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Päätoimittajan terveiset

Keski-Espoo -seuran kuulumiset

Kohti uutta vuotta

Keski-Espoo -seuran
kuulumisia

Espoon keskuksessa on kuluvana vuonna lähtenyt
liikkeelle monia pitkään vireillä olleita rakennushankkeita. Uusimmasta espoolaisten kohtaamispaikaksi
suunnitellusta Espoo-talosta järjestetään arkkitehtuurikilpailu mahdollisesti jo keväällä 2019. VanhaEspoon asukasfoorumi on järjestänyt syksyn aikana
tilaisuuksia, joissa kaupungin virkamiehet ovat esitelleet Espoo- talo hanketta ja joissa on myös kartoitettu
asukkaiden toiveita. Rakennushankkeita käsitellään
ykstyiskohtaisemmin monissa tämän lehden artikkeleissa. Keski-Espoolle tärkeän Espoonjoen kunnostushanke on myös nytkähtänyt
eteenpäin. Kirkkojärven palauttamiseen liittyviä suunnitelmia on ollut vireillä
vuosikymmeniä. Kaupunginsuunittelulautakunta hyväksyi Kirkkojärvenpuiston
suunnitelmat marraskuussa 2018. Hanketta käsitellään vielä kaupunginhallituksessa ja valtuustossa.
Keski-Espoo -seura viettää 30-vuotisjuhlaa ensi vuonna. Seuran alkuvuosina
ajettiin kiivaasti eteenpäin monia hankkeita kuten Kuninkaantien lukiota,
uimahallia, kirjastoa, ja kouluja, jotka ovat ajan myötä toteutuneet. KeskiEspoossa myös menestytään, mistä hyvänä esimerkiksi Kuninkaantien lukion
saavutukset. Espoon keskus on seuran toiminnan aikana muuttunut ja laajentunut valtavasti. Rakennuskanta ja tieverkosto ovat kehittyneet ja muuttuneet
kaupunkimaiseksi.
Keski-Espoossa ylpeyden aiheita ovat Espoon vanhin rakennus, 1400-luvulla
rakennettu tuomiokirkko ja monet viime vuosikymmeninä rakennetut näyttävät kirkolliset rakennukset. Vuonna 2005 valmistunut Kirkonkymppissä toimii Espoon hiippakunnan tuomiokapituli. Espoon hiippakunnan uusi piispa
Kaisamari Hintikka aloittaa vuoden 2019 alussa.
Suomen ainoa vuonna 1998 perustettu etnografinen museo, Helinä Rautavaaran museo on muuttanut Entressen kauppakeskukseen ja avataan yleisölle
keväällä 2019.
Espoon keskuksessa on tapahtumassa paljon asioita, mutta alueella toimivilla
yhdistyksillä ei kuitenkaan ole alueella tällä hetkellä suuria mahdollisuuksia
erilaisille tiloja vaativille toiminnoille. Yhteistyötä esimerkiksi koulujen kanssa
on jatkossa kiireesti kehitettävä.
Iloista joulua Kaikille ja menestystä vuodelle 2019
Pirkko Sillanpää
päätoimittaja

Keski-Espoo -seura toteutti lokakuussa kuudennen kerran luentosarjan, joka
pidettiin perinteisesti Entressen kirjaston Sinisessä huoneessa. Luennot vetivät
yleisöä ja materiaalia tuotiin myös kiitettävästi esineiden tunnistamista käsittelevälle luennolle.
Keski-Espoo -seura on osallistunut syksyn aikana Tuomioseurakunnan järjestämille SyysMatin Markkinoille ja Kansallisten Senioreiden järjestämille
MiniMessuille. Seuran jäsen Seppo Holste on osallistunut Pro Espoonjoen ja
Vanha-Espoon asukasfoorumin toimintaan. Keski-Espoo -seura tekee yhteistyötä ennen kaikkea toimintatiloja koskevissa kysymyksissä alueen muiden yhdistysten kanssa. Keski-Espoo –seura tekee yhteistyötä alueen yrittäjien ja Espoon
kaupungin kanssa Keski-Espoon aluetta ja toimintaa koskevissa kysymyksissä.
Keski-Espoo -seura piti sääntömääräisen syyskokouksen maanantaina
19.11.2018.
Toimintasuunnitelmassa esiteltiin seuran tulevaa toimintaa vuonna 2019.
Toiminnan kohokohta ja suurin haaste on Keski-Espoo -seuran 30-vuotisjuhlan
järjestäminen syksyn aikana. Päätettiin myös hakea avustuksia, jotta KeskiEspoon Sanomien vanhimmat numerot voitaisiin digitoida kotisivuille ja saada
yleisesti käyttöön. Ensimmäinen lehti ilmestyi toukokuussa 1989 ja siitä saakka
Keski-Espoon Sanomat ovat ilmestyneet vuosittain.
Seura kerää edelleen muistitietoa ja valokuvia Keski-Espoon alueelta tulevia
kirjahankkeita ja näyttelyitä varten. Henkilöt, jotka haluavat antaa haastattelun tai valokuvia voivat ottaa yhteyttä Keski-Espoo -seuran johtokunnan
jäseniin, joiden yhteystiedot ovat tämän sivun tunnuslaatikossa.
Keski-Espoo -seuran johtokunnassa otetaan iloisin mielin vastaan seuran
juhlavuosi 2019.
Hyvää joulua ja Onnellista Uutta Vuotta Kaikille
Keski-Espoo -seuran johtokunta

Keski-Espoo -seuran johtokunta vuodelle 2019
Keski-Espoo -seuran syyskokouksessa 19.11.2018 valittiin johtokuntaan tulevaksi kaudeksi seuraavat henkilöt: Puheenjohtajaksi Pirkko Sillanpää ja kuusi
jäsentä: Mirja Holste, Seppo Holste, Jaana Leppäkorpi, Kari Räty, Peter Vihra
ja Sisko Vihra. Sääntöjen mukaan johtokunta valitsee jäsenet seuran eri tehtäviin. Jäsenten vastuualueet ovat nähtävissä tämän sivun alaosassa olevassa
tunnuslaatikossa.
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Uudistuva
Espoon keskus

Teksti: Jaana Leppäkorpi
Kuva: Peter Vihra

Suviniitty

Joka syksyinen Keski-Espoo -seuran
luentosarja päättyi Espoon keskuksen
uudistamista käsittelevään tilaisuuteen, missä keskuksen projektijohtaja Mikko Kivinen oli esittelemässä kehittämissuunnitelmia ja vastaamassa
asukkaiden lukuisiin kysymyksiin.
Keskuksen suunnittelun päätavoitteita on yhä toimintojen monipuolinen sekoittuminen kaupunkikeskukseksi. Asemanseudun ympäristön
kehittyminen on painopisteenä. Tavoitteena on edistää asuinrakentamista palveluiden ja joukkoliikenteen
lähelle sekä samalla tehdä viihtyisää,
laadukasta ja turvallista jalankulku- ja
pyöräily-ympäristöä.

tysten jäsenet tarvitsevat. Toiveena
on, että yhdistykset saisivat kokoontumistiloja ja mahdollisuuksia erilaisten
tilaisuuksien järjestämiseksi. Toinen
kysymyksiä herättävä seikka alueen
kehittämissuunnitelmissa on se, mitä
nykyiselle valtuustotalolle tapahtuu,
kun uuteen taloon tulee valtuustolle
ja lautakunnille kokoontumistilat. Tähän ei asukasillassa löytynyt vastausta.

Espoo -talo hahmottuu
Virastokeskuksen alue on kokemassa merkittävän muodonmuutoksen
lähivuosina. Virastotalo 2:n paikalle
tulee espoolaisten talo, mihin tulee
monipuolisesti palveluita, palvelutori
sekä päätöksentekoa ja asukasyhteistyötä palvelevat tilat. Tavoitteena on
toteuttaa avoin, helposti lähestyttävä rakennus, joka tarjoaa monenlaisia
kohtaamispaikkoja ja toimintamahdollisuuksia. Talon kolmessa alimmassa kerroksessa olisi julkisia palveluita
ja valtuustosalista olisi näkymä torille.
Ylimpiin kerroksiin tulisi virkamiehille monikäyttötiloja. Kansalaisille tulee
mahdollisuus varata tiloja yhdistysten
kokouskäyttöön.
Parhaillaan meneillään talon tarveselvitys, jonka jälkeen järjestetään
arkkitehtikilpailu. Rakentaminen voisi
alkaa vuosina 2020 -22 ja käyttöönotto 2024-25, mikäli suunnitelma etenee
joutuisasti. Alueella tapahtuu jo sitä
ennen uudistumista, kun uusia asuintaloja rakennetaan, Lakelanpuistoa
kohennetaan ja Kirkkojärventien
turvallisuutta parannetaan. Lisäksi
liityntäpysäköintimahdollisuuksia lisätään. Vaakunatorin toteuttaminen
on jo käynnistynyt ja sinne tulee istutuksia, penkkejä ja taideteos, jonka
hankinnasta on jo tehty päätös.
Asukkaiden keskusteluissa eniten
kiinnostusta on syksyn aikana herättänyt se, tuleeko Espoo -talo tarjoamaan
alueen yhdistyksille sellaisia toimintamahdollisuuksia kuin mitä eri yhdis-

