausia
Oy:n toimitusjohtaja Kari
Kiviluoma totesi, että kaikki
kolme olivat toteuttamiskelpoisia. Voittajaksi valittiin
kilpailutyö NOPAT, jossa ”kiinnostava arkkitehtuuri yhdistyi
toimivaan kokonaisuuteen,
ottaen haasteellisen tontin
ominaisuudet huomioon.”
Nimensä ehdotus on saanut
talojen katolle nousevista
massiivisista kuparinvärisistä
kuutioista ”nopista.”

Suunnitelmaan kuuluu neljä kerrostaloa piha-alueineen
ja pysäköintipaikkoineen. Liike- ja palvelutilat on sijoitettu katutasoon Vaakunatorin
ja Kirkkojärventien puolelle.
Asuntoja on suunniteltu noin
260 asukkaalle. ”Yksi tärkeä
valintakriteeri liittyi asuntosuunnitteluun. Voittajaehdotuksen asunnot on suunniteltu taitavasti, ne ovat toimivia
ja vastaavat alueen kysyntää.”
Alueelle on tarkoitus toteuttaa
vapaarahoitteisia
omistusasuntoja. Asuntojen
myyntihinnan tavoitetasoksi
arvioidaan 4 500 €/m2. Varaussopimuksen ehtona
on, että asuntorakennusoikeudesta vähintään 50% tulee

Havainnekuva alla: A6 Arkkitehdit Oy

Kuva: Peter Vihra. Liityntäliikenteen paikoituspaikkoja
rakennetaan.
toteuttaa suoraan kuluttajaasiakkaille myytävänä omistusasuntotuotantona.
Rakentaminen on tarkoitus käynnistää alkuvuonna
2018 ja ensimmäiset asunnot
valmistunevat 2019. Kortteli

voidaan toteuttaa vaiheittain
useina asunto-osakeyhtiöinä.
Radan varteen rakennetaan
parhaillaan liityntäliikenteen
paikoituspaikkoja, joilla korvataan Kirkkojärventien varren poistuva paikoitusalue.
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KAUKLAHTI

KIRKKOJÄRVI

ESPOONTORI

ASIAKKAANA KÄYTÖSSÄSI

Talovisio

ennakoivaan kiinteistönpitoon
sähköiseen asukasviestintään
ASIAKKAANA
KÄYTÖSSÄSI

Talovisio

ennakoivaan kiinteistönpitoonARVOSI sähköiseen
MUKAISTA asukasviestintään
ISÄNNÖINTIÄ.

www.isarvo.fi

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

ARVOSI MUKAISTA ISÄNNÖINTIÄ

Vihdin toimisto
ASIAKKAANA
KÄYTÖSSÄSI

ESPOON KESKUS

Riihitie 2, 03400 Vihti
019 439
383, vihti@isarvo.fi
Isännöintipalvelu
Isarvo
Oy Espoo
Hyvinkää, 019 439 383, hyvinkaa@isarvo.fi
Emil Halmeen
tie kiinteistönpitoon
1, 02780 Espoo
ennakoivaan
sähköiseen asukasviestintään
Riihimäki, 040 189 9868, riihimaki@isarvo.fi
www.isarvo.fi

Talovisio

puh. 044 765 5971







Seuraava
lehti
Vihdin toimisto
Riihitie 2, 03400 Vihti
019 439 383, vihti@isarvo.fi
ilmestyy
Hyvinkää, 019 439 383, hyvinkaa@isarvo.fi
Riihimäki, 040 189 9868, riihimaki@isarvo.fi
18.3.2018

ARVOSI MUKAISTA ISÄNNÖINTIÄ.

www.isarvo.fi
www.isarvo.fi

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










Tapaninpäivän
TERVETULOA
TAPANINPÄIVÄN
kahvi- ja keskustelutilaisuus
KAHVILAAN 26.12.2017
klo 13-16
Villa Apteekki,
Pappilantie 5,
Espoo
Tervetuloa!
Tilaisuus on
maksuton.

