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Keski-Espoo -seuran luentosarja
Keski-Espoo -seura järjestää luentosarjan Entressen kirjaston Sinisessä huoneessa, Siltakatu 11, 02770 Espoo. Luennot pidetään tiistaisin klo 18–19
• 8.2.2022 Suvelan uudistuvat kasvot. Pirjo Räihä, rakennuttamisjohtaja,
Espoon Asunnot
• 15.2.2022 Espoon keskuksen ja ympäristön rakennushankkeita. Espoon
keskuksen kehittämisprojektin projektijohtaja Mikko Kivinen, Tekninen ja
ympäristötoimi, Espoon kaupunki
• 1.3.2022 Salakuljetusta Espoossa kieltolain aikana. Pirkko Sillanpää,
Keski-Espoo -seura
Ilmoittautuminen koronepidemian vuoksi viimeistään luentoa edeltävänä
päivänä Pirkko Sillanpää 0440466002

JOULUKAHVIT 15.12.2021 klo 17-19
Keski-Espoo -seura tarjoaa jäsenilleen joulukahvit
Entressen kirjaston Sinisessä huoneessa,
Siltakatu 11, 02770 Espoo.
Keski-Espoo -seura noudattaa koronaepidemiaan
liittyviä määräyksiä.

Espoon keskuksen
ja ympäristön
kuulumisia s. 5
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Keski-Espoo -seuran
kuulumisia

Koronaepidemia ei ota laantuakseen, päinvastoin.
Korona on ollut median välityksellä mukana jokaisessa päivässämme kohta kahden vuoden ajan. Kuluneen
syksyn aikana olemme onneksi saaneet elää vähemmillä
rajoituksilla ja on voitu elvyttää ”vanhaa normaalia”.
Monissa yhdistyksissä ei kuitenkaan ole uskallettu lähteä suunnittelemaan toimintaa aivan täysipainoisesti,
koska koronaepidemian kehitys ei ole ennustettavissa.
Loppusyksy toikin taas koronapilvet taivaalle ja epidemia on pahentunut päivä päivältä.
Espoon keskuksen projektijohtaja Mikko Kivinen kirjoittaa Espoon keskuksessa meneillään olevista hankkeista ja niiden tämän hetken rakennusvaiheista. Suviniityn asuinalueella asuinrakentaminen on jatkunut
ja talven aikana rakentaminen käynnistyy kahdella tontilla. Espoolaistentalon
on arvioitu valmistuvan vuoteen 2028 mennessä.
Kirstinnharjulla meneillään oleva valtava rakennusprojekti jatkuu ja lokakuussa juhlittiin uusien kerrostalojen nousua harjakorkeuteen. Kortteliin
nousee 342 uutta asuntoa, jotka valmistuvat 2022.Suvelassa purettiin uuden
rakentamisen tieltä neljä vanhaa kerrostaloa, joissa oli 253 asuntoa. Purkutyö
on jatkunut edelleen myös virastopihan läheisyydessä.
Espoon kaupunki täyttää ensi vuonna 50 vuotta. Espoon kauppala tarjoisi
asukkailleen kaupungiksi tulon kunniaksi makkaraa ja musiikkiohjelmaa Espoon keskuksen lisäksi Tapiolassa, Maxi-Marketin pysäköintialueella ja Soukassa. Kauppalanvaltuusto oli päättänyt kesäkuussa1965, että Espoon kauppalan
keskus sijoitetaan Espoon kirkon lähelle Muuralan kylään.
Vuonna 1971 rakennetusta kauppalantalosta tuli Espoon kaupungintalo.
Hallinnollisessa keskuksessa alkoi 1970-luvulla virastorakennuksien rakentaminen, mikä jatkui myös 1980-luvulla. Kauppalantalon ja vuonna 1979 valmistuneen valtuustotalon suunnitteli Arkkitehtitoimisto Castren-Jauhiainen-Nuutila
(CJN).
Tuleva vuosi 2022 on myös historiallinen vuosi, koska pääsemme ensi kertaa
äänestämään aluevaaleissa. Jaana Leppäkorpi selventää aluevaaleja koskevassa artikkelissaan, mistä vaaleissa äänestetään. Vanha-Espoon Asukasfoorumin
entinen puheenjohtaja Kari Sipilä on käsitellyt kirjoituksessaan asukkaiden
toivomuksia asuinalueensa parantamiseksi ja ehdotusten toteutumista.
Tuomiokirkkoseurakunnan arvokkaat rakennukset ovat Keski-Espoon ylpeydenaihe. 1400-luvulla rakennettu Tuomiokirkko on ollut monien espoolaisten
historiallisten tapahtumien keskus ja ilmeisesti tulevan vuoden juhlakaan ei
jää huomiotta. Tuomiokirkkoseurakuntassa virkaan astui uusi tuomiorovasti
Ari Paavilainen. Hänen ajatuksiaan uudesta tehtävästä voi lukea hänen KeskiEspoon Sanomille antamasta haastattelusta.
Rauhallista joulua ja menestystä vuodelle 2022
Pirkko Sillanpää
päätoimittaja

Keski-Espoo -seuran toimintaa kuten kaikkien muiden yhdistysten toimintaa
on parisen vuotta vaikeuttanut koronaepidemia. Tänä syksynä seuran edustajia on osallistunut tarjolla oleviin yhdistysten ja muiden tahojen järjestämiin
tilaisuuksiin kuten tuomiokirkkoseuran järjestämään SyysMatin Markkinoihin,
Trapesan 25-vuotisjuhlaan ja Espoon kotiseutuliiton taholta tulleeseen hankkeeseen kotikaupunkipolkujen päivittämisestä. Seuran jäsenet ovat osallistuneet tilaisuuksiin myös etäyhteyksillä.
Keski-Espoo-seuran johtokunnan jäseniä oli mukana myös Espoon kaupungin marraskuussa järjestämässä työpajassa, jonka tarkoituksena on kehittää
uutta mallia asukastoimintaan. Asukasfoorumit lakkautettiin ja niiden tilalle
on tarkoitus kehittää asukastoimintamalli Espoon kaupungin ja asukkaiden
välille. Työpajaan osallistui 38 asukasta, joista osa oli ollut mukana jo asukasfoorumeissa.
Espoon perinneseura on kutsunut kaupunginosayhdistykset perinteenkeruutalkoisiin. Keruukohteena on Espoon kaupunki 50 vuotta eli minkälainen
oma kaupunginosa oli vuonna 1972. Keski-Espoo -seura osallistuu keruuseen ja
kartoittaa minkälainen Espoon hallinnollinen keskus oli 1972. Seurassa otetaan
mielellään vastaan tietoja ja muistelmia tästä ajasta. Johtokunnan jäsenten
yhteystiedot ovat tämän sivun alaosassa olevassa tunnuslaatikossa.
Keski-Espoo -seuran perinteinen luentosarja pidetään helmikuussa 2022.
Ohjelma on etusivulla. Seura tarjoaa jäsenilleen joulukahvit keskiviikkona 15.12.
klo 17- 19 Entressen kirjaston sinisessä huoneessa. Vuonna 2022 seura järjestää
tapahtumia, jos koronaepidemian vuoksi ei ole rajoituksia.
Keski-Espoo-seuran omat kotisivut ovat tärkeässä asemassa tiedottamisessa.
Siellä on lehtiarkisto, jossa on luettavissa vanhoja Keski-Espoon Sanomia ja
myös aina uusin lehti. Keski-Espoon Sanomista tehdään myös digiversio, joka
on luettavissa osoitteessa https://issuu.com/keski-espoon-sanomat/docs/1_2021.
Seura ottaa asukkaiden kirjoittamia juttuja ja valokuvia mielellään vastaan
ja julkaisee niitä lehdessä tai kotisivuilla. Juttuja ja ehdotuksia voi lähettää
päätoimittajalle. Kotisivuilla on myös jäsentiedote seuran jäsenille ja KeskiEspoon alueen historiaa. Seuran kotisivut osoitteessa www.keskiespooseura.fi.
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!
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Aluevaaleissa
vaikutetaan palveluihin
Teksti: Jaana Leppäkorpi
Viime kesänä eduskunta teki historiaa ja hyväksyi lait, jotka tekevät
pitkään valmistellusta sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta käytännössä totta. Sote-uudistus on historiamme merkittävimpiä hallinnollisista
uudistuksista. Vuoden 2023 alusta
lukien vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisestä siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä
21 hyvinvointialueelle. Uudenmaan
osalta uudistus rakentuu erillisratkaisulla. Helsingin kaupungilla säilyy
sosiaali- ja terveydenhuollon sekä
pelastustoimen järjestämisvastuu ja
HUS-yhtymällä on erikseen säädetty
järjestämisvastuu erikoissairaanhoitoon liittyvistä tehtävistä alueellaan.
Espoo on osa Länsi-Uudenmaan hyvinvointialuetta.
Hyvinvointialueiden vastuulle siirtyvät siis kaikki sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimi, vaikka julkisuudessa käyty keskustelu onkin keskittynyt terveysasemien toimintaan.
Lapsiperheiden osalta muutos tarkoittaa esim. neuvolan ja oppilashuollon
(kuraattorit, terveydenhoitajat ja psykologit) palveluiden siirtymistä alueiden vastuulle. Myös vanhustenpalvelut siirtyvät kokonaisuudessaan, kuten
myös kaikki sosiaalipalvelut.
Hyvinvointialueiden suunnittelu on
nyt kovassa käynnissä. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella tehtäviä
päätöksiä ja valintoja voi seurata alueen verkkosivuilta osoitteesta www.
espoo.fi/fi/lansi-uudenmaan-hyvinvointialue tai sosiaalisesta mediasta.
Sivuilta löytyy tietoa esim. väliaikaisen
valmisteluelimen kokoonpanosta ja
päätöksistä sekä tehtävistä. Siellä on
myös tietoa poliittisen seurantaryhmän toiminnasta.
Tammikuussa käydään aluevaalit,
missä valitaan jokaisen hyvinvointialueen ylin päättävä elin aluevaltuusto.
Se vastaa alueen toiminnasta ja taloudesta. Se päättää myös hyvinvointialuestrategiasta ja hallinnosta. Näillä on iso merkitys myös palveluiden
käyttäjien kannalta. Tulevat päättäjät
ovat osa sitä kokonaisuutta, jotka ratkaisevat millainen toimintakulttuuri
hyvinvointialueelle muodostuu. Toimintakulttuuri vaikuttaa henkilöstön
ajattelu- ja toimintatapoihin sekä toimintaa ohjaaviin arvoihin.