Radan eteläpuolen
muutokset
Tilaisuudessa saimme kuulla, että
Espoontorin osalta on vireillä kaavamuutos, joka mahdollistaisi sekä liiketilan lisäämisen että asuinrakentamisen. Kauppakeskusten omistajavaihdokset ovat muuttaneet aikaisempia
suunnitelmia. Myös Lommilan alueen
tulevaisuus on auki ja aiheuttaa epävarmuutta keskuksen kaupan yrityksissä. Lommilan asemakaava on hyväksytty, mutta maanomistajat pohtivat
parhaillaan, miten hanketta voitaisiin
viedä eteenpäin. Myös Mikkelän suunnalla on vireillä tilaa vaativan kaupan
hanke. Kuulijoita jäi pohdituttamaan,
miten perusteltua on toteuttaa kaupan palveluita useaan eri pisteeseen.
Suviniityn rakentaminen on hyvässä
vauhdissa. Alueelle suunniteltu päiväkodin toteuttaminen on alkamassa.
Alueen parkkitalo on herättänyt keskustelua ulkoasustaan. Tilaisuudessa
saimme kuulla, että sinne on tulossa
kattoviljelyä ja seuraavaan pysäköintilaitokseen taas toteutetaan aurinkopaneelit. Myös Suviniityn alueen
puiston toteuttaminen on käynnistymässä.
Tilaisuudessa kerrottiin myös, että
Suvelan Onnen rakennustyöt alkavat
2019 ja alueen uudistaminen kestää
noin neljä vuotta. Samassa yhteydessä parannetaan kevyen liikenteen esteettömiä yhteyksiä Entresseen päin
toteuttamalla Valapolun silta.
Paljon muutoksia on tulossa, mutta osa kuulijoita jäi pohtimaan kuinka pitkälle uudistusten vaikutuksia on
pohdittu. Mikäli kaupungin palveluita
keskitetään Espoo-taloon niin mikä on
siinä tapauksessa radan toisella puolella Kamreerintien varressa olevien
rakennusten tulevaisuus?
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Espoo kaavoittaa ja muuttuu

Teksti ja kuva: Erkki Lindell
Espoo kasvaa kovaa vauhtia, useana vuonna jo noin
5000 uudella asukkaalla.
Muuttopaine tuntuu edelleen
jatkuvan koko pääkaupunkiseudulle. Espoossa varaudutaan yleiskaavasuunnittelussa
400 000 asukkaaseen v 2050,
mutta nykyisellä kasvuvauhdilla tuo määrä saavutetaan
jo paljon aikaisemmin.
Espoon keskuksen alueella ajankohtaisia kaavoituskohteita on useita: keskus,
Kirkkojärvenpuisto, Jokisilta,
Lommila ja Kehä III:n pohjoispuolella vielä Miilukorpi II.
Espoon keskuksessa on
jo purettu yksi virastotalo,
kaupungintalon kohtalo on
avoin, virastotalo 2:n purkaminen on päätetty ja sen
tilalle on tarkoitus rakentaa
suuri uusi talo, ”Espoo-talo”,
tai mikä nimi sille annetankin,
johon keskittyisi pääosa kaupungin toiminnoista, johto ja
useimmat toimialat. Näistä
monet, yhteensä satoja virkamiehiä, on jo siirtynyt tai
siirtyy väistötiloihin Otaniemeen pariksi vuodeksi. Myös
valtuuston tulevasta paikasta
on käyty keskusteluja, talon

purkamista ei kuitenkaan
ainakaan vielä ole päätetty.
Virastotalo 2:n purkamisen
yhteydessä hävinnee myös
Kirkkojärventien ylittävä kävelysilta virastotalon puolelta asemalle. Iloisena uutisena
Espoon keskus saanee Helinä
Rautavaaran museon Entressen tiloihin.
Kirkkojärvenpuiston kaava
on päätetty kaupunkisuunnittelulautakunnassa 13.2.18.
Vesialueen muodosta, kiemuroista ja laajuudesta on käyty
keskustelua pitkään, aiheen
otsikkona usein ”Kirkkojärven
palauttaminen”. Tämä ei aivan täsmällisesti ole toteutumassa hyväksytyssä kaavassa,
jossa ei ole tarkkaan määritelty vesialueen rajoja, mutta
on asetettu rajaus, noin 7 ha,
jolle periaatteessa päätetty
laajempi vesialue voidaan
sijoittaa – kuinka suurena se
toteutetaan, jää tarkemmin
määriteltäväksi puistosuunnitelmassa.
Jokisillan kaava on hyväksytty kaupunkisuunnittelulautakunnassa 11.4.18. Alue
sijaitsee Espoonjoen etelärannalla hautausmaata vastapäätä, joen ja Espoonväylän
välissä. Kaavassa on sijoitettu

alueelle massiivisia kerrostaloja. Se on ongelmallinen
useastakin syystä, ensiksikin
nykyisen yleiskaavan vastainen, jossa alue on merkitty
yleisten palvelujen alueeksi ja
lisäksi se sijoittuu tuomiokirkon ympäristön RKY-alueen
(valtakunnallisesti merkittävä
rakennettu kulttuuriympäristö) välittömään läheisyyteen
ja luonnollisesti muuttaa
maisemakokonaisuutta. Viime vaiheessa kaavaan tehty
muutos siirtää kerrostaloja 3
metriä kauemmaksi joesta on
kokonaiskuvan kannalta merkityksetön. Asiaa ei ole vielä
viety kaupunginhallitukseen.
Lommilan alueelle suunnitellun liiketoiminta-alueen
kaava on voimassa ja rakentaminen alkanee lähiaikoina. Tällä hetkellä on vielä
avoinna, mikä päivittäistavarakauppa (tai mitkä) on alueelle tulossa, pinta-alaa on
kaavassa 4000 m². Ruuhkaisen Espoontien sijaan liikenne
alueelle on tarkoitus järjestää
Kehä III:n ja Turuntien risteyksen tienoille toteutettavilla
järjestelyillä.
Miilukorpeen, Lommilan
kohdalle Kehä III:n ja Nupurintien pohjoispuolelle, on hyväksytty kaava kaupunkisuunnittelulautakunnassa 15.8.18.
Kyseessä on pieni asuinalue,
jonne ei tule julkisia palveluita, päiväkotia mahdollisesti lukuun ottamatta, ei
luultavasti myöskään julkista
liikennettä alueen sisälle, ainakaan nykyiseltä liittymältä
Nupurintieltä. Kaavassa on

suunniteltu tieyhteys Kunnarlantieltä, joka vaatii sillan
Glomsinjoen luonnoltaan arvokkaan jokiranta-alueen yli.
Suurin ja merkittävin kaavoitushanke alueella on POKE, Pohjois- ja Keski-Espoon
yleiskaava. Sen ensimmäinen
versio on ollut nähtävillä keväällä ja siitä on järjestetty
useita
tiedotustilaisuuksia.
Alue käsittää karkeasti ottaen lähes koko Kehä III:n pohjoispuolisen alueen, Nuuksion Natura-aluetta lukuun
ottamatta – sen tila on jo
päätetty. Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 31.1.18
hyväksyessään ehdotuksen
edelleen kaupunginhallitukselle esitettäväksi 19 erillisesti selvitettävästä kohteesta. Kaupunginhallitus päätti
tämän mukaisesti asettaa
kaavan näytteille 12.3.18, ja
ehdotuksesta on tullut asukkailta ja yhdistyksiltä paljon
kannanottoja. Kaavaa työstetään nyt edelleen ja seuraava ehdotus tullee kaupunkisuunnittelulautakuntaan
ensi vuonna, mahdollisesti jo
keväällä. Sitten seuraa uudelleen näytteille asettaminen.
Tulevan kaavan tarkoituksena on osana koko Espoon
väestömääräkehitykseen varautuminen siten, että vaikka
pääpaino on Etelä-Espoossa
lähinnä metroradan vaikutusalueella, myös POKE-alueelle
voitaisiin sijoittaa jopa 60 000
uutta asukasta. Sijoittaminen
ei ole aivan helppoa; Espoon
pohjois- ja keskiosissa sijaitsee
suuri osa Espoon tärkeimmistä luontokohteista ja kulttuurimaisemista, siis edelleen jo
olemassa olevan Nuuksion
alueen ulkopuolella. Luon-

Rakentaminen muuttaa
keskuksen pohjoispuolista aluetta
Teksti: Seppo Holste
Kuva: Peter Vihra

lin muut myöhemmin rakennettavat asunto-osakeyhtiöt
ovat Opus, Sonaatti ja Duuri.
Hanketta esiteltiin tämän
lehden numerossa 4/2017.

Nopat – Asunto Oy
Kaupunginpuiston
Intro
Asuntorakentaminen on
käynnistetty radan pohjoispuolella korttelissa 40224.
Rakenteilla on neljän asunto-osakeyhtiön kokonaisuuden ensimmäinen rakennus
Asunto Oy Kaupunginpuiston Intro. Kohteen arvioitu
valmistumisaika on maaliskuu 2020.
Rakentaminen
ennakoitiin aloitettavaksi jo
vuoden 2018 alussa, mutta todennäköisesti ainakin liityntäliikenteen paikoituspaikkojen
rakentaminen vanhasta asemasta länteen radan ja Kirk-

Kirkkojärventie,
Espoonkatu ja
Vaakunatori

kojärventien väliselle alueelle
on myöhästyttänyt aloitusta.
Introssa on 73 asuntoa, joista valtaosa on yksiöitä ja kaksioita. Pienimmän yksiön pinta-ala on 29 m2 ja suurimman
kaksion pinta-ala 43,5 m2.