Tapaninpäivän kahvitilaisuus
tarjoaa lohtua yksinäisyyteen
Paula Mäntysalo, SPR Keski-Espoon osaston ystävätoiminta
SPR Keski-Espoon osasto on
toiminut pioneerina Punaisen
Ristin joulukahvilatoiminnalle
avaamalla ensimmäisen joulukahvilan Villa Apteekissa
(Pappilantie 5, Espoo) tapaninpäivänä 2014. Positiivinen
palaute ja hyvät kokemukset
ovat kannustaneet jatkamaan
toimintaa tänäkin vuonna.
Punaisen Ristin kahviloissa
yhdistyvät ihmisen halu ja tar-

ve olla yhdessä. Joulukahvila
on myös vahva viesti siitä, että kenenkään ei tarvitse olla
yksin.
Joulu on monille yksinäistä
aikaa ja joulukahvila tarjoaa
tilaisuuden ja mahdollisuuden
tavata muita, olla yhdessä ja
ehkäpä muistella ja jutustella omista joulumuistoista ja
jouluperinteistä. Jos et vietä
joulua, voit tulla kahvittelemaan ja juttelemaan muustakin kuin joulusta tai ehkäpä
innostut pelaamaan pelejä.

Kahvilassa voi ihan vain olla
osallistumatta mihinkään.
Tapaninpäivän kahvilamme ovat kaikille avoimia sekä
maksuttomia ja paikalle voi
tulla ilman ennakkoilmoittautumista.
Tapaninpäivän kahvitilaisuus SPR Keski-Espoon
osaston kokoontumistiloissa Villa Apteekissa,
Pappilantie 5, 02770
Espoo,
26.12.2017 klo 13-16.

26.12.2016 klo 13 - 16
Villa Apteekki, Pappilantie 5
Espoon keskus

Suvelan (Kirstinmäki 7) 150-vuotias rauhoitettu tammi
valaistuna. Kuva: Peter Vihra
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Yhdistystoimintaa
Välbesökt seminarium

Esbo hembygdsförenings
ordförande Håkan Blomberg
kunde hälsa de drygt 80 åhörarna välkomna till seminariet
Esbo sedan 1917, som hölls
i Lagstad hembygdsgård.
Seminariet ingick i Finland
100-programmet.
Henry Rask berättade om
tiden före 1917, Aapo Rose-

lius om krisåret 1930 och Claes
Ehrnrooth om Gumböle gård.
Efter lunchen fortsatte Rainer
Knapas om Hagalund, Göran
Ekegren om idrottslivet i Esbo medan Benita Åkerlund
avslutade med minnen från
kriget.
En fotoutställning sammanställd av Gunnar Ramstedt visade på videoskärmar
bilder från 1960- och -70-talen tagna av Jan Backman.

Uutisia ja tietoa
kevään 2018
toiminnasta
Yhdistys piti syyskokouksensa tiistaina 14.11.2017
valtuustotalon
kahvilassa.
Osanotto oli totuttuun tapaan runsasta, paikalla oli 99
jäsentä. Puhetta kuljetti melkein viimeistä kertaa Jorma
Malila. Hänen sääntömääräinen kautensa täyttyy vuoden
lopussa.
Yhdistyksen hallitukseen
valittiin erovuoroisten tilalle
uusia jäseniä:
Puheenjohtajaksi:
Tuula
Nordström
Jäseniksi: Pentti Laukka-

nen, Helena Sipola, Risto Sipilä ja Toini Ylenius
Hallituksessa jatkavat: Kirsti Kettunen, Ulla-Maija Kuusisto, Seija Laukkanen, Ilkka
Riihiaho, Reijo Rossi ja Tauno
Värtinen
Oheisohjelmasta piti huolen Viking Linen seniorilaivaemäntä Christina Rönnman.
Saimme kattavan tietopaketin tarjonnasta senioreille.

Alkupaloja kevään
2018 toiminnasta
Joka toinen tiistai meillä
on jäsentilaisuus valtuustotalon kahviossa klo 14.00 alkaen. Tarjolla on ajankohtaista
asiaa, mielenkiintoisia vierailijoita, yhdessäoloa, ystäviä,
naapureita ja uusia tuttuja.

