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Espoon tuomiokirkossa järjestettäviin tilaisuuksiin voi osallistua
koronarajoitusten vuoksi
ainoastaan verkon välityksellä. s. 7

Nuorisotilat tarjoavat toimintaa
nuorille Espoon keskuksessa.
Kuvassa Kirkkojärven nuorisotila
Kirkkis. s. 6
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Päätoimittajan terveiset

Keski-Espoo -seuran kuulumiset

Rakennushankkeita ja
asemakaavamuutoksia
Keski-Espoossa

Keski-Espoo -seuran
kuulumisia

Vuodenvaihteen lähestyessä on tapana katsoa menneeseen vuoteen ja pohtia vuoden aikaansaannoksia.
Espoon keskuksessa rakennustyöt ovat olleet vauhdissa
Koronaepidemiasta huolimatta ja monet meneillään
olevat rakennushankkeet ovat edenneet huomattavasti.
Virastokeskuksen ympäristössä vuonna 2018 alkanut
rakennustyö on loppusuoralla. Arkkitehtitoiminto A6
Oy:n voittajaksi valittu ehdotus ”NOPAT” on saanut
toteutuksensa. Asukkaita on muuttanut vastavalmistuneisiin kerrostaloihin ja kivijalkaliikkeitä on avattu.
Virastokeskuksessa alkoi Virastotalo 2:n purkutyömaa lokakuussa ja se kestää
toukokuuhun saakka. Kirkkojärventien ylittävä silta myös puretaan. Purettavan virastotalon tilalle on suunnitteilla Espoolaistentalo, jonka arkkitehtikilpailu on tarkoitus käynnistää vielä tämän vuoden puolella. Kaupungintalon
eteen on valmistunut Vaakunatori, jonka maamerkiksi on noussut kuvanveistäjä Vesa-Pekka Rannikon valaistu teos.
Espoon keskuksen uuden asuinalueen Suviniityn rakentaminen jatkuu. Sinne
suunnitellaan lisää asuinrakentamista Työeläkevakuutusyhtiö Elo ja T2H Rakennus Oy haluavat varata Suviniitystä tontteja. Alueen rakentaminen jatkuu
arviolta vielä kolme vuotta ja lähivuosien aikana alueelle muuttaa 500 uutta
asukasta. Kirstinharjun rakentaminen puretun korttelin tilalle Suvelassa on
edennyt ja talojen pohjia on jo valmiina.
Keski-Espoossa on meneillään useita kaavahankkeita, joista Seppo Holste
on kirjoittanut sivuilla neljä ja kahdeksan. Kaavahankkeisiin liittyvät tekstit
ovat luettavissa laajemmin Keski-Espoo -seuran kotisivuilla.
Kulttuuritarjonta on kärsinyt Koronaepidemiasta valtavasti ja pahentunut
tilanne on johtanut tapahtumien peruuttamiseen. Espoon kaupunki on sulkenut museot ja perunut kulttuuritapahtumat 20.12. 2012 saakka. Talomuseo
Glimsissä on avautunut mielenkiintoinen Kenzi Rinnon valokuvia esittelevä
näyttely 1970-luvun Espoosta. Näyttely on 7.3. saakka. Talomuseo Glims on
perinteisesti jouluasussa Nuutinpäivään saakka. Tässä tilanteessa voimme vain
toivoa, että epidemia hellittää ja ehditään vielä perinteisiin joulurientoihin
ennen jouluaattoa.

Keski-Espoo -seuran toimintaa kuten kaikkien muiden yhdistysten toimintaa
on rajoittanut maaliskuussa alkanut Koronaepidemia. Seura ei esimerkiksi ole
voinut toteuttaa perinteistä luentosarjaa eikä suunnitella retkiä jäsenistölle.
Alueen yhdistykset saivat kuitenkin toteutettua 12.9. Suvelan Basaari -tapahtuman, jossa oli mukana useita alueella toimivia yhdistyksiä. Tapahtumassa oli
paljon väkeä ja iloinen tunnelma. Keski-Espoo -seura on osallistunut vuoden
aikana myös yhdistysten järjestämiin verkkokokouksiin.
Keski-Espoo -seuran sääntömääräinen syyskokous pidettiin 21.9. Kokouksessa puheenjohtajaksi valittiin Pirkko Sillanpää ja jäseniksi Mirja Holste, Seppo
Holste, Jaana Leppäkorpi, Kari Räty, Peter Vihra ja Sisko Vihra. Hyväksytyn
toimintasuunnitelman mukaan Keski-Espoo -seura julkaisee Keski-Espoon Sanomia kuten ennenkin, järjestää tapahtumia ja osallistuu tapahtumiin sekä
tarvittaessa antaa lausuntoja Keski-Espoon aluetta koskeviin suunnitelmiin.
Keski-Espoo -seuran jäsenmaksuihin ei tullut muutoksia. Henkilöjäsen on 15
€, saman perheen muut jäsenet 5 €, eläkeläiset 10 € ja kannatusjäsenet 50 €.
Kokouksessa keskusteltiin myös omien kotisivujen tehokkaammasta käytöstä. Seuran sivut on uudistettu tänä vuonna ja ne antavat mahdollisuuden
sivujen nykyistä laajempaan käyttöön. Nykyään sivuilla julkaistaan myös uusimmat Keski-Espoon Sanomat ja arkistossa on tallennettuna osa aikaisemmin
julkaistuja lehtiä. Kotisivuilla on myös jäsentiedote seuran jäsenille ja Keski-Espoon alueen historiaa. Kotisivuilla on myös julkaistu muiden alueella toimivien
yhdistysten tapahtumia. Ajatuksena seurassa on, että voitaisiin aloittaa alueen
asukkaiden haastattelemisen laajemmin ja haastatteluja voitaisiin julkaista
myös seuran kotisivuilla. Seurassa toivotaan blogisivuille kirjoituksia alueen
asukkailta. Seuran kotisivut osoitteessa www.keskiespooseura.fi.

Rauhallista joulua ja menestystä vuodelle 2021!
Pirkko Sillanpää
päätoimittaja

Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta
Keski-Espoo -seuran johtokunta

Keski-Espoo -seuran johtokunta kiittää ilmoittajia
ja jäseniä kuluneesta vuodesta.
Toivotamme Kaikille tukijoillemme iloista joulua
ja onnellista uutta vuotta!

Tervetuloa

Kauniaisten Kello ja Kulta
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Hyvä kuntavaaliehdokas!
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Vaikutetaan kevään 2021
kuntavaaleissa
Teksti: Jaana Leppäkorpi
Ensi keväänä huhtikuussa valitaan
Espooseen uudet päättäjät. Valtuustossa ja lautakunnissa tehdään merkittäviä päätöksiä, joilla on vaikutusta
meidän jokaisen arjen toimivuuteen ja
ympäristön viihtyisyyteen.
Tulevat päättäjät ja valtuusto vaikuttaa siihen, kuinka pitkään vielä
virastokeskus on tyhjien talojen keskittymä vai käynnistyykö espoolaisten
talon rakentaminen. Pohjois-Espoon
yleiskaavan (POKE) valmistelu on
jo pitkällä, mutta lopullisesti siitäkin päättää valtuusto. Yleiskaavassa
määritellään alueemme merkittävimmät suojelu- ja virkistysalueet sekä viheryhteydet. Se linjaa myös minne ja
missä aikataulussa rakennetaan uusia
asuinalueita sekä määrittelee keskeiset liikenneväylät.
Kaavoitus on kunnallisen itsehallinnon ydintehtävä ja sillä päättäjät luovat tulevaisuuden kaupunkia ja asuinalueita. Espoon keskuksen alueellakin
on tärkeitä kaavahankkeita menossa,
joihin asukkaat ovat pyrkineet vaikuttamaan esimerkiksi Suvelan ostokeskuksen ympäristön suunnitteluun.
Kaupunginvaltuusto lopulta päättää
asemakaavoitusta, joilla on merkittävää vaikutusta asukkaiden lähiympäristöön.
Espoon taloustilanne on vaikea ja
tulevat päättäjät tulevat jakamaan
vain niukkuutta. Silti jatkossakin rakennetaan ja peruskorjataan kouluja
ja päiväkoteja, rakennetaan kevyen
liikenteen väyliä ja peruskorjataan
teitä sekä huolehditaan joukkoliiken-

teen toimivuudesta. Näihin asioihin
tulevat päättäjät ottavat kantaa.
Espoon keskuksen alueella äänestysaktiivisuus oli viime kuntavaaleissa
monella äänestysalueella alhaisempaa kuin Espoossa kesimäärin. Koko
Espoon äänestysprosentti oli 60 %.
Kahdella alueella Espoossa aktiivisuus jäi alle 40 % ja kumpikin näistä oli Suvelassa. Myös Kirkkojärvellä,
Kauklahdessa, Muuralassa, Bembölessä ja Kaupunginkalliossa osallistuttiin
heikommin kuin muualla Espoossa.
Espoossa oli yhdeksän aluetta, joiden
äänestysaktiivisuus oli yli 70 %. Näitä
yksikään ei ollut omalla alueellamme,
mutta viisi niistä oli Tapiolan suuralueella. Westendissä äänestysprosentti
74,6 %. Tämä näkyy valtuuston kokoonpanossa.
Sillä on merkitystä, missä päättäjät asuvat ja millainen käsitys heillä
on asuinalueestamme. Se vaikuttaa kuinka kiinnostuneita he ovat
asuinalueemme kehittämistarpeista
ja kuinka ponnekkaasti he edistävät
alueellemme tärkeitä kysymyksiä.
Asuinalueemme on merkityksellisempi meille asukkaille kuin vierailijoille.
Espoon keskuksen painoarvo on ollut
valtuustossa kokoaan pienempi. Ensi
keväänä voimme yhdessä pitää huolta, ettei niin ole jatkossa. Vielä voi
asettua ehdolle tai ryhtyä tukemaan
hyvää ehdokasta. Myös ehdokkaiden
kannanottoja on hyvä seurata.
Kuntavaalien äänestyspäivä 18.4.
kannattaa merkata jo kalenteriin.
Äänestetään oman alueen ehdokasta ja kannustetaan naapuriakin niin
tekemään.