Kaikissa huoneistoissa on lasitettu parveke. Rakennuksessa
on kolme katutason liiketilaa.
Autopaikat myydään erillisinä
osakkeina. Hankekokonaisuus
toteutetaan vapaarahoitteisina omistusasuntoina. Kortte-

http://espooprodfi.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.
PHP?page=meetingitem&
id=2017419533-9
Tekninen lautakunta päätti kokouksessaan 13.12.2017
§61 hyväksyä Kirkkojärventien plv. 270 – 660 (väli Virastopiha – Espoonportti), Espoonkadun ja Vaakunatorin
katusuunnitelmat.
Kirkkojärventie muutetaan
kaksikaistaiseksi ja sen kävely- sekä pyöräily - yhteyksiä ja

nonsuojelulaki asettaa selviä
rajoituksia
kaavoitukselle
erityisesti suojeltujen ja harvinaisten lajien esiintymisalueilla. Sekä tutkimuksissa
että kyselyissä, ei vähiten
kaavoista lausutuissa mielipiteissä, tähdennetään lähiluonnon merkitystä ihmisille
tärkeinä virkistyskohteina ja
henkireikinä. POKE-alueelle
on suunniteltu n 30 000 asukkaan sijoittamista tulevan Espoo-Salo -oikoradan alueelle,
pääosin Histan ja osa mahdollisesti Mynttilän alueelle, jos
sinne tulee asema. Radan arvioitu valmistumisaikataulu
on 2030-luvun puolivälin tienoilla. Muu uusi asutus tulisi
pääosin Espoon keskuksen ja
Kalajärven alueille ja Kehä
III:n varrelle. Merkittävä osa
työpaikoista tulisi samoin Espoon keskuksen ja Kehä III:n
lähialueille. Asutuksen sijoittelu on siis merkittäviltä osiltaan raideliikenteen vaikutusalueilla. POKE-suunnitelmissa
on myös kaavailtu pikaraitiotielinjoja alueen itäosiin.
POKE-suunnitelmia varten
on tehty valtava määrä pohjatyötä, kymmeniä lausuntoja
saatu viranomaisilta ja vastaavilta ja esittelymateriaaliakin
on reilusti yli tuhat sivua. Kyse on kaikille merkittävästä
asiasta, joten uudessa ehdotuksessa on taas paljon hyvää
lukemista tarjolla. Erityisesti
kaikkien alueen asukasyhdistysten on syytä huolellisesti
paneutua kaavaan ja sen yksityiskohtiin ja lähettää kannanotot kaavan valmistelijoille asian tullessa jälleen esille
ensi vuonna!

bussiliikenteen pysäkkialueita
parannetaan, sillä Kirkkojärventie tulee jatkossakin palvelemaan linja-autoliikennettä.
Kirkkojärventien pohjoispuolinen kevyen liikenteen väylä
on baanaksi parannettava
reitti, eteläinen raitti on jatkossakin yhdistetty jalkakäytävä ja pyörätie. Suunnitelma
sisältää tilavaraukset mahdollisesti myöhemmin toteutettavalle pikaraitiotielle. Kadun
varteen rakennetaan lyhytaikaiseen pysäköintiin pysäköintitaskuja. Katualueille istutetaan puita ja pensaita ja
välikaistojen leveät osat sekä
piennaralueet nurmetetaan.
Hyväkuntoisia nykyisiä puita
ja pensaita pyritään säilyttämään.
Katujen ja vesihuollon arvioidut rakentamiskustannukset ilman arvonlisäveroa ovat
noin 5,2 miljoonaa euroa.
Katualueiden rakennustyöt
on tarkoitus aloittaa vuoden
2018 aikana.
Vaakunatorin rakentaminen on aloitettu perustamis-
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töillä ja rakentamista on tarkoitus jatkaa viimeistelyyn
asti viereisen asuntorakennuskohteen valmiusastetta
seuraten.
Vaakunatori on Kirkkojärventien ja Espoonkadun liittymän koillispuolinen katuaukio kaupungintalon ja Kirkkojärventien välissä. Aukio
on ollut 1970-luvulta lähtien
paikoitusalueena. Noin 30 x
60 metrin laajuiselle kivetylle
aukiolle on varattu tilaa taideteokselle, puuistutuksille,
penkeille ja pyöräpaikoitukselle, mutta ei torikauppatoiminnalle.
Espoo-talon viitesuunnitelmassa Vaakunatoria, sen
asemaa kaupunkikuvassa ja
sen toiminnallista merkitystä
ympäristössään on korostettu. Kaupunkikuvan kannalta
suunnitelman laatija pitää
merkittävinä
rakennuksen
Vaakunatorin
puoleisten
alimpien kerrosten avoimuutta ja katutason julkisivun aktivointia.
Käyttäjän näkökulmasta
haasteena on toimiva kulkuyhteys Vaakunatorilta Asemasillalle ja radan eteläpuolelle.
Tämä tarkoittanee kuitenkin
sekä jalankulun että pyöräilyn
kulkuyhteyksiä Kirkkojärventieltä, ei vain Vaakunatorilta
radan eteläpuolelle. Viite-

suunnitelmassa kulkuyhteys
Vaakunatorilta 24/7 on sijoitettu Espoo-talon julkiseen
aulatilaan, jonka kautta erilaiset palvelut ovat paikannettavissa ja saavutettavissa.
Aulan on tarkoitettu tarjoavan torin yhteyteen säältä
suojatun, käyttökelpoisen julkisen tilan. Tällaista ratkaisua
on syytä tarkoin harkita.
Toiseen kerrokseen Vaakunatorin puolelle sijoitetaan
valtuustosali, joka palvelee
myös muitakin tapahtumia
kuin valtuuston istuntoja. Sali on yhdistettävissä kerroksen
yhteisaulaan.
Espoonkatu on nykyisellään 1-ajoratainen ja kaksikaistainen tonttikatu, jonka
pohjoispäässä on asuinrakennuksia , koulurakennuksia
sekä päiväkoti. Katu tullaan
rakentamaan niin, että sen
itäpuolella on jalkakäytävä
ja pyörätie sekä länsipuolelle yhdistetty jalkakäytävä ja
pyörätie. Kadun varteen rakennetaan pysäköintitaskuja
lyhytaikaiseen paikoitukseen.
Espoonkadun ja Kirkkojärventien risteys valo-ohjataan.
Päätöksessä ei ole mainintaa
kadun rakentamisen ajoituksesta tai kustannuksista. Yleismaintana hankkeille on vain,
että työt aloitetaan vuonna
2018 ja arvio kustannuksista

on 5,2 miljoonaa euroa. Työt
on aloitettu kuluvana vuonna
Vaakunatorilta.

Lakelanpuisto,
Kirkkosillanpuisto
ja Kristianstadin
kenttä
http://espooprodfi.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.
PHP?page=meetingitem&
id=2018430754-9
Tekninen lautakunta päätti
kokouksessaan 19.9.2017 §89
hyväksyä suunnitelman Virastokeskuksen alueen Lakelanpuiston, Kirkkosillanpuiston
ja Kristianstadin kentän perusparantamiseksi.
Perusparantamisen tavoitteena on kehittää Espoon
keskuksen keskeinen puistokokonaisuus ja sovittaa puisto
uuteen asuinkortteliin ( 40224
). Puisto muodostaa yhteyden
asema-alueen ja Virastokeskuksesta Espoonjokilaaksoon
sekä Tuomiokirkon kirkonmäelle. Puistosuunnitelma sisältää puiston perusparannuksen, jossa rakennetaan uusia
puistoreittejä, leikkipaikka ja
vaihdetaan pelikentän päällyste
keinonurmipinnaksi.
Rakentamiskustannuksiksi on
arvioitu noin 2 miljoonaa euroa. Lakelanpuiston eteläosa
on vuoden 2018 investointi-

ohjelmassa.
Lakelanpuistolla on suuri
käyttäjäpaine keskeisen sijaintinsa ja reunoilla olevien päiväkotien, koulujen ja
asuintalojen vuoksi. Suunnitelmassa esitetään uusi leikkipaikka sijoitettavaksi puiston
keskiosaan ja koulun välituntialue jäsennellään uudelleen
liikuntapainotteisena oleskelualueena. Poistettu leikkipaikka korvataan nykyisen
palloilu- ja oleskelunurmena.
Nykyinen palloilukenttä tulee
olemaan isompi ja keinonurmipintainen, mikä lisää kentän käytettävyyttä. Kentän
laitaan rakennetaan muurit
ja porrastettu oleskelualue
uusitaan. Pelikentän viereen
sijoitetaan peliareena. Puistoon jätetään mahdollisim-

man laajat ja yhtenäiset monikäyttöiset nurmikkoalueet.
Puistossa parannetaan sujuva yhteys asemalta kirkolle,
Vaakunatorilta Espoonjoen
ylittävälle sillalle. Uusia reittejä rakennetaan sekä puiston eteläosaan että puiston
pohjoisosan itäreunaan. Kirkkosillanpuistossa uusi reitti jakautuu pelikentän molemmin
puolin joko itään tai kirkon
suuntaan. Raitit ovat eteläosassa pääosin asfalttipintaisia ja pohjoisosassa pääosin
kivituhkapintaisia leveydeltään 1,5 – 3,5 metriä. Reittien
risteyskohtiin istutetaan puita
ja kukkivia perennoja. Puisto
rakennetaan ja kunnostetaan
vaiheittain vuosien 2019 ja
2020 aikana.

