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Keski-Espoo -seuran jäsenet
Tervetuloa 12.12.2019 klo 17.00-19.30
juhlistamaan 30-vuotiasta Keski-Espoo -seuraa
Lagstadin kotiseututalolle.
Ohjelma:
• Kotiseutuneuvos Benita Åkerlund kertoo Lagstadin
kotiseututalosta ja Koulumuseosta.
• Puheenjohtaja Pirkko Sillanpää esittelee lyhyesti
seuran historiaa ja toimintaa.
• Koulumuseo on avoinna.
• Keskustelua ja ideointia Keski-Espoo -seuran
tulevaisuudesta.
• Kahvitarjoilu ja joululahja jäsenille!

Tavataan joukolla kotiseututalolla!
Osoite:
Vanha Lagstadintie 4, 02770 Espoo
Ilmoittautumiset 11.12.2019
mennessä seuran sihteerille
Sisko Vihralle, puh. 0452495600,
mieluiten tekstiviestillä.
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Päätoimittajan terveiset

Keski-Espoo -seuran kuulumiset

Keski-Espoo -seuran
Keski-Espoo -seuran
toiminnasta tulevaisuudessa kuulumisia
Keski-Espoo -seura on toiminut 30 vuotta. Seuran toimintaan on sisältänyt paljon vuosittain toistuvia asioita
ja tapahtumia, mutta myös uusiakin toimintoja kuten
näyttelyt, luentosarjat ja kuluvan syksyn uutuutena
kaupunkikävelyt. Nykypäivänä kaikki muuttuu nopeasti ympärillä ja seuran on valppaasti huomioitava, voidaanko resurssien puitteissa ottaa mukaan jotain uutta.
Keski-Espoon alueen väestörakenne on muuttunut
ja muuttuu yhä monikulttuurisemmaksi. Tämä on myös
huomioitava seuran tarjoamissa yhteistyömuodoissa ja
palveluissa. Tarjottava materiaali on toteutettava usealla kielellä. Seura on tehnyt yhteistyötä Suomen Kotiseutuliiton kanssa ja
on mukana Kaikilla on oikeus kotiseutuun -hankkeessa. Sen tarkoituksena
on saada mukaan toimintaan alueelle muuttaneet uudet ja vanhat asukkaat.
Kolmas sektori on yhä enemmän mukana erilaisissa kaupungin tahoilta
tulevissa hankkeissa. Espoo -tarinassa korostetaan asukkaiden osallisuutta ja
vuorovaikutusta kaupungin kanssa. Kaupunginosayhdistysten on kehitettävä
toimintoja, jotka koskevat eri väestöryhmiä.
Keski-Espoo -seura toimii alueella, jossa on tällä hetkellä meneillään asemakaavallisia muutoksia ja suuria rakennushankkeita. Ympäristön muutokset puhuttavat ihmisiä ja seuralle tulee niihin liittyviä kysymyksiä. Espoon kaupunki
tiedottaa ja pitää tiedotustilaisuuksia meneillään olevista hankkeista. KeskiEspoo -seura myös kertoo mahdollisuuksien rajoissa Keski-Espoon Sanomissa
ja kotisivuilla hankkeista. Seurassa on kuitenkin mietittävä, että voitaisiinko
tulevaisuudessa kehittää uusia tapoja kohdasta asukkaita ja saada heidän äänensä kuuluviin sekä innostumaan omasta asuinympäristöstään.
Rauhallista joulua ja menestystä vuodelle 2020
Pirkko Sillanpää
päätoimittaja

Keski-Espoo -seuralla on ollut vauhdikas syksy. Seuralla oli 30-vuotisjuhla, josta lähemmin sivuilla 4-5. Seuran 30-vuotisjuhlan vietto jatkuu ja seura
järjestää joulujuhlan jäsenilleen 12.12.2019. Seuran lokakuussa toteuttama
luentosarja sai hyvän vastaanoton. Mielenkiintoiset luennot kiinnostivat yleisöä. Johtokunta on antanut Sokinsuonkaavaan liittyvän lausunnon, joka on
luettavissa sivulla 8. Keski-Espoo -seura tekemä Espoon keskuksen rakennuksia
ja historiaa esittelevä rollup-näyttely on edelleen esillä Entressen kirjastossa.
Seura osallistui myös syyskuussa SyysMatin Markkinoille. Seura tekee yhteistyötä Espoon kaupungin, Espoon tuomiokirkkoseurakunnan ja alueella toimivien
yhdistysten kanssa.
Syyskokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat. Lisäksi hyväksyttiin sääntömuutos, jonka mukaan seura pitää jatkossa vain yhden kokouksen vuodessa.
Jäsenmaksuja nostettiin hieman: henkilöjäsen on 15 €, saman perheen jäsen 5
€ ja eläkeläiset 10 €. Kannatusjäsenmaksu on edelleen 50 €. Keski-Espoo-seuran
johtokuntaan valittiin jäseniksi Mirja Holste, Seppo Holste, Jaana Leppäkorpi,
Kari Räty, Peter Vihra ja Sisko Vihra. Puheenjohtajaksi valittiin Pirkko Sillanpää.
Seuralla on tarkoitus saada toteutettua ensi vuoden aikana kolmikielinen
esite, jonka välityksellä voitaisiin saada laajemmin tietoisuuteen seuran toimintaa ja saada uusia osallistujia mukaan toimintaan. Englanninkielisiä artikkeleita
kaivataan julkaistavaksi Keski-Espoon Sanomissa. Keski-Espoon Sanomat on
ilmestynyt vuodesta 1989 lähtien. Lehdistä vanhempi osa on vielä digitoimatta.
Seurassa on tarkoitus saada ne digitoitua ja siirtää nettiin seuran omille sivuille.
Rauhallista joulua ja menestystä vuodelle 2020
Keski-Espoo -seuran johtokunta

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

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta
God Jul och Gott Nytt År

Kauniaisten Kello ja Kulta
Puh. 09 505 0090
Kauppakeskus Granin Galleriakäytävä
02700 Kauniainen
Avoinna: arkisin 10-18 ja la 10-15

Kellojen ja korujen korjaukset ja myynti
• Kulta- ja hopeakorut
• Kalevala Korun uutuudet
• Pöytähopeat juhlakattaukseen
• Kummilahjat
Grankulla Ur och Guld betjänar även på svenska!
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Muutoksia tulossa
Suvelan ja Tuomarilan
terveysasemapalveluihin

Vanha-Espoon asukasfoorumissa olivat esillä tulevat terveysasemamuutokset Espoon keskuksessa.
Teksti ja kuva: Kari Sipilä
Suvelan ja Tuomarilan asukkaiden terveysasemapalveluihin on ensi
vapusta lähtien tulossa muutoksia.
Asiasta kerrottiin asukkaille VanhaEspoon asukasfoorumissa lokakuun
lopulla. Tilaisuudessa tuotiin hyvin
esille asian valmistelu ja esitettiin runsaasti asukkaiden mielipiteitä.
Suvelan ja Tuomarilan alueiden
asukkaat ovat tällä hetkellä pääasiassa Oma Lääkärisi Espoontorin asiakkaita. Kun sen sopimuskausi päättyy
huhtikuun lopussa 2020, kaupunki ei
enää tee sopimusta yhden tietyn yksityisen terveyspalveluyrityksen kanssa,
vaan tilalle tulee kilpailuttamalla lisää
valintavaihtoehtoja eli ns. palvelusetelimalli.
Käytännössä ei kyse ole mistään
kertasetelistä vaan asukkaan valinnasta, millä terveysasemalla hän haluaa
vakituisesti käydä.
Espoon kaupungin terveyspalvelujen johtaja Sanna Svahn sekä projektipäälliköt Lasse Hakamäki ja Suvituulia Taponen esittelivät suunniteltuja muutoksia. Asukkaat kysyivät ja
kertoivat kokemuksiaan ja toiveitaan
terveysasemien osalta ja terveyssektorilta laajemminkin.
”Palvelusetelimalli tukee joustavasti Espoon omia terveysasemapalveluja”, terveyspalvelujen johtaja Sanna
Svahn kertoi tilaisuudessa. ”Tavoitteenamme on turvata asukkaille laadukkaat perusterveydenhuollon palvelut
ja tarjota samalla lisää joustavuutta ja
valinnan mahdollisuuksia.”

Laajempi valinta
Vaikka valmisteluvaiheessa olevaa
muutosta kutsutaan palveluseteliksi,
olisi käytännössä kyse siitä, että Espoon keskukseen olisi nykyisellään
säilyvän Samarian lisäksi alueelle tulossa yksi tai useampia yksityisiä terveysasemia, jotka kaupunki hyväksyy
järjestelmäänsä. Näistä kaikista vaihtoehdoista asukkaat voivat valita sen
terveysaseman, Espoon keskuksessa
Samarian tai jonkin yksityisen, jota he
haluavat vakituisesti käyttää. Espoolaiset voivat tälläkin hetkellä valita
oman terveysasemansa.

Alueen voimakkaan väestönkasvunkin vuoksi tarvitaan lisää palveluja.
Palvelusetelimallia käyttävät asiakkaat saavat samat palvelut ja maksavat käynneistään saman verran kuin
kaupungin omien terveysasemien
asiakkaat. Valinnanvapaus koskisi
terveysaseman peruspalveluja kuten
yleislääkärin, sairaanhoitajan ja terveydenhoitajan vastaanottoa, lakisääteisiä terveystarkastuksia ja lausuntoja
sekä yleislääkäritasoisia laboratorioja kuvantamispalveluja. Kiireellinen
hoito, erikoislääkäripalvelut jne. tarjottaisiin jatkossakin kaupungin ja
HUSin omissa toimipisteissä.