Kauniaisten Kello ja
Kulta siirtyy historiaan

Kauniaisten Kello ja Kulta lopettaa toimintansa 31.12.2020. Liikkeen omistajat Jorma Österholm ja hänen siskonsa Terttu Finnberg ovat tehneet pitkän
uran isänsä Gösta Österholmin vuonna 1966 perustamassa liikkeessä. Liike
perustettiin Kauniaisten ensimmäiseen ostoskeskukseen. Samalla perhe muutti
Helsingistä Kauniaisiin. Sisarukset eivät heti lähteneet jatkamaan isänsä yritystä, vaan perustivat vuonna 1987 Espoontorille oman Kehäkulta-nimisen
kello- ja kultasepänliikkeen. Vuonna 1994 Jorma otti vetovastuun isänsä liikkeestä ja Terttu jatkoi Espoontorilla aina vuoteen 2009 saakka. Sen jälkeen
hän siirtyi Kauniaisissa olevaan liikkeeseen. He ovat alusta alkaen mainostaneet liikkeitään, ensin Kehäkultaa ja myöhemmin Kauniaisten Kelloa ja Kultaa
Keski-Espoon Sanomissa.
Keski-Espoo -seura haluaa lämpimästi kiittää uskollisia tukijoitaan ja toivottaa Tertulle ja Jormalle leppoisia eläkepäiviä.
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Jokisilta 613900 asemakaava
https://espoo.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020156-3
Teksti: Seppo Holste
Havainnekuva:
Itäinen Jokitie,
Ark’idea
Arkkitehtitoimisto Oy
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 16.11.2020
§156 yksimielisesti JokisiltaÅbro 613900 asemakaavan.
Käsittelyn aikana tehtiin palautusesitys, joka äänestyksessä hylättiin äänin 18 - 52 - viisi
tyhjää.
Päätökseen lisättiin yksimielisesti toivomus: ”Valtuusto toivoo, että kaavan
toteutuksessa kiinnitetään
erityistä huomiota siihen,
että rakennukset soveltuvat
arvokkaaseen
Espoonjokilaakson kulttuurimaisemaan
sekä Espoonjoen eteläiseen
rantaan rajautuvaan valtioneuvoston hyväksymään
valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun Espoon
Kirkonmäen kulttuuriympäristöön (RKY) ja, että rakennusten pohjoisraja sijoittuisi
mahdollisimman kauas jokirannasta kaavan puitteissa.
Alueen luontoarvot ja herkkä
jokialue otetaan huomioon
sekä rakennusaikana että
tarkennetuissa suunnitelmissa
kaiken ylimääräisen valuman
välttämiseksi.”
Asemakaava-alue rajoittuu
Espoonväylään, Kirkkojärventiehen ja Kannusillanmäen
rinteeseen sekä Espoonjokeen. Joen pohjoispuolen
Kappelin hautausmaa ja Espoonjokilaakso tuomiokirkon
suuntaan on valtioneuvoston
päätöksellä valtakunnallisesti
merkittävää Espoon kirkonmäen rakennettua kulttuuriympäristöä (RKY.) Alueella
on sekä kaupungin että yksityisten omistamia maita, pienen osan maa-alasta omistavat liikennevirasto ja Espoon
seurakuntayhtymä. Alueella
on myös yhteisomistuksessa
olevia maa- ja vesialueita.
Ehdotus
asemakaavaksi
sisältää kaupunkirakennetta
tiivistävä asuntorakentamista alueen kulttuuriarvot ja
luontoarvot säilyttäen. Aluetta lähinnä olevat kerrostaloasuntoryppäät ovat Espoon
aseman etelä- ja pohjoispuolella ja lähin asuinalue suunnittelualueen pohjoispuolella
on Mikkelässä eli etäisyys lähimpiin asuinalueisiin on noin
500 metriä. Näiden alueiden
väliin sijoitettua melko mittavaa asuntorakentamista noin
8,5 hehtaarin alueelle voitaneen pitää kaupunkirakenteen tiivistämisenä.

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto
on myöntänyt vuonna 2015
suunnitteluvaraukseen asuntorakentamisen suunnittelua
varten kaupungin omistamalle alueelle YIT Rakennus
Oy:lle, joka on solminut esisopimuksen muiden maanomistajien kanssa. Suunnitteluvarausta on jatkettu 28.2.2021
saakka.
Kaava-alueen
kokonaisrakennusoikeus on 23 800
k-m2, josta yleisten rakennusten kortteli-alueella on 1 600
k-m2 ja kaikki muu on asuntorakennusoikeutta. Itäisen Jokitien eteläpuolella on kaksi
rakennusta, joiden kerrosluku
vaihtelee kahdesta kuuteen.
Espoonjoen
eteläpuolella
asuin-kerrostalojen korttelialueella on neljä Espoonjokeen nähden kohtisuorassa
olevasta terassitalosta, joiden
kerrosluku vaihtelee myös
kahdesta kuuteen.
Kaavoittaja ohjeistaa rakentamista niin, että rakennusten julkisivujen tulee olla
korkeatasoisia, niiden detaljoinnin tulee olla viimeisteltyä ja niissä tulee huomioida
ympäröivä puistoalue. Rakennusten etäisyys jokiuomasta tullee olemaan noin
15 metriä, mikä ei vastaa
muistutuksissa esitettyä, noin
kaksinkertaista metrilukua
suojaetäisyytenä jokiuomaan.
Etäisyyden myös RKY-alueen
rajauksiin haluttiin muistutuksissa ehdotuksessa asetettua suuremmaksi.
Kaupunkisuunnittelulautakunnalta tulleen esityksen
perustella Pappilantien itäpuolelle suunnittelualueen
itäiseen reunaan sijoitettiin
asuinrakennusten korttelialue
(A), joka mahdollistaa monen
tyyppisten kaupunkimaisten
pientalotyyppien suunnittelun alueella. Rakennusoikeus
on jaettava vähintään kolmeen rakennusmassaan. Rakennukset tulee suunnitella
sellaisiksi, että ne ovat sopusoinnussa ympäristön kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden
rakennusten suhteen. Asuntorakentamisen osoittamista
Kannusillanmäen rinteeseen
suojeltujen rakennusten naapurustoon ja nykyisen Pappilantien kylätien kaltaisen
liikenneväylän varteen kaupunkirakenteen tiivistämisellä
perustellen voi pitää jonkinlaisena erheenä.
Kaava-alueella säilytettävät
ja suojeltavat rakennukset Lilla Karyll, Villa apteekki, entinen myymälärakennus (Eriks-

son), nykyinen ESKO:n toimitila ja Espoon VPK:n rakennus
ovat asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueella
(AL). Tämä mahdollistaa rakennusten nykyisen käytön,
mutta ei lisä- tai uudisrakentamista. Lisäksi suojeltiin ja
merkittiin (sr) säilytettäväksi
Vanhan Lagstadin tien alussa
VP- 2-alueella.
Kaava-alueella on puistoalueita (VP-1, VP-2, VP-3) sekä suojavihervyöhyke (EV-1).
Näistä on erityisesti mainittu
liito-oravien yhteysreitit ja
lepakoiden saalistusalue jokirannassa. Sen sijaan Kannusillanmäen huomattavan
arvokasta
perhoslajistoa
muistettiin A-korttelin rakennusoikeudella. Espoonjoki on
osoitettu kaavassa ohjeellisen
vesiuoman merkillä.
Itäinen Jokitie tullaan
uudelleen rakentamaan ja
Pappilantien liikennejärjestelyt tarkistetaan. Jos kaavaalueesta rakennetaan noin
400 asukkaan kerrostaloalue, tulee ajoneuvoliikenteen monin-kertainen kasvu
asettamaan suuria haasteita