Tehdään yhdessä hyvää
Unelmia Kaivomestarinkadulla –
kirppari ja kahvila

Teksti: Eeva Luoto
Kuva:Peter Vihra
Espoon keskustan tienoilla on vuodesta 1997 toiminut eri osoitteissa Espoon
Tuomiokirkkoseurakunnan
kirpputori, aluksi Unelmakammarina ja viime aikoina
Unelman kammari -nimellä. Nykyisessä osoitteessaan
Kaivomestarinkatu 8:ssa sillä
on takanaan 12 toimeliasta
vuotta ja lisää on unelmien

Grötfest
Håkan Blomberg
fungerade som
seminariets moderator

Espoon kansalliset seniorit
Teksti: Tuula Nordström
Kuva: Martti Kuusisto

Seminariet samlade 87 åhörare. Foto: Henrik Räihä.

mukaan toivottavasti tulossa.
Toimintaperiaate on alusta
alkaen ollut sama: kaikki myytävä tavara tulee lahjoituksena, vapaa
ehtoiset tekijät
hoitavat tavaroiden lajittelun,
esillepanon ja myynnin. Kaikki tuotto menee lyhentämättömänä - ja on kaikkina 20
vuotena mennyt - yhteisvastuukeräykselle. Yhteisvastuu
keräyksen avaa kulloinenkin
tasavallan presidentti helmikuussa ja kohteet vaihtelevat

Iltapäiväkahvit
pullineen
kuuluvat kuvaan. Juhliakin
osaamme. Politiikkaa emme
tilaisuuksissa puhu.
Matkat, retket ja teatterikäynnit ovat huippusuosittuja. Vilkas kerhotoiminta tuo
oman lisänsä toimintaamme.
Toimivia kerhoja ovat: keilakerho, käsityökerho, liikunta,
luku- ja kirjoituspiiri, tietotekniikkakerho ja kaikkein uusimpana pelikerho. Kaupunkikävelyt ja elokuvat ovat osa
ohjelmaamme.
Jäseniksi hyväksymme kaikki yhdistyksemme toimintaperiaatteet omaksuvat, iästä
(ehkä kuitenkin seniori-ikäiset), sukupuolesta ja elämänkatsomuksesta huolimatta.
Toimimme täysin vapaaehtoispohjalta, jäsenmaksujen
ja pienen kahvirahan turvin.

vuosittain.
Unelman kammari -kirpputori/kahvila on avoinna kahtena päivänä viikossa: maanantaisin klo 10-13 ja torstaisin
klo 10-17. Vapaaehtoisten
– joita nyt on vajaa kymmenen - rinki sopii työvuoronsa.
Joukossa on eri pituisia aikoja
näissä tehtävissä ahertaneita,
yksi on kuitenkin ollut hatun
noston arvoisesti alusta alkaen! Tästä voi päätellä, että
kyseessä on vaihteleva ja mieleinen vapaaehtoistyö!
Ja kuten TV:stä tuttu huutokauppakeisari toteaa: siinä
se on tämän jutun suola, ettei
koskaan tiedä minkä aarteen
edestään löytää. Samoin ajattelee usein myös kirpputorin
vapaaehtoinen. Hyvillä mielin
myymme näitä aarteita asiakkaillemme.
Tarjolla on vaihtelevasti tavaraa sen mukaan kuin lahjoituksia tulee. Tilan rajallisuuden vuoksi emme voi ottaa
vastaan huonekaluja emmekä muuta isompaa. Unelman
kammariin voi tuoda, ja meil-

På Luciadagen den 13 december kl. 18 hålls den traditionella Grötfesten i Lagstad
hembygdsgård. Festen inleds
med Esbo Lucia, som med följe sjunger Sankta Lucia med
flera julsånger. Benita Åker-