ESPOON KESKUS

Kirsi Jakobsson Anne-Mari Ilo•Allison Ruotsi
Camilla Schröder Minna Hokkanen
Suuhygienisti: Ellinoora Lehtovaara
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ideoiden esittäjällä olisi siihen resursseja. Muita tämän kokeilun tuloksia
olivat aluekehittämisryhmä, jossa on
myös asukasjäseniä, verkkosovellus ja
tunnistamista helpottava Mun Id€a
-logo. Sähköinen toimintatapa saattaa
tuntua aluksi tehokkaalta, mutta esimerkiksi rekisteröityminen äänestysalustalle edellyttää äänestäjien opastusta ja neuvontaa, joka ei suinkaan
ole nopeaa.

Entä miten tästä
eteenpäin?

Mun Id€a - Osallistuva budjetointi
tuo esiin asukkaille tärkeitä asioita
Teksti: Virpi Lund, lehtori
Laurea - ammattikorkeakoulu
Espoon keskuksen alueella kokeiltiin keväällä 2017 osallistuvaa budjetointia kansalaisosallistumisen menetelmänä. Lyhyesti idea toimi seuraavasti: Osallistujat jättivät ideansa
helmikuussa
verkkosovellukseen,
huhtikuun ensimmäisessä työpajassa
saatuja 30 ideaa kehiteltiin asiantuntijoiden ohjauksessa, toisessa työpajassa selkeytettiin edenneiden 16 idean
kuvauksia ja toukokuussa sähköisessä äänestyksessä kertyi yli 700 ääntä.
Neljä eniten ääniä kerännyttä ideaa
saivat kukin rahoitusta 3 000 €. Rahoitetut ideat olivat liikuntaa ja ympäristökasvatusta yhdistävä Move Green
- Liiku Vihreästi -toimintamalli, jossa
tutustutaan sekä parkourin alkeisiin
että kierrätykseen, paikallisten artistien järjestämä Centtifest -musiikkifestivaali, kukkaniityn istuttaminen
sekä eri kulttuureja yhdistävä Suvelan
Basaari -tapahtuma. Laurea - ammattikorkeakoulun toimintatutkimuksella
pyrittiin vahvistamaan paikallisyhteisön voimavaroja ja tuottamaan uusia
toimintamalleja asukastoimijuuden ja
poikkihallinnollisen yhteistyön edistämiseen.
Osallistuvan budjetoinnin ydintä on
luottamuksen ja ymmärryksen synnyttäminen. Mun Id€a -kokeilussa kerättiin ja työstettiin ideoita, joilla osal-

MUN IDEA Espoon keskus
Aikataulu 2017

ajassa. Erityistä ja uutta tässä mallissa oli se, että annetaan alueellista
toimintarahaa voittaneiden ideoiden
toteuttamiseen itse. Espoossa halutaan tukea asukkaiden omaehtoista
toimintaa, verkostoitumista ja lähitekemistä. Tässä mallissa asukkaat sitoutuivat itse toiminnan toteuttamiseen
ja lisäksi se oli kustannustehokasta.

Osallistuvan budjetoinnin
tuloksista
listujat voivat tehdä asuinalueestaan
elävämmän ja viihtyisämmän sekä
vaikuttaa yhteisölliseen toimintaan.
Rahoitettavat ideat valittiin kaikille
avoimella äänestyksellä ja toteutettiin pääosin asukkaiden vapaaehtoisvoimin. Asukkaat saivat siis vaikuttaa
asuinalueensa kehitykseen, toteuttaa
itseään ja tehdä yhdessä tärkeäksi
katsomiaan asioita. Haastatteluiden
mukaan he kokivat voimaantuneensa
ja kertoivat tulleensa kuulluksi Mun
Id€a –kokeilun aikana. Ideat tukivat
alueidentiteetin ja yhteisöllisyyden
vahvistumista sekä kaupunkiympäristön kohentumista ja alueen imagon
vahvistumista.
Aiemmista asukaskokemuksista oppineena Espoossa haluttiin synnyttää
asukasosallisuuden malli, joka tuottaa
jotain konkreettista melko lyhyessä

Kuntalaki kannustaa kaupunkeja
ja kuntia ottamaan asukkaat mukaan päätöksentekoon ja talouden
suunnitteluun. Kaupungit etsivät innovatiivisia ratkaisuja asukkaiden ja
kaupungin toimijoiden väliseen parempaan vuorovaikutukseen. Mun
Id€a -kokeilun tavoitteina oli Espootarinan mukaisesti osallistuminen,
kohtaaminen, ongelmien yhdessä
ratkominen, syrjäytymisen ehkäisy ja
maahanmuuttajien kotouttaminen.
Vallan siirtäminen paikallistoimijoille
tukee asukastyytyväisyyttä ja vahvistaa asukasdemokratiaa. Paikallisten
verkostojen mukaan saaminen varmistaa alueen ominaispiirteiden huomioimisen.
Erittäin tärkeä oivallus oli asettaa
asukkaat keskiöön ideoiden toteuttamisessa ja päätöksenteossa. Mun
Id€a –kokeilu poiki ideoita, jotka olisivat sellaisenaan toteutettavissa, jos

Osallistuvan budjetoinnin kokeiluissa on hyvä varmistaa kaikille yhteiset
tavoitteet. Sen avulla voidaan pureutua alueen epäkohtiin, toteuttaa
yhteisöllisiä ratkaisuja tai kasvattaa
alueen verkostoja ja lisätä asukkaiden
välisiä suhteita. Kaikille avoin prosessi on oikeudenmukaista ja vahvistaa
yhdenvertaisuutta, mutta osallistumisen edellytyksiin on hyvä kiinnittää huomiota ja järjestää tarvittaessa
tukea. Osallistumisen kynnysten madaltaminen tuo ihmiset lähelle suoraa
demokratiaa. Sähköisten välineiden
hyödyntäminen nopeuttaa ja tehostaa prosesseja, mutta niiden käyttö
ei ole kaikille mahdollista. Budjetin
laskeminen ja suomen kielen osaaminen ovat taitoja, joiden tukemiseen
tulee varata resursseja. Vaihtoehtojen
puntarointi äänestyksessä tulee olla
mahdollisimman helppoa ja yhteismitallista. Niin ikään itse osallistuvan
budjetoinnin prosessin läpiviemiseen
on varattava aikaa ja resursseja virkamiehille. Ja vaikka prosessi onkin
toistettavissa muilla asuinalueilla,
on tärkeää muovata toimintamallia
alueen ominaispiirteet huomioivaksi. Osallistuva budjetointi edellyttää
aina kunnollisia välineitä ja selkeää
prosessia.
Laurea - ammattikorkeakoulun ja
Espoon kaupungin yhteisenä tavoitteena on ollut tutkia ja kehittää asukkaiden osallisuutta Espoon keskuksen
alueella sekä etsiä tehokkaita toimintamalleja eri toimijoiden väliselle yhteistyölle. Yhteisen tahtotilan löytäminen on edellyttänyt hyvää kumppanuutta myös kaupungin toimijoiden
kesken. Yhteistyöhankkeita alueella
ovat olleet Välittävät Valittavat Verkostot ja Sun Idea –osallistuva budjetointi kaupunginosakehittämisessä.
Välittävät Valittavat Verkostot oli
Laurea -ammattikorkeakoulun hanke, jonka tarkoituksena oli tutkia ja
kehittää asukkaiden osallisuutta ja
toimijoiden välistä yhteistyötä Espoon keskuksen ja lähialueen kehittämisessä. Tutkimushanketta rahoitti
Ympäristöministeriön asuinalueiden
kehittämisohjelma (2013–2015). www.
laurea.fi/vvv.
Sun Idea -hankkeessa kehitettiin
osallistuvaa budjetointia asukaslähtöisen kaupunginosakehittämisen välineenä. Keskeisessä asemassa oli Mun
Id€a -kokeilu ja verkkosovellus, jonka
avulla asukkaat tiedottivat ideoistaan
ja äänestivät niistä. Tutkimushanketta rahoitti Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka –ohjelma (2017-2018).
Hankkeen verkkosovelluksen toteutuksesta vastasi Mapdon Oy. Mun Id€a
www.espoo.fi/munidea.
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Kirkko keskellä kylää
Kirkkoon liittyminen on helppoa!

Riemullista Joulunaikaa!
Espoon tuomiokirkossa:

Espoon tuomiokirkkoseurakunta
on tehnyt jäseneksi liittymisen mahdollisimman helpoksi. Kappalainen
Oiva Hujanen tekee muun papin työnsä ohessa kolmevuotista projektia,
jotta espoolaiset muistaisivat isiensä
uskoa ja toteuttaisivat yhteistä hyvää.
Me kristityssä Suomessa kasvaneet espoolaiset emme ole kaukana kristinuskosta.
Tyypillisiä kirkkoon liittyjiä ovat
nuoret aikuiset, jotka haluavat kirkkohäät taikka haluavat tulla kummiksi
tuttavan lapsen syntymän yhteydessä. Kirkkoon liittyvät myös ne, jotka
haluavat tukea kirkollisverollaan sitä
hyvää, jota seurakunnat tekevät arjen
keskellä. Seurakunta on hengellinen

koti, joka antaa rauhaa ja mahdollisuuden yhteyden kokemiseen.
Moni haluaa osallistua diakonian,
perhe- ja lapsityön, sekä nuorisotyön
rahoittamiseen yhden prosentin kirkollisverollaan. Sillä mahdollistetaan
myös paljon laajasti tunnustettua toisten ihmisten auttamistyötä, ei vain
kotimaassa vaan myös ulkomailla. Nyt
joulukuussa seurakunnassa pidetään
runsaasti joulukonsertteja ja joululaulutilaisuuksia. Niissäkin sielumme saa
levätä isien uskon ja seimen äärellä.
Jäseneksi palaavat ovat usein käyneet rippikoulun jo nuorena, jolloin
liittyminen on helpointa internetissä
liitykirkkoon.fi -sivustolla. Jos rippikoulu on jäänyt aikanaan käymättä,
sen voi käydä aikuisena oppituntimäärältään suppeampana kuin 15-vuotiaana. Aikuisen ymmärrykselle ja omatoimiselle opiskelulle annetaan arvoa
tässä mielessä. Jos harkitset kirkkoon
liittymistä, ota yhteyttä pastori Oiva
Hujaseen sähköpostilla oiva.hujanen@
evl.fi. Toivotamme sinut tervetulleeksi
seurakunnan yhteyteen, samoin kuin
ulkomailta muuttaneet. Noin puolet
uussuomalaisista on lähtenyt maista,
joissa kristinusko on valtauskonto.
Espoon tuomiokirkkoseurakunnan
toimipisteissä on mahdollista täyttää
kirkkoon liittymislomake.
Siunattua joulun aikaa sinulle ja
läheisillesi!
Oiva Hujanen Kappalainen
Espoon tuomiokirkkoseurakunta