Pappilantien liikennöinnille
kaikille kulkumuodoille koko
tien mitalla.
Kaavaehdotuksen nähtävillä ollessa kiinnitettiin huomiota alueen sijainnista valtakunnallisesti merkittävään
Espoon kirkonmäen kulttuurihistoriallisesti
arvokkaan
alueen (RKY) suhteen. Espoon
kirkonmäki - alue ulottuu Espoon väylältä Turunväylälle ja
sen rajaus seuraa jokiuomaa
erityisesti eteläisellä reunallaan. ”Espoon kirkonmäki on
keskiajalle periytyvä kirkkoympäristö, johon kuuluu historiallisille pitäjänkeskuksille
tyypilliseen tapaan kirkko
tapuleineen ja kirkko-tarhoineen, pitäjäntupa, pappila,
koulu sekä uudempi hautausmaa siunauskappeleineen.
Mäellä vastapäätä kirkkoa
on Södrikin keskiaikaisella kylämäellä Domsin kantatilan
jugendhenkinen päärakennus, viimeinen kylän viidestä
kantatilasta. Alueen itäreunassa oleva Lövkullan mäki
muodostuu kahdesta maatilan talouskeskuksesta, joiden
välitse kulkee Suuren Ranta-

tien kirkolle johtava haara.
Uutta Kappelin hautausmaata varten Espoon seurakunnat
ostivat 1950-luvun alussa Lammaksen alueen. Heikki Sirenin
suunnittelema siunauskappeli
ja uusi hautausmaa vihittiin
käyttöön 1963.
Merkittävimpien kulttuuriympäristöjen turvaaminen
on yksi valtakunnallisten
alueidenkäyttö-tavoitteiden
keskeisistä tavoitteista. Lähtökohtana on, että museoviraston inventointiin sisältyvillä
alueilla rakennettu ympäristö
ja sen ominaispiirteet on säilytettävä.
Kaava ei muuta RKY-aluetta eikä suoranaisesti siihen
kajoa, mutta se tuo näkyvän
ja pysyvän muutoksen arvokkaaseen kulttuurimaisemaan. Kaupunkirakennetta
tiivistävään ja alati kasvavan
kaupungin asuntotarjontaa
lisäävään asemakaavaan varauduttiin jo puoli vuosikymmentä sitten.
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Joulun odotusta
Vuosi lähenee loppuaan ja kaupan
alalla se tarkoittaa vuoden kiireisintä aikaa. Vaikka pikkujouluja ei tänä vuonna ole vietettykään monissa
paikoissa perinteiseen tyyliin, silti jouluruoat ja jouluherkut ovat tehneet
hyvin kauppansa jo tässä vaiheessa.
Poikkeuksellisen lämmin ja lumeton sää on toki hillinnyt suurimpien
joulufiilistelijöiden intoa. Toivotaan
kuitenkin, että saisimme edes pienen
valkoisen lumipeitteen ja muutaman
asteen pakkasen jouluksi.
Ihanaa on joka joulu huomata,
miten jostakin perinteikkäästä jouluruoasta tai jouluherkusta, saadaan
pienellä twistaamisella aivan uudenlainen herkku aikaiseksi. Yhdeksi
joulun suurimmaksi hitiksi näyttää
nousevan ”Kinuskikissan” kukkatortut. Kukkatorttuihin on käytetty perinteisen torttutaikinan sijaan Myllyn
Parhaiden kaurataikinalevyjä. Perinteistä luumumarmeladia voi toki
käyttää, mutta marmeladikuulilla saadaan näihin joulun suosikkiherkkuihin
aivan uudenlaista makua ja näköä. Jokaiseen kukkatorttuun voi kukin perheenjäsen valita oman suosikkivärinsä
marmeladikuulan puolikkaista.

Postin pisteemme
Joulusesonki on alkanut Postin
pisteessämme jo hyvissä ajoin tänä
vuonna. Selkeä postipakettien määrän kasvu tapahtui jo marraskuun
alussa. Aikaisempina vuosina joulukiireet ovat alkaneet vasta Black Friday
-tapahtuman jälkeen, mutta nyt jo
huomattavasti aikaisemmin. Suureen
pakettien volyymiin saamme tänäkin
vuonna apua Espoontorille avattavasta Postin pop up -pisteestä. Pop
up -piste palvelee kauppakeskuksen
toisessa kerroksessa. Kuluva vuosi on
toki kokonaisuudessaan ollut kiireistä
aikaa Postin pisteessämme. Postipaketteja ei koskaan aikaisempina vuosina ole luovutettu näin paljon asiakkaille kuin tänä vuonna. Suurimpana
syynä pakettien suureen määrään on
toki ollut korona ja muutenkin viime
vuodet kasvussa ollut verkkokauppa.
Uskomme postimerkkien myynnin
kasvavan tänä vuonna erittäin suureksi. Ihmisten halu lähettää postikortteja
ystäville ja sukulaisille on varmasti viime vuosia suurempi. Koronatilantees-

ta johtuen, ei tänä vuonna ole välttämättä mahdollista mennä tapaamaan
kaikkia läheisiä joulunaikana ja silloin
onkin kiva ja perinteikäs tapa muistaa läheisiä perinteisellä postikortilla.
Tällä pienellä ja perinteikkäällä muistamisella saamme varmasti tuotua positiivista joulumieltä monille.

Verkkokauppamme
Monet asiakkaat ovat ottaneet meidän verkkokaupan omakseen ja tekevät
viikoittaiset ruokaostoksensa sitä kautta. Ruoan tilaaminen verkkokaupastamme on helppoa sekä vaivatonta ja tilauksen voi tehdä juuri silloin kuin itselle
parhaiten sopii. Ostosten nouto kauppamme parkkihallista on yhtä helppoa
ja vaivatonta kuin tilaaminenkin. Saavut kauppamme noutopisteelle ja lähetät viestin saapumisestasi. Tuomme ostokset autollesi, eikä sinun halutessasi
tarvitse nousta edes autostasi.
Haluan jo tässä kohtaa toivottaa kaikille oikein hyvää ja rauhallista joulua.
Pidetään itsestämme ja toisistamme huolta, eikä unohdeta yhteydenpitoa läheisiimme näinä haastavina aikoina. Muistetaan pitää hygieniasta ja turvaväleistä huolta, eikä liikuta sairaana kodin ulkopuolella. Varmasti paremmat ja
helpommat ajat odottavat vielä meitä kaikkia.
Kauppiaasi Kenneth
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Nuorisotalot tarjoavat toimintaa nuorille
Espoon Keskuksessa
Teksti: Pirkko Sillanpää
Kuvat: Jukka Kilpelä
Kuvat: Peter Vihra, Kirstin
koulu ja Kirkkojärven
nuorisotila
Espoon keskuksessa on
toiminnassa kaksi nuorisotilaa, Kirkkojärven ja Suvelan
nuorisotilat. Nuorisopalveluilla on lisäksi ollut käytössä
ympärivuotisesti Nuori Espoo
-paku vuodesta 2019 lähtien,
jonka avulla tehdään liikkuvaa nuorisotyötä. Pakulla
viedään toimintaa sellaisille
alueille Espoossa, joissa ei ole
lähellä nuorisotiloja. Nuorisonohjaajia toimii Keski-Espoon
alueella seitsemän. Liikkuvassa nuorisotyössä ohjaajia on
tämän lisäksi kaksi.
Keski- ja Pohjois-Espoon
alueen johtava nuorisonohjaaja Anu Mäkinen sekä liikkuvasta nuorisotyöstä vastaavat nuorisonohjaajat Jukka
Kilpelä ja Anniina Vilkman
kertoivat tämän päivän nuorisotyöstä Keski-Espoossa.

Kirstin koulu, Kirstintie 11.
noin klo 14.00 alkaen eri ikäryhmille tiettyinä päivinä viikossa. Nuorimmat ikäryhmät
kokoontuvat ensin iltapäivällä. Perjantaisin ja lauantaisin
toiminta päättyy klo 22 ja on
tarkoitettu nuorille 17 ikävuoteen saakka. Mäkinen arvioi,
että viikonloppuisin kävijöitä
saattaa olla illan aikana jopa
satakunta.

Suvelan nuorisotila
Sentteri

Kirkkojärven
nuorisotila Kirkkis

Nuorisotila toimii Kirstin
koulun yhteydessä Kirstintiellä. Siellä on tarjolla monenlaista tekemistä. Liikuntamahdollisuudet ovat hyvät,
koska koulun liikuntasalissa
voi pelata sählyä ja muita
pallopelejä kerran viikossa.
Lisäksi tilalla on oma pienempi harrastesali. Nuoret
voivat opetella kokkaamaan
ja tutustua esimerkiksi muiden maiden ruokakulttuuriin
nuorisonohjaajien avustuksella. Nuorisotilan toimintaan
kuuluvat myös käden taitojen
kehittäminen. Nuoret voivat
askarella ja tehdä käsitöitä
kerhoissa ja nuorten iltojen
aikana. Nuoret järjestävät
toisilleen myös teemailtoja.
Nuorisotilassa huomioidaan
myös nuorten erityistarpeita
ja suunnitellaan toimintaa niiden pohjalta. Esimerkiksi tytöille järjestetään omia iltoja.
Sentterissä nuorella on
mahdollisuus kohdata turvallinen ja kuunteleva aikuinen sekä ikäisiään kavereita.
Nuorisotilassa on toimintaa
3 - 7 -luokkalaisille lapsille ja
nuorille. Nuorisotila on auki

Kirkkojärven päiväkoti ja
nuorisotila toimivat samassa
vuonna 2017 valmistuneessa edustavassa valkoisessa
rakennuksessa Kylätorintie
5:ssä. Nuorisotilaan mennään rakennuksen takaosasta. Sisäänkäynnin lähistöllä
on skeittiparkki. Nuorisotila
tarjoaa radan pohjoispuolella asuville lapsille ja nuorille
mielekästä tekemistä. Kirkkojärven nuorisotilan oma liikuntasali on nuorten käytössä
kaikissa aukioloissa ja esimerkiksi koripallon peluu onkin
suuressa suosiossa. Myös tällä
nuorisotilalla kokkailu on tärkeä osa toimintaa sekä lapsille
että nuorille. Opetusta ruoanlaittoon voi saada vaikka esimerkiksi alueen Marttayhdistyksen osaavilta jäseniltä.
Kirkkojärven nuorisotila on
turvallinen toimintaympäristö
ja siellä saa kohdata kuuntelevan aikuisen. Siellä voi esimerkiksi pelata konsolipelejä,
pingistä, lautapelejä ja biljardia. Nuokulla on käytössä
oma liikuntasali, keittiö ja askartelutila. Siellä järjestetään
kerhoja retkiä ja teemapäiviä.
Nuorisotilassa on ohjelmaa
ikäryhmittäin.
Kerho-opetusta on 3 - 6 -luokkalaisille
keskiviikkoisin ja torstaisin
14.00-16.15. Seitsemäsluokkalaisille on oma ilta keskiviikkoisin klo 17-21. Torstaisin ja
perjantaisin on toimintaa 17
ikävuoteen saakka klo 17-21.