Halutaanko vaihtaa
terveysasemaa?
Asukasfoorumissa tehdyn kyselyn
mukaan asukkaille tärkeimmät asiat
terveysasemien toiminnassa ovat laatu ja kokenut henkilökunta, hoitoon
pääsyaika, hoidon jatkuvuus mielellään samalla lääkärillä ja hoitajalla
sekä aseman sijainti ja kiireettömyys.
Kyselyn mukaan erittäin tyytyväisiä Samarian toimintaan oli runsaat
puolet ja melko tyytyväisiä oli yli kolmasosa vastanneista. Omalääkärisi
Espoontori-aseman toimintaan erittäin tyytyväisiä oli n 40 prosenttia ja
melko tyytyväisiä puolet vastanneista.
Noin 85 prosenttia vastanneista ei ollut kiinnostunut vaihtamaan nykyistä
terveysasemaansa ja vastaavasti terveysaseman vaihtoon kiinnostuneita
oli molemmissa noin 15 prosenttia.
Asukasfoorumiin osallistui noin 75
henkilöä, joista pääosa vastasi kyselyyn. Tulokset ovat luonnollisesti vain
suuntaa antavia.

Valmistelu jatkuu
Espoon sosiaali- ja terveyslautakunta päätti asiasta 30.10.2019. Seuraavassa vaiheessa kaupunki valitsee
terveyspalveluja tarjoavat yritykset.
Asukkaat saavat alkukeväällä 2020
tietoa siitä, miten he voivat valita
palvelusetelimallissa mukana olevien
yritysten ja kaupungin omien terveysasemien välillä. On toivottavaa, että
muutos on asukasystävällinen, joustava ja sujuva.

Asukasfoorumi edistää yhteistyötä
asukkaiden ja kaupungin välillä
Asukasfoorumitoiminnalla edistetään asukkaiden osallistumis- ja
vaikuttamismahdollisuuksia, valmistelua ja suunnittelua sekä toimintaa alueen viihtyisyyden ja palvelujen kehittämiseksi. Kaupunki
puolestaan haluaa edistää asukkaiden aktiivisuutta ilmaista näkemyksensä tärkeistä hankkeista ja kehittämissuunnitelmista asioiden
valmisteluvaiheessa.
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Keski-Espoo -seura on 30-vuotias
Teksti: Pirkko Sillanpää
Kuvat: Peter Vihra
Keski-Espoo-seura
vietti 30-vuotisjuhlansa Espoon
valtuustotalon
kahviossa
28.9.2019. Juhlassa oli mukana
seuran yhteistyökumppaneita,
Espoon kaupungin edustajia,
yrittäjiä ja Keski-Espoo -seuran
johtokunnassa mukana olleita
puheenjohtajia ja jäseniä.
Espoon kaupungin tervehdyksen toi kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä. Hän kertoi
monista meneillään olevista
ja lähitulevaisuuden hankkeista Keski-Espoossa. Monet
jo kauan suunnitteilla olleet
hankkeet ovat toteutumassa.
Espoon keskus lähialueineen
on saamassa uuden ilmeen ja
kehittymässä houkuttelevaksi
kaupunginosaksi. Mäkelä korosti myös kaupunginosayhdistysten toiminnan tärkeyttä
Espoossa.

Kotiseutuliiton
puheenjohtaja Sampo Suihko piti
juhlapuheen, jossa korostui
vahvasti kotiseudun merkitys ihmiselle. Suihkolle kaupunginosayhdistysten
toiminta Espoossa on tuttua jo
entuudestaan, koska hän on
toiminut Espoon sivistystoimen johtajana ja kehittämisjohtajana. Kotiseutuliitossa
on ollut ”Kaikilla on oikeus
kotiseutuun” -hanke, jossa
korostuu paikalliskulttuurin
merkitys. Suihko korosti, että
kaupunginosayhdistyksillä on
tärkeä rooli kotouttamisessa
ja siinä, että saadaan mukaan
toimintaan muualta Suomesta tai muista maista muuttaneita uusia asukkaita.
Sampo Suihko jakoi Kotiseutuliiton kultaiset ansiomerkit, jotka annetaan 20
vuoden ansiokkaasta työstä
kotiseudun hyväksi. Merkin
saivat kodinhoitaja Maija
Haataja, FM Mirja Holste ja
erityisopettaja Kari Räty, jotka ovat olleet mukana KeskiEspoo -seuran toiminnassa
alusta alkaen.
Juhlassa oli myös yllätysohjelma. Keski-Espoo -seurassa
perustettiin 1990-luvun alussa
Suvelan Sirkus, joka sittemmin
irtaantui omaksi yhdistykseksi. Idean sirkuksen perustamisesta toi seuralle kansakoulunopettaja Mikko Kiio.
Hänen seurassa juhlaan saapuivat myös entisiä sirkuksen
oppilaita, Riikka Åstrand ja
Anssi Leppävuori, kertomaan
sirkusmuistojaan. Ohjelmanumeron musiikkiosuudesta
vastasivat Mikko soittamalla
lehdellä Finlandia-hymnin ja
hanurimusiikista Rolf Storsjö.

Juhlayleisö sai nähdä myös
sirkusesityksen. Suvelan Sirkuksen perintö elää edelleen,
koska se on aikoinaan ollut
pohjana nykyiselle Espoon sirkus- ja teatterikoulu Eskolle.
Esityksessä nähtiin sirkusopetukseen kuuluvat nostot kärrynpyörät ja vanteet. Kahvion
matala tila rajoitti esitystä. ESKO on täyttänyt tänä vuonna
20 vuotta.
Ojelmassa olivat mukana myös Keski-Espoo-seuran
johtokunnan omat esitykset.
Puheenjohtaja esitti koosteen seuran 30 vuoden historiasta ja Seppo Holste kertoi
Valtuustotalon aulaan pystytetystä, kolmella kielellä
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Kiinnostaako sinua marttatoiminta?
Martat on kotitalousneuvontajärjestö, joka edistää kotien
ja perheiden hyvinvointia ja kotitalouden arvostusta.

Tuomarilan Martat kokoontuvat tiistaisin Suvelan kappelilla, Kirstintie 24.
Martta-iltojemme aiheet liittyvät arjen hyvinvointiin, terveyteen, ravitsemukseen,
kulttuuriin ja kiinnostaviin ajankohtaisiin asioihin.
Käsitöistä kiinnostuneille meillä on käsityökerho ja lukupiirissämme, joka
kokoontuu kerran kuukaudessa, jaamme lukukokemuksia kirjallisuudesta.
Kevätkauden ensimmäinen kokoontumisemme on tiistaina 14.1.2020
Tervetuloa mukaan
Lisätietoa toiminnastamme löytyy.
https://www.martat.fi/marttayhdistykset/tuomarilan-martat-ry
https://www.facebook.com/tuomarilanmartat tai tuomarilanmartat@gmail.com

- Hyvä arki kuuluu kaikille -

toteutetusta Keski-Espoon
historiaa esittelevästä rollupnäyttelystä.
Tilaisuudessa saimme myös
kuulla Sunan koulun kuoron
esityksen. Mukana laulamassa
oli yli 80 lasta Sunan koulusta ja heidän esityksensä sai

juhlayleisön iloiseksi ja jopa
liikuttuneeksikin. Laulut oli
valittu hyvin tilaisuuteen sopiviksi. Kuoro esiintyi opettajansa Tiina Raulan säestyksellä
heti ansiomerkkien jakamisen
jälkeen ja kajautti ilmoille ensimmäisenä kappaleena ”Ar-

von mekin ansaitsemme”.
Tämän jälkeen kuoro lauloi
lempikappaleensa ”Minun
ystäväni” ja kolmantena kappaleena ”Välitä”.
Sunan koulun kuoro täytti viime vuonna 10 vuotta ja
suuri juhla pidettiin kuluvan
vuoden maaliskuussa. Kuorosta on tullut tunnettu koko
maassamme. Sunan koulussa
jokainen halukas voi lähteä
mukaan kuoroon. Kuoroon
kuuluu tällä hetkellä 120 ja
mukaan liittyvät ensi vuoden
alusta vielä ekaluokkalaiset.
Oppilaat on jaettu kuorossa
kahteen ryhmään; pienten
ryhmään ja isojen ryhmään.
Kuorolaiset laulavat yhdessä
suurena kuorona, mutta myös
pienemmissä kokoonpanoissa. Koulusta yläasteelle siirtyneet oppilaat lähtevät myös
mieluusti mukaan lauluesityksiin.
Sunan koulun kuoron perustaminen syntyi aikoinaan
musiikinopettaja Tiina Raulan ja silloisen rehtorin Pentti
Miettisen ideoimana. TiinaOpe on tarmokkaasti kehittänyt kuoron toimintaa ja sai
ansaitusti viime vuonna tunnustuksena Espoo-mitalin. Tiina kertoi, että kuoro on esiintynyt monissa suurissa tilaisuuksissa ja tehnyt yhteistyötä
esimerkiksi Lasten Klinikoiden
Kummit ry:n ja Puolustusvoi-

mien varusmiessoittokunnan
kanssa Jouluksi kotiin -konsertissa. Kuoro on ollut mukana myös monien nimekkäiden
artistien konserteissa. Kuorotoiminnassa on tärkeää, että
lapset nauttivat laulamisesta
ja tulevat näkyviksi yhteisen
tekemisen kautta. Hyväntekeväisyystapahtumissa esiintyessään lapset myös oppivat, että
laulamisella voi tehdä hyvää.
Sunan koulun kuoro teki Teflon Brothersin kanssa hyväntekeväisyyskappaleen Kendo
Anthem. Se on tuonut Sunan
koulun kuorolle platinaa.
Kappaleen tuotot on lahjoitettu Kummien kautta ja
Lastensairaalalle on hankittu
musiikkivälineet.