Hyvinvointialueen asiakkaan tai potilaan kannalta on keskeistä se, mitä
tulevalla alueella ajatellaan osallisuudesta: ovatko asiakkaat aidosti kehittämässä asiakaslähtöisiä palveluita tai
onko asiakkaalla todellinen mahdollisuus osallistua omien palveluidensa
suunnitteluun ja toteutukseen. Kyse
on siitä tuetaanko hyvinvointialueella
asiantuntiakeskeistä toimintakulttuuria vai panostetaanko asiakaslähtöiseen toimintaan.
Uudessa tilanteessa on myös olennaista, millaiset yhteistyörakenteet
hyvinvointialueelle muodostuu kuntien kanssa. Onkin todettu, että tämä
kysymys on ratkaiseva hyvinvointialueiden onnistumisen kannalta. Lasten
ja nuorten sekä heidän perheiden
kohdalla toimivat rakenteet näkyvät
jokaisessa koulussa joka päivä, kuten
myös se, jos yhteistyössä on haasteita.
Aluevaalit järjestetään 23.1.2022
ja aluevaltuusto aloittaa toimintansa
maaliskuun alussa. Näissäkin vaaleissa vain äänestämällä voi vaikuttaa tai
sitten antaa muiden päättää omasta
puolestaan. Oman ehdokkaan valinnassa kannattaa myös olla huolellinen. Vaikuttaa siltä, että myös näissä
vaaleissa julkisuudesta tutut poliitikot, joilla on jo entuudestaan monia
kansanedustajan ja kunnan valtuuston tuomia tehtäviä, ovat asettumassa ehdolle. Äänestäjän tehtävä on
punnita onko heillä riittävästi aikaa
ja energiaa olla rakentamassa uutta
organisaatiota.
Hyvinvointialue on yksi vaalipiiri, mikä tarkoittaa sitä, että LänsiUudellamaalla monessa kunnassa
ollaan huolissaan saavatko he päättäjiä omalta seudultaan lainkaan valtuustoon. Jos taas ajatellaan viime
kuntavaalien äänestysaktiivisuutta
ja päättäjien asuinpaikkoja, on syytä
myös olla huolissaan siitä, kuuluuko
Espoon keskuksen alueen ääni ja asukkaiden tarpeet tulevassa aluevaltuustossa. Yhdessä me myös päättämme
toiminnallamme onko sillä merkitystä.
Tärkeintä on kuitenkin, että ehdokas
on aidosti kiinnostunut hyvinvointialueemme kaikkien palveluiden kehittämisestä ja aikoo asioihin myös
paneutua!
Äänestäminen kannattaa aina, sillä
se on keino vaikuttaa tulevaisuuteen näin on tammikuun aluevaaleissakin.
Käydään siis uurnilla vaikuttamassa.

Pilke Playschool Laajalahdessa
aloitti perhekahvilatoiminnan
Pilke Playschool Laajalahdessa on tarjolla mukavaa ja rentoa yhdessäoloa kahvittelun ja lasten omien leikkien merkeissä. Perhekahvila on
avoinna joka toinen keskiviikko klo 9-11 osoitteessa Kivennantie 21, 02130
Espoo. Perhekahvila on avoin kohtaamispaikka kaiken ikäisille lapsille ja
vanhemmille. Kahvilaan ei tarvitse erikseen ilmoittautua, vaan sinne voi
tulla silloin, kun se omaan aikatauluun sopii.
Keskiviikkona 15.12. perhekahvilassa on jouluaskartelua.

Säästä jopa 60 %
kotisi lämmityskustannuksissa.
Ilma-vesilämpöpumpulla voidaan korvata mm. öljy- tai kaukolämmitys ja
se voidaan asentaa jokaiseen taloon, jossa on vesikiertoinen lämmitys
Teemme Lämpöpartiossa energiaremontit laadukkaasti avaimet käteen
-periaatteella vanhan lämmitysjärjestelmän purusta uuden asennukseen.
Teimme kaikesta myös sinulle mahdollisimman vaivatonta - asennamme
ilma-vesilämpöpumpun kotiisi yhdessä päivässä.
Tiesitkö, että voit saada ekologiseen
energiaremonttiimme jopa 4000
euron valtion energia-avustuksen.
Autamme myös avustuksen hakemisessa.
Kysy lisää ja pyydä maksuton energiakartoitus!

Lauri Alku,
energia-asiantuntija
050 473 4471
lauri.alku@lampopartio.fi

P.S. Hyödynnä kampanja-alennuksemme koodilla ESPOO21. Saat alennuksen mainitsemalla koodin minulle tai kirjoittamalla sen verkkosivujemmetarjouspyyntölomakkeelle osoitteessa www.lampopartio.fi
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Miten Espoon keskus on vastannut
asukkaiden kehitystoiveisiin
Teksti ja kuva: Kari Sipilä,
Vanha-Espoon Asukasfoorumin ent. puheenjohtaja
Espoon kaupungin ja asukkaiden sekä yhdistysten yhteinen asukasfoorumitoiminta
pyrki kahden valtuustokauden aikana kehittämään Espoon eri suuralueita monin
tavoin. Asukasfoorumitoiminta on nyt päättynyt ja uusia
yhteistyömuotoja on valmisteltu. Eräs toiminnan muoto ennen koronaa - olivat yleiset
asukastilaisuudet.
Asukasfoorumi
Espoon
keskuksen lähivuosien kehityksestä ja haasteista järjestettiin tiistaina 20.3.2018
Espoon valtuustotalon kahviossa. Tilaisuudesta laadittiin
muistio, joka lähetettiin laajalla jakelulla luottamushenkilöille ja toimihenkilöille sekä
asukkaille ja asiaa käsiteltiin
myös mm. Keski-Espoon Sanomissa. Tilaisuudesta on nyt
kulunut runsaat kaksi ja puoli
vuotta. Sinä aikana on valittu
uusi valtuusto ja lautakunnat
ja lisäksi kaupunki on uusinut
organisaatiotaan. Asukasluku
kasvaa, mutta Espoon talous
on tiukoilla. Miten asukkaiden mielipiteet ja toiveet ovat
vaikuttaneet?

Onko Espoon
keskus muuttunut
viime vuosina?
Katsokaamme nyt, mihin
asioihin siinä tilaisuudessa
kiinnitettiin huomiota, mihin oltiin tyytyväisiä ja mihin
kritiikki suuntautui. Mitä on
saatu aikaan? Mitä on näissä
asioissa tapahtunut parin kolmen vuoden aikana?
Keskeiset teemat
tilaisuudessa olivat
- Mitkä ovat Espoon keskuksen tavoitteet sekä haasteet ja menestystekijät?
- Toimivatko terveyskeskukset, kirjasto, oppilaitokset
ja liikennejärjestelyt hyvin?
- Mikä ja kenelle on tuleva
Espoolaisten talo?
- Ovatko asiakkaat tyytyväisiä alueen liikkeisiin
ja laajenevatko kaupalliset
palvelut?
- Mitä lähivuosina toteutetaan, mihin ja kenelle
tulee uusia asuntoja?
- Miten asukkaat voisivat
vaikuttaa alueillaan nykyistä paremmin?