Joulunajan poimintoja
Joulunaikana, 1. adventista loppiaiseen, löydät runsaasti tilaisuuksia eri puolilla seurakuntaamme. Tässä muutamia poimintoja, lisää
tapahtumia löytyy Kirkko ja kaupunki -lehdestä sekä
www.espoonseurakunnat.fi./tule-mukaan/joulu.
Olet lämpimästi tervetullut kokemaan joulun iloa, valoa, sanomaa
ja tunnelmaa!
Espoon tuomiokirkkoseurakunta

Jouluhartaus aamuvirkuille ke 12.12. klo 8. Kutsutaan erityisesti Espoon
kaupungin työntekijöitä.
Kauneimmat joululaulut messu su 23.12. klo 10.
Jouluaaton hartaudet ma 24.12. klo 10, klo 11, klo 14, klo 15 ja klo 16.
Jouluaaton messu ma 24.12. klo 20.
Jouluyön juhlamessu ma 24.12. klo 23.
Jouluaamun jumalanpalvelus ti 25.12. klo 8.
Kauneimmat joululaulut -messu ti 25.12. klo 12.
Perheiden joulukirkko ti 25.12. klo 15.
Tapaninpäivän messu ke 26.12. klo 10.
Rukoushetki ke 26.12. klo 15.

Suvelan kappelissa:
Koko kansan puurojuhla ke 19.12. klo 18.
Jouluaaton hartaus 24.12. klo 15.
Jouluaaton hartaus 24.12. klo 19.

Joulukonserttivinkkejä
Colourful Christmas - joulumusiikkia maailmalta su 9.12. klo 15
Suvelan kappeli. Exodus-kuoro ystävineen, solisteina The Voice
of Finland finalistit Ilona Gill ja Francis Asis sekä yhtye. Lippu 10 e
ovelta.
Joulu ensimmäinen ke 12.12. klo 19 Suvelan kappeli. Naiskuoro
Melodie, joht. Krista Pellikka. Liput 5 e ovelta.
Joulukuvaelma ”Ihmeellinen yö” ke 12.12. klo 18 Espoon tuomiokirkko. Musiikkikuvaelmassa Pikku lammas vie ensimmäisenä
jouluyönä Betlehemin kedolle. Vapaa pääsy. Kesto n. 40 min.
Joulukonsertti - ”Kun joulu on” la 15.12. klo 18 Kauklahden kappeli. Jaakko ja Kukka Niinikoski sekä lapset, laulu; Tuomas Perkkiö,
sello; Jarkko Sipilä, piano. Vapaa pääsy.
Ilmastokonsertti la 15.12. klo 19 Laaksolahden kappeli. Maarit
Kirvessalo ja Raili Poijärvi viulu; Päivi Kärkäs oboe; Lauri Suonio
sello; Susanna Pajukangas piano. J.S. Bach. Ohjelma 30 e WWF:lle
luonnon hyväksi. Glögitarjoilu.
”Oi saavu jo” -Espoon Laulun joulukonsertti to 13.12. Klo 19
Espoon tuomiokirkko. Joht. Säde Bartling. Liput: Aikuiset 15 e/
lapset alle 12-v. ilmaiseksi. www.espoonlaulu.fi.
Loiste – Candomino-kuoroperheen joulukonsertti ke 19.12. klo
19 Espoon tuomiokirkko. Joht. Esko Kallio, Viena ja Tuovi Kangas.
Liput 22/12 e.
Espoon barokin joulukonsertti su 30.12. klo 19 Espoon tuomiokirkko. Minna Nyberg, sopraano; Juho Punkeri, tenori. Schein,
Altenburg, van Eyck, Buxtehude, Weckmann, Hammerschmidt.
Vapaa pääsy, ohjelma 20 e.

KIITOS

Kauneimmat joululaulut
Lasten kauneimmat joululaulut

to 13.12. klo 18 Nupurin kappeli
su 16.12. klo 17 Espoon tuomiokirkko.
ti 11.12. klo 18 Kauklahden kappeli.
su 16.12. klo 15 Espoon tuomiokirkko. su 16.12. klo 19 Espoon tuomiokirkko.
su 16.12. klo 21 Espoon tuomiokirkko.
su 16.12. klo 16 Auroran kappeli.
ke 19.12. klo 19 Auroran kappeli.
ti 18.12. klo 18 Suvelan kappeli.
pe 21.12. klo 17 Espoon tuomiokirkko.
ke 19.12. klo 18 Kalajärven kappeli.
pe 21.12. klo 19 Espoon tuomiokirkko,
English Christmas Carols.
Kauneimmat joululaulut
pe 21.12. klo 21 Espoon tuomiokirkko.
su 9.12. klo 17 Kauklahden kappeli,
su 23.12. klo 17 Espoon tuomiokirkko.
Joulun tähti -joululaulajaiset.
su 23.12. klo 19 Espoon tuomiokirkko.
ke 12.12. klo 13.30 Rinnekappeli.
ke 12.12. klo 18 Viherlaakson kappeli. su 23.12. klo 21 Espoon tuomiokirkko.
la 29.12. klo 17 Espoon tuomiokirkko.
ke 12.12. klo 19 Kalajärven kappeli.
espoontuomiokirkkoseurakunta.fi

www.lujakallio.fi

Kiitos, että annoit äänesi kuulua seurakuntavaaleissa! Espoon
tuomiokirkkoseurakunnan luottamushenkilöt on valittu kaudelle
2019-2022.
Lue lisää: www.espoonseurakunnat.fi/vaalit/tulokset/tuomiokirkkoseurakunta ja www.espoonseurakunnat.fi/osallistu/paatoksenteko
Osoitteita: Espoon tuomiokirkko, Kirkkopuisto 5. • Espoon tuomiokirkon seurakuntatalo, Kirkkoranta 2. • Auroran kappeli, Heiniemenpolku 1. • Kalajärven
kappeli, Ruskaniitty 3. • Kauklahden kappeli, Kauppamäki 1. • Laaksolahden
kappeli, Ylänkötie 16. • Nupurin kappeli, Brobackantie 1-3. • Rinnekappeli,
Rinnekodintie 6. • Suvelan kappeli, Kirstintie 24. • Viherlaakson kappeli, Viherkalliontie 2.
espoonseurakunnat.fi

facebook

Instagram ja Twitter
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KAUKLAHTI

Lukijan mielipide

Joulu on jo ovella

”Ei unta parempaa kai voisi saadakaan.
On näin hyvä aattoa odottaa”.
Ruukkukukat tuovat piristystä näin hämärään vuodenaikaan. Olen tarkkaillut or-

kideaani, joka työntää varttaan ottamaan
vastaan auringonvaloa. Yhdessä varressa on
seitsemän nuppua. Kesällä parvekkeella ollut
kaktus vuorostaan innostui kukkimaan lokamarraskuussa ja siinä oli laskujeni mukaan
kaikkiaan 186 violetinpunaista kukkaa. Taas
on tulossa uusia kukkia.
Vietän perinteisen joulun 100 vuotta vanhassa lapsuudenkodissani veljeni kanssa.
Jouluruoka tehdään vanhojen perinteiden
mukaan. Kinkun ja laatikot paistan puulämmitteisessä kiviuunissa. Joulun aikana vieraita
tulee ja menee ja kahvipannu porisee. Hiiretkin kai jossain lymyävät. Maalla on niin
raikasta, kaukana suurista autoteistä ja revontuliakin saattaa nähdä.
Rauhallista joulun aikaa Kaikille!
Maija Haataja

Uusi taidehankinta Espoo-taloon!

MummunPuoti Klippinkitiellä Kauklahdessa myy
lahjatavaroita elämän eri tilanteisiin ja järjestää erilaisia
Luovan tekemisen kursseja aikuisille.
”MummunPuodin ensimmäinen syksy on mennyt
vauhdikkaasti. Asiakkaat ovat löytäneet tämän
tunnelmalliseksi kehutun pikku puodin jossa myydään
kivoja suomalaisia tuotteita arkeen ja juhlaan”, yrittäjä
Sari Mäki kertoo tunnelmista.
Kevään-19 Luovan tekemisen kurssipäivät on jo päätetty.
Kevätkaudella on tulossa noin kerran kuukaudessa
pidettävän Neuleklubin rinnalle erilaisia yhden kerran
kursseja. Kurssit pidetään puodissa eri ammattilaisten
opastuksella. Kurssit ovat maksullisia.
KuntoSari järjestää työkykyisille aikuisille
trendittömiä ryhmäliikuntatunteja
Kauklahden Elä ja asu seniorikeskuksen
valoisassa liikuntasalissa.
Matalankynnyksen, kaikille sopivat
viikkotunnit on tiistaisin ja torstaisin.
Tunteja pidetään myös viikonloppuisin.
Tuntivaihtoehtoina ovat sykettä nostavat
Hyvinvointi- tunnit, Venyttely, Pilates ja
Astangajooga.