Koulun kuoro on liimannut
koulun lapsia yhteen ja samalla kuoron toiminta on selvästi parantanut koulun yhteishenkeä. Kuoro harjoittelee
kerran viikossa. Ennen isoa
esiintymistä harjoitteluaikaa
on järjestynyt myös koulutyön
lomaan.
Sunan koulun kuoro esiintyy joulutunnelmissa Sellosalissa 10.12.2019. Kuoron hauskan, lehmän kuvalla varustetun esiintymispaidan suunnitteli aikoinaan koulun oppilas
Joonas Vimpari.Tiina-Ope kertoi, että kalenterissa on jo varattu keväälle 2020 Kutsu Poliisi 112-konsertteja Helsingin
poliisisoittokunnan kanssa
Tapiola-salissa.
_________________
Haastattelu Tiina Raula
5.11.2019

1. Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä.
2. Kotiseutuliiton puheenjohtaja Sampo Suihko piti juhlapuheen ja jakoi ansiomerkit. Mukana puheenjohtaja
Pirkko Sillanpää.
3. Kotiseutuliiton kultaiset ansiomerkit, jotka annetaan
20 vuoden ansiokkaasta työstä kotiseudun hyväksi.
Merkin saivat vasemmalta FM Mirja Holste, kodinhoitaja
Maija Haataja ja erityisopettaja Kari Räty.
4. 30-vuotias
5. Sunan koulun kuoron esityksessä oli laulamassa oli yli
80 lasta Sunan koulusta.
6. Sirkuskoululaisten esitys.
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Lähitulevaisuudessa Espoonjoella

Kevyen liikenteen väylä Kirkonkympin
kohdalla 17.11.19
Teksti ja kuva: Erkki Lindell,
Pro Espoonjoki ry,
hallituksen puheenjohtaja

Espoonjoella ja sen rannoilla Turunväylältä Kauklahteen
odotellaan kahden urakan
aloitusta: joen raivaamista

sen juoksun parantamiseksi
ja kevyen liikenteen väylien
kohottamista. Kummankin
syynä ovat joen toistuvat
tulvat Kirkkojärven alueella,
jotka ovat usein uhanneet

jo uimahallin ja lukion rakennuksiakin. Marraskuun
alkupuolen sateet katkaisivat jälleen kevyen liikenteen
väylät Kirkonkympin kohdalla
ja Kirkkokadulta itään lukion
alapuolella, jossa urheilukenttäkin on veden vallassa.
Kun Turunväylä rakennettiin yli 50 vuotta sitten, Espoonjoen uomaa hieman siirrettiin tien kohdalla ja samalla ruopattiin perusteellisesti
joki Turunväylältä alajuoksulle. Tämä muutti merkittävästi aikanaan Kirkkojärven
maisemaa. Nyt suunniteltuja
toimenpiteitä pidetään lähinnä kunnostuksena – poistetaan joesta kasvillisuutta
ja tukkeumia, muutamaan
kohtaan, joissa on pieni korkeusero, tehdään sorapohjaisia kalojen kutupaikkoja ja
muutamia syvänteitä. Kaiken
kaikkiaan suunnitelmassa on
siirrettävää maamassaa n yli
13000 m3, enin osa Turunväylän ja Kirkkokadun välissä, loput Espoon keskuksen ja
Kauklahden välissä. Osa voidaan läjittää lähialueille, osa

joudutaan ehkä siirtämään
kauemmaksi.
Urakkatarjouspyyntöjen
valmistelu on käynnissä, maisematyölupia odotetaan ja
tavoitteena on työn aloittaminen ensi talven aikana. Työ
jatketaan sitten talvella 202021. ELY-keskukselta saadaan
osa rahoituksesta.
Kevyen liikenteen väylien korottaminen on pitkällä
suunnitteluvaiheessa. Tämäkin urakka on melko iso. Korotuksen tulisi paikoitellen
oltava noin metrin luokkaa
ja riittävän korkeuden lisäksi
väylien tulee kestää tulvatilanteessa tavallisesti kovakin
veden virtaus. Lujuuden takaamiseksi kulkuväylien muodostamat vallit stabiloidaan
ja pinnat nostetaan 4,7-4,8
metriin. Rakennukset (Kirkonkymppi ja lukio) suojataan 5,2
m:n korkeuteen asetettavin
vallein. Vallien taakse jäävien
kenttien pintoja ei nosteta,
vaan niille kertyvät hulevedet
pumpataan jokeen. Tämänkin
urakan tarjouspyynnöt ovat
valmisteluvaiheessa.

Muistoja Kirstinmäeltä ja Tuomarilasta
Teksti: Pirkko Sillanpää
Kuva: Espoon kaupunginmuseon kuva-arkisto
Kirstin kantatila oli Segersvenin suvun omistuksessa
vuosina 1897-1965. Se oli
laajuudeltaan 80 hehtaaria,
josta puolet viljeltyä. Vuonna
1965 suku myi koko tilan, 68
hehtaaria, Espoon kauppalalle. Segersvenin perhe sai viljellä tilaa vuoteen 1970 saakka.
Viimeinen 1914 rakennettu
päärakennus sijaitsi nykyisen
Kirstinmäki 8:n kohdalla. Talo
purettiin kerrostalorakentamisen tieltä 1970-luvulla. Kirstin tilan historiasta on jäänyt
muistoksi tammen lisäksi Segersveninkatu ja Segersvenin
puistopolku, jotka muistuttavat Kirstin tilan viimeisestä
omistajasuvusta ja Kirstin kantatilasta Kirsti-alkuiset nimet.
Omniassa työskentelevä Satu Paajanen muisteli lapsuuttaan ja nuoruuttaan Kirstin
kantatilan liepeillä 1960-70
–luvuilla. Hänen kotinsa sijaitsi nykyisen Suvelan ostoskeskuksen paikkeilla. Kodin
pihapiirissä olivat kuten siihen
aikaan yleensä kaivo, vessa- ja
saunarakennus. Pihaa rajasi
Kirstin tilan laidunmaa, missä saattoi nähdä tilan karjaa.
Alueelta pääsi pientä kärrypolkua pitkin suoraan Kirstin
tilan navettarakennuksen läheisyyteen.
Satu kertoi Kirstin tilan ra-

kennuksista. Navettarakennus oli vanhan Suvelan kappelin lähellä. Hänen veljensä
oli ollut työssä Kirstin tilalla.
Kanala sijaitsi lähellä nykyisin Kirstintien varrella olevaa
160-vuotiasta rauhoitettua
tammea. Vanhojen lehtitietojen mukaan puu olisi siirretty Kirstin tilan pihapiiriin
Kilonmalmilta vuonna 1851.
Satu tunsi myös Kirstin tilan
ystävällisen isännän Karl-Erik
Segersvenin ja muistaa vieläkin, miten Kirstin emäntä
huuteli iltaisin lehmiä lypsylle.
Tuomarilan
lastentarha
avattiin 60-luvulla, jossa Satu
myös oli parisen vuotta ennen kuin siirtyi lastentarhaa
suurin piirtein vastapäätä
sijaitsevaan Tuomarilan kansakouluun. Teitä oli vähän ja
Kirstinmäen läpikin kulki vain
yksi hiekkatie. Satu muisteli,
että talviaikana tiet olivat aamuisin auraamatta ja kouluun
mentäessä koululaiset joutuivat rämpimään lumessa.
Kirstin alueen rakentaminen kerrostaloalueeksi alkoi
1970-luvun alussa. Sadun perhe muutti Kirstinmäki 6:een.
Samaan taloon muutti myös
useita tuttavaperheitä lähialueilta. Elämä kerrostalossa
oli miellyttävää ja jo silloin
siellä toteutui nykypäivänä
peräänkuulutettu yhteisöllisyys.
Kaikissa perheissä ei 60-lu-

Kirstin navetta ja isäntä Karl-Erik Segersven.
vulla ollut puhelimia, Satu
kertoi, että ainoa puhelin
Tuomarilan alueella oli Kuusitiellä asuneella Monosella, missä käytiin tarvittaessa
soittamassa. Kaupassa käytiin
Tuomarilassa sijaitsevassa Alfan kaupassa, joka oli nykyisen kukkakioskin lähellä, ja
sitä vastapäätä olleessa Elannon kaupassa. VPK;n talolla
oli monenlaista toimintaa.
Satu muisteli, että elämä oli
rauhallista ja ihmiset tunsivat
toisensa. Espoon kaupunki
työllisti paljon ihmisiä ja Satukin työskenteli Espoon kaupungintalolla vuodesta 1979

vuoteen 1988.
Kirstin kantatila kuului
Södrikiin kylään, joka oli olemassa jo 1400-luvulla. Kylään
kuului viisi kantatilaa, Doms,
Grå(myöhemmin Dal), Jofs,
Kirstins ja Suna. Näillä nimillä
ne oli merkitty maakirjaan jo
ainakin 1700-luvulla. Nykyinen Suvelan alue on laajuudeltaan huomattavasti pienempi kuin aikoinaan Södrikin kylä.
Kirstin kantatilan maille rakentui 1970-luvulla Kirstinmäki, Kirstinharju, ja Sokinsuon
alue.
Suvelan alue on jälleen

suurten rakennushankkeiden
kohteena. Kirstinharjun alueella on purettu kerrostaloja
ja niiden tilalle rakennetaan
uusia. Lisäksi Sokinsuonkujalla
sijaitsevaa Suvelan ostoskeskusta on ehdotettu purettavaksi ja aluetta uudelleen rakennettavaksi. Satu Paajasen
lapsuudenmaisema on jälleen
suurten muutoksien edessä.