Alustajina olivat
- Kaupunkisuunnittelulautakunnan pj Jouni J Särkijärvi,
Espoo
- Kaupunkisuunnittelujohtaja Torsti Hokkanen, Espoo
- Varapuheenjohtaja Toivo
Hursti, Nuorisovaltuusto
- Kauppakeskuspäällikkö
Hannis Raitanen, Entresse/
CBRE
Lisäksi oli runsaasti asukkaiden, yhdistysten ja yritysten
edustajien puheenvuoroja,
kysymyksiä ja keskustelua.
Osallistujia tilaisuudessa oli
noin 120 henkilöä. Tilaisuuden puheenjohtajana oli
Vanha-Espoon Asukasfoorumin puheenjohtaja Kari Sipilä.
Alustusten jälkeen käydyssä vilkkaassa keskustelussa ja
asian valmisteluvaiheissa nousi esiin mm seuraavia Espoon
keskuksen lähivuosiin liittyviä
mielipiteitä, asioita, ehdotuksia tai kommentteja:

Mielipiteitä, mitä
hyvää Espoon
keskuksessa
• kaunis historiallinen alue,
kirkko, Espoonjoki, keskuspuisto lähellä, positiivisia piirteitä tuotava esiin
• hyvä liikenteellinen sijainti
rantaradan ja Turunväylän
sekä Kehä 3:n läheisyydessä,
junayhteys Helsinkiin, vaikka
kaupunkirata puuttuu
• Samarian terveyskeskus ja
Oma lääkärisi-terveysasema
• merkittävä koulutuksen keskittymä, mm Kuninkaantien
lukio ja Omnia
• uimahalli, urheilukeskus,
Kannusilta ja Kannusali
• Entressen kirjasto
• alueella on jonkin verran
liikkeitä, mutta hajanaisesti
ja tarjonnan monipuolisuus
on kaventunut
• sisäparkkipaikat Entressessä
ja Espoontorilla
• kaupungin virastoja on lähellä toisiaan, ainakin toistaiseksi, tosin osin hajallaan

Mielipiteitä
haasteista,
ongelmista ja
parannustoiveista
Espoon keskuksessa
• tuleeko Espoon keskuksen
toiminnalle ongelmia, jos
Lommila kauppoineen rakennetaan, viekö se liikkeet
ja asiakkaat ja kuihduttaako
Espoon keskusta?
• virastokeskuksen ja kaupungintalon alueen nykyaikaistamisen päätökset ja toteutus
venyneet pahasti ja tilanne

on sekava edelleen, kaavat
viipyvät ja kaikesta valitetaan
• tarvitaan lisää eri alojen
liikkeitä. Espoontorin aulaa
ja ympäristöä ei enää pidetä
houkuttelevana
• onko Espoon ja sen keskuksen asukasmäärä ja sen kasvu
ja rakenne hallinnassa, ovatko omistus- ja vuokra-asunnot
oikeassa tasapainossa ja mistä
uudet asukkaat muuttavat Espoon keskukseen?
• vihreä parkkitalo Suviniityssä ei ole alueen kaunistus,
mikä on rakennusvalvonnan
rooli?
• miksei ole senioreille Elä ja
asu-keskusta ja miksi se viipyy? Kuka vastaa asiasta?
• tuleeko uuteen Espoolaistentaloon yhdistysten kokoontumistiloja ja pienyritysten toimitiloja
• miksi ns. Sunan navetta
ihan keskuksen tuntumassa
on edelleen varastona eikä
sen tiloja saada nykyaikaiseen
käyttöön, esimerkiksi pienyrityksille, käsityöläisille tai taiteilijoille?
• kaupunkirata on viivästynyt
ja viivästynee edelleen eivätkä pikajunat enää pysähdy
• Siltakadulla ei ole pysäkkisyvennyksiä busseille. Pysäkille
pysähtyvä bussi pysäyttää
taakseen muun liikenteen,
kun ohi ei mahdu.
• liityntäliikenne monelta
Vanha-Espoon alueelta Länsimetroon on hidas ja moni
matka-aika on kasvanut Matinkylän vaihdon vuoksi suoriin bussilinjoihin verrattuna
• tarvitaan takaisin suoria
bussilinjoja Helsinkiin VanhaEspoon monilta alueilta
• bussiyhteys Tapiolaan on
vaikea ja hidas, yhdyskatu
Kuurinniitystä
Suurpellon
kautta puuttuu ja on viivästynyt, miksei linja 118 aja
edes tässä vaiheessa Kuurinniityn ja Tuomarilan kautta,
missä ihmiset asuvat, miksi
se menee Turunväylää pitkin,
missä ei asu ihmisiä eikä ole
pysäkkejä?

• Espoon aseman läheinen
liityntäpysäköintialue täynnä,
riittääkö laajennus?
• usein ei alueella kerrota tai
tiedetä, mitä korjataan tai rakennetaan ja koska valmistuu,
saisiko paremmin tietoa alueen rakennustoimenpiteistä
kyltteihin tai vaikka nettiin
• monet keskeiset paikat keskeneräisiä vuodesta toiseen ja
tilapäisratkaisuja kuten autokatsastus
• Espoo vastaa palautteisiin,
mutta varsin harvoin sen jälkeen tehdään mitään parannustoimenpiteitä

Mitä on ehditty
tehdä viime
vuosina?
Edellä oleva tyytyväisyyslista on suunnilleen ennallaan,
lisänä voisi todeta Omalääkärisi/Mehiläisen lisäksi avattu toinen palveluseteliasema
Terveystalo. Lisäksi Samaria
on toiminut aktiivisesti myös
korona-asemana.
Myönteisinä tapahtumina
em. toive- ja kritiikkilistalta
voi poimia, että senioreille
on avattu palvelutila Espoontorin 3.kerroksessa. Espoolaisten talon suunnittelu jatkuu
ja sen suunnitelmissa lienee tiloja myös yhdistyksille, mutta
kovin hitaasti hanke etenee.
Kuitenkin vanhoja virastotaloja on jo tieltä purettu ja
niiden toiminnat on siirretty
muualle Espooseen, suurelta
osin Otaniemeen. Samoin on
purettu osa radan ylittävää siltaa. Kaupunkiradan suunnittelu ja rahoitus ovat nytkähtäneet eteenpäin ja mittauksia
näkyy maastossa.
Bussiyhteys Espoon keskuksesta Kuurinniityn läpi Suurpeltoon ja Tapiolaan on näköpiirissä ja bussikatu alkaa olla
valmis. Bussilinjan 118 siirtyminen uudelle reitille tapahtunee vuonna 2022.
Espoon aseman liityntäpysäköintialuetta on laajennettu ja sieltä yleensä löytyy tilaa.