Lisätietoja kotisivuilta: www.kuntosari.fi

Ilmoittaudu
mukaan
liikkumaan!

Ilmoittaudu
mukaan
luomaan!

Kuva: Rakkaudenmänty,
Espoon kaupunginmuseo
Ehdotan kivimosaiikkitaulua. Se sopisi hyvin
tähän alueeseen. Idean sain tähän joitakin vuosia sitten kirjasta ”Keski-Espoo kivikauden kylästä
kaupunkikeskukseksi”.
Kivimosaiikkitaitelija Ritva Luukkanen tekee
tauluja suomalaisesta kivestä. Hänellä on jo ikää
ja siksi asialla alkaa olla kiire.
Espoon hallinnolliselta alueelta (Espoon keskus)
löytyy varmasti tauluksi sopiva aihekuva menneestä
ajasta. Esimerkiksi 1900-luvun alkupuolelta postikortti, jossa etualalla on Rakkaudenmänty ja taustalla Espoon kirkko ja Breidablickin alue.

Kivimosaiikki Ritva Luukkanen,
Rannalla 1990 41x31 cm.

Marja Laakso

Kauklahdessa vietettiin ”musta
Teksti ja kuva:
Pirkko Sillanpää
Kauklahdessa ”Musta perjantai” oli Black Far Bay ja sitä juhlittiin perjantaina 23.11.
valon, musiikin ja yritysten
ilta-aukiolon voimin.
Kylätalo Palttinan edustalla saimme nähdä Belenos
-ryhmän valoesityksen. Tämä
helsinkiläinen esiintyvä ryhmä
Belenos Group of Arts on toteuttanut usean vuoden ajan
laadukkaita tuli- ja valoesityksiä. Tämäkin esitys pimeässä

ympäristössä oli mieleenpainuva kokemus. Kyläraitin kaupat olivat auki iltayhdeksään.
Terveyskauppa Ulpukka tarjosi Palttinan edustalla lämmintä hyvänmakuista glögiä.
Kauklahti valittiin vuoden
kaupunginosaksi tänä vuonna. Tämä on antanut innostusta monien tapahtumien
järjestämiselle. Joulukuussa
on paljon tapahtumia eri puolilla Kauklahtea. Ohjelmalehtistä jaetaan alueen liikkeissä.
Kauklahden alue on säilyttä-

nyt kylämäisen tunnelman,
vaikka asukasmäärä kasvaa
uusien asuinalueiden myötä.
Kauklahdessa järjestettiin onnistuneet asuntomessut 2006.
Kylätalo Palttinasta järjestettiin 2004 arkkitehtuurikilpailu
ja sen voitti arkkitehtisuunnittelija Mikael Gylling. Kodikas
Kylätalo Palttina tarjoaa toimintatilat eri-ikäisille ryhmille
ja liittää toiminnallaan Tegelhagenin alueen Kauklahden
kyläkokonaisuuteen.
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KAUKLAHTI

ASIAKKAANA KÄYTÖSSÄSI

Hyvät neuvot ja asiantuntemusta löydät meiltä!
Terveyskauppa Ulpukka on TerveysTieto -ketjuun kuuluva palveleva
terveyskauppa Kauklahdessa.
Palvelemme vauvasta vaariin joulukuussa myös lauantaisin klo 10 - 15
Tarjoukset voimassa koko joulukuun ajan

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

40€
norm. 80.00

Saatko riittävästi vitamiineja, kivennäis- ja
hivenaineita? Imeytyvätkö ne kehosi hyödyksi?
Varaa aika mittaukseen puh 0400 195 691 tai myymälästä

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 5975

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

Ravintoainemittauksia
Ulpukassa
Teksti: Pirkko Sillanpää
Terveyskauppa Ulpukassa suoritetaan myös ravintoainemittauksia.
Toimenpide suoritetaan HCA-mittalaitteella (Health Concept Analyzer),
joka kartoittaa elimistöstämme ravintoainepuutoksia. Mittaus on siis
suuntaa antava eikä anna lääketieteellistä diagnoosia, eikä sillä mitata
sairauksia.
Mittaukseen menee aikaa muutama minuutti ja saadun raportin
läpikäymiseen mittauksen suorittajan kanssa muutama hetki. Mittaus
tapahtuu siten, että mitattava pitää
kädessään sensoria, joka kerää muutaman minuutin aikana tietoa elimistön toiminnoista. Sensorin välityksellä
ihmisen kehosta lähtevät, heikot sähkömagneettiset värähtelyt eli signaa-

59€

10€

HAIRgain kaupanpäälle arvo 19€

AVOINNA
ma-pe 12 - 19
la 10 - 15

TEGELHAGEN 2
KAUKLAHTI
PUH 0400 195 691

lit ovat mitattavissa ja niitä voidaan
analysoida tietokoneella tarkemmin.
Sähkömagneettisten aaltojen signaalit kuvaavat ihmisen kehon aineenvaihduntaa eli kehon terveydentilaa
juuri mittaushetkellä.
Mittalaite havaitsee terveydentilaan vaikuttavan poikkeaman, kun
muunnos esiintyy noin kymmenessä
solussa. Mittaustarkkuus n. 80 %. Mittaus voidaan suorittaa kaikille muille
paitsi henkilöille, joilla on sydämentahdistin.
Menin uteliaisuudestani mitattavaksi. Mittauksessa saadut monipuoliset tulokset herättivät kyllä oikeansuuntaisia ajatuksia omista ruokatottumuksista ja elämäntavoista. Vaikka
raportti ei ole lääketieteellinen diagnoosi niin se kyllä tulee ohjaamaan
omia ruoka-ainevalintoja ja vitamiinihankintoja jatkossa.

Joulukuussa kaikki hoitolahjakortit
-10% alennuksella
tarjous voimassa 21.12. asti

Tervetuloa tutustumaan
Touch Skin 21 hoitoon
jolla voidaan hoitaa mm.
* Silmäluomien kohotus
* Ryppyjä esim. huulten ilmerypyt
* Iholäiskät esim. maksaläiskät
* isot ja pienet arpikasvaimet, arvet
* Poistaa tatuointeja
* Nuorentaa ihoa esim. kädet

varaa aika puh 044 263 1385
tai nettiajanvaraus www.varaa.com

aa perjantaita”

49€
norm. 59.00

tarjous koskee uutta
geelilakkausta

Poistaa ei toivottua
rasvaa ja selluliittia
luonnollisesti ja
pysyvästi.
Tuloksia jo
ensimmäisellä
hoitokerralla sarjahoidolla paras
lopputulos.
Muotoilee, kiinteyttää
ja kohottaa!
Vaikuttaa tuledusta
ehkäisevästi
vähentämällä lihas- ja
jännetulehduksia.

CRYO21 KLINIKKA KAUKLAHTI
TEGELHAGEN 2 KAUKLAHTI
AJANVARAUS 044 263 1385 / 0500 896123

1. hoito

125€
norm. 189€
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Ilon aiheita ja tapahtumia Keski-Espoossa

Teksti: Mirja Holste
Kuvat: Peter Vihra
Kuninkaantien lukio menestyi syksyn ylioppilaskirjoituksissa erinomaisesti. Tulos oli maan paras. Onnittelut
uusille ylioppilaille ja koko koululle!
Aikoinaan lukion saaminen Keski-Espooseen kesti ja vaati ponnistuksia. Se
kyllä kannatti. Rehtori Rytsyn johdolla opinahjo on kasvanut ja kehittynyt.
Oppimistulokset ovat olleet kautta linja hyviä, mutta nyt aivan kärjessä.
Suvelan kappelissa järjestettiin
25.11. konsertti, jossa esiintyivät Kale-

vi Kiviniemi uruissa, ja äänitekniikasta
vastasi Mika Koivusalo. Monipuolinen
ohjelma alkoi Sibeliuksen Sydämeni
laululla ja päättyi Satakielen lauluun
ja Lintujen jouluun. Kokonaisuudessaan ohjelmassa oli sekä vanhoja tuttuja että uusia teoksia, mukana myös
Kalevi Kiviniemen Teema ja variaatioita - kunnianosoitus Toivo Kuulalle. Espoon tuomiokirkon urut ovat
monelle tulleet tutuiksi, mutta kyllä
Suvelan kappelinkin urut ansaitsevat
kiitoksen - kiitos taitavan soittajan ja
joulumielelle johdattavan monipuolisen ohjelmiston.

Suvelan kappeli

Espoon kansalliset seniorit
Teksti: Tuula Nordström
Vaiherikas vuosi 2018 lähenee loppuaan ja senioriyhdistyksemme jää joulutauolle.
Tosin joulujuhla on vielä edessäpäin ja keilat kaatuilevat
vielä joulukuussa.
Yhdistys piti syyskokouksensa tiistaina 13.11. totutusti valtuustotalon kahvilassa.
Jäseniä oli paikalla yli 100
ja virallisten kokousasioiden
jälkeen paneuduimme Omnian opettajan Satu Luhtasen
asiantuntevalla opastuksella
”Kyberturvallisuuden” koukeroihin.
Yhdistyksen
hallituksen
kokoonpano vuodelle 2019:
puheenjohtajana jatkaa Tuula
Nordström ja sihteerinä Reijo Rossi. Hallituksen jäseninä
jatkavat Ulla-Maija Kuusisto,
Seija Laukkanen, Pentti Laukkanen, Ilkka Riihiaho, Helena
Sipola, Risto Sipilä ja Toini
Ylenius. Hallituksen uusi jäsen
on Arja Lampila.