Sovittuja
vierailijoita
Vuosi 2018 aloitetaan tiistaina 9.1. ITE-iltapäivällä (ohjelmaa omin voimin tehtynä).
Perusturvajohtaja Juha Metso
puhuu 23.1. sote-uudistuksen
vaikutuksesta senioreiden elämään. Kevätkokoukseen 6.3.
saamme vieraaksemme Tapitä voi ostaa erilaista kodin
pientavaraa, puhtaita, ehjiä
lasten, miesten ja naisten
vaatteita, kenkiä, liinavaatteita, leluja, astioita... Kirjojakin
löytyy melkoinen kirjo.
Kirpparitoiminnan lisäksi
Unelman kammarissa on kahvila, johon voi tulla kahvittelemaan, tapaamaan tuttuja
ja solmimaan uusiakin tuttavuuksia. Kuukauden ensimmäisenä torstaina klo 11.30
on lyhyt hartaushetki. Seuraavan kerran to 7.12.17 klo
11.30. Joulunaikaan pidämme
kolmen viikon tauon.
Lisäksi samassa tilassa toimii sekä maanantaisin että
torstaisin kirpparin jälkeen
käsityötaitajien piirejä. Kirkko ja kaupunki -lehden ilmoituksista löytyy ajankohtaista
tietoa. Lisätietoa Unelman
kammarin toimintaan liittyen
saa diakoniatyöntekijä Tiina
Hietaniemeltä, puhelin 040
763 6599.
Joulutorttuja ja glögiä tarjoamme maanantaina 11.12.
klo 10-13 ja torstaina 14.12.

lund läser Julevangeliet ur
familjebibeln. Ritva Johansson och Boris Westerlund,
dragspel, bjuder på en musikalisk frågesport. Efter lotteri
och julgröt avslutas festen av
Marina Calander som läser
Viktor Rydbergs dikt Tomten.
Inträdet är 10 euro.

ola sinfonietan intendentti
Juha Ahosen. Toukokuussa
vietetään ”Vapun jatkoja”
ja liikuntapäivää. Muilta osin
ohjelma on vielä avoinna. Yhdistyksen kotisivuille (www.
espoo.senioriyhdistys.fi) päivittyvät ohjelmat ja sieltä löytyvät kerhot, matkat, retket ja
teatterikäynnit.

klo 10-17. Poiketkaapa torttukahveille niin ennestään tutut
kuin uudetkin kävijät! Pistäytykää muulloinkin edullisilla
ostoksilla! Tervetuloa!
Kierrätä, pyöritä
Tule ja osta
yhteisvastuun tuottoa nosta
Siitä tulee hyvä mieli
iloa lausuu monen kieli
Kirjoja voit hankkia ja lukea
edullisia vaatteita päällesi
pukea
Astioitakin täältä löytää
voi kauniisti kattaa pöytää
Sukkia, kenkiä jalkaan
siitä se aamu alkaa
Nauttia voit kahvia, teetä tai
mehua
ehkäpä jaksat kehua
kierrätysaatetta hyvää luovaa
uusia tuttavuuksiakin tuovaa
Otamme myös pientavaraa
vastaan
- emme myy ainoastaan
Pistäydy siis putiikissa tässä
ja olet mukana kirpparielämässä!
Eeva Luoto
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Ajankohtaista
Espoonjoella

Kävelysilta tuomiokirkon
kohdalla
taan jo uutta tietä ja etelään vanha
tiepuoliskoa. Tilapäiset kaistat tulevat
jälleen käyttöön ensi vuonna, kun vastaava korotus tehdään eteläiselle puoliskolle. Turunväylän urakan hinta on
n 11 miljoonaa euroa; sen lisäksi tulee
mm uuden kevyen väylän ylikulkusillan kustannukset, 2-3 miljoonaa, joka
jää Espoon maksettavaksi.
Tälläkin kertaa tulva Espoon keskuksessa nousi niin korkealle, että