Läheisellä Suvelan alueella
puretaan muutaman vuosikymmenen ikäisiä kerrostaloja ja rakennetaan uusia.
Kaupunki ei kuitenkaan
ole Espoon keskuksen viimeaikaisissa muutoksissa kysynyt muutoin kuin säädöksiin
ja määräyksiin perustuvissa
yksittäishankkeissa kaupunkilaisten mielipidettä, toiveita,
tarpeita ja ohjausta. Kaupungin hallinto olisi oma-aloitteisesti voinut käyttää Asukasfoorumia ja alueellisia yhdistyksiä siltana toimenpiteiksi,
millaiseksi alueen asukkaat
haluavat kotiseutunsa muuttuvan ja miten Espoon tarina
eli strategia alueella toteutuu.
Listalla ei ollut Pohjois- ja
Keski-Espoon yleiskaavaa (
POKE ), jonka silloin uskottiin etenevän. Kuitenkin tänä
vuonna vain osa yleiskaavasta hyväksyttiin ja osaa oli
muutettava, mutta Espoon
keskuksen aluetta koskeva
yleiskaava rajattiin hyväksymisen ulkopuolelle. Sillä alueella kaavoitus nojaa edelleen
vanhaan yleiskaavaan. Uuden
yleiskaavan tekemistä saattaisi edeltää Espoon keskuksen
nykyaikaistamiseen liittyviä
tutkimuksia, selvityksiä ja
visioita. Samoin epäselvyydet vanhan kaupungintalon
osalta jatkuvat, tyhjä talo on
paikallaan, mutta edustan tori on rakennettu siistiksi taideteoksineen.
Osa toive- ja kritiikkilistasta suuntautui pitemmälle
tulevaisuuteen, mutta monet
olivat silloin ja ovat edelleen
ajankohtaisia. Pääosin lista on
siis ennallaan, mitään ei ole
tapahtunut, toiveet ja ehdotukset eivät ole edenneet eivätkä ole johtaneet konkreettisiin toimenpiteisiin. Kaikki ei
ole rahasta kiinni vaan ehkä
asenteista, prioriteeteista tai
kiinnostuksesta kotiseutuun.
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Espoon keskuksen ja
ympäristön kuulumisia
Teksti: Mikko Kivinen,Espoon keskuksen projektinjohtaja
Kaupunkiympäristön toimiala 18.11.2021
Kuva: T2H/Arkkitehdit Cederqvist & Jäntti Oy
Viime vuoden keväällä alkanut maailmanlaajuinen pandemia säikäytti koko maailmaa. Vaikutus näkyi kaikkialla, tulevaisuuden epävarmuus pysäytti
hetkeksi monet hankkeet. Kuitenkin
jo vuoden takaiseen syksyyn tultaessa
näkyi merkkejä siitä, että töitä pystyttiin edelleen tekemään sopeutumalla
ja katseita suunnattiin tulevaisuuteen,
viruksettomaan aikaan.
Suviniityn asuinalueella uusien
asuinkerrostalojen suunnitteluvarauksia jatkettiin Espoon elinkeino- ja kilpailukykyjaoston päätöksellä. Asuinkorttelikokonaisuus jatkaa alueen vaiheittaista toteuttamista. Tämän talven
aikana rakentaminen käynnistyy kahdella tontilla. Rakennusten ilme jatkaa
aiemmin alueelle toteutunutta tiilirakentamista. Suviniityn uusi päiväkoti
aloitti toimintansa tänä vuonna.
Suvelan asuinrakentaminen on
edistynyt nopeasti ja suurin osa uusista asunnoista valmistuu vuoden
2022 aikana. Samassa yhteydessä
parannetaan alueen jalankulku- ja
polkupyöräreitistöä. Suvelanrinteen
reittiä ja Entressen takaista Valapolkua on kunnostettu. Mäet yhdistävä ja
Sunantien ylittävä kevyen liikenteen
silta, nk. Kirstinsilta, on suunnitteilla.
Silta muodostaa esteettömän reitin
juna-asemalta kohti Suvelaa ja siten
helpottaisi merkittävästi jalan liikkumista.
Alueen asuinrakentamisen kannalta merkittävä asemakaavaehdotus,
Jokisilta, Espoonväylän ja Kirkkojärventien kainalossa lähellä Espoon asemaa ja jokiuomaa, hylättiin valituksen
jälkeen Helsingin hallinto-oikeudessa.
Tieto hylkäämisestä saapui eilen. Yksi
hylkäämisen perusteluista oli voimassa
olevan yleiskaavan vastaisuus. Lisäksi
osa laaditusta selvitystyöstä katsottiin
puutteelliseksi. Parhaillaan hyväksymiskäsittelyssä oleva Pohjois- ja Keski-Espoon yleiskaava jaettiin kahteen
osaan, Espoon keskuksen ympäristö
jäi toistaiseksi hyväksymättä. Tämä
tuo haasteensa Espoon keskuksen asemakaavoitukseen, sillä voimassa oleva
yleiskaava on vuodelta 1997 ja sen tavoitteet ovat osin vanhentuneet. Nyt
Jokisillan alueen kehittämisen aikataulu on auki.
Lommilan kauppakeskuksen toteutus odottaa. Keskon ja HOK-Elannon
yhteinen kauppakeskushanke on edelleen vireillä, mutta rakentamiseen ei
aivan lähiaikoina olla ryhtymässä.
Kaupallisten palvelujen osalta toteutus tapahtuu pienemmissä erissä. Mm.
Lidl on aloittanut liiketilan rakentamisen Bembölessä, joten päivittäistavarakauppaa saadaan kuitenkin lähialueiden asukkaiden iloksi. Kesko aloit-

Suviniittyyn toteutetaan uusia
asuntoja seuraavien vuosien
aikana

taa K-Supermarketin ja Onninen tukkuliikkeen rakentamisen Muuralassa.
Uusi rakennus nousee pitkään tyhjänä
olleelle tontille Kehä III:n liittymän
tuntumaan Espoonväylän varressa. Espoontorin yhteyteen on pitkän tauon
jälkeen tutkittu uutta laajennusosaa,
jonka toteutusedellytykset paljolti
riippuvat alueen muustakin yleisestä
kehityksestä. Toteutuessaan laajennus
toisi merkittävästi uutta palvelutarjontaa aseman läheisyyteen.
Näillä näkymin Espoon keskuksen
houkuttelevuutta lisäävät suunnitteilla oleva ns. Espoon kaupunkirata
ja monipuolistuva palvelutarjonta.
Kaupunkirata tarkoittaa toisen raideparin jatkamista Leppävaarasta
Kauklahteen. Lähiliikenne ohjataan
eteläiselle raideparille, ja pohjoisella
raideparilla kulkee kaukoliikenne. Lähiliikenteen toimintavarmuus ja tiheys
saadaan täten paremmaksi. Asemien
yhteydessä olevia liikennejärjestelyjä
parannetaan samassa yhteydessä, mm.
saattoliikenteen ja liityntäpysäköinnin
osalta. Lisäksi radan suuntainen, nopea polkupyöräilyreitti toteutetaan
radan rakentamisen yhteydessä. Radan arvioidaan valmistuvan vuonna
2028.
Samoihin aikoihin on arvioitu myös
Espoolaistentalon olevan valmis. Aseman välittömään läheisyyteen, radan
pohjoispuolelle kaavailtuun rakennukseen keskittyisivät mm. asukkaiden palveluja, kaupungin päätöksenteko, kokouskeskus sekä toimistotiloja. Kokoustilat olisivat asukkaiden ja
yhdistysten varattavissa.
Espoolaistentalon
tarveselvitys
hyväksyttiin kaupunginhallituksessa
jo viime vuonna, mutta pandemian
myötä omaksutut uudet etätyötavat
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Rauhallista joulua, terveyttä, onnea ja
turvaa uuteen vuoteen!
Omaishoitajana – elämän
merkityksellisempiä tehtäviä –
näen, että työn ja omaishoitajuuden
yhdistäminen tulee olla sujuvampaa
mitä se nykyisin on. Moni haluaa
olla läsnä ja hoivata ikääntynyttä
läheistään.
Arvokas, inhimillinen ikääntyminen
riittävin ja laadukkain palveluin
kuuluu jokaiselle asuinpaikasta
riippumatta. Palvelujen kehittämisessä asiakasystävällisimmiksi tulee
käyttää hyödyksi niin kotiin vietäviä
palveluja kuin terveysteknologiaa,
digitalisaatiota huomioiden ryhmät,
jotka eivät osaa digitaalisia palveluja
käyttää.
Puutun ripeästi ihmisten kertomiin
epäkohtiin ja kehitysehdotuksiin
www.veeraruoho.fi
aihepiiristä riippumatta. Laadin esim. puh: 050 512 2581
valtuustoaloitteen maankäyttöresurssit on turvattava, jotta
sopimusten maksuperusteiden
muuttamiseksi kohtuullisiksi verrok- ihmiset, yritykset ja yhteisöt saavat
tarvittaessa ensihoitoa, apua ja
kikuntiemme tapaan. Ihmisten
ennalta estävää neuvontaa ajoissa.
omaisuutta ei saa rosvota, eikä
oikeutta omistaa, säästää ja vauras- Olen ehdolla Länsi-Uudenmaan
tua saa myöskään rangaista esim.
aluevaaleissa 2022. Tehdään
kohtuuttomasti verottamalla.
yhdessä paras hyvinvointialue
En kannata maakuntaveroa.
Länsi-Uudellemaalle. Muista
Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen äänestää ja olla yhteydessä.