Lähteet:
Satu Paajasen haastattelu
13.11.2019
Kivikauden kylästä kaupunkikeskukseksi 1998, Jyväskylä.
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Kirkko keskellä kylää

Iloinen uutinen

Suvelan kappelissa:

Joulu on iloinen juhla. Se tuo valon keskelle talven kaamosta ja puolihämärää. Jumala on Jeesuksessa syntynyt keskellemme, veljeksemme ja Vapahtajaksemme.
Ihmiseksi. Riemullista joulua!
Antti Kujanpää
kirkkoherra

Joulukonserttivinkkejä

Lasten kauneimmat joululaulut
ti
su
su
ti
ke
la
su

10.12.
15.12.
15.12.
17.12.
18.12.
21.12
22.12.

klo 18
klo 15		
klo 16 		
klo 18 		
klo 18		
klo 15 		
klo 15 		

Kauklahden kappeli.
Espoon tuomiokirkko.
Auroran kappeli.
Suvelan kappeli.
Kalajärven kappeli.
Espoon tuomiokirkko.
Espoon tuomiokirkko.

Kauneimmat joululaulut
ke 11.12. klo 13.30
ke 11.12. klo 19
to 12.12. klo 18
to 12.12. klo 19
la 14.12. klo 14
				
su 15.12. klo 17
su 15.12. klo 19
su 15.12. klo 21
ke 18.12. klo 19
to 19.12. klo 18
la 21.12. klo 21
su 22.12. klo 17
su 22.12. klo 19.
su 22.12. klo 21

Rinnekappeli.
Kalajärven kappeli.
Nupurin kappeli.
ravintola Brunnsdalissa (Kauppamäki 10)
Suvelan kappeli, kehitysvammaisille, joulupuuro.
Espoon tuomiokirkko.
Espoon tuomiokirkko.
Espoon tuomiokirkko.
Auroran kappeli.
Viherlaakson kappeli.
Espoon tuomiokirkko.
Espoon tuomiokirkko.
Espoon tuomiokirkko.
Espoon tuomiokirkko.

English Christmas Carols
la 21.12.

klo 19

Joulumyyjäiset ja joulupuuroa su 8.12. klo 13−15, Kauneimmat joululaulut
ja -runot klo 15.
Koko kansan puurojuhla ke 18.12. klo 18.
Jouluaaton hartaus ti 24.12. klo 15.
Joulukahvila ma–to 9.–19.12. klo 12–14.
Elvis is Back -konsertti su 12.1. klo 15. Seppo Juntunen ja kumppanit.
Vapaa pääsy.
www.suvelankappeli.fi

Espoon tuomiokirkko.

Marian ja Joosefin matkassa -joulukuvaelma

Espoon tuomiokirkossa:
Jouluhartaus aamuvirkuille
ke 18.12. klo 8. Kutsutaan erityisesti Espoon kaupungin työntekijöitä.
Kauneimmat joululaulut messu
su 22.12. klo 10.

Joulupäivä ke 25.12.

Jouluaatto ti 24.12.

Messu klo 10.
Rukoushetki klo 15.

Jouluaaton hartaudet klo 10,
klo 11, klo 14, klo 15 ja klo 16.

Jouluaamun jumalanpalvelus klo 8.
Kauneimmat joululaulut -messu
klo 12.
Perheiden joulukirkko klo 15.

Tapaninpäivä to 26.12.

Jouluaaton messu klo 20.
Jouluyön juhlamessu klo 23.

espoontuomiokirkkoseurakunta.fi

S.V.A.M lauluyhtyen avoimet joululauluharjoitukset ma 9.12. klo 18.30
Kauklahden kappeli.
Espoon Mieslaulajien joulukonsertit ma 9.12. klo 18 ja klo 20 Espoon
tuomiokirkko. Joht. Helge Kõrvits, Ville Urponen, urut. Liput 20 e kuoron
www-sivuilta ja tuntia ennen ovelta.
”Ihmeellinen yö” joulukuvaelma – kolme esitystä: ti 10.12. klo 18 sekä ke
11.12. klo 9.15 ja klo 10.15 Espoon tuomiokirkko. Koko perheen musiikkikuvaelma. Vapaa pääsy.
Jarkko Martikainen & UMO Helsinki Jazz Orchestra: Pieni joulu-uudistus
ke 11.12. klo 18 Espoon tuomiokirkko. Liput ticketmaster.fi: 34 / 30 / 18 e.
Jouluisia säveltunnelmia - musiikkikoulu Amadon opettajat ja oppilaat
pe 13.12. klo 18 Suvelan kappeli. Vapaa pääsy. Ohjelma 5 e.
Lapsuutemme joulu la 14.12. klo 18 Kauklahden kappeli. Kukka ja Jaakko
Niinikoski sekä lapset, laulu. Lauri Kiviranta, piano; Tuomas Perkkiö, sello.
Vapaa pääsy.
Ikkuna jouluun -konsertti - Greyhound Jazzband su 15.12. klo 16 Viherlaakson kappeli. Tuula Krzywacki, laulu, viulu; Pasi Saarelma, laulu, basso;
Teuvo Ryynänen, piano; Jouko Lahtiranta, rummut; Jusa Junttila, saksofoni,
klarinetti. Vapaa pääsy, ohjelma 10 e.
VALO-joulukonsertti - Tapiolan kuoro ma 16.12. klo 18 Espoon tuomiokirkko. Tapiolan kuoro, joht. Pasi Hyökki, baritoni Aarne Pelkonen. Liput
30/25/10 e: www.tapiolankuoro.fi/liput, tuntia ennen ovelta.
Loiste – Candomino-kuoroperheen joulukonsertti ti 17.12. klo 19 Espoon
tuomiokirkko. Joht. Esko Kallio, Viena Kangas ja Emmi Saulamaa. Liput 22 /
12 e.
Illan tullen tuntuu ihan joululta to 19.12. klo 19.30 Suvelan kappeli.
Krista Pellikka, laulu ja Mikko Helenius, piano ja bandoneon. Vapaa pääsy,
ohjelma 5 e.
Colourful Christmas joulukonsertti pe 20.12. klo 19 Espoon tuomiokirkko.
Exodus-kuoro, joht. Anna-Liisa Haunio. ThePakFinChristianSocietyChoir, Duo
Fin and Fil, The Congolese Choir. Solisteina the Voice of Finland finalistit
Ilona Gill ja Francis Asis. Vapaa pääsy, ohjelma 10 e.

www.lujakallio.fi

Ti 10.12. klo 18 Laaksolahden kappeli. Näytellen toteutettu jouluevankeliumi kaikenikäisille, kesto n. 20 min. Vapaa pääsy.

Joulunajan tapahtumat:
www.espoonseurakunnat.fi/tule-mukaan/joulu
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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Kirstin koulun kuulumisia

Sisäänkäynti. Kuva Peter Vihra
Teksti: Mirja Holste
Kuva: Seppo Holste
Kirstin koulu on siirtynyt syyslukukauden 2019 alkaessa parakeista
takaisin tuttuun tiilikouluun. Sama
vanha koulu se ei kuitenkaan ole, sillä rakenteet, tilajärjestelyt ja tilojen
toiminta-ajatus sekä sisustusratkaisut
ovat aivan uudet. Vain ulkokuori on
vanha tuttu, tosin myös sen rakenteet
on tarkoin tutkittu ja puhdistettu.
Pääsisäänkäynti on uusi ja se johtaa
avaraan ruokasaliin. Uusi on myös
ruokasaliin avattu kattoikkunoiden
rivi, joka tekee tilasta avaran ja valoisan.
Luokat 1-2, 3-4 ja 5-6 tekevät päivä-

työtään omilla alueillaan niin luokissa
kuin niiden ulkopuolella ryhmätiloissa. Sisustuksessa on huomioitu akus-

Lukijan mielipide
Sokinsuonkujan asemakaavamuutokseen
Sokinsuonkujan kaavamuutos perustuu paitsi tontinomistajien haluun
saada omaisuutensa tehokkaampaan
ja tuotavampaan käyttöön peruslähtökohdiltaan myös laajaan kehityssuunnitelmaan Espoon keskus visio
2030. Sen on kaupunginhallituksen
jaosto hyväksynyt 15.4.2013. Vision
kohdassa 3.3.3. otsikolla Suvelan sydän, sanotaan ”Suvelalle tarvitaan
keskus. Julkiset toiminnot tiivistetään
koulun äärelle jne. Erityisenä mainintana (Su04) on: Suvelan keskusta
syntyy koulun äärelle muodostuvan
kaupunkitila- ja palvelukeskittymään.
Joukkoliikenne kauppa, vapaa-ajan
palvelut, senioripalvelut jne.”
Visio, asemakaavamuutos ja sen
viitesuunnitelma ovat Helsinki Zurich
Office - suunnittelutoimiston työtä.
Viitesuunnitelmaan kaupunkirakenteellisena tavoitteena on osoittaa
alueelle toiminnallisesti monipuolinen
kokonaisuus. Tavoitteena ei ole asukasmäärän lisääminen eikä kaupunkirakenteen tiivistäminen.
Suunnittelutoimisto on suuresti
poikennut rakentamastaan visiosta
kaavoittamalla yli 16 000 k-m2 pääasiassa
asuntorakentamisoikeutta
Sokinsuonkujan kortteliin. Kokonaisrakennusoikeudesta vain 1200 k-m2
on liikerakennusoikeutta, eikä julkisiin palveluihin ole rakennusoikeutta