Liikkuva nuorisotyö
Liikkuvaa
nuorisotyötä
tehdään Nuori Espoo -pakun kanssa alueilla, missä ei
ole nuorisotiloja. Paku on
ikään kuin liikkuva nuorisotila. Samalla ohjaajat ovat
kuuntelevia aikuisia nuorten
keskuudessa. Liikkuvalla nuorisotyöllä on vuokrattuna tallipaikka Espootie 8:ssa. Siellä
säilytetään pakua ja nuorisotyössä tarvittavaa välineistöä.
Liikkuvan nuorisotyön työntekijöillä on oma työtila säilytystilan yhteydessä.
Nuori Espoo -paku lastataan täällä harrastuksissa tarvittavan välineistön kuljettamiseksi eri kohteisiin. Toivomusten perusteella otetaan
mukaan liikunta- ja pelivälineistöä sekä musiikkia, koska
paku toimii myös diskona.
Paku-Disko toteutetaan niin,
että pakuun luodaan diskotunnelma musiikkeineen ja
valoineen. Diskossa vaihtuu
osanottajat tietyn välein, jotta kaikki halukkaat pääsevät
diskoilemaan. Pakun varusteisiin kuuluu myös sumopuvut
ja tasapainoskootterit. Nuorilla on omia toivomuksia välineistä kuten minigolfista ja
keilailusta, kun paku tilataan
johonkin kohteeseen. Pakulla
pyritään tavoittamaan 15 - 17
-vuotiaita nuoria. Pakun henkilökuntaan kuuluvat nuorisonohjaajat Jukka ja Anniina
kertoivat, että Pohjois-Espoon
kouluissa on varattu tilat nuorisotoimelle, jonne sitten mukana oleva välineistö sijoitetaan illan ajaksi. Eri alueiden
nuoret ovat osallistuneet toimintaan innostuneesti.

Nuorisotyöstä
Keski-Espoossa
Espoossa on kaikkiaan 18
nuorisotilaa ja nuorisonohjaajia seitsemisenkymmentä.
Espoon keskuksessa on kak-

si nuorisotilaa ja seitsemän
nuorisonohjaajaa. Nuorisonohjaajien mukaan Espoo on
panostanut nuorisotoimintaan. Hyvin perustellut uudet
hankkeet saavat resursseja.
Nuorisotiloissa on ohjaajien
mukaan yleensä rauhallista.
Nuoret suhtautuvat asiallisesti
sekä ohjaajiin että toisiin nuoriin. Tämä oli hyvä uutinen,
koska nuorten käyttämä väkivalta ja jengiytyminen on ollut otsikoissa viime viikkoina.
Nuorisonohjaajat tekevät
yhteistyötä
lähikirjastojen
sekä paikallisten yhdistysten
kuten seurakunnan ja Marttayhdistysten kanssa. Mainittakoon, että yhteistyöhön on
saatu mukaan Kauklahdessa
K-Market, jonka parkkihallissa nuorilla on ollut mahdollisuus skuuttailla (potkulautailu) yhteistyössä järjestetyssä
tapahtumassa.
Liikkuva nuorisotyö on
Espoossa kehittynyt hyvälle tasolle. Tästä osoituksena
syksyllä saatu Motörisoidun
nuorisotyön tunnustuspalkinto 2020. Palkinto on osoitettu
Nuori Espoo -pakun toiminnalle. Palkinto myönnetään
erityisen ansioituneesta ja innostavasta toiminnasta liikkuvan nuorisotyön saralla.
Koronaepidemia on tuonut haasteita nuorisotyölle
tänä vuonna, varsinkin keväällä, kun nuorisotilat olivat
suljettuna. Nuorisonohjaajat

ovat jalkautuneet nuorison
pariin kyselemään kuulumisia ja kuuntelemaan nuorten
ajatuksia elämästä. Jalkautuvassa nuorisotyössä pääkaupungin kaupungit tekevät
yhteistyötä. Lisäksi ohjaajat
toimivat aktiivisesti digitaalisissa ympäristöissä ja keväällä
perustettu verkossa toimiva
Nuori Espoo Discord -nuorisotila on vakiintunut osaksi
Espoon nuorisopalveluiden
toimintaa.
Nuorisonohjaajat tekevät
monipuolista ja haasteellista
työtä nuorten parissa. Ohjaajat saattavat joutua yllättäen
kohtaamaan vaikeita tilanteita, joissa vaaditaan tilannetajua ja sosiaalista osaamista.
Nuorisonohjaaja Jukka Kilpelä kertoi, että liikkuvassa
nuorisotyössä on tärkeätä
osata mennä nuorten joukkoon siten, että nuoret eivät
koe heitä tunkeilijoina omalla
reviirillään.

Lähteet:
Haastattelu 18.11.2020. Haastateltavana johtava nuorisonohjaaja Anu Mäkinen ja nuorisonohjaajat Jukka Kilpelä ja
Anniina Vilkman.
Mukana työharjoittelussa oleva Julia Valli.
www.espoo.fi;
Kirkkojärven nuorisotila ja Suvelan nuorisotila
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Kirkko keskellä kylää
HYVÄT E S POOLAISET
Adventin ja joulun ajasta on nyt tulossa
aivan erilainen, mitään tällaista emme
ole kokeneet.
Joudumme tinkimään tavallisista vapauksistamme, että kaikkein haavoittuvimmatkin meistä selviytyisivät.
Yhteisen edun huomioon ottaminen on
lähimmäisyyttä.
Joulua ei ole peruutettu, vaikka innostavat joulukirkot jäävät kokematta ja riemuisat joululaulut yhdessä laulamatta.

Laulaa voi pienemmälläkin porukalla ja
jouluevankeliumin voi lukea älypuhelimella. Seimenkin voi rakennella kotiin
ihan omalla mallilla.
Meillä on nyt valtavasti tekniikkaa, jolla
voimme olla yhteydessä toisiimme.
Me voimme myös kuunnella jouluradiota ja radioituja hartauksia. Striimattujen
tilaisuuksien kautta pääsemme kokemaan jotakin joulun syvimmästä sisällöstä.

Joulun ydin on täysin koronariippumaton: Jumala luopuu kirkkaudesta
ja syntyy hämärään talliin ihmisten
keskelle.
Hän tuo meille Jumalan armon ja lohdutuksen. Hän antaa meille ilon.
Antti Kujanpää
kirkkoherra
Espoon tuomiokirkkoseurakunta

SUOR AT L ÄHET YKSET ESPOON TUOMIOKIRKOSTA
6.12. klo 10 ............. itsenäisyyspäivän kaksikielinen jumalanpalvelus
Suoratoistoalusta: Facebook Espoon tuomiokirkko
8.12. klo 16.30 ..... Lasten kauneimmat joululaulut Tuomiokirkko
Suoratoistoalusta: Facebook Espoon tuomiokirkkosrk
13.12. klo 10 ........ Juhlamessu - ordinaatio Tuomiokirkossa
Suoratoistoalusta: Espoon tuomiokapitulin Youtube -kanava
24.12. klo 14 ........ Jouluaaton hartaus
Suoratoistoalusta: Facebook Espoon tuomiokirkko

Lähetykset on katsottavissa tallenteina 2 viikon ajan.

Satunnaiset muutokset mahdollisia

GLORIA IN EXELSIS DEO

VIIMEISIMMÄT TIEDOT – www.espoonseurakunnat.fi/joulu
Koronarajoitusten vuoksi tilaisuuksiin voi osallistua
ainoastaan verkon välityksellä. Tapahtumien yhteydessä kerrotaan suoratoistoalusta, jonka kautta tilaisuutta pääsee seuraamaan.
Itsenäisyyspäivän kaksikielinen jumalanpalvelus su 6.12. klo 10 Espoon tuomiokirkko. Toimittajina Marja Malvaranta ja Johan Kanckos, urkuri Eeva-Liisa
Malmgren, kanttori Tuula Stöckell. Seppelten lasku sankarihaudoilla, lähtö
kirkon edestä klo 11.30. Jumalanpalvelus suoratoistetaan Espoon tuomiokirkon
Facebook sivun kautta.
Lasten kauneimmat joululaulut ti 8.12. klo 16.30 Espoon tuomiokirkko. Make
Perttilä, Kukka Lehto, Anna Lahtinen, Taija Karppinen ja Heli Vapaakallio. Tilaisuus suoratoistetaan Espoon tuomiokirkkoseurakunnan Facebook sivun kautta.
3. adventtisunnuntain juhlamessu su 13.12. klo 10 Espoon tuomiokirkko.
Espoon piispa Kaisamari Hintikka vihkii virkaan uudet papit ja diakonit. Avustajina joukko hiippakuntamme pappeja ja diakoneja. Messu suoratoistetaan
Espoon tuomiokapitulin Youtube-kanavan kautta.
Kauneimmat joululaulut kotisohvalta ti 22.12. klo 19. Tilaisuus suoratoistetaan Espoon tuomiokirkkoseurakunnan Facebook sivun kautta.
Jouluaaton hartaus to 24.12. klo 14 Espoon tuomiokirkko. Pappi Alarik Corander, kanttori Markus Malmgren. Hartaus suoratoistetaan Espoon tuomiokirkon Facebooksivun kautta.