Kuluneesta vuodesta kiittäen Veera Ruoho
Poliisi, Valtiotieteiden maisteri, Espoon kirkko-ja kaupunginvaltuutettu,
Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen johtokunnan puheenjohtaja.
EM-ja MM mitalisti, Olympiaurheilija 2000 taekwondo, toiminut YK:n
poliisikomentajana kv siviilikriisinhallintatehtävissä. Kotoisin Hirvensalmelta.
Mainoksen maksoi Veera itse. Kuva: Ateljee Mäntyniemi.

ja käytännöt ovat osoittaneet, että
toimistotilojen käyttöä on mahdollista tehostaa. Tilatarpeen pienentyessä kaupungille mahdollistetaan lisää
säästöjä sekä rakentamiskustannuksissa että käyttökustannuksissa. Pandemian vaikutuksen on arvioitu pienentävän tilantarvetta viidenneksellä
aiempaan selvitykseen verrattuna.
Parhaimmillaan toimistotilojen monikäyttöisyys mahdollistaa puolet pie-

nemmät toimistotilat kuin aiemmin.
Espoolaistentalon tarkistetut tavoitteet esitellään kaupunginhallitukselle lähiaikoina. Jos asia etenee,
voidaan koko entistä virastoaluetta
lähteä tarkastelemaan kokonaisuutena. Alueelle on suunnitteilla uusi
päivittäistavarakauppa sekä koteja
1 200 uudelle asukkaalle. Alueen toteutuminen edistää siten koko Espoon
keskuksen elinvoimaisuutta.
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Tuomiorovasti aloitti Kirkonkympissä
Kirkon
tulevaisuudesta

Teksti: Pirkko Sillanpää
Kirkkoherra Ari Paavilainen aloitti tuomiorovastina
Espoon hiippakunnassa lokakuussa 2021. Hän on aikaisemmin toiminut kirkkoherrana
kahdessa suuressa seurakunnassa, Sastamalassa ja Harjun
seurakunnassa Tampereella.
Paavilainen kertoi, että kummassakin seurakunnassa oli
mielenkiintoinen työympäristö, mutta halu uusien asioiden
äärelle sai hakemaan Espoon
tuomiokirkkoseurakunnan
palvelukseen. Espoon tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoherra on samalla Espoon
hiippakunnan tuomiorovasti
ja Espoon tuomiokapitulin
varapuheenjohtaja.
Espoon hiippakunnassa on
19 seurakuntaa ja noin 1360
työntekijää, joista pappeja
on180, diakonian viranhaltijoita 110 ja kanttoreita 60.

Lapsi- ja perhetyössä sekä
nuorisotyössä on n. 330 henkilöä. Muut työntekijät ovat
pääosin hallinnon, talouden
sekä kiinteistön ja hautaustoimen tehtävissä. Espoon
hiippakunnan alueella asuu
lähes 700 000 ihmistä, joista
evankelisluterilaiseen kirkkoon kuuluu n. 70 prosenttia.
Kotikaupunkimme Espoo on
siis vain osa toimialaan kuuluvasta hiippakunnan alueesta.
Ari kertoi, että hän ei juurikaan tiennyt aikaisemmin
mitään Espoosta. Hänelle kuten monelle muullekin pääkaupunki näyttäytyi suurena
kokonaisuutena eikä siitä erotu Espoo tai Vantaa. Kerroin,
että Espoon kaupunkihistoria
on vain viisikymmentä vuotta,
mutta että Espoolla on pitkä
historia maalaispitäjänä ja
elämää on ollut näillä seuduilla jo kivikauden aikana.

Ari on todennut aikaisemmissa haastatteluissa, että
kirkon tulevaisuus ratkaistaan
suurissa kaupungeissa ja että
hän haluaa olla sitä pohtimassa ja tekemässä työtä sen hyväksi. Espoo on juuri sellainen
nopeasti suureksi kasvanut
monikulttuurinen kaupunki,
mutta josta vielä löytyy myös
maaseutua. Kirkon tulee tulevaisuudessa harjoittaa kaupunkimaisempaa, kansainvälisempää ja kaikille avoimempaa kristillisyyttä. On olemassa ikäluokka, jolle kirkko on
osa kulttuuria, mutta nuori
aikuisväestö ei enää ajattele
niin. Kirkon tulisi tulevaisuudessa kehittää toimintaansa
niin, että se palvelee myös
niitä ihmisiä, joille perinteiset kirkon asiat eivät merkitse
niin paljon. Myös tämä ryhmä
tarvitsee välittämistä ja lähimmäisenrakkautta. Ihmiset tarvitsevat elämäänsä toivoa ja
toivoa on aina olemassa.
Suomi on ollut näihin päiviin saakka perinteistä kiinnipitävä agraariyhteiskunta,
mikä on myös vaikuttanut kirkon toimintaan. Nykypäivänä
asutus ja eläminen on siirtynyt
suuressa määrin kaupunkeihin. Kirkon on huomioitava
tämä toiminnassaan. Kirkko
on murroksessa ja toimintaa
ja sanomaa pitää muuttaa

Tule mukaan porukkaan!

Kauklahden porinaporukassa jumpataan
Teksti: Pirkko Sillanpää
Kuva: Pekka Viherväs
Kauklahden ja Espoon keskuksen senioreiden palvelukeskukset tarjoavat kotona
asuville ikäihmiselle yhdessäolon toimintaa, johon on
helppo osallistua. Toiminnalla
pyritään vahvistamaan espoolaisten ikäihmisten osallisuutta ja sosiaalista hyvinvointia.
Kauklahden
porinaporukka aloitti viikoittaiset tapaamiset Kauklahden elä ja
asu - seniorikeskuksessa tänä
syksynä. Ryhmä kokoontuu
tiistaisin klo 14.00–15.30.

Porinaporukka on vapaata
yhdessäoloa ilman ennalta
tapahtuvaa ilmoittautumista
ja tiukasti suunniteltua ohjelmaa. Porinaporukassa ollaan
yhdessä, juodaan kahvia ja
keskustellaan. Mukaan voi
tulla ilman ennakkoilmoittautumista. Porinaporukan
ryhmä suunnittelee yhdessä
ennalta omaa toimintaansa
ja ryhmässä saatetaan voimistella, tehdä tuolijumppaa,
laulaa tai kuunnella musiikkia, järjestää tietokilpailuja
tai bingo tai tehdä käsitöitä.
Tärkeää on, että viihdytään

yhdessä jutellen ja suunniteltu toiminta on rentoa ja mukaansatempaavaa.
Myös Espoon keskuksen
palvelukeskuksessa on tarjolla mahdollisuuksia yhdessäoloon: tiistaisin klo 10–12 on
Olkkari-toimintaa ja torstaisin klo 12–15 Torstaipulinat.
Tapaamiset ovat vapaamuotoisia kahvittelu- ja keskusteluhetkiä ikäihmisille. Espoontorin kauppakeskuksen
kolmannessa kerroksessa toimivaan palvelukeskukseen voi
myös tulla vapaasti lukemaan
lehtiä ja seurustelemaan arkisin klo 8–16.
Kauklahden ja Espoon
keskuksen palvelukeskusten
ryhmätoiminnot
jatkuvat
jouluviikolle saakka. Kaikkiin
ryhmiin mahtuu hyvin mukaan ja tulla voi koska haluaa. Ota kaverisikin mukaan ja
tule porisemaan mukavia leppoisissa merkeissä. Lisätietoja:
Kauklahden palvelukeskus p.
040 639 4013 tai Espoon keskuksen palvelukeskus 040 508
1923.

niin että nykyihmiset myös
sen ymmärtävät.
Seurakunnat
järjestävät
runsaasti tapahtumia ja toimintaa eri ikäisille väestönryhmille ja tekevät yhteistyötä
eri yhdistysten kanssa. Kirkon
piirissä diakoniatyössä esimerkiksi järjestetään lapsille ja äideille toimintaa, johon myös
maahanmuuttajat voivat osallistua.
Keskustelussa tuli esille, että myös kirkko saattaa joutua
kärsimään tulevaisuudessa
työvoimapulasta kuten monet
muutkin alat nykypäivänä.
Seurakunnan työtehtävistä
osa on raskaita, koska useasti
joudutaan kohtaamaan ihmis-

ten surua ja vaikeita asioita.
Tämä saattaa vaikuttaa siihen, että ei hakeuduta näille
aloille.
Kysyin, että voiko kirkon
viranhaltijat ottaa kantaa valtakunnallisesti asioihin kuten
Helsingin hiippakunnan piispa
Teemu Laajasalo otti kantaa
koronarokotuksen puolesta?
Ari totesi, että tietyissä asioissa voi ja että esimerkiksi juuri
ihmisten rokottamissa kirkko
on aikoinaan ollut edelläkävijä. Ari kertoi myös, että Elokapinan kanssa on suunnitteilla
ympäristöjumalanpalvelus.
Suomessa uskonto ja luonto
kulkevat käsi kädessä. Kirkolle
ympäristöasiat ovat tärkeitä.
Lähteet:
Haastattelu 17.11.2021
www.espoonseurakunnat.fi