Esimakua kevään
2019 ohjelmasta
Vuosi 2019 aloitetaan tiistaina 8.1. ITE-iltapäivällä.

Lakimies OTM Taisto Eronen
opastaa meitä ”edunvalvontavaltuutuksen ja hoitotestamentin” tekemiseen 22.1. Helmikuussakin on kaksi tapaamista: 5.2. kertoo liikunnanohjaaja Jenna Martikainen
Espoon liikuntapalveluista ja
19.2. neurologian osastonhoitajan Merja Rydenfeldt´n
aiheena on ”aivoinfarkti”.
Maaliskuu aloitetaan virallisella kevätkokouksella, jota
höystetään monikulttuuriasialla. Aihetta seurakunnan
näkökulmasta valottaa diakoni Heli Taina-Rautakallio. Ja
lopetetaan dosentti Torsten
Sternbergin alustukseen ”Merikotkan paluu – 50 vuotta
suojelua ja suojelututkimusta.
Huhtikuussa riittää ohjelmaa
kolmen tapaamisen verran.
Kuukauden aloittaa 2.4. etymologi Kalevi Koukkunen
aiheenaan ” Luulio ja muita
E. Lönnrotin sanaehdotuksia.
”Mitä Espoo tarjoaa ikääntyville” aiheesta antaa lääkäri,
kaupunginvaltuutettu Kaarina Järvenpää meille ajankohtaista tietoa 16.4. ja vappua
juhlitaan tottakai 30.4. Toukokuu on liikuntakuu ja ulkoilemme Tuulan päivänä 14.5.

paikka selviää myöhemmin.

Oheisohjelmaa
ja ohjeita
Matkat, retket, teatterikäynnit ja konsertit ovat
tärkeä osa toimintaamme ja
huippusuosittuja. Myös vilkas
kerhotoiminta tarjoaa jäsenillemme virikkeitä, uusia ystäviä ja tuttavuuksia. Toimivia
kerhoja ovat: käsityökerho,
luku- ja kirjoituspiiri, pelikerho, tietokonekerho ja uutena
näytelmäkerho. Muistikerho
on työn alla. Myös liikunta,
kaupunkikävelyt ja elokuvat
ovat osa toimintaamme.
Yhdistyksemme kotisivuille (www.espoo.seniorilyhdistys.fi) päivittyvät ohjelmat ja
sieltä löytyvät kerhot, matkat,
teatterit ym.
Jäseniksi
hyväksymme
kaikki yhdistyksemme toimintaperiaatteet omaksuvat
seniori-ikäiset, sukupuolesta
ja elämänkatsomuksesta huolimatta. Politiikkaa emme tilaisuuksissa puhu. Toimimme
täysin vapaaehtoisohjalta, jäsenmaksujen ja pienen kahvirahan turvin.

Grötfest i Hembygdsgården
Esbo hembygdsförenings traditionella Grötfest
hålls onsdagen den 12 december kl. 18 i Lagstad
hembygdsgård. Esbo Lucia Denjah Leinson med
följe medverkar med hymnen Sankta Lucia m.fl.
julsånger. Därefter följer Julevangeliet. Trubaduren Nikolai Kovanko uppträder och dessutom bjuds
på julgröt, lotteri m.m. Inträdet är 10 euro. Vinster
till lotteriet tas gärna emot och de kan hämtas
direkt till Grötfesten.

TULE MUKAAN
KESKI-ESPOO-SEURAN TOIMINTAAN
JA VAIKUTTAMAAN KEHITYKSEN SUUNTAAN
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KannuKinossa
monipuolista
elokuvatarjontaa

Kannusillanmäen väestösuojassa
neljä vuotta pyörinyt KannuKino on
löytänyt paikkansa Espoon keskuksen
kulttuuritarjonnassa. Espoon tapahtuma- ja kulttuuripalveluiden pyörittämä elokuvatoiminta toteuttaa edullisilla lipunhinnoilla monipuolista ohjelmaa, joka sisältää kauden hittielokuvien lisäksi muun muassa Art House –ja
dokumenttielokuvia, lastenelokuva ja
iltapäiväleffoja. Kerran kuukaudessa
on tarjolla myös ilmaisnäytösten sarja,
joissa yhtenäinen teema.
Perusohjelman lisäksi KannuKinossa on oheisohjelmaa ja erikoisnäytöksiä. Näytösten yhteydessä on usein tekijävieraita: syyskaudella 2018 teatterissa vierailivat muun muassa ohjaaja
Selma Vilhunen sekä A Moment in The
Reeds –elokuvan koko näyttelijäkaarti. Keväällä KannuKino tekee yhteistyötä muun muassa elokuvafestivaalien kanssa: tammikuussa KannuKino
on mukana TammiFest-lyhytelokuvatapahtumassa, helmikuussa on luvassa DocPoint-jatkot ja toukokuussa
Espoo Cinén lapsille suunnattuja elo-
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kuvia. KannuKino tekee yhteistyötä
myös muun muassa Entressen kirjaston kanssa. Helmikuussa nähdäänkin
teatterissa kirjastoissa vietettävän,
kansainvälisen Harry Potter –päivän
aattona elokuva Harry Potter ja liekehtivä pikari. Maaliskuussa (pe 22.3.)
vietetään perjantai-iltaa espanjalaisissa tunnelmissa elokuvan, musiikin ja
tapasten myötä. Tapahtuma on osa
Espoon kulttuuritalojen Kulttuurimaistiaiset-tapahtumasarjaa.
Joulukuun ohjelmasta on jäljellä
vielä kuusi elokuvaa, muun muassa
dokumentti Nothing Like a Dame,
jossa kuullaan neljän huippunäyttelijättären sydämellisiä keskusteluja uriensa ja elämänsä varrelta (ke
12.12. klo 14.30), jouluinen koko perheen elokuva The Grinch (la 15.12. klo
13.00) sekä Colette, tositapahtumiin
pohjautuva draama ranskalaiskirjailijasta, joka joutui taistelemaan tekijänoikeuksiensa ja jähmeiden sukupuoliroolien murtamisen puolesta (la 15.12.
klo 15.00). KannuKinon syyskauden
päättää to 20.12. klo 18.00 esitettävä
taianomainen seikkailu Pähkinänsärkijä ja neljä valtakuntaa.
KannuKinon kevätkausi käynnistyy
lauantaina 5.1. Tammikuun ohjelma
julkaistaan 15.12. Muu kevään ohjelma toteutetaan useammassa jaksossa.
Seuraa KannuKinon ohjelmaa osoitteessa www.kannukino.fi ja www.
facebook.com/kannukino.

ET!

Kaikki varastossa olevat
talvirenkaat tarjoushinnoin!

Muut
uu
ut va
varastossa
as
st ssa olevat
seuraavin tarjouksin:

205/60R16
205/55R16
205/55R16
205/55R16

13" –30€ 16" –60€
14" –40€ 17" –70€
15" –50€ 18"-> –80€

Continental Icecontact 2
Goodyear Ultragrip Ice Arctic
Nokian Hakkapeliitta 9
Continental Icecontact 2

569€
499€
569€
579€

Hinnat sarjan hintoja 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
Pidätämme oikeuden kampanjamuutoksiin.

Teksti: Auli Jaatinen

MU

Raitisilmansuodattimen ja vaihtotyön
Huoltovalon nollaus (vm. 2012 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. 2012 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

ESPOON KESKUS
TERVETULOA
KIRPPIS-KAHVIO-OMPELIMOON
TERVETULOA

KUTSU

Tule meidän uudistetulle kirpputorille
KIRPPIS-KAHVIO-OMPELIMOON

Meillä on paljon ALE-vaatteita, leluja ja kirjoja
Autamme Sinua löytämään syksyyn uuden
ARVOMME kaikkien kävijöiden kesken
Asukokonaisuuden. Helpotamme asiaa
3x15€ OSTOSKORTIN, joka oikeuttaa ostoksiin
ja ARVOMME kaikkien kävijöiden kesken
Kirppiksellä tai ompelutyöhön käytettäväksi.
3x15€ OSTOSKORTIN, joka oikeuttaa ostoksiin
VIIKOILLA
49-51
Kirppiksellä taiARVONTA
Ompelutyöhön
käytettäväksi.