Ajantasaisimmat tiedot
verkkosivuillamme

Seuraa somessa
ja verkossa!

Verkkosivuiltamme
löytyvät
ajantasaisimmat tiedot toteutettavista verkkotapahtumista
ja suoratoistoista: www.espoonseurakunnat.fi/

www.espoonseurakunnat.fi
facebook.com/EspoonTuomiokirkkoseurakunta/
facebook.com/Espoontuomiokirkko/
IG:@espoontuomiokirkkoseurakunta
Twitter:@EspooEtSrk

espoontuomiokirkkoseurakunta.fi

www.lujakallio.fi

Tukea ja apua

Tervetuloa joulupolulle
Espoon
tuomiokirkonmäelle!
Joulupolulla voivat viivähtää
joulukertomuksen tapahtumien
äärellä niin lapset kuin aikuisetkin. Joulupolku on kierrettävissä
omatoimisesti 5.12.2020-6.1.2021
välisenä aikana. Tarkemmat tiedot Ks. www.espoonseurakunnat.fi/joulu.

Parisuhdeporinoita nuorille aikuisille -verkkotapahtuma
Keskustelua, vertaistukea ja
pohdintaa aiheesta ”Yhteinen
aika–oma aika” ke 9.12. klo 18–
19. Pyydä linkki verkkotapahtumaan: outi.wenell@evl.fi. Tied.
040 5474 146.

Tilaa lapsiperheiden
kirkonkirje
Saat kirjeen muutaman kerran
vuodessa antamaasi sähköpostiosoitteeseen. Tilausosoite:
lapsetjaperheet.espoontuomiokirkkoseurakunta@evl.fi.

espoonseurakunnat.fi

Kaipaatko tukea elämäntilanteessasi? Älä jää yksin. Voit ottaa
yhteyttä seurakunnan työntekijöihin, kun tunnet tarvitsevasi
kahdenkeskistä, luottamuksellista keskustelua ja muuta tukea. Sinun henkilökohtaisissa asioissasi
kirkon työntekijöitä sitoo ehdoton vaitiolovelvollisuus.
Diakonian sähköinen ajanvaraus verkossa osoitteessa: https://
www.espoonseurakunnat.fi/
apua-ja-tukea.
TukiChatti on avoinna arkisin klo
15-18 ja se tarjoaa anonyymia
keskusteluapua, henkistä ja hengellistä tukea sekä tietoa Espoon
seurakuntien palveluista poikkeustilanteessa. Kuuntelijoina
ja keskustelijoina seurakuntien
työntekijät.
Keskusteluapua
parisuhteen,
eron, perheen ja kasvatuksen
kysymyksissä. Ota yhteys perhetyönohjaajiin: outi.wenell@evl.fi,
040 5474 146 tai kirsi.kanerva@
evl.fi, 050 5110 165. Puhelut arkisin klo 9–19.
Papin puhelin joka päivä klo
9–21, p. 09 8050 3501.

facebook

Instagram ja Twitter
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Savikujan ja Kiltapuiston asemakaavamuutoksista Keski-Espoossa
Savikuja 620104
https://www.espoo.fi/fi-FI/Asuminen_ja_ymparisto/Kaavoitus/Asemakaava/Asemakaavoituskohteet/VanhaEspoo/Savikuja_620104
Teksti: Seppo Holste
Kuvat: Peter Vihra

Asemakaavoituksen
kulku
Kaavoituksen päävaiheet
ovat Aloitus-OAS (osallistumis- ja arviointisuunnitelma)
-Ehdotus- Hyväksyminen-Voimaantulo.
Aloitteen asemakaavan tai
-muutoksen laatimiseksi voi
tehdä joko maanomistaja tai
kaupunki.
Kaavamuutosta
ryhdytään laatimaan, jos kaupunki pitää sitä tarkoituksenmukaisena. Kaavan laadinta
on monivaiheinen prosessi,
johon kuntalaiset voivat osallistua kertomalla kantansa
suun-nitelmista.
Ajankohdista, jolloin on mahdollista
vaikuttaa ja osallistua tiedotetaan kaavakuulutuksilla ja
kaava-aineistoon voi tutustua
kaupungin verkkosivuilla, teknisen toimen asiakas-palvelussa tai asiointipisteissä. Merkittävissä hankkeissa voidaan
järjestää kaikille avoin tiedotus- ja keskustelutilaisuus.
Valmisteluvaiheessa kaavoitusprosessin alussa laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS). Siinä
kerrotaan:
-mihin kaavoitetaan sekä
kaavoituksen lähtökohdat
ja tavoitteet
-mitä ja miten suunnitellaan
-miten kaavan vaikutukset
arvioidaan ja miten vuorovaikutus järjestetään
-miten kaavan valmistelu
ja päätöksenteko etenevät
sekä kaavan valmistelijat
Tässä vaiheessa on mahdollisuus osallistua valmisteluun
kertomalla suunnitelmasta

Savikuja 2
mielipide kirjallisena. Tämän
OAS-vaiheen jälkeen kaupunkisuunnittelukeskus
siirtyy
laatimaan kaavaehdotusta,
jonka nähtävillä ollessa siitä
on mahdollista jättää kirjallinen muistutus.
Savikujan kaavamuutos on
tässä prosessin vaiheessa.
Asemakaavan muutoksen
tavoitteena on huonokuntoisten rivitalojen korvaaminen uusilla asuinkerros- ja
pientaloilla, sekä ympäristöön
sopiva
täydennysrakentaminen, jolla Espoon keskuksen läheisyydessä sijaitsevaa
asuinaluetta tiivistetään. Kalliin ja vaikean peruskorjauksen sijaan tehostetaan tontin
käyttöä sekoittuneella ja ympäristöön sopivalla kerrostalo- ja pientalorakentamisella.
Suunnitelmissa huomioidaan
myös Espoonväylän varren
mahdollinen täydennysrakentaminen sekä Espoonväylän
kehittäminen.
Asemakaavan
muutoksen tavoitteena on lisätä asuntovarantoa hyvän
saavutettavuuden alueella
valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja MAL-

toteutusohjelman mukaisesti.
Alueella vireillä olevassa yleiskaavassa tavoitellaan Espoon
keskuksen alueelle 10 000
uutta asukasta vuoteen 2050
mennessä. Espoon kaupungin
asunto-ohjelman mukaisesti
Espoo pyrkii edistämään monipuolista ja kohtuuhintaista
asuntotarjontaa koko Espoon
alueella. Tavoitteen saavuttamiseksi Espoon Asuntojen
tulee aloittaa vähintään 400
valtion tukeman vuokra-asunnon rakentaminen vuosittain.
Tavoitteen pohjalta Espoon
Asunnot edistää täydennysrakentamista omistamillaan
tonteilla.
Suunnittelualue sijaitsee
Muuralassa Espoonväylän läheisyydessä, osoitteessa Savikuja 2. Se on kaavan mukaisesti toteutettu rivitaloalue,
jolla on seitsemän rivitaloa ja
kaksi paritaloa. Alueen rakennukset ovat yksi ja kaksi kerroksisia ja ne on rakennettu
vuonna 1985. Korttelin 47500
omistaa Espoon Asunnot Oy.
Alueen eteläpuolella kulkee
Espoonjoki, joka on sekä viheryhteys että maakunnalli-

sesti merkittävä kulttuuriympäristö. Alue rajautuu pohjoisesta ja idästä Espoonväylän
suojaviheralueeseen, lännestä
Ison maantien katualueeseen
ja etelästä Savikujan katualueeseen.
Alueella on voimassa Mikkelä I asemakaava vuodelta
1982. Kortteli 47500 on siinä
osoitettu rivitalojen ja muiden
kytkettyjen asuinrakennusten
korttelialueeksi (AR1). Korttelin yhdessä rakennuksessa saa
olla enintään neljä asuntoa ja
jokaisella asunnolla tulee olla
yksityinen piha.
Nyt
suunnittelualueesta
on laadittu kolme erilaista
maankäyttöluonnosta.
Niiden perusajatus on, että
tehokkaammat ja korkeammat rakennukset sijoittuvat
lähemmäksi Espoonväylää ja
matalammat kaksikerroksiset
rivitalot sijoittuvat nykyisten
rivitaloalueiden suuntaan. Rivitaloja on tarkoitus sijoittaa
Ison Maantien ja/tai Savikujan
varteen, jolloin rakennusten
väliin muodostuu yhtenäinen
ja viihtyisä piha-alue. Kaikissa maankäyttöluonnoksissa
rakennusmassoja on porrastettu maastonmuotojen mukaan viereisten pientalojen
suuntaan.
Ensimmäisessä vaihtoehdossa pysäköinti on sijoitettu
Savikujan varrelle ja kadun
puoleiset pysäköintipaikat on
sijoitettu autokatoksiin, joilla
rajataan katutilaa. Kerrostalot ovat pistetaloja, joiden
korkeus vaihtelee neljän ja viiden kerroksen välillä. Rivitalot
ovat kolmena rakennusmassana Ison maantien varressa
kadun suuntaisesti. Toisessa