lainkaan. Näin ei luoda toiminnallisesti monipuolista kokonaisuutta.
Vaikuttaa siltä, että visio, muutoksen
tavoitteet ja viitesuunnitelma vaihtoehtoineen eivät kohdistu samaan
paikkaan eivätkä Sokinsuonkujan ja
koulun väliselle alueelle. Mikään edellä mainitun vision maininnasta Su04 ei
viitesuunnitelmassa toteudu.
Suvelan ajateltu keskus ei voi olla
tällainen. Se syntyy toisenlaisena ja
omailmeisenä keskuksena luonnollisesti Kirstintien varteen kappelin,
asukaspuiston ja liikuntapaikkojen
ympärille, ei minään teennäisenä ostosparatiisi-imitaationa. Sellainen ei
tosin asemakaavamuutoksen suuren
asuntorakennusmassan viitesuunnitelma ole.
Suunnittelijan tavoiteasetanta on
ristiriitainen myös siinä, että ”kaupunkikuvallisesti pyritään luomaan
Sokinsuontielle selkeä paikka, joka
tukee Suvelan keskustan kehittymistä
sekä kaupan toimintaa ko. paikassa.
Yhtä lailla oli tärkeä löytää tasapaino
tehokkaasti rakennettujen kerrostalokorttelien ja Sokinsuonkujan eteläpuolelta alkavan pientaloalueen välillä.” Kaupan tukemista ei ole se, että
nykyinen noin 5000 k-m2:n liikerakennusoikeus pudotetaan 1200 k-m2:ksi.
Se on kaikkien alueella jo olevien ja
tarpeellisiksi koettujen palvelujen kes-

tiset ratkaisut ja värimaailma on valittu selkeäksi ja rauhalliseksi. Koulun
eri alueet erottuvat toisistaan värien
avulla. Aulat ja käytävät on kalustettu
niin, että työskentelyä voidaan tehdä
myös luokkatilojen ulkopuolella.
Oppilaat ovat saanet vaikuttaa
kalusteratkaisuihin. Oppilaat kokeilivat esimerkiksi erilaisia oppilastuoleja ja tuolivalinta tehtiin oppilaiden
näkemyksen perusteella. Isompien
oppilaitten luokissa on erilaisia työskentelypisteitä, matalampia ja korkeampia pöytiä sekä sohvia ja raheja. Alkuopetuksen luokkiin valittiin
perinteiset pulpetit.Uuteen taloon
otettiin mukaan myös pala historiaa;
alkuperäiset Kirstin koulun ruokalan
ihanat retrotuolit löysivät oman paikkansa uudesta talosta hissiaulasta.
Käsityön ja kuvaamataidon luokkaan
valittiin korkeat pöydät ja tuolit, joiden ääressä opettaja voi ohjata oppilasta kumartumatta.
Koulukirjastolle on talossa hyvät tilat ja nyt kun hyllytilaa on
riittävästi,
on
kirjastoon
hankittu oppilaille uutta luettavaa.
Talo on muutoinkin varustettu uusilla ja nykyaikaisilla opetusvälineinä. Opettajat tekivät ison työn valitessaan välineitä ja varusteita. Työ
tehtiin opettajavoimin, sillä valmiita
listoja koulujen varustamiseen ei ole
käytettävissä. Väistöaika on vaatinut
koululta luovuutta ja joustavuutta.
Nyt tuntuu hienosta, kun kaikki tarvittava on käden ulottuvilla ja saman
katon alla.
Koulun oppilasmäärä on kasvanut
jo usean vuoden ajan. Tänä syksy-

nä oppilasmäärä ylitti 400 oppilaan
rajan. Opettajat ovat huomanneet
työssään uuden talon hyvän akustiikan vaikutukset. Myös värimaailma on ollut opettajien mieleen.
Vanhemmille esiteltiin taloa vanhempainillan yhteydessä. Oppilaat opastivat huoltajia ja kertoivat tiloista. Oppilaitten ylpeys uudesta koulusta näkyi
siinä, miten upeasti he hoitivat tämän
tärkeän ja vaativan oppaan tehtävän.
Huoltajilta saatu palaute tiloista on ollut poikkeuksetta positiivista.
Koulun tiloissa toimivat myös Espoon kuvataidekoulu, Vantaan sanataidekoulu ja Musiikkikoulu Demo. Liikuntasali on liikuntaseurojen
käytössä koulupäivien ulkopuolella.
Samassa rakennuksessa toimivat Kirstin päiväkoti koulun lisäsiivessä sekä
koulun kanssa samoissa tiloissa Suvelan nuorisotila ja opetustoimen koulutustila Monitori.
Espoon kaupunki, YIT Rakennus Oy
ja Caverion Suomi Oy tekivät maaliskuussa 2017 sopimuksen Kirstin koulun ja päiväkodin peruskorjauksesta.
YIT vastasi hankkeen rakennnustöistä sekä suunnittelusta ja Caverionille
kuuluivat rakennuksen talotekniikka
sekä tekninen huolto ja kunnossapito
20 vuoden ajan. Peruskorjaus toteutettiin siis niin kutsutulla elinkaarimallilla. Peruskorjauksen oli määrä valmistua joulukuuhun 2018 mennessä, mutta hanke viivästyi ja sen kustannukset
kohosivat.

tämätöntä supistamista. Tavoitteeksi
asetettua kaupunkikuvallista tasapainoa ei sitäkään ole ymmärrettävällä
tavalla tavoiteltu eikä niin ollen saavutettukaan. Suuri kerrostalomassa
sijoitetaan väkivaltaisesti rikkomaan
Kirstintien, Sokinsuontien, koulun ja
täydennysrakennetun pientaloalueen
rinnemuotoa.
Viitesuunnitelman 16 000 km2:n
rakennusmassa, miten tahansa muotoiltuna on väkivaltainen ja väärä tapa
luoda tasapainoa Kirstintien eri puolten välillä. Se rikkoo maaston luontaisen muodon Kirstintien ja pientaloalueen välissä. Massa katkaisee luonnollisen Kirstinharjulta alkavan, yli
liikunta-alueen ja koulun avautuvan ja
Suvelalle ominaisen avaran näkymän
Kirstintien laakson. Se aiheuttaa haittaa pientaloalueelle muuttamalla haitallisesti tuuli- ja valaistusolosuhteita
ympäristössään.
Jo nykyisellään Sokinsuonkuja on
umpikatuna vaikeasti liikennöitävä
ja muutoksen tuoma liikennemäärä,
arviolta 300 asukkaan ja noin 160 autopaikan ajoneuvomäärä aiheuttaa
monenlaista lisähaittaa. Kirstintie ja
Sokinsuontie ovat suuren lapsijoukon
päivittäisiä kouluteitä ja liikenteen lisääminen synnyttää näille lapsille merkittävän vaaratekijän.
Suunnitelman rakennusoikeutta tulee oleellisesti pienentää ja kuitenkin
niin, että alueelle, sanottakoon sitä
vaikka Suvelan keskukseksi tai Suvelan sydämeksi tarpeelliset ja tärkeät

kaupan ja julkisen palvelun toimintamahdollisuudet säilytetään ja niitä
parannetaan. Julkisten palvelujen turvaamiseksi kortteliin, sen palvelukeskuspäähän tulee kaavoittaa julkisten
palvelujen kortteli päiväkoti-, neuvola-, ikääntyneen väestön palveluille sekä harrastetoiminnan tarpeisiin. Sekä
päiväkoti- että neuvolatoiminnan toimintaedellytykset ovat jo nykyisellään
vaarassa alueen asukasmäärän muutoinkin kasvaessa ja niihin palveluihin
löydettävissä oleva toimitilavaranto
on alueella olematon. Suviniityn kokoava neuvolahankekin jätettiin säästösyistä toteuttamatta.
Korttelin alkupäähän tulee kaavoittaa liikerakennusoikeutta, jotta
toiminta vähintäänkin nykyisellään
voi jatkua. Silta Suvelasta Entresseen
ei helpota eikä paranna asukkaiden
asiointimahdollisuuksia. Perustelut
hankkeelle ovat keinotekoisia, eivät
asukas- tai asiakaspainotteisia.
Osa korttelista, sen keskiosasta tulisi säilyttää luonnontilaisena muistumana siitä, millainen on ollut Suvelan
sydän.
Asuntorakennusoikeutta voidaan
kaavoittaa määrä, joka luontevasti sopeutuu nykyiseen pientalovaltaiseen
ympäristöön ja jonka kerroskorkeus
pääosin noudattaa nykyisen rakennuskannan kerroskorkeuksia.
Vastikään perusparannetun koulun
perusparannetun piha-alueen tarkas-

jatkuu s. 9

9

Keski-Espoon Sanomat

KAUKLAHTI

ASIAKKAANA KÄYTÖSSÄSI

Talovisio

ennakoivaan kiinteistönpitoon
sähköiseen asukasviestintään
ASIAKKAANA
KÄYTÖSSÄSI

Talovisio

ennakoivaan kiinteistönpitoonARVOSI sähköiseen
MUKAISTA asukasviestintään
ISÄNNÖINTIÄ.

www.isarvo.fi

ESPOONTORI
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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

telu kaavamuutoksessa on tarpeeton ja voi olla lopputulokseltaan jopa haitallinen koululle.
Koululle ja sen oppilaille välttämätöntä vapaata piha-aluetta ei saa rikkoa tarpeettomalla, ei
edes ns. pienimuotoisella rakentamisella. Paviljonki on asukkaille hyödytön ja vaikeasti hallinnoitava. Alueella on koulu, asukaspuisto ja
kappeli kokoontumista varten. Pihan vähäistä,
säästettyä luonnontilaista aluetta ei saa hukata. Asukastilalisäys voidaan toteuttaa Sokinsuonkujan muutoskorttelissa. Koulua, eikä vain
koulutoimen ylempää hallintoa tulee kuulla,
kun kajotaan koulun toimintaedellytyksiin sen
piha-alueella.
Asukkaita tulee osallisuuden mallikaupungissa kuulla, kuultua on syytä ymmärtää, kuultua
tulee kunnioittaa ja asukkaiden toivomuksia ja
tavoitteita tulee uskottavasti toteuttaa asuinympäristön muutoksia suunniteltaessa.