Ilmavesi-lämpölaitteiston
ulkoyksikön voi sijoittaa
vaikkapa katolle
Teksti: Pirjo Toivonen
”Helsingin keskustaan laitteistoa suunnitellaan vanhan
kerrostalon katolle.” Energia-asiantuntija Lauri Alku
Lämpöpartio Oy:stä kertoo
ilmavesi-lämmitysjärjestelmän
sopivan hyvin myös tiiviisti rakennetulle kaupunkialueelle,
jossa tontit ovat pieniä tai niiden alla on erilaista tekniikkaa kuten viemäröintiä.
Alkun vastuualueena Lämpöpartiossa ovat pientalojen
energiaratkaisut. Hänen mukaansa ilmavesi ja maalämpö
vähentävät lämmityskustannukset jopa neljännekseen
kaukolämpöön verrattuna.
Lämmityskustannusten
jatkuva kohoaminen onkin
saanut niin taloyhtiöt kuin
omakotiasujat etsimään uusia
lämmitysratkaisuja. Vaakakupissa painaa myös halu vähentää omaa hiilijalanjälkeä.
Vähäinen tilan tarve merkitsee Lauri Alkun mukaan
myös maalämpöä pienempiä
perustamiskustannuksia, koska lämpökaivojen poraamista
ei tarvita.
Lämmöntuotannon hyötysuhde on maalämmössä
yleensä hieman parempi
kuin ilmavesi-järjestelmässä.
Pumppu itse käy sähköllä, ja
kovilla pakkasilla ilmavesilämmitys voi tarvita lisävahvistukseksi sähköä, jota kumpikin
järjestelmä käyttää myös varavoimana mahdollisten häiriöiden vuoksi. Muuten sitä ei
Lauri Alkun mukaan tarvita,
jos laitteen tehossa ei pihistellä.
Lauri Alku muistuttaa, että rakennusten ja lämpöputkiston ikä vaikuttaa siihen,
minkäkokoinen
laitteisto

tarvitaan. Esimerkiksi helsinkiläiseen rintamamiestaloon
ja uuteen 400 neliön energiatehokkaaksi rakennettuun
taloon voi sopia samankokoinen ja -hintainen ratkaisu.
Sen hinta on noin 10 000–15
000 euroa.

Aurinkoenergian
hyödyntäminen
kiinnostaa
Energia-asiantuntija Lauri
Alku suosittelee suunnittelemaan samaan aikaan siirtymisen sekä ilmavesijärjestelmään että aurinkoenergian
hyödyntämiseen, vaikka ne
toteutettaisiin eri aikaan,
koska järjestelmät voivat tukea toisiaan.
Hän kertoo asiakkaasta,
jolle nyt laitetaan lämmitys
kuntoon. Aurinkopaneelien
vuoro on ensi vuonna. Näin
pystytään maksimoimaan kotitalousvähennys. Alku muistuttaa, että samaan kohteeseen ei voi saada kerrallaan
kuin yhtä tukimuotoa: joko
kotitalousvähennys tai ELY:n
öljystä luopumisen tuki tai
ARA-tuki.
Lainsäädäntö ja energiayhtiöiden käytännöt ovat hidastaneet aurinkopaneelien
käyttöä. Nyt sähköverkkoon
siirretystä ylijäämäsähköstä
saa jo korvauksen. Muutosta
odotetaan siihen, miten taloyhtiöt voivat tarjota asukkaille itse tuotettua sähköä ilman
veroja ja siirtomaksuja.
Nykyään ylijäämäsähkö on
myös varastoitavissa kiinteistöakkuihin. Uutta teknologiaa on tulossa; esimerkiksi ylijäämäsähkön varastoiminen
sähköautojen akkuihin.
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Kirkko keskellä kylää
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Kuvaelementit Pauliina Skarr. Sommittelu Maarit Malinen.

Jälleen lauletaan yhteislauluna rakkaimpia joululauluja Kauneimmat joululaulut -tilaisuuksissamme. Koronapassin käytöstä Espoon tuomiokirkkoseurakunnan joulukonserteissa ja Kauneimmat joululaulut -tilaisuuksissa ilmoitetaan
verkossa jokaisen tapahtuman yhteydessä erikseen.
Ks. espoonseurakunnat.fi/joulu.
Noudatamme kaikessa toiminnassamme viranomaisten antamaa koronaohjeistusta. Suosittelemme maskin käyttöä ja huolehdimme hyvästä käsihygieniasta. Ajankohtaiset koronasta johtuvat rajoitukset löytyvät verkkosivuiltamme: www.espoonseurakunnat.fi/info-ja-asiointi/koronaohje.

Niin aikuisille kuin lapsillekin soveltuva, omatoimisesti kierrettävä tunnelmallinen joulupolku kiertää Espoon tuomiokirkon ympäristössä 6.1. asti.
Kartta ja ohjeet sekä virtuaalipolun linkki: www.espoonseurakunnat.fi/joulupolku.
Kaikki joulunajan tapahtumamme löytyvät verkkosivuiltamme: www.espoonseurakunnat.fi/joulu. Päivitämme sinne myös mahdollisesti tulevat muutokset.
Olet lämpimästi tervetullut kokemaan joulun iloa, valoa, sanomaa ja tunnelmaa!
-Espoon tuomiokirkkoseurakunta

Riemullista Joulunaikaa!

Joulukonserttivinkkejä
Espoon tuomiokirkossa:

Lasten kauneimmat
joululaulut
Su 12.12. klo 15 Espoon tuomiokirkko.
Ti 14.12. klo 18 Kauklahden kappeli.
La 18.12. klo 15 Espoon tuomiokirkko.
Su 19.12. klo 15 Espoon tuomiokirkko.
Su 19.12. klo 16 Auroran kappeli.
Su 19.12. klo 16 Kalajärven kappeli.
Ti 21.12. klo 18 Suvelan kappeli.

Kauneimmat joululaulut
Su 12.12. Klo 15 Suvelan kappeli.
Su 12.12. klo 17 Espoon tuomiokirkko.
Su 12.12. klo 19 Espoon tuomiokirkko.
Su 12.12. klo 21 Espoon tuomiokirkko.
Ke 15.12. klo 19 Kalajärven kappeli.
Ke 15.12. klo 19 Auroran kappeli.
Ke 15.12. klo 19 Nupurin kappeli.
To 16.12. klo 19 ravintola Brunnsdal
(Kauklahti; Kauppamäki 10).
La 18.12. klo 21 Espoon tuomiokirkko.
Su19.12. Klo 12 Kauklahden kappeli.
Ehtoollinen.
Su 19.12. Klo 17 Espoon tuomiokirkko.
Su 19.12. Klo 19 Espoon tuomiokirkko.
Su 19.12. Klo 21 Espoon tuomiokirkko.
Ti 21.12. klo 19 Auroran kappeli.
Ke 22.12. klo 18 Espoon tuomiokirkko.
Ke 22.12. klo 20 Espoon tuomiokirkko.

English Christmas Carols
La 18.12. klo 19 Espoon tuomiokirkko.

Vironkieliset kauneimmat
joululaulut
Ma 20.12. klo 18 Espoon tuomiokirkko.

Joululauluja tunnelmallisesti
taivasalla
Jouluhartaudet su 19.12. Nuuksiossa
klo 16 ja Karhusuolla klo 18.
Lähtöpaikat: Nuuksio, Kattilantie 424,
Vihti. Karhusuo, Kurutie 19, Espoo.
espoontuomiokirkkoseurakunta.fi

Espoon tuomiokirkossa:

VALO – Tapiolan kuoron joulu ma 13.12. klo 19. Joht.
Pasi Hyökki. Olga Heikkilä, sopraano. Liput 30/25/10 e www.
tapiolankuoro.fi/liput. Alle 12-v. ilmaiseksi.
Espoon Mieslaulajien perinteiset joulukonsertit ti 14.12.
klo 18 ja klo 20. Joht. Helge Kõrvits, Ville Urponen, urut.
Liput 20 e kuoron www-sivuilta ja ovelta.
Suomen Laulun Joulu ke 15.12. klo 19. Hedvig Paulig,
sopraano, Salla Pynssi, piano, Jari Koivistoinen, urut. Joht.
Esko Kallio. Liput 20/15 www.suomenlaulu.fi ja tuntia ennen ovelta.
Joulukonsertti ”Mä kanssa paimenten” to 16.12. klo 19.
Chorus Domus, joht. Marja-Liisa Talja. Tiia Maria Saari, sopraano ja Teemu Suominen, urut. Vapaa pääsy.
Candomino-kuoroperhe: Jo riemuitkaa! pe 17.12. klo 19.
Candomino, CandoMini ja CaMinus, joht. Esko Kallio, Viena
Kangas ja Liisalotta Lepistö. Liput 22/15 e (candomino.fi).
Joulukonsertti ”Seimellä” – Lauluyhtye Virta ti 21.12.
klo 19. Sahrami Huhtala, sello, Eemili Välimäki, kitara.
Liput ovelta 15/10 e.
Espoon barokin perinteinen joulukonsertti to 30.12.
klo 19. Meeri Pulakka, sopraano. Eloisa Consort -gambayhtye: Martti Laivuori, Maija Lampela, Pieta Mattila,
Anna Pulakka. Mikael Heikkilä, perkussiot. Vapaa pääsy,
ohjelma 20/10 e.
Vox Silentii: Enkelit ajasta aikaan, Angels from time to
time pe 31.12. klo 17. Meditaatiohetki on ilman puhetta.
Vapaa pääsy.