vaihtoehdossa pysäköinti on
myös sijoitettu Savikujan varrelle ja kadun puoleiset pysäköintipaikat on sijoitettu
autokatoksiin. Kerrostalo on
Espoonväylän
suuntaisena
lamellitalona, joka porrastuu
kolmen ja viiden kerroksen
välillä. Rivitalot ovat neljänä rakennusmassana Ison
maantien varressa rinteen
suuntaisesti.
Kolmannessa
vaihtoehdossa pysäköinti on
Espoonväylän ja kerrostalojen
välissä. Kerrostalot ovat neljä
tai viisi kerroksisia pistetaloja.
Rivitalot ovat neljänä rakennusmassana Ison maantien
suuntaisesti. Vaihtoehdossa
on sijoitettu rivitalorakentamista myös Savikujan varteen.
Maankäyttösuunnitelmista
kahta ensimmäistä pidettiin
parhaimpina vaihtoehtoina ja
toiveena oli, että alue säilyy
pintalomaisena.
Savikujan kohde on toinen
keskusta-alueella
olevista
Espoon Asuntojen kohteista, joilla on samankaltaisia
tavoitteita ja toteutustapa.
Sekä Savikujalla että Suvelan Onni- hankkeessa koko
rakennuskanta puretaan ja
korvataan tehokkaammalla
täydennys- tai uudisrakentamisella. On odotettavissa,
että tällainen muutos jatkuu
Virastokeskuksen alueella tällä vuosikymmenellä.
Lautakunnan
puoltama
kaavaehdotus
lähetetään
kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Kaavan hyväksymisestä päättää kaupunginhallitus
(MRL 52§). Hyväksymispäätöksestä on mahdollista valittaa
Helsingin hallinto-oikeuteen.

Kiltapuisto 610205 Espoon keskus
https://www.espoo.fi/fi-FI/Asuminen_ja_ymparisto/Kaavoitus/Asemakaava/Asemakaavoituskohteet/VanhaEspoo/Kiltapuisto_610205/Kaavaehdotus

Barrås
Vireillä on Kiltapuisto 610205 asemakaavan muutos Espoon
keskuksessa Kiltaraitin ja Samarian terveysaseman välisellä
puistoalueella osoitteessa Kiltaraitti 3. Kaavaehdotus on nähtävillä 23.11. - 22.12.2020 ja siitä on mahdollista jättää muistutus.
Asemakaavamuutoksen tavoitteena on osoittaa puistossa

oleva asemakaavalla suojeltu rakennus Barrås pysyvästi
asumiskäyttöön ja mahdollistaa kaavamuutosalueella, olemassa olevassa rakennuksessa
pienimuotoista työ- ja toimistotilaa. Voimassa olevassa
asemakaavassa on merkintä: ”Rakennukseen saadaan
sijoittaa asuntojen yhteisiä
varasto-, kerho-, sauna- ym.
tiloja,” mutta se ei mahdollista virallisesti rakennuksen
asumiskäyttöä. Barrås on ollut vuosikymmeniä pääasiassa
Samarian työsuhdeasuntoina.
Ajoyhteys asuinrakennukselle
mahdollistetaan nykytilanteen mukaisesti Kiltaraitilta.
Asemakaavatyössä otetaan

huomioon alueen läpäisevä
liito-oravien kulkuyhteys sekä
tarkastellaan alueen ulkoilureittejä erityisesti Kitaraitin
ja Kiltakallionrinteen välillä.
Alueelle laaditaan luontoselvitys, josta saadaan tietoa
muista mahdollisista luontoarvoista. Suunnittelualue
erottuu
keskusta-alueella
jyrkistä korkeuseroista eritysesti Samarian puolella ja
Siltakadulle ero on noin 20
metriä. Valmisteluaineistossa
on Luontotieto Keiron Oyn
vuonna 2020 laatima liitooravaselvitys sekä luontolausunto.
Rakennus on kaupunginmuseon tutkimuksissa todet-

tu valmistuneen oletettavasti
heti vuoden 1906 jälkeen ja
se on siten perustellusti kulttuurihistoriallisesti ja rakennustaiteellisesti merkittävä,
säilynyt osa alueen historiaa.
Asemakaavamuutoksen hyväksyy kaupunkisuunnittelulautakunta.
Kiinteistötoimen omistajayksiköt ovat yhteistyössä
kaavoittajan kanssa käynnistäneet selvitystyön, jossa tarkastellaan suojeltuja rakennuksia koko Espoon alueella.
Tarkoituksena on varmistaa
näiden rakennusten pysyvä
käyttötarkoitus hanke kerrallaan
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Piispa tarkasti
tuomiokirkkoseurakunnan

Teksti: Jaana Leppäkorpi
Espoon hippakunnan uusi
piispa Kaisamari Hintikka suoritti tänä syksynä ensimmäisen piispantarkastuksensa ja
se kohdistui Espoon tuomiokirkkoseurakuntaan; meidän
asuinalueemme
seurakuntaan. Piispantarkastuksilla on
pitkä perinne kirkon historiassa. Sen tavoitteena on tukea
seurakuntaa ja auttaa sitä kehittymään tehtävissään.
Piispantarkastuksen
virallinen osuus eli hallinnon
ja talouden tarkistaminen
hoidettiin ensimmäisenä jo
alkusyksystä.
Käytännössä
se tarkoitti kirkonkirjojen
ja erilaisten asiakirjojen toimittamista tarkistettavaksi.
Marraskuussa taas oli vuorovaikutteisempi osuus, jolloin
piispa työskenteli ja keskusteli
seurakunnan henkilöstön ja
luottamushenkilöiden kanssa. Viikon aikana järjestettiin
myös webinaari, missä piispa
ja Espoon kaupunginjohtaja
pohtivat Espoon ja maailman

tulevaisuutta. Tarkastus toteutettiin koronan varjossa,
mikä vaikutti tapaamisten
määrään ja luonteeseen.
Tarkastuksen aikana piispa
ryhmänsä kansa haastoi sekä
seurakunnan henkilöstöä ja
luottamushenkilöitä tarkastelemaan seurakunnan tilaa ja
miettimään, missä toivomme
seurakunnan olevan kymmenen vuoden päästä. Luottamushenkilöille jaettiin työntekijöiden huolia ja toivoa
ylläpitäviä tekijöitä. Luottamushenkilöiden tapaamisessa
piispa totesi, että emme elä
vain muutoksen aikaa, vaan
enemmänkin
aikakauden
muutosta ja sillä on vaikutuksia seurakunnan ja kirkon
toimintaan. Kansankirkon ja
yhteiskulttuurin aika on ohi.
Kirkon lähetystehtäväkin tulee olemaan taas uudella tavalla ajankohtainen.
Piispantarkastus
päättyi
tuomikirkossa pidettyyn juhlamessuun, missä piispa kertoi havainnoistaan, joita oli

seurakunnastamme tehnyt.
Hän kertoi, että seurakunnassamme johtaminen ja
työilmapiiri ovat hyvällä tasolla. Seurakunta on panostanut paljon rippikouluihin
ja lapsityöhön. Yhteistyössä
henkilöstön kanssa piispa oli
hahmotellut diakonia- ja nuorisotyölle vahvempaa punaista lankaa. Piispa myös kiitti
seurakunnan satoja vapaaehtoisia heidän tekemästään
pyyteettömästä työstä.
Tuomiokirkon seurakunnan luottamushenkilöt eli
seurakuntaneuvosto
valmistautui osaltaan piispantarkastukseen
laatimalla
lausuntonsa seurakunnan tilasta, haasteista ja vahvuuksista. Tämä valmistelu antoi
luottamushenkilöille hyvät
lähtökohdat sille, että seurakunnassa on tapahtumassa
suuria muutoksia, kun nykyinen kirkkoherra jää eläkkeelle ja käynnistyy myös uuden
strategian valmistelu. Piispa
toimittaa myöhemmin vielä
tarkastuskertomuksensa seurakunnalle.
Piispa totesi tarkastuksen
yhteydessä, että kirkko on
murroksessa. Hän myös kertoi seurakuntamme työntekijöiden luottavan siihen, että
tulevaisuudessakin seurakuntamme on Jumalan käsissä ja
Jumala ihmisten elämässä.
Tähän työhön seurakunta
kutsuu myös uusia ihmisiä
mukaan. Seurakunnan ovet
ovat avoinna tulla.

Espoon Kirkkojärven oppilaat
malleina kuvisopen maalauksissa
Teksti ja kuva:
Sampo Aunola

Espoolainen kuvataideopettaja Joanna Puro-Aunola tutkii
teoksissaan muun muassa suomalaisuutta. “Oma kuvantekeminen toimii itselleni niin henkireikänä arjen keskellä kuin ope-

tusideoinnin lähteenäkin.”
Kirkkojärven koulun kuvataiteen opettaja Joanna PuroAunola sai koulutuksensa Taideteollisessa korkeakoulussa
(nykyinen Aalto yliopisto) Taiteenkasvatuksen laitoksella
kuvataiteenopetuksen linjalla
90-luvun alkupuolella. Tänä
syksynä Puro-Aunola järjesti
50-vuotisjuhlanaan yksityisnäyttelyn taidegalleria Albert
IX:ssä. Esillä oli akryylimaalauksia eri teemoista edellisen,
vuonna 2016 pidetyn Espoon
Kulttuurikeskuksen näyttelyn
jälkeiseltä ajalta. Lisäksi ripustettuina oli akvarelleja tältä
vuodelta, lähinnä kevään
pandemia-aallosta
alkaen
maalattuja teoksia luonnosta
ja pilvistä.