Vihdin toimisto
ASIAKKAANA
KÄYTÖSSÄSI
Riihitie 2, 03400 Vihti

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

Espoossa 18.11.2019
Keski-Espoo -seuran johtokunta

Talovisio

Hyvinkää, 019 439 383, hyvinkaa@isarvo.fi

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

Pick Point
Aikuisen naisen
paras housukauppa
Laaja kokovalikoima,
eri lahkeenpituuksia

Tervetuloa
Pick Pointiin!
Espoontori, 2. kerros
Kamreerintie 3 Espoo
Puh. 040-3505536
Avoinna ark. 10-18
ja la 10-16

ARVOSI MUKAISTA ISÄNNÖINTIÄ.

www.isarvo.fi
www.isarvo.fi

Vihdin toimisto
kohdat. Tarkoituksena on
Riihitie 2, 03400 Vihti
tämän kaupunkirakenteen ja
019 439 383, vihti@isarvo.fi
kyläalueiden vahvistaminen,
Hyvinkää, 019 439 383, hyvinkaa@isarvo.fi
maankäytön sekä julkisen liiRiihimäki, 040 189 9868, riihimaki@isarvo.fi

Espoon pohjois- ja
keskiosien
yleiskaavaehdotus
http://espooprodfi.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?
page=meeting&id=2019487371
https://www.espoo.fi/fi-FI/Asuminen_ja_ymparisto/
Kaavoitus/Yleiskaava/
Teksti: Seppo Holste
• Kaupunkisuunnittelulautakunnan esityslista 13.11.2019
• Lisätietoja pohjois- ja keskiosien yleiskaavasta
• Pohjois- ja keskiosien yleiskaavaan liittyvät selvitykset
Yleiskaavaehdotus kattaa
alueen Espoon keskuksesta
Pohjois-Espooseen. Alue on
yli kolmanneksen Espoon
maapinta-alasta ja sillä on sekä kylämäisiä, että kaupunkiympäristöjä ja monipuolisesti
sekä luonto-, ympäristö- että
kulttuuriarvoja.
Kaavaehdotuksessa, joka
on strateginen asiakirja esitetään kehittämisen pitkän
aikavälin tavoitteet, sekä
maankäytön ja liikenneverkon keskeiset suuntaviivat ja
painopisteet.
Espoon pohjoisosien voimassa oleva yleiskaava on
tullut lainvoimaiseksi 1997
13 vuoden valmistelun jälkeen. Se ei pysty enää kaikilta
osiltaan vastaamaan muuttuvan kaupungin ja kehityksen
haasteisiin. Pohjaksi uudelle
yleiskaavaluonnokselle kaupunkisuunnittelukeskus laati
Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavavision 2050,

josta johdettiin yleiskaavan
tavoitteet. Kaupunginhallitus vahvisti kymmenkohtaisen tavoitteiston 30.11.2015.
Kaavaluonnos oli nähtävillä
huhti-toukokuussa 2018.
Kaupunkisuunnittelulautakunta käsitteli kokouksessaan
13.11.2019 Espoon pohjois- ja
keskiosien yleiskaavaehdotusta sen hyväksymiseksi nähtäville ja jätti asian pöydälle
lautakunnan seuraavaan kokoukseen 27.11.2019.

Elinvoimaisia
kaupunkialueita ja
vireitä kyliä
Yleiskaavaehdotus tekee
mahdolliseksi noin 60 000
asukkaan ja noin 11 000
työpaikan sijoittumisen alueelle vuosisadan puoliväliin
mennessä. Verkostomaisen
kaupunkirakenteen vahvana
perustana ovat tie- ja raideliikenteen väylät ja solmu-

kenteen yhteensovittaminen
ja palvelurakenteen varmistaminen. Uudet asuinalueet
kytketään nykyiseen, kehitettävään liikenneverkkoon.
Maankäytön painopistealueita ovat Espoon keskuksen lisäksi Kalajärvelle suuntautuva joukkoliikennekäytävä sekä kaavaillun Länsiradan
varsi. Alueen ainoaa kaupunkimaista keskusta Espoon keskusta sekä Kalajärven aluetta
kehitetään ja pitkällä aikavälillä toteutetaan Histan, Myntinmäen ja Viiskorven uudet
keskukset. Tavoitteena on
kaupunkimaisten asuntoalueiden rakentaminen kaikkiin
keskuksiin ja pientaloalueet
niiden ulkopuolella.

Ekoteollisuutta ja
kestävän kehityksen
joukkoliikenneratkaisuja
Työpaikat ovat pääosin
keskustoissa ja liikenneväylien varrella. Kehitettäviä ja
vahvistettavia työpaikka- ja
elinkeinoalueina ovat Lommila ja Kehä III:n alue sekä
Turunväylän ja Nupurintien
varsi mahdollisena ekoteollisuusalueena. Ämmässuon ja
Kulmakorven alueelle sijoitetaan seudullisesti merkittäviä
teknisen huollon alueita. Kaavaehdotuksessa on esitetty tavoitetilanteen junaliikenteen
raideyhteydet ja joukkoliikenteen runkoyhteydet.
Viherrakenne ja rikas kulttuuriympäristö
Yleiskaava-alueelle
on
säilytetty riittäväksi arvioitu
määrä hyvin saavutettavia
virkistysalueita, ja luonnon

monimuotoisuus turvataan.
Espoonjokilaakso säilyy yhtenäisenä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden
ja merkittävien luontoarvojen kokonaisuutena. Kaavaalueen kulttuuriympäristö ja
historiallinen kerroksellisuus
luovat alueen merkityksellisen identiteetin.

Monipuoliset
selvitykset
Kaupunkisuunnittelulautakunnan käsiteltävänä olevan
ehdotuksen liitteinä on 40 selvitystä esimerkiksi kaupunkirakenteesta, ympäristöstä ja
liikenteestä. Selvitykset, analyysit ja vaikutusten arvioinnit
perustelevat ja havainnollistavat kaavaehdotusta.
Valmistelun
aikana
29.11.2017 tarkistetun Osallisuus- ja arviointisuunnitelman jälkeen on järjestetty 19
erilaista asukas- ja tiedotustilaisuutta, työpajaa ja kyselyä.
Runsaassa selvitysjoukossa
on lukuisia kiinnostavia aiheita, mutta erityisen kiinnostava ja ajankohtainen tulevaisuuden näkymä on raportti
Espoon keskuksen täydennysrakentamisesta

Espoon keskus tarkastelu, raportti
täydennysrakentamisesta
Tarkasteluraportti on visio
Espoon keskuksen kaupunkirakenteen vahvistamisesta ja
tiivistämisestä, sekä näiden
edellyttämästä toimintojen
yhteensovittamisesta.
Raporttiin on tutkittu uudis- ja täydennysrakentamisen potentiaaleja Espoon
keskuksen alueella ja eri
tyyppisten osa-alueiden yh-

distämistä toimivaksi kokonaisuudeksi. Työn yhteydessä
on tarkasteltu uusien joukkoliikenteen runkoyhteyksien linjausvaihtoehtoja sekö
näiden toteutumista tukevaa
kaupunkirakennetta. Työssä
kartoitetaan alueen täydennysrakentamisen potentiaalia
ja maankäytön kytkeytymistä
kaavailtuihin pikaraitiotieyhteyksiin.
Työn kehyksenä on alueen
liittyminen ympäröiviin alueisiin ja keskuksiin.

Espoon keskuksen rooli
kaupungin pohjois- ja
keskiosien
yleiskaavoituksessa
Pohjoinen on pääasiallinen
mahdollisuus kaupungin kasvusuuntana. Kehä III:n ylittämiseen on yleiskaavoituksessa suhtauduttu aiemmin
pidättyvästi, mutta tilanne
näyttää muuttuvan merkittävästi ja Espoon keskuksen
rooli
kaupunkikeskusten
verkostossa vahvistuu. Useat
liikenneratkaisujen mahdollistamat merkittävät kasvuja kehityssuunnat korostavat
Espoon keskuksen asemaa.
Espoon keskus ympäristöineen muodostaa yhdyskuntarakenteensa ja saavutettavuutensa kannalta yhden yleiskaava-alueen edullisimmista
sijainneista. Tarkasteltavana
onkin mahdollisuus ohjata
alueelle kaavaluonnoksessa
esitettyä
voimakkaampaa
asuntorakentamista. Ehdotuksen maankäyttömallissa
varaudutaan Espoon keskuksen kehittämisvyöhykkeellä
10 000 asukkaan kasvuun.
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Esbo hembygdsförening
Teaterresa till Spelman på taket i Vasa
	
  

	
  
Text: Ann-Christin Lintula
Foto: Henrik Räihä
Esbo hembygdsförening
gjorde en tvådagars kulturresa till Vasa och Maxmo under
veckoslutet 28-29.9. Huvudmålet var musikalen Spelman
på taket som nyligen hade
haft premiär på Wasa teater.
I Vasa tog vi in på stadens
äldsta och charmigaste hotell
Astor, mitt emot järnvägsstationen. Efter ett par timmar
egen tid på hotellet eller på
stan samlades vi på Restaurang Bank för en gemensam
middag. Där föll det sig naturligt att börja middagen med
att hedra vår avlidne vän Leif

Söderholm med en tyst minut.
Leif hade planerat denna resa
och hade också tänkt delta i
den, men ödet ville annorlunda några dagar före avresan.
Leifs bortgång lade självfallet sordin på stämningen vid
borden, men så småningom
började den läckra trerättersmiddagen muntra upp
oss. Efter middagen promenerade vi den korta vägen
till Wasa teater, där vi kunde
beundra de nyrenoverade
utrymmena. Den för många
bekanta pjäsen Spelman på
taket uppfördes på ett fräscht
och annorlunda sätt. Mats
Holmqvist som Tevje och de
övriga huvudrollsinnehavarna framförde både sång och
rollspel på hög nivå. Särskilt
minnesvärda var de många
talande dockorna med sina
nästan chockerande, men
komiskt uttrycksfulla ansikten
och gestalter.