lukion rakennusta jouduttiin suojaamaan tulvavallilla. Yhtenä syynä
ongelmille on Espoonjoen vanhan
uoman tukkoisuus. Osoituksena tästä on vielä se, että tulva nosti lokakuussa Espoonjoen veden pintaa vielä
Kauklahdessa saakka aivan normaalin
kevättulvan korkeudelle.
Seuraava työ Espoonjoella onkin jo
suunniteltu: joen virtaaman parantaminen Turunväylältä Kauklahteen. Se
alkaa joko ensi tai seuraavana vuonna
ja tarkoituksena nimenomaan tulvien
vähentäminen. Urakka ei ole suuri,
kustannuksiltaan noin puoli miljoonaa, ja se on pääasiassa vesikasvillisuuden ja pensaston poistoa joesta.
Samalla muutamaa matalaa kynnystä
kunnostetaan kalojen kutupaikaksi ja
rakennetaan muutamaan kohtaan syvänteitä. Tällaiset toimenpiteet auttanevat muutaman vuoden ajaksi ja
niitä joudutaan ajoittain uusimaan.
On myös mahdollista, että muutamien
vuosien päästä päätetään isommista
uoman kaivutöistä.
Espoonjoen alueella on jatkuvasti
tekeillä uusia kaavoja. Niitä valmistellaan monesti pitkään ja vaiheita on
monta, mutta usein ne jäävät julkisuudessa vähemmälle huomiolle kuin
tulvan tapaiset yllätykset, jotka voivat
lyhyen aikaa vaikuttaa huomattavan
suureenkin määrään ihmisiä. Kaavaratkaisut ovat toisaalta pysyviä ja
kerran toteutettuina vaikeasti muu-

tettavia ja usein ainakin luonnon ja
maisemien muutosten osalta peruuttamattomia.
Jokisiltaan aivan Espoon keskukseen, hautausmaan kohdalle joen eteläpuolelle joen ja Espoonväylän väliin
on suunnitteilla kaava, jossa on ehdotettu suurimittaista kerrostalorakentamista. Kaavasta jätetyt mielipiteet
eivät alkuperäistä ehdotusta paljon
muuttaneet. Alue liittyy historialliseen suojeltuun maisemaan Pappilantien itäpuolella ja maiseman tulisi jatkua luonnollisena vihreänä jokiuomana myös länteen päin, jotta jokiranta
toimisi samalla ekologisena käytävänä. Tällöin myös tuomiokirkon asema
maisemaa hallitsevana elementtinä
säilyisi. Rakennusoikeuden määrä on
historialliseen kulttuuriympäristöön ja
jokimaisemaan ylimitoitettu. Lisäksi
rakennusten sijoittelu kauemmaksi
rannasta on tärkeää. Nykymuodossaan kaavaehdotus poikkeaa selvästi
jopa alkuperäisen ehdotuksen maisemaselvityksen suosituksista. Kaavasta
on tehty lukuisia muistutuksia.
Muita kauan esillä olleita kaavaratkaisuja Espoon keskuksen lähistöllä ovat Lommilan liikekeskus, joka
äskettäin otti jälleen yhden askeleen
toteutusta kohti, ja Miilukorpi II Turuntien pohjoispuolella Kehä III:n
liittymän kohdalla. Miilukorpi olisi n
1200 asukkaalle suunniteltu alue mäellä nykyisen vähäisen asutuksen ta-

kana. Erityisesti liikenne on alueelle
hankalasti järjestettävissä.
Kirkkojärven puistoa ja urheilupaikkoja on suunniteltu ja rakennettukin
jo kauan. Kirkkojärven palautusta on
mietitty jo ainakin 90-luvun loppupuolelta.
Kirkkojärven puiston suunnittelukilpailussa tuli esille ehdotus, jossa
jokeen olisi tehty kapea ylimääräinen jokikiemura puiston alueelle.
Kesällä 2013 Pro Espoonjoki yhdessä
Kirkkojärvi takaisin ry:n kanssa esitti
ehdotuksen ja mallin suuremmasta vesialueesta, myös sekä kaupunkisuunnittelulautakunnalle että valtuustolle.
Molemmista saatiin kannanotot suuremman vesialueen perustamiseksi
Turunväylän eteläpuolelle. Kaupunginsuunnittelukeskus on tänä vuonna
teettänyt järvestä laskelman, lopputulos luonnollisesti kalliimpi kuin jokikiemuralla. Käytyjen keskustelujen
jälkeen saatiin vielä uusi laskelma,
joka perustui pohjapato-ratkaisuun
– korkeampi veden pinta, vähemmän
kaivuutarvetta, halvempi, mutta hintaero edelliseen melko pieni. Eri ratkaisujen tuottamia hyötyjä – mielikuvallisia ja myös suoraan rahallisia – ei
ole laskelmissa arvioitu, joka tietenkin
tulee tehdä eikä verrata pelkästään
kustannuksia. Asia on tulossa jälleen
käsittelyyn kaupunkisuunnittelulautakunnassa lähiaikoina, luultavasti
menee yli vuoden vaihteen.