KAUKLAHTI

ASIAKKAANA KÄYTÖSSÄSI

Talovisio

sähköiseen asukasviestintään
ASIAKKAANA KÄYTÖSSÄSI
ennakoivaan kiinteistönpitoon

Talovisio

ennakoivaan kiinteistönpitoonARVOSI sähköiseen
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040 189 9868, riihimaki@isarvo.fi
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Joanna Puro-Aunola työskentelee Kirkkojärven koulussa
monikulttuurisessa
ympäristössä. Oppilaina on
useista eri kansallisuuksista
peräisin olevia nuoria kantasuomalaisten ohella. Yhteistyö ja ystävyys toimivat
kouluyhteisössä mutkattomasti eri kulttuuripiireistä tulevien ihmisten keskuudessa.
“Amal-maalaus lähti liikkeelle keväällä 2019, kun sain
yllättäen avustajakseni entisen oppilaani. Iloitsin valtavasti jälleennäkemisestä ja
jumituin ihailemaan Amalin
kauniita piirteitä. Kokemus
sysäsi liikkeelle uuden teeman: “Maahanmuuttajana
Suomessa”. Tästä sarjasta
näyttelyssä oli esillä kaksi teosta”, Puro-Aunola kertoo.
Katsoja voi pohtia, tallettaako Amal kokemiaan kohtaamisia Sisu-askiin vai kenties
poimii sieltä voimaa elämän
haasteisiin, erityisesti mitä
tulee ulkonäöltään erilaisen
ihmisen sopeutumiseen suomalaiseen yhteiskuntaan.
Ystävyys-teos kuvaa kolmea maahanmuuttajataustaista oppilasta: Mubdia,
Sandraa ja edellä mainittua
Amalia.
“Kokevatko nuoret tytöt
oikeasti olevansa osa suomalaisuutta? Tätä pohdiskellen
maalasin aidanreunalta hyppääville tytöille vaatetuksiksi
modernisoidut kansallispuvut
Marimekon kuoseissa.”
Puro-Aunola haluaa työssään vahvistaa erityisesti maa-

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.

hanmuuttajataustaisten oppilaiden itsetuntoa toivoen,
että he kokevat itsensä yhteiskunnassamme arvokkaiksi. Nuoret tuntisivat itsensä
täysin suomalaisiksi, olisivat
aidosti osa suomalaisuutta
ja pääsisivät vaikuttamaan
maamme kehitykseen.
“Mielestäni olisi yhteiskuntamme etu, että meillä
olisi kaikenlaisista taustoista peräisin olevia ihmisiä eri
tehtävissä, niin poliiseissa,
opettajissa, lääkäreissä kuin
poliitikoissakin”, Puro-Aunola
sanoo. Puro-Aunola innostuu
jatkuvasti ilmiöistä ja eri kuvantekemisen tekniikoista.
Hänellä ei ole liiemmälti aikaa paneutua perusteellisesti jokaiseen uuteen teemaan,
sillä hän ei ole täysipäiväinen
ammattitaiteilija.
“Olen onnekas ja kiitollinen, että olen saanut lahjaksi intohimon, jota voin
toteuttaa käsi kädessä työni
ohessa. Ja tietysti unelmieni
työn, jossa voin jakaa taiteen
ilosanomaa ja vahvistaa kaikkien oppilaitteni minäkuvaa
kuvantekemisen kautta.”
Harrastus, jos sitä voi PuroAunolan kohdalla siksi enää
kutsua, antaa myös tuoreita
ideoita opetustyöhön. “Kun
koulutyöni joskus tulevaisuudessa loppuu ja vapaa-aikani
ehkä lisääntyy, jatkan kuvien
tekemistä ja tutkimista mahdollisesti vieläkin suuremmalla intensiteetillä kuin tähän
asti.”
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Ikäihmiset ovat
yhteiskunnassa
merkittävä voimavara

Seniorit jäsentapaamisessaan valtuustotalolla
Teksti: Tuula Nordström
Kuva: Teuvo Siivonen
Keski-Espoon seniorit haluavat
muistuttaa ikäihmisten merkityksestä yhteiskunnallisena voimavarana.
Ikäihmiset eivät suinkaan ole yhteiskunnalle vain taakka tai rasite niin
kuin julkisuudessa usein sanotaan.
Moni yli 65-vuotias jatkaa edelleen työelämässä ja jo eläkkeelle siirtyneistä useat tekevät keikkatyötä
esimerkiksi sairaanhoitajina tai kaupan kassalla. Moni ikäihminen toimii
omaishoitajana omalle puolisolleen
tai muulle sukulaiselleen, mikä säästää merkittävästi kuntien kustannuksia.
Seniori Helena Sipola toteaa, että
eläkeläisten merkitystä kuluttajina ei
myöskään saa väheksyä. Seniorit ovat
kulttuurin kuluttajia, aktiivisia liikuntapalveluiden ja hyvinvointikeskusten
asiakkaita, valmismatkojen ja risteilyjen kuninkaita sekä kotipalveluiden,
etenkin siivouksen ostajia.

Isovanhemmat ovat monella tapaa
lastensa ja lastenlastensa tukena ja
apuna. He viettävät aikaa lastenlastensa kanssa siirtäen perinnettä, opettaen heitä esimerkiksi tunnistamaan
kasveja tai lintuja, kalastamaan tai
leipomaan. Isovanhemmat myös hakevat lapsia päiväkodista vanhempien
työkiireiden tai matkojen aikana sekä
hoitavat heitä heidän sairastuessaan
ja muutoinkin.
Ikäihmiset ovat aivan nuoren ohella
aktiivisin ryhmä vapaaehtoistoiminnassa, jonka kokonaisarvoksi Suomessa vuonna 2018 on laskettu kolme miljardia euroa. Keski- Espoon senioreiden puheenjohtaja Tuula Nordström
toteaa, että myös järjestötyö etenkin
paikallistasolla on vapaaehtoisten
varassa. Juuri minkään yhdistyksen
toiminta ei olisi mahdollista ilman
aktiivijäsenten tekemää palkatonta
vapaaehtoistyötä.

Espoon keskuksen
historiaa taiteen muodossa
Teksti ja kuva: Pirkko Sillanpää
Keski-Espoo -seuran perustajajäseniin kuuluva Sirkka-Liisa Suvanto on
maalannut kuluvana vuonna akvarellin, johon hän on ottanut aiheita
Espoon keskuksen historiasta sadan
vuoden ajalta. Sirkka-Liisa kuuluu
1998 perustettuun kauklahtelaiseen
taideyhdistykseen Kuninkaantien Taiteilijat ry-Kungsvägens Konstnärer rf.
Hänen töitään on ollut esillä yhdistyksen järjestämissä näyttelyissä.
Akvarellin keskiosassa seisovat viisi
ihmistä ovat venäläisten vuosina 19141917 linnoitustöihin Suomeen tuomia kiinalaisia. He tekivät metsätöitä
Pohjois-Espoossa ja heitä oli sijoitettu
myös Espoon keskukseen. Heidän alkeelliset asumuksensa sijaitsivat vastapäätä vanhaa rautatieasemaa. Majan
vieressä oikealla häämöttää Espoontori ja vasemmalla on rakenteilla oleva Kaupungintalo.
Akvarellin keskelle Sirkka-Liisa on
maalannut Espoon keskuksessa si-

jainneen Säästöpankin (Sparbank)
rakennuksen. Sen edessä vasemmassa alareunassa on Espoon keskukseen
liittyviä taideteoksia. Mustat hahmot
muistuttavat Kirkonkympin vieressä
olevasta Tilla Kekin veistoksesta ”Aikojen saatto” ja sen vieressä on kuvattu katkelmana Miina Äkkijyrkän
lehmäveistos, joka oli esillä Espoon
keskuksessa 2016. Taideteosten vieressä oikealla on entisen Kirstin kantatilan työntekijöitä kaivolla ja heidän
läheisyydessään on pala kuivunutta
Kirkkojärveä.
Naamio oikealla alakulmassa muistuttaa Kauppakeskus Entressessä äskettäin avatusta Helinä Rautavaaran
museosta. Sen oikealla puolella oleva
naishahmo köysineen liittyy Keski-Espoo -seuran 1990 perustamaan Suvelan Sirkukseen. Sirkus sai suuren suosion ja itsenäistyi omaksi yhdistykseksi
1993. Myöhemmin Suvelan sirkuskoulu liitettiin osaksi Espoon esittävän taiteen koulua (ESKO).
Jatkuu sivulla 12.

Keski-Espoon senioreille paikka
senioripiirin hallitukseen
Teksti: Tuulikki Petäjäniemi
Uudenmaan kansallisen senioripiirin syyskokous pidettiin Pusulassa torstaina 29.10.2020 maskeja käyttäen ja
turvavälejä noudattaen. Piiriin kuuluu
20 senioriyhdistystä eri puolilta Uuttamaata. Henkilöjäsenten lukumäärä
on yli 4400.
Kokouksessa valittiin ensi vuodeksi piirihallituksen puheenjohtaja
ja kymmenen jäsentä. Hallituksessa
jatkaa Keski-Espoon senioreiden puheenjohtaja Tuula Nordström, joka on
toiminut myös piirin sihteerinä.
Nordström painottaa senioritoiminnassa yhdistysten välisen yhteistyön
lisäämistä ja vapaa-ajan harrastusten
monipuolistamista sekä toivoo ikäihmisten arvostuksen nousevan.