Tottesund
Följande morgon fick vi en
god start med Astors berömda hotellfrukost. Den visade
sig motsvara sitt goda rykte,
vilket också märktes på de
många stadsbor som kommit
på söndagsfrukost. Efter frukosten åkte vi till herrgården
Tottesund. Under bussresan
berättade Anja-Bi Pulkkinen
om släkten von Numers viktiga roll för Tottesunds och
hela bygdens utveckling under 1700- och 1800-talet. När
Anja-Bi fick nys om att föreningen planerade en resa till
Vasa hade hon fått idén att
föreslå ett besök på Tottesund, eftersom den förste von
Numers på Tottesund hade en
bror Carl Mauritz som ägde
esbogårdarna Otnäs, Björnvik
och Alberga och Hagalund i
början 1700-talet. Därefter
innehade bröder och kusiner

Tottesund
von Numers i över hundra års
tid dels Tottesund och dels Otnäs gård.
På det nyrenoverade Tottesund blev vi välkomnade
av Maxmo Hembygdsförenings ordförande Håkan Nylund och föreningens husmor,
båda klädda i gammaldags
dräkter. Efter en kort husesyn satte vi oss i den stora
salongen, där vi blev bjudna
på ett gammaldags kaffekalas
med sju olika sorters bakverk.
Medan vi drack kaffe återgav

ordföranden i ord och bild
Totteunds fängslande historia från 1300-talet framåt
med tonvikt på de tre senaste seklerna. Tyvärr räckte inte
vår tid till för alla de frågor
som intresserade åhörare hade velat ställa, utan vi fick i
skyndsam ordning ta en titt
på övre våningen och sedan
ta oss till bussen för att hinna
till det första eftermiddagståget till Helsingfors. Tågresan
hem gick snabbt och smidigt
utan tågbyte i Seinäjoki.

Tulevaisuuden
suuret kysymykset
ratkotaan lähiöissä

Yksi viidestä – nuorin
vaan ei pienin

Teksti: Tuija Norlamo, Osallistuva Espoo -ohjelma

Espoossa toimii viisi Uudenmaan
kansallisen senioripiirin jäsenyhdistystä. Leppävaarassa, Matinkylässä, Tapiolassa, Olarissa ja Espoon keskuksessa
me Espoon kansalliset seniorit. Pienestä alusta on meistä liki kymmenessä
vuodessa kasvanut Espoon toiseksi
suurin yhdistys.

Espoossa vietettiin Lähiöfest2019 -viikkoa syyskuun lopulla. Paikallisuutta
esiin nostava tapahtumakonsepti on Urban Practice Oy:n tuottama ja tämä
järjestyksessä kolmas Lähiöfest järjestettiin nyt ensimmäisen kerran Espoossa.
Kaupungin toiveesta tapahtuman läpäisevänä teemana oli kestävä kehitys.
Viikkoon mahtui monenlaista toimintaa ja se tavoitti tuhansia ihmisiä eri puolilla Espoota.
Mielenkiintoisia avauksia olivat mm. koululaisille suunnattu Kaupunkioppikokeilu ja metrovaunusta suorana lähetetty talk-show. Kaupunkiopissa koululaiset pohtivat kaupungistumiseen ja lähiympäristöön liittyviä kysymyksiä
yhdessä ammattilaisten ja yritysten kanssa ja oppivat kaupungista myös koulun
ulkopuolella erialisissa kaupunkitilossa. Metro-live toteutettiin metrossa välillä
Vuosaari-Matinkylä. Keskustelujen aiheena oli mm. segregaation vastainen työ.
Espoon keskuksen alueella Lähiöfest2019 näkyi Entressen kirjastossa ja rautatieaseman ylikulkusillalla, jossa Trapesa kohtautti ohikulkijoita. Kirjastossa
keskusteltiin aktiivisesti Espoon keskuksen tulevasta kehittämisestä. Lisäksi
Asukkaiden Espoo -ryhmä ja kaupungin Osallistuva Espoo -ohjelman ohjausryhmä kävivät dialogia siitä, miten Espoosta tehdään vielä parempi osallisuuskaupunki. Tarpeesta asukkaiden ja kaupungin välisen luottamuksen ja
vuorovaikutuksen lisäämiseen oltiin yhtä mieltä. Sen toteutumiseen tarvittavista keinoista oltiinkin sitten montaa mieltä. Toivottavasti ymmärrys asian
monitahoisuudesta kuitenkin lisääntyi.
Viikon aikana puhuttiin myös lähiö-sanasta ja sen sopivuudesta Espooseen.
Lähiö sanana herättää paljon mielikuvia, tunteita ja mielipiteitä puolesta ja
vastaan Eikö jo olisi aika päivittää lähiö-sana 2020 -luvulle? Lähiö ei ole yhtä
kuin ongelma, sillä yksikään asuinalue ei ole vain ongelmiensa summa, vaan ensisijaisesti paljon muuta. Kaupunkikehityksessä painotetaankin yhä enemmän
asukaslähtöistä kehittämistä, jotta alueet voitaisiin suunnitella yhä paremmin
asukkaiden hyvinvointia tukeviksi. Tämän onnistumiseksi kaupungin kaikkien
toimijoiden tulisi hyödyntää nykyistä paremmin mahdollisuudet keskustella
asukkaiden, yhteisöjen ja yritysten kanssa hyvän elämän edellytyksistä. Eikä
silloin ole niin väliä puhutaanko asuinalueista vai lähiöistä, ne edellytykset,
kun ovat samanlaisia kaikkialla.
Asukkaiden osallisuus ja vuorovaikutus kaupungin kanssa ovat sosiaalisesti
kestävän kaupungin peruskiviä. Jatketaan siis kohtaamisia!

Teksti: Tuula Nordström,
puheenjohtaja Espoon
kansalliset seniori ry

Kevät täynnä toimintaa
Yhdistyksemme kymmenes toimintavuosi käynnistyy 7.1.2020 syyskokouksessa 12.11.2019 valitun hallituksen
ollessa ohjaimissa. Perinteisen ITE-päivän ohjelmassa on aiheena ”Elinikäinen oppiminen”. Sitähän myös yhdistyksemme toiminta periaatteessa on.
Tiistaitilaisuuksien aihekirjon olemme
pyrkineet rakentamaan tältä pohjalta. Kerhotoiminta on mitä mainiointa uuden oppimista, oli sitten kyse
digiasioista, sauvakävelystä tai lounaista, joka kerta opit jonkin niksin.
Entäpä yhteiset matkat ja retket, mitä
parhainta oppimista. Sitä ovat myös
teatteri- ja konserttikäynnit, nautintoakin voi oppia. Yhtä kaikki mukava
yhdessäolo, oppimista jos mikä!
Tammikuussa paneudumme myös
pankkimaailman nykyisyyteen ja tulevaisuuteen. Helmikuun aiheita ovat
”Ikäkuulo” ja ”Kirjaston palvelut”.
Maaliskuu aloitetaan virallisesti kevätkokouksen merkeissä, johon bonuksena saamme ”Arjen vinkkejä”
Tuomarilan Martoilta. Eikä siinä kaik-

ki, ”Espoon palveluihin ikäihmisille”,
tutustumme
vanhuspalvelujohtaja
Matti Lyytikäisen avulla. Ja maaliskuu saatetaan päätökseen laulamalla ”Maakuntalauluja” prof. emeritus
Reijo Paajamon johdolla. Huhtikuu on
varattu sydänasioille ja puutarhanhoidolle. Ulkoilupäivään päätetään
kevätkausi.

Virkistystoiminta
Kotimaan retket suuntautuvat ensi vuonna Uudellemaalle. Helsingistä
aloitetaan kohteena Katajanokan
vankilahotelli. Helmikuussa vietetään Hyvinkää – päivää. Toukokuussa
”repäistään” ja mennään Rajamäen viinatehtaalle. Ulkomaan matkat
ajoittuvat huhti-, kesä- ja syyskuulle.
Huhtikuussa vietetään muutama päivä Pietarissa, kesäkuun alussa suunnataan Haapsalo – Saarenmaa ja Hiidenmaa – kierrokselle ja syyskuulle osuu
huipennus. Kohteena on kuninkaallinen Lontoo.
Joulukuussa 21.12.2019 on ohjelmassa vielä ”Rajaton Joulu” konsertti
Finlandia talolla. Musiikkipitoinen on
myös tammikuu, sillä teemme vierailun taiteilija Kokkosen taiteilijakotiin
Järvenpäähän. Elokuulle osuu Hamina
Tattoon 30- vuotis juhlakonsertti. Teatterikaupungeiksi valikoituivat Helsinki. Tampere ja Lahti. Helsingissä
Pieni Merenneito, Tampereella Notre Damen kellonsoittaja ja Lahdessa
Nunnia ja Konnia.
Yksityiskohtaiset ohjelmat ja aikataulut löytyvät yhdistyksemme kotisivuilta www.espoo.senioriyhdistys.fi
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Kirjatorilla myynnissä
paikallishistoriaa

Kausihuolto
Kausihuolto sopii vanhempiin autoihin (yli 5v)
perushuolloksi sekä uudempiin autoihin
määräaikaishuoltojen välille.
•
•
•
•

Moottoriöljy (max. 6l) ja suodatin sekä vaihtotyö
Raitisilmasuodatin ja vaihtotyö
Huoltovalon nollaus (vm. 2013 ja vanhemmat)
Jarrujen, alustan, valojen ym. tarkastukset, yhteensä 23 kohtaa

149:-

Kausihuollosta
saat leiman huoltokirjaan sekä erillisen
huoltoraportin

(Tarjoushinta koskee henkilöautoja.)