Kauklahden kappelissa:
Joulukonsertti ”Joulun kellot” la 18.12. klo 18. Kukka ja
Jaakko Niinikoski sekä lapset, laulu, Lauri Kiviranta, piano,
Tuomas Perkkiö, sello. Vapaa pääsy.
Artturi Aallon sellokonsertti su 19.12. klo 17. Vapaa pääsy.
”Tästä alkaa joulu” – Kuvajan joulukonsertti ma 20.12.
klo 18. Yhtye: Anni-Kaisa Haukka, Anna Karjula, Laura Vallenius, Joona Vallenius, Aleksi Vasko. Liput: (kuvajaofficial.com).
Viherlaakson kappelissa:
Ikkuna jouluun -konsertti su 19.12. klo 16. Greyhound
Jazzband. Tunnelmallista joulumusiikkia rytmisin maustein. Vapaa pääsy, ohjelma 12 e.

Marian ja Joosefin matkassa
-joulukuvaelma
ke 15.12. klo 18 ja 19 Laaksolahden kappeli. Näytellen toteutettu jouluevankeliumi, kesto 30 min. Vapaa pääsy.

www.lujakallio.fi

espoonseurakunnat.fi

Kauneimmat joululaulut messu su 19.12. klo 10.
Jouluaatto ti 24.12.
Jouluaaton hartaudet klo 9, klo 10, klo 11, klo 14,
klo 15 ja klo 16.
Joululaulu messu klo 20.
Jouluyön juhlamessu klo 23.
Joulupäivä ke 25.12.
Jouluaamun jumalanpalvelus klo 9.
Kauneimmat joululaulut -messu klo 12.
Perheiden joulukirkko klo 15.
Tapaninpäivä to 26.12.
Messu klo 10.

Suvelan kappelissa:
Joulumyyjäiset ja arpajaiset su 12.12.
klo 13–15. Joulupuuroa.
Kauneimmat joululaulut ja -runot su 12.12. klo 15.
Joulun taikaa -konsertti ti 14.12.klo 19.
Seeli Toivio, mezzosopraano,Pauliina Hyry, urut ja
piano. Vapaa pääsy, ohjelma 5 e, kahvi 2,50.
Koko kansan puurojuhla ke 15.12. klo 18.
4. adventtisunnuntain messu su 19.12. klo 15.
Lasten kauneimmat joululaulut ti 21.12. klo 18.
Jouluaaton hartaus pe 24.12. klo 15.
Jouluikkunoita iltakävelyllä Suvelan kappelin
ulkoikkunalla.
www.suvelankappeli.fi

Älä jää yksin!
Keskusteluapua ma–pe klo 9–15 perhetyönohjaajat: kirsi.kanerva@evl.fi, 050 5110 165
(tauko 21.12.-9.1.) ja outi.wenell@evl.fi,
040 5474 146. (tauko 22.-26.12., 1.-4.1.)
Papin puhelin joka päivä klo 9–21,
09 8050 3501.
Yhteys diakoniatyöntekijään: www.espoonseurakunnat.fi/apua-ja-tukea.
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.
facebook

Instagram ja Twitter
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Muistoja Tuomarilasta
Teksti: Pirkko Sillanpää
Erkki Stenman oli kolmivuotias, kun hänen perheensä muutti Ylätielle Tuomarilaan vuonna 1939. Hän kävi
1940-luvulla kolme vuotta
kansakoulua Tuomarilan asemaa vastapäätä sijaitsevassa
Björkbackan huvilassa ja aloitti 10-vuotiaana keskikoulun
Viherlaakson yhteiskoulussa.
Erkki kertoi, että oli ollut
kesätöissä monessa paikakassa Espoossa. ”Olin 11-vuotias,
kun menin Lahdenkiven puutarhaan Tuomarilassa, missä
äitinikin Aino oli työssä. Olin
siellä kaksi kesää ja sain kokoon rahat polkupyörää varten. Silloin oli aivan tavallista,
että mentiin jo hyvinkin nuorena töihin. Oli vähän niin
kuin pakko, jos aikoi jotain
saada, sillä vanhemmilta ei
tippunut rahaa taskurahoiksi. Koululaiset kävivät töissä
kesälomalla”. Erkki muisteli,
että hän oli vuonna 1952 keramiikkatehdas Kera Oy:ssä ja
katseli, kun uudenuutukaiset
olympiajunat ajoivat tehtaan
ohi. Hän oli työssä myös Tuomarilan aseman lähellä sijainneessa hajuvesitehtaassa,
Lab Jansson. Erkki kertoi, että
hän työskenteli permanenttiaineiden kanssa. Kerrotaan,
että siellä olisi valmistettu
ruutia sodan aikana. Vuonna
1951 hän oli myyjänä Elannon
kaupassa. Elannon kauppa
oli aloittanut Tuomarilassa
jo 1930-luvulla Monosen talossa, josta se siirtyi nykyisen
Tuomarilankujan ja Tuomarilankadun risteykseen. Vuonna
1950 Elanto laajennettiin suurikokoiseksi kaupaksi, jossa oli
erilliset liha-, maito- ja sekatavaraosastot. Erkki meni keskikoulun jälkeen vakituiseen
työhön radiotehdas Mexoon
Helsikiin.
Erkki aloitti työuransa
Puusepänliike J. N. Virtasella
1955. Virtasen liike oli Laaksotiellä, nykyisin Joupinlaaksontie. Verstaalla oli vakituisesti
töissä Jalmari Virtasen lisäksi
hänen nuorempi poikansa
Veikko. He itse asuivat Helsingissä.

Tuomarilan kansakoulu vuonna 1946, Björkbackan
huvila
rakentamisessa hyvinkin erilaisia työtehtäviä, mutta melkein pääasiallisesti urkupillejä tinapellistä leikkaamalla,
pyöristämällä ja juottamalla
Työntekijöitä rakentamossa
oli 12-13.
Urkurakentamo oli saanut
alkunsa siitä, kun kanttoriurkurin koulutuksen saanut
Veikko Virtanen alkoi rakentaa pieniä mekaanisia urkuja
isänsä
puusepänverstaalla
Joupinlaaksossa 1951. Tämä
hänen harrastuksensa kasvoi
ja laajeni vähitellen koko puusepänliikkeen päätuotteeksi.
Veikko muutti liikkeen nimen virallisesti muotoon Urkurakentamo Veikko Virtanen
Oy isänsä ja äitinsä kuoleman
jälkeen. Jalmari menehtyi Bergön kirkkossa urkujen vihkiäisissä 1956.
Urkurakentamon toiminta laajeni ja siitä tuli johtava
urkurakentamo maassamme.
Erkki kertoi, että edelleen
olemassa olevan rakentamon
tiloja laajennettiin ja lisätiloja
hankittiin Lauttasaaresta. Ur-

kuja on rakennettu eri puolille Suomea sijaitseviin kirkkoihin vuosikymmenten aikana
ja viimeisin opusnumero on
181. Erkki muisteli, että hän
oli mukana, kun ensimmäiset
urut rakennettiin Espoon tuomiokirkkoon (Espoon kirkko)
1967. Vuonna 2012 urkurakentamo Veikko Virtanen rakensi tuomiokirkkoon uudet
urut. Temppeliaukion kirkon
urut valmistuivat 1975. Erkki
muisteli, että Turun Tuomiokirkon urkujen rakentaminen
oli vaativa tehtävä. Urut valmistuivat 1980. Rakentamo
kunnosti myös vanhoja urkuja. Urkurakentamo muutti
uusiin tiloihin Järvenperään
1987 ja toimintaa jatkavat
edelleen Veikko Virtasen jälkeläiset.