Piirin puheenjohtajana jatkaa Päiviö Salo Espoon Olarista. Hän muistuttaa, että seniorit ovat suuri ja monipuolinen voimavara yhteiskunnassa.
Piiri kuuluu yhdistysjäsenenä Kansalliseen senioriliittoon, jonka puitteissa
toimivan Rohkeasti seniori –hankkeen
Salo haluaa nostaa esiin. Hanke kannustaa eläkkeelle siirtyviä aktiiviseen
kansalaisuuteen ja senioritoimintaan
osallistumiseen.
Piirin toimintasuunnitelman painopisteinä ovat senioreiden näkyvyyden
ja yhteiskunnallisen roolin parantaminen, jäsenistön vapaa-ajan toiminnan
kehittäminen ja jäsenistön digivalmiuksien parantaminen. Korona-pandemian aikana tietotekniikkataidot
ovat tulleet ikäihmisillekin entistä tärkeämmiksi, sanoo Tuula Nordström.

Lukijan mielipide

Hiljaiseloa Koronan keskellä
Vuoden 2019 loka-, marraskuuta oli jatkunut jo yli vuodenvaihteen 2020,
eikä loppua ollut näkyvissä, vetiset pilvet roikkuivat matalalla ja antoivat parastaan. Ulos ei tehnyt mieli ja Kiinasta oli kuulunut kummia jo jonkin aikaa
mutta Kiinahan on kaukana, joten paikallinen tapaus. Kotona oli mukava
puuhailla, kuivassa ja lämpimässä. Olen jo 20 vuoden ajan digitoinut skannerilla
vanhoja valokuvia, negatiiveja ja asiakirjoja, osan siitä ajasta olen tosin käyttänyt laitteitten ja ohjelmistojen parantuessa varsinkin negatiivien uudelleen
digitointiin verkkaisella tahdilla.
Vuonna 2015 sain haltuuni valtaisan määrän valokuvia, negatiiveja, dioja ja
lisää asiakirjoja saatesanoilla, että minun tulisi saattaa ne muotoon, jossa ne olisivat jaettavissa suvun ”nuorisolle”, mieluiten ennemmin, kuin liian myöhään.
Aika on sellainen hyödyke, että se vain kuluu, vaikka peukaloita pyörittäessä
ja hyvät aikeet eivät valmista pientäkään projektia. Tiesin jo vanhastaan, että
skannerilla digitointi ei valmista tätä projektia, vaikka markkinoille oli tullut
tehokas ja tarkka läpisyöttöskanneri asiakirjoille ja valokuville. Hidasteeksi
muodostuvat kymmenet tuhannet negatiivit ja diat. Olin jo vuosia seurannut
yhdysvaltalaista valokuvaajaa, joka digitoi valokuvia, asiakirjoja ja negatiiveja
digikameroilla. Peter Krogh on kehittänyt joustavat menetelmät ja tehokkaat
työnkulut suurten määrien digitointiin, mutta hänen sanansa laitteiston kalleudesta oli pitänyt minut ainoastaan kaukaa seuraajana, sillä ”hyvän digitointiaseman hinta on hyvän henkilöauton hinta”. Hän tosin mainitsi auton
merkinkin mutta se on sivuseikka.
Kaikille on käynyt viimeisten vuosien aikana selväksi, että Internet on vaihtoehtoisen totuuden tyyssija ja huoleton seikkailu sen syövereissä saattaa tietää
hukkaan heitettyä aikaa. Onneksi sieltä löytyy myös toisenlaisia vaihtoehtoja,
aikani etsittyäni aloin löytää toisia samalla lailla halukkaita kustannusten karsintaan mutta ei välttämättä lopputuloksesta tinkivään ”yhteisöön”, joka oli
hajallaan eri foorumeilla mutta kaikilla oli tarve saada kuvallinen materiaali
digitaaliseen muotoon. Tälle kaikelle vaihtoehtoiselle digitoinnissa tarvittavien
lisälaitteitten hankinnalle oli yksi yhteinen sijainti, Aasia ja tarkemmin Kiina
ympärysvaltioineen ja siihen suuntaan lähetetyt sähköpostit, kuten Taiwaniin
lähettämäni tiedustelu tarvitsemastani valonlähteestä filmipidikkeineen, saivat vastaukseksi pahoittelun mahdottomuudesta toimittaa mitään vallitsevan
epidemian / pandemian aikana.
Vaihtoehtona tälle aiemmalle vaihtoehdolle hankin pari kappaletta LEDvalopöytää, sillä nimikkeellä ne myytiin, vaikka ovat muutaman kämmenen
kokoisia 6 mm paksuja vakioituja valonlähteitä. Tämän lisäksi vielä tukevahkon
Reprojalustan, ulkoisen virtalähteen kameralle ja data yhteyden kamerasta tietokoneelle. Kamera ja makro-objektiivi olivat jo olemassa. Tällä kokoonpanolla
olen digitoinut yli 9000 diaa kolmen kevät kuukauden aikana. Työ keskeytyi
kesän ajaksi työhuoneen etelän puoleisen sijainnin, siis liiallisen lämmön ja
hajavalon vuoksi.
Lokakuun puolessa välissä sain sähköpostin Taiwanista, jossa tiedusteltiin
projektini etenemistä ja kerrottiin, että heillä on taas mahdollisuus toimittaa
”haluamani vakioitu ja korkealuokkainen valonlähde filmipidikkeineen 135
ja 120 filmeille ja kehystetyille dioille”. Paketti saapui kolme viikkoa tiedustelusta ja oli pari päivää ”karanteenissa” ennen avaamista. Paketin sisältö on
siitä lähtien palvellut mainiosti. Täytyy myöntää, että korvikkeeksi hankitut
LED-valopöydät ovat kuin pilvinen päivä, jolloin piika eksyi polulta ja hukkasi
maitokannut navetalta tullessaan, kun niitä vertaa tähän uuteen valonlähteeseen. Projekti jatkuu ja toiveissa on sen valmistuminen ”mieluiten ennemmin,
kuin liian myöhään”.
”Harrastelija Keski Espoossa”
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Olet
oikeilla
raiteilla.

Löydä Espoon
uudistuva sydän.
#uusiespoonkeskus
espoo.fi/espoonkeskus

Junamatka kotiin tai töihin Espoon keskukseen
taittuu entistä sujuvammin, kun kaupunkirata
valmistuu 2020-luvun loppupuolella. Kaupunkirata
tarkoittaa Leppävaaran ja Kaukalahden välille
rakennettavaa kahta lisäraidetta, jotka erottavat
lähi- ja kaukoliikenteen toisistaan. Radan
rakentaminen alkaa jo parin vuoden päästä.

Viiti tuo kansainvälisyyttä
sisustamiseen
Teksti ja kuva: Pirkko Sillanpää

ESPOON KESKUS

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




Milla Airamo avasi lokakuussa sisustusliikkeen Espoontorilla. Milla
on koulutukseltaan käsityönopettaja
ja hän on työskennellyt opettajana
Espoossa ja Kirkkonummella. Milla
kertoi, että oman sisustusliikkeen
perustaminen oli muhinut mielessä
jo pitkään. Hän oli vieraillut sisustusalan messuilla monissa maissa ja tutustunut eri maiden sisustusliikkeisiin.
Sisustusalan tuntemusta oli ajan myötä kertynyt ja Milla päätti avata kansainvälisen sisustusliikkeen Espoontorille. Liikkeen valikoimaan kuuluu
sisustustavaraa Ruotsista ja Tanskasta
sekä Ranskasta. Myyntivalikoimasta
löytyy esimerkiksi ranskalaisen Tolixin tuoleja ja tanskalaisen vaatemerkin Part two:n tuotteita kuten naisten
puseroita ja villahuiveja. Myynnissä
on myös kotimaisia tuotteita, joista
esimerkkinä kasvomaskeja ja kirkkonummelaisen yrityksen Kutomo Knitsin käsinneulottuja KUTOMO-myssyjä.
Liikkeen tuotteista löytyy varmasti sisustuselementtejä vaativaankin makuun. Liikkeen Viiti-nimellä on myös
oma historiansa. Millan äiti oli syntynyt eteläpohjalaisessa kylässä Viitissä
ja siellä oli myös mummola.









Tanskalaisia kodintarvikkeita ja naisten
vaatteita tunnelmallinen puoti pullollaan
Avoinna
tiistaista perjantaihin 10:00 - 18:00
lauantaisin
10:00 - 16:00
sunnuntaisin ja maanantaisin suljettu
Espoontorin kauppakeskus
Kamreerintie 3, Espoo
Viiti

Viiti_Oy
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TULE MUKAAN
Talomuse Glims, Glimsintie 1, 02740 Espoo

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

www.keskiespooseura.fi

Jäsenmaksu 15 €/vuosi
Eläkeläiset 10 €/vuosi
Saman perheen jäseniltä 5 €/vuosi
Kannatusjäseniltä 50 €/vuosi
Maksa liittymismaksu tilille (Nordea) FI82 1428 3000 1807 58
Kirjoita lisätietoihin nimesi, osoitteesi ja puhelinnumerosi

Akvarellin koko 60 x 90 cm.