Kirjatori avattiin Entressessä 2013.
Liikkeessä on laaja valikoima kortteja,
askarteluvälineitä, leluja ja kirjoja eri
aihealueita. Kirjatori Oy toimii osana
Gummerus-konsernia ja sen toimitusjohtajana on toiminut vuodesta 2010
lähtien Arto Lahdenperä. Hän on
toiminut pitkään kirja-alan vähittäismyynnin tehtävissä mm. Suomalainen
Kirjakauppa Oy:n varatoimitusjohtajana ja Suomen Info-kirjakaupat

Oy:n toimitusjohtajana. Kirjatorilla
on runsas kirjatarjonta ja Lahdenperä
otti aikoinaan myyntiin myös KeskiEspoo -seuran viimeisemmän historiikin ”Keski-Espoo 45 vuotta osana
kaupunkia”. Kirjan painos on vähitellen loppumassa, mutta kirjoja on
vielä myynnissä Kirjatorilla 15 euron
hinnalla. Keski-Espoo -seurassa ollaan
tyytyväisiä, että Kirjatori pitää kirjan
vielä joulumyynnissä.

Tervetuloa Trapesaan
Oletko jo astunut sisälle espoolaisten olohuoneeseen, Trapesaan Espoon asemalla? Saat kupposen teetä tai kahvia ja keskusteluseuraa mielialasi mukaan.
Voit odottaa hetken junaa tai kysellä Trapesan kaikille avoimista juhlista ja
tapahtumista. Toiminnan tarkoituksena on tarjota erilaisia tapoja olla yhdessä
ja tehdä yhdessä, tutustuttaa kävijöitä toisiinsa ja toteuttaa kiinnostavia uusia
ideoita yhdessä.
Viime viikolla juhlittiin arvokkaasti mutta iloisesti Suomen itsenäisyyspäivää
Sibelius-Akatemiasta valmistuneiden muusikoiden johdolla ja kuohuvaa kilistäen. Suomenruotsalaisuutta juhlittiin marraskuun alussa. Lisäksi on nautittu
mm. kosovolaisesta, kiinalaisesta, etiopialaisesta ja syyrialaisesta vieraanvaraisuudesta. Ohjelmassa on niin lastentapahtumia, kevyttä liikuntaa, retkiä, katsomusten dialogia, kotoutumiskursseja, pizzailtoja, mindfullness-maistijaisia.
Tapahtumissa voi olla ainakin 10 eri kansallista taustaa, kielitaitoa paljon
laajemmin, mutta yhteinen kieli on aina suomi. Yhteisenä identiteettinä on
myös kotipaikka, espoolaisuus, keskiespoolaisuus. Oppimis- ja harrasteryhmissä
kokoonnutaan samanhenkisten kanssa yhteen saamaan tietoa ja virkistystä
hyvinvoinnista, taiteesta ja uusista taidoista. Neuvonta auttaa maailmalta Espooseen muuttaneita.
Perjantaina 13.12. Trapesan aamu alkaa Lucia-lauluilla ja jatkuu joululauluilla
glögin ja pipareiden äärellä. Jouluaattona tarjoamme joulupuuroa ja -musiikkia klo 12 alkaen. Trapesa hiljenee joulun ja vuodentaitteen pyhien ajaksi ja
avaa ovensa jälleen 13.1.2020. Päivitettyä ja tulevaa vuoden 2020 ohjelmaa
mm. blini-maistijaisista, karjalankielisestä nukketeatterista, tataarikulttuurista
tai brasilialaisesta illanvietosta voit seurata tv-screeniltämme, kotisivuiltamme
www.trapesa.com ja Facebook-sivuilta. Lämpimästi tervetuloa – tule ja tutustu!
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Tarkasteltu
kokonaisrakenne
Alueen keskeinen kaupunkirakenne muodostuu Espoon keskuksen asemaympäristön, Kirkkojärven, Kiltakallion, Suvelan ja Tuomarilan alueelle.
Toinen merkittävä painopistealue on
uudistuvan Nimismiehenpellon-Lommilan alueilla, joilla tavoitellaan pikaraitiotiehen tukeutuvia monipuolisia
asuin- ja työpaikka-alueita.

Espoonjokilaakso kulttuuriympäristöineen on viher- ja sinirakentamisen runko sekä alueen keskeinen
virkistysalue ja vetovoimatekijä, jonka kulttuurihistoriallisten arvojen säilyminen ja esiin nosto on olennaista
alueen kehittämiselle.

Täydennysrakentamisen
tyypit
Osa-alueiden olemassa olevan kaupunkirakenteen täydennysrakentami-

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

ESPOON KESKUS

Kirsi Jakobsson Anne-Mari Ilo•Allison Ruotsi
Camilla Schröder Minna Hokkanen
Suuhygienisti: Ellinoora Lehtovaara






nen voidaan tyypitellä olemassa olevaan rakenteeseen lomittuva rakentaminen (+20%), olevan rakenteen jatkeeksi rakentaminen (+20%) ja olevaa
rakennetta uudistava rakentaminen.
Lomittuva rakentaminen painottuu
Suvelan, Kirkkojärven ja Tuomarilan
alueille, ja olevaa rakennetta uudistuva rakentaminen aseman, virastokeskuksen, Kiltakallion, Suvelan, Nimismiehenpellon ja Lommilan alueille.

Liikennejärjestelmä
Pikaraitiotiet ovat uusi elementti
alueen joukkoliikennejärjestelmässä.
Suunnitelman tavoitetilanteessa raitiotielinjat Otaniemi-Espoon keskusJorvi sekä Espoon keskus-Matinkylä on
toteutettu. Raitiotiekadut muovaavat
merkittävästi pääkatujen luonnetta.
Näitä liikenneväyliä ovat Kirkkokatu,
Sunantie ja Kirstintie.







Yhteenveto ja vaikutusten
arviointi
Työ toimii kokonaisvaltaisena kartoituksena alueen kehityksen mahdollisuuksista ja laajan mittakaavan
suuntaviivoista, ja luo siten pohjaa
osa-aluekohtaiselle
tarkemmalle
suunnittelulle. Espoon pohjois- ja
keskiosien yleiskaavan vaikutusarviokehyksessä Espoon keskus -tarkastelun toimenpiteiden vaikutuksia arvioidaan vaikutuksina
-alue- ja yhdyskuntarakenteeseen,
-liikenteeseen ja liikkumiseen,
-sosiaalisiin yhteisöihin,
-alueidentiteettiin ja vetovoimaan,
-yhdyskuntatalouteen,
-luonnon monimuotoisuuteen ja
ekosysteemipalveluihin sekä
-maisemaan, kaupunkikuvaan ja kulttuuriympäristöön sekä elinoloihin.
Jokaisessa arviointikohteessa on lukuisia riskejä, joita on vaikea ennakoida
ja hallita Espoon kaupungin omin toimenpitein.
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Tuomarilan kuoron
joulukonsertti

Tuomarilan kuoron perinteinen joulukonsertti pidetään lauantaina
14.12.2019 klo 14:00 uudessa paikassa, Tapiolassa, Itätuulenpiha 1 (Omnia).
Kuoroa johtaa Maria Mustonen. Ohjelma 10 euroa, sisältää kakkukahvit.

Suvelan Basaari
tulee jälleen 2020
– ehdota ohjelmasisältöä
Espoolainen Suomi ja maailma kohtaavat Suvelan Basaari -kyläjuhlassa lauantaina 12.9.2020. Kaikille avoin tapahtuma järjestetään nyt kolmatta kertaa.
Jotta se vastaisi asukkaiden toiveisiin ja tarpeisiin, tapahtuman valmistelutyöryhmä on kiinnostunut ohjelmaehdotuksista ja sisältötoiveista. Kaikki vinkit
otetaan arvostaen vastaan.
Tapahtuma toteutetaan Suvelan asukaspuistossa ja se hyödyntää Suvelan
kappelin monipuolisia sisätiloja. Pihapiiriin rakennetaan ohjelmalava, johon
haetaan erityisesti paikallisia ja monipuolisia esiintyjiä: harrasteryhmiä, muusikoita, liikuttajia, tuoreita ja nimekkäitä viihdyttäjiä.
Ravintolamaailma kaipaa lounas- ja jälkiruokamyyjiä, ja toivomme erilaisia makuelämyksiä. Ohjelmaa mahtuu myös kappelin saleihin niin aikuisille,
nuorisolle kuin lapsiperheiden makuun. Voit esiintyä itse tai vinkata muita
esiintyjiä, taitelijoita ja tapahtuman toteuttajia. Mitä innovatiivista ja innostavaa tapahtumassa voisi olla, mikä yhdistäisi eri-ikäisiä ja -taustaisia asukkaita
ja juhlijoita?
Tulevan tapahtuman ohjaavia arvoja tulevat olemaan ekologisuus, paikallisuus ja osallisuus. Tärkeää on saada asukkaiden ääni kuuluviin. Euroopan
kulttuuriympäristöpäivän teemana vuonna 2020 on Kasvun paikat: https://
www.kulttuuriymparistomme.fi/fi-FI/Euroopan_kulttuuriymparistopaivat
Kirjoita valmisteluryhmän puheenjohtajalle, miten haluat kyläjuhlan onnistuvan sekä ohjelmavinkkisi osoitteella: raisa.lindroos@trapesa.com. Hän on
Espoon asemalla toimivan Trapesan johdossa. Ryhmän varapuheenjohtajana
toimii Helinä Rautavaaran museon johtaja Ilona Niinikangas. Tapahtuman
valmisteluryhmässä vaikuttavat myös Espoon Mielenterveysyhdistys EMY ry,
Espoon kaupunki, Keski-Espoo Seura, Kohtaamispaikka Askel, Nicehearts /
Me-talo, Omnia, SPR Keski-Espoon osasto, Tuomarilan Martat ja Tuomiokirkkoseurakunta.
Suvelan basaarin toteutukseen osallistumisesta kiinnostuneille tahoille ja
aktiiveille järjestetään info-kokous tiistaina 11.2. klo 16.30 Trapesassa (Espoon
asema, 2. kerros).