TAPANINPÄIVÄN
4.-5.12.
JOULUKAHVI
ARVONTA
VIIKOILLA
37-40
Meillä
voit
poiketa
myös kahvilla
MEILLÄ
PALJON
LAUKKUJA
EDULLISESTI!
KAHVILAAN
Tule
kertomaan
kuulumisia,
täällä
sinua kuunnellaan!
Kirppiskahviossa myös ompelimopalveluita
Kirppiskahvio aloitti toimin26.12.2018
tansa viime vuoden toukokuussa. Kirppiksen toiminta
klo 13-16
on käynnistynyt vauhdikkaasti.
Vuoden aikana kirppis on taVilla Apteekki
voittanut ostajat ja myös jatkulaajentanut toimintaansa.
Pappilantie 5,vastiEspoo

Kirppiskahviossa on tarjolla
uusia palveluluita ja nyt on
avautumassa ompelimo, jossa
on mahdollista ompeluttaa sekä
naisten että miesten vaatteita.
Ompelimon osaaminen on laaja aina hääpuvuista arkivaatteisiin ja palvelutarjontaan kuuluu
myös vaatteiden korjaus. KirpTERVETULOA
piksellä tehdään myös pieniSPR Keski-Espoon osaston
väki
muotoisia
suutarintöitä.
Kirppiksellä on myynnissä sekä
uusia että käytettyä vaatteita,
Design Sinivuokon valmistamia koruja, leluja ym. Käytetyt

Tarjolla juttuseuraa ja pientä
purtavaa.

vaatteet pestään kirppiksellä ja
rikkinäisiä vaatteita ei laiteta
myyntiin ennen korjausta tai ne
löytävät tiensä lumppukeräykseen. Nuorten vaateosasto on
myös jatkuvasti laajentumassa.
Kirppikselle voit lahjoittaa tavaraa tai saada niistä korvauksen. Kirppis lahjoittaa myynnin
tuotosta kolme prosenttia syöpälasten hyväksi. Kirppisskahvio Unikolla on myös syöpälasten hyväksi keräys ”SUOJELE
LASTA”, johon voi lahjoittaa
joko kirppiksellä tai netissä.
Kirppiskahvio on palvelukirpputori, josta voi vuokrata edullisesi myyntipöydän ja rekin
viikoksi tai pitempään. Kirppiksen yhteydessä on kahvio,
josta saa myös terveyspainotteisia tuotteita, kuten kotimaista

Meillä voit poiketa myös kahvilla.
Asemakuja
3, kahvi
Asemakuja
3, 02770 Espoo  
ja pulla
02770 Espoo
p.040-6416640
Av.ark. 10–18 2.50€
Av.ark. 10-18
la 10–18
la 10-18
su 11–18
kirppiskahvio@gmail.com
su 11-18

p.040-6416640
kirppiskahvio@gmail.com              
hunajaa. Myynnissä on myös
jäätelöä, kakkuja ja muita herkkuja.
Kannattaa käydä tutustumassa Kirppiskahvion tarjontaan.
Kahviokirppiksen
Hintataso on alhainen myösompelimo aloitti toimintansa tänä syksynä.
uusien tuotteiden osalta.työskentelee
Tässä
Ompelimossa
koulutettu räätäli Dirir Hani.
erittäin siistissä kahvintuokOmpelimo
toimii
hyvin
ja
se
on saanut suuren suosion.
suissa myymälässä sekä henkilökunta
että
asiakkaat
tuovat
Siellä
hoituu niin housujen lyhennykset kuin vaativammatkin
kansainvälisen tunnelman.

Kirppiskahvion ompelimo

työt. Ompelimossa on parin viikon jono.

Tervetuloa Kirppiskahvioon!

Kirppiksellä on
Asemakuja 3, 02770 Espoo,Suutaritoimintaa
avoinna arkisin 9–18,
ISO ALE!!
lauantaisin 10–18 ja sunnuntaisin 11–18.
TALVIVAATTEET -50% Puh. 040 865 2534, kirppiskahvio@gmail.com
JA PALJON
Teksti: Pirkko Sillanpää
TUOTTEITA 1 euro

kehitetään lähiaikoina.     
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Litterär afton
Hembygdsföreningen ordnar en Litterär afton onsdagen
den 27 februari kl. 18 i Lagstad hembygdsgård. Vi får bl.a.
njuta av diktprogrammet Underbart är kort – en resa genom
livet. Dikterna tolkas av Märta Uggla, Birgitta Nyberg, BoEric Rosenqvist, Ellinor Silius-Ahonen och Mikael Enberg från
Teaterföreningen Svalan. Mera om programmet, se hemsidan
www.esbo.hembygd.fi .

TALVIRIENTOJA

Talomuseo Glims
Glimsintie 1, 02740 Espoo
(Jorvin sairaalan vieressä)
Aukioloajat
ti–pe 10–16 ja su 11–16
sekä
lauantait
15.12.
ja
22.12.
klo
10-16
Maanantaisin ja lauantaisin
suljettu
Museopuoti ja kahvila ovat
avoinna museon aukioloaikoina. Museopuodissa vanhanajan jouluisia tuotteita
Puhelin: 09 816 27337,
Sähköposti: kaupunginmuseo@espoo.fi

Espoon
kaupunginmuseo
täyttää tänä vuonna 60 vuotta. Talomuseo Glimsin erikoisnäyttely Toiveiden museo kertoo museotoiminnan historiasta, päättyy 24.3.2019.
Tupa ja Tilkki-Vihtorin mökki
jouluasussa 13.1.2019 saakka
Joulun aikana runsas ohjelma,
työpajoja ja opastuksia:
To 13.12. 10 Bembölen koulun Lucia -kulkue esiintyy Glimsin tuvassa (ruotsinkielinen
esitys)
klo13 Ruotsinkielinen opastus: Lucia — ljusets bärare
klo 14 Opastus: Lucia — valon tuoja
Su 16.12. 10–16 Omatoimityöpaja: Kirjoita tontulle
joulukirje
10.30– Tuvassa luetaan jouluisia satuja

13–15 Työpaja: Perinteisiä
joulukoristeita
14 Opastus: Entisajan joulunviettoa
15 Ruotsinkielinen opastus:
Julfirande förr
To 20.12. 13–15 Työpaja:
Pillistä himmeliksi
Su 23.12. 10–16 Omatoimityöpaja: Kirjoita tontulle
joulukirje
10.30- Tuvassa luetaan jouluisia satuja
13–15 Työpaja: Perinteisiä
joulukoristeita
14 Opastus: Entisajan joulunviettoa
15 Ruotsinkielinen opastus:
Julfirande förr
To 27.12. 13–15 Työpaja:
Vohvelikirjontaa
Su 13.1. 12 Opastus: ”Hyvä
Tuomas joulun tuopi, paha
Nuutti pois sen viepi.” Nuuttipukki vierailee Glimsin tuvassa ja vie joulun mennessään.
Suositusikä yli 5 v.

WeeGee KAMU
(Ahertajantie 5, Tapiola, Espoo) Sähköposti:
kaupunginmuseo(at)espoo.fi
Aukioloajat
ti, to klo 11-18
ke, pe klo 11-19
la, su klo 11-17
Maanantaisin suljettu.
Näyttelyt:
Tuhat tarinaa Espoosta -näyttely
Katse horisontissa -näyttely avautuu Ystävänpäivänä
14.2.2019

Yleisöopastukset sunnuntaisin klo 14

Seniori-iltapäivät järjestetään keskiviikkoisin
klo 14 KAMUn Museopedassa
Lisätiedot: museolehtori Tanja
Ekholm (p. 046 877 3848, tanja.ekholm@espoo.fi) ja KAMU
(p. 09 816 57052)

Kevään 2019 ohjelma:
30.1. Ruukinrannan taiteilijaelämää. Museolehtori Tiina
Hero.
6.2. Toisenlaisia tarinoita
Espoosta -K18. Museo-opas
Susanna Paasonen.
13.2. Historiska händelser
på Snettans gård. Jordbrukare Mårten Malmström. Kaksikielinen keskustelu.
20.2. Kummitustarinoita
pääkaupunkiseudulta. Tietokirjailijat Karolina Kouvola ja
Vanessa Kairulahti.
27.2 Opastus KAMUn Katse
horisontissa -näyttelyyn.
6.3. Länsimetrolla historiaan - Välähdyksiä asemanseutujen
menneisyydestä.
Museolehtori Jenni Siltainsuu.
13.3. Bembölen myllyltä
Lindholmin sahalle. Intendentti Virpi Talja.
20.3. Ihminen ja Itämeri
- kuinka olemme hyötyneet
merestä ja muuttaneet sitä
vuosikymmenten aikana. FM
Susanna Jernberg.
27.3. Salakuljetusta Kieltolain aikana Espoossa. Erityis-

asiantuntija Pirkko Sillanpää.
3.4. Meri Elokuvassa. Valokuva- ja elokuvataiteilija Katri
Lassila.
10.4.
Lentomatkustusta
1920-luvun Espoossa? Ilmailumuseon näyttelypäällikkö
Valeri Saltikoff.
24.4. Tapiola asukkaiden
tarinoina – kävelyretki Tapiolassa. Retki alkaa WeeGeeltä
kahvin jälkeen ja päättyy Tapiolan keskukseen. Kesto 6090 min. Sään mukainen vaatetus ja hyvät kävelykengät ylle.
Museolehtori Tiina Hero
23.5. Kevätretki Saaristomuseo Pentalaan klo. 9.30
– 15.00. Ilmoittautuminen
alkaen 20.2.2019 KAMUn Infoon puh. (09) 816 57052. Retken hinta 40€ (sis. lounaan)
maksetaan WeeGeen Infoon
9.5.2019 mennessä. Retki alkaa Soukan venesatamasta
(Soukanlahdentie 15). Sään
mukainen vaatetus ja hyvät
kävelykengät päälle.

Galleria Espoonsilta
Virastopiha 3, 02770 Espoo
puh. + 358 (0)44 2528493
galleria.espoonsilta@gmail.
com
Avoinna arkisin ti, to, pe klo
11-16, keskiviikkoisin klo 1318 ja viikonloppuisin la-su klo
12-15. Maanantaisin galleria
on suljettu.
Näyttelyitä:
18.-30.12. 2018 Jäsennäyttely
2.1.-13.1. 2019 Iiris Ruuth ja
Annina Åsvik