FÖRTRÄFFLIG
JULKLAPP
Esbo
IF:s 100-års
historik

(historik + resultatbok) finns ännu att köpas på
Esbo IF:s 100-års historik (historik + resultatbok) kan köpas på Glims
Glims
gårdsmuseum eller via Göran Ekegren,
gårdsmuseum för 20 € / paketet.
gorskiekegren@outlook.com,
tel. 0500 603128.
Närmare information ger Göran Ekegren, gorskiekegren@outlook.com,
Pristel.200500
€/paket.
603 128.
ERINOMAINEN
JOULULAHJA
Esbo
IF:n 100-vuotis
historiikki

(historiikki + tuloskirja) on vielä ostettavissa
Esbo IF:n 100-vuotis historiikki (historiikki + tuloskirja) on myynnissä
Glimsin
Talomuseossa tai Göran Ekegrenin kautta,
20 € / paketti Talomuseo Glimsissä .
gorskiekegren@outlook.com,
puh. 0500
603128.
Lähempiä tietoja antaa Göran Ekegren,
gorskiekegren@outlook.com,
Hinta
€/paketti.
puh.20
0500
603 128.
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Keski-Espoon Sanomat

JOULURIENTOJA
Talomuseo Glims
Glimsintie 1
(Jorvin sairaalan vieressä)
02740 Espoo

Tupa on tunnelmallisessa
jouluasussaan Nuutinpäivään
12.1.2018 saakka.
Päärakennuksen museopuodissa on joulu!
Runsaasti ohjelmaa joulukuussa:
10.12 Tiernapojat klo 10.30-12.30
13.12. Lucia kulkueineen klo 10
16.12. Hevosajelua ja poniratsastusta, kuusenkoristeiden valmistamista ym.
17.12. Hevosajelua ja poniratsastusta

Aukioloajat
(1.9. - 30.4.)

talvikautena

ti-pe 10 – 16, su 11 – 16

Huom! Lauantaisin suljettu
Museopuoti ja kahvila ovat
avoinna museon aukioloaikoina. Puh. 046 586 0435.
Joulunajan poikkeavat aukioloajat Talomuseo Glimsissä
Museo on suljettu:
6.12, 23.-26.12., 30.12., 1.1.
ja 6.1
Näyttelyt:
Perusnäyttely ja vaihtuva
näyttely:

Eläimellistä menoa Glimsissä
11.4.2017 - 28.2.2018
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 KAM

Galleria Espoonsilta | Galleri
Esbobron
p. 044-2528493
galleria.espoonsilta@gmail.
com
http://www.galleriaespoonsilta.fi
Virastopiha 3, 02770 Espoo
GalleriaEspoonsilta/
On the bridge! Kävelysillalla!
Uppe på bron!
Näyttely:
100100100
SataSataSata, sata vuotta sata tekijä - sata lippua on
Galleria Espoonsillan osuus
Suomi 100 - juhlavuodelle.
Franz Raschbacherin Suomi100-aiheinen näyttely.
Avoinna 10.12.2017 saakka

Seuraava
lehti ilmestyy
18.3.2018

Kannusali
Kannusillankatu 4
02770 Espoo
TO 07.12.2017 18.00
TUNTEMATON SOTILAS
KE 13.12.2017 14.00
TUNTEMATON SOTILAS
Väinö Linnan klassikkoromaaniin
perustuva kuvaus jalkaväkiosas-

ton yli kolmivuotiseksi venyvästä
sotatiestä Suomen jatkosodassa

LA 16.12.2017 16.00
Joulumaa
LA 16.12.2017 12.00
Trollvinter i Mumindalen
LA 16.12.2017 14.00
Muumien taikatalvi