Elämää
Tuomarilassa
Erkki Stenman on elänyt
Tuomarilassa yli 50 vuotta.
Hän muutti Leppävaaraan
1991. Keskustelimme siitä,

Urkurakentamo
Veikko Virtanen Oy
Erkki työskenteli Virtasen
urkurakentamossa aina eläkeikään saakka. Urkurakentamossa oli ollut työssä myös
Erkin isä puuseppä Arvi Stenman ja myöhemmin ja edelleen Erkin oma poika Tom.
Erkki totesi, että kolmatta sukupolvea saman työnantajan
leivissä kertoo jotain hyvin positiivista työnantajasta. Erkki
kertoi, että hän teki urkujen

Veikko Virtasen urkurakentamo laajennuksen jälkeen

Erkki juottaa urkupillin takasaumaa kaasukolvilla
1950-luku
miten paljon alue on muuttunut viime vuosikymmeninä.
Tuomarilassa oli aikaisemmin
useita kauppoja, pienteollisuutta ja toimipaikkoja. Erkki
muisteli, että hän oli käynyt
Espoon aseman lähellä sijainneessa pilketehtaassa 1940-luvulla. Puusta valmistettua
pilkettä tarvittiin tuolloin
autojen polttoaineeksi. Elantoa vastapäätä oli 1930-luvulla perustettu Alfa-niminen
kauppa. Lisäksi alueella toimi
myös Bångin kauppa. Tuomarilan aseman lähellä sijain-

neessa talossa toimi aikoinaan
myös Tuomarilan posti.
Erkki muisteli myös kahta
alueen henkilöä, Kalle Monosta ja Kirstin tilan isäntää
Karl-Erik Segersveniä. Kallea
kutsuttiin patriarkaksi ja hän
oli työssä Hougbergin leipomossa Kauniaisissa. Hän toi
lapsille leipää ja oli perustanut taloonsa pesulan, jota
alueen ihmiset saivat käyttää. Hänellä oli myös puutarha, jossa Erkin äiti kävi työssä.
Hänhän oli odotettu vieras
kaikkiin kyläläisten synty-
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KAUKLAHTI

ASIAKKAANA KÄYTÖSSÄSI

Talovisio

ennakoivaan kiinteistönpitoon
sähköiseen asukasviestintään
ASIAKKAANA
KÄYTÖSSÄSI

Talovisio

ennakoivaan kiinteistönpitoonARVOSI sähköiseen
MUKAISTA asukasviestintään
ISÄNNÖINTIÄ.

www.isarvo.fi

Tuomarilan Elanto ja Alfa. Espoon kaupunginmuseo
mä- ja muihinkin merkkipäiväkekkereihin. Hän kuului
myös Tuomarilan Marttoihin.
Karl-Erik aurasi hevosella kylän teitä ja otti lapsia kyytiin.
Erkki kertoi myös Kirstin tilalla
sodan aikana olleesta kahdesta venäläisestä vangista.
Tuomarilan kyläyhteisössä
oli tärkeä kokoava voima kyläläisten vuonna 1929 perustettu VPK (Tuomarilan Vapaaehtoinen Palokunta). Tuomarilalaiset rakensivat talkoilla
Palotien varrelle oman talon,
joka valmistui 1950. Talo tarjosi tilaa erilaisille toiminnoille vuosikymmeniä. Erkki muis-

teli, että siellä oli mm. Varuboden, posti, kampaamo, ja
elokuvateatteri vuoteen 1972
saakka. Salissa oli irrotettavat
penkit ja sitä voitiin käyttää
juhliin ja urheiluun. Vuosina
1978–2012 VPK:n talossa toimi Kino Tuomarila ja useita
eri liikkeitä. Elokuvateatteri
omassa kylässä oli tärkeä juttu
kaiken ikäisille. Rakennus on
ollut pois käytöstä pitkään ja
tontille suunnitellaan muuta
käyttöä. Tuomarilan tiet ovat
rakentamisen myötä muuttuneet valtavasti. Erkki totesi,
että alueelta on enää vaikea
löytää vanhoja teitä ja pol-

ARVOSI MUKAISTA ISÄNNÖINTIÄ
kuja. Joupinlaaksosta löytyy
kuitenkin vielä Virtasen urkurakentamo asuinkäytössä.
Lähteet:
Erkki Stenmanin kuva-arkisto
ja haastattelu 11.11.2021.
Haastattelija Pirkko Sillanpää
Kivikauden kylästä kaupunkikeskukseksi. Julkaisija KeskiEspoo-seura ry 1998.
Pihkassa Tuomarilaan, julkaisija Tuomarila-seura ry
2016.
Rautioaho Asko, 2008.
Veikko Virtanen ja puoli vuosisataa suomalaista urkujenrakennusta.

Kirkkojärven
Loiske
Lasten ja aikuisten harrasteliikuntaa jo
yli 20 vuoden ajan. Lajeina salibandy ja
tanssi.
Tarjolla superhyvät ohjaajat ja rento meininki. Lisäksi toiminta on hyvin edullista.
Hyvä seura on just parasta!
Korona-aikana meille on tärkeää toimia
vastuullisesti ja viranomaisten suositusten
mukaan. Tanssijaoston vastuuhenkilönä
meillä toimii terveydenhuollon ammattilainen ja lasten salibandykerhoista vastaa
varhaiskasvatuksen erityisammattilainen.
Heillä on korona-asetukset takaraivossa ja
varmasti tunnit ovat myös tältä osin erinomaisesti suunniteltuja.
Toivomme lisää lapsia/aikuisia liikkumaan
tanssin saloihin sekä salibandyn vauhdikkaaseen maailmaan. Toimintaa meillä on
Kirkkojärven - ja Koulumestarin kouluilla
sekä Kannusillanmäen väestösuojassa.
Tulkaa kokeilemaan mutta varoituksen
sanana heitän, että tästä voi tulla teille loppuelämän harrastus.
Lisäinfoa toiminnasta mielellään antaa
seuran perustaja ja toiminnanjohtaja

www.loiske.fi

Lasse Heikura
050 4913704
lasse.heikura@loiske.fi
www.loiske.fi

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

Vihdin toimisto
ASIAKKAANA
KÄYTÖSSÄSI
Riihitie 2, 03400 Vihti

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

Talovisio

Hyvinkää, 019 439 383, hyvinkaa@isarvo.fi

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

ARVOSI MUKAISTA ISÄNNÖINTIÄ

www.isarvo.fi
www.isarvo.fi

Vihdin toimisto
Riihitie 2, 03400 Vihti
019 439 383, vihti@isarvo.fi
Hyvinkää, 019 439 383, hyvinkaa@isarvo.fi
Riihimäki, 040 189 9868, riihimaki@isarvo.fi
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Espoonjoen kunnostus loppusuoralla
Teksti ja kuva: Erkki Lindell,
Pro Espoonjoki ry,
puheenjohtaja
Viime talvikautena 202021 saatiin pääosa Espoonjoen
kunnostusurakasta Turunväylän ja Kauklahden välillä valmiiksi. Tavoitteena oli joen
juoksun parantaminen, jotta
pahimmilta tulvilta ja niiden
aiheuttamilta vaurioilta vältyttäisiin. Jokea on ruopattu
viimeksi 1950-luvulla, joten
maa-ainesta on ehtinyt kertyä ja kasvillisuus joen rannoille levitä - aihetta uuteen
urakkaan siis oli, varsinkin
kun viime vuosina syys- ja
kevättulvat ovat muuttuneet
miltei yhtäjaksoiseksi syystalvi-kevättulvaksi. Konkreettinen muistutus tästä saatiin
kymmenkunta vuotta sitten,
kun Turunväylän yksi kaista
jouduttiin joulukuussa sulkemaan liikenteeltä – ja lähes
jokavuotinen näky oli tulvaalueelle rakennetun Kuninkaantien lukion pohjoisseinän
suojaus hiekkasäkeillä.
Kirkkojärvenpuiston ja Kirkonkympin kohdalla kevyen
liikenteen väylien pohjia on
stabiloitu ja teitä korotettu,
Kirkkojärven puolella hieman enemmän. Tulevaisuudessa odotetaan joen pinnan

ulottuvan täällä vain harvoin
kävelytielle. Koska kävelytie
muodostaa nyt padon, sen
toiselle puolelle kertyvät hulevedet on tarkoitus pumpata
joen puolelle.
Tuomiokirkon
alueella,
Kirkkokadulta Espoonväylälle, ruoppaustyötä ja raivausta
jouduttuiin jyrkkien rantojen
ja puiston takia tekemään
suurelta osin veden päällä.
Kesällä jokiuoma näytti selvästi leveämmältä, pääosiltaan varmaan kasvillisuuden
poiston ansiosta – aivan oikealta pieneltä joelta!
Isoin osa ruoppausurakasta tehtiin Mikkelästä Kauklahteen Vantinportille ulottuvalla peltoaukealla. Viime
talvi oli kylmä ja jäätynyt
maa mahdollisti työkoneiden
ja kuorma-autojen liikkumisen peltoaukeilla; työmaatie
jouduttiin tekemään tarkoitusta varten. Korkea vesi
joessa hankaloitti kuitenkin
työtä jonkun verran. Kuten
jo aikaisemmin on kerrottu,
joen pohjasta ruopattiin ja
siirrettiin pois mutaa ja maata kaikkiaan n 1500 kuormaautollista, n 17 000m3. Tämä
massa saatiin suurimmaksi
osaksi sijoitettua joen läheisyyteen. Samalla peltoauke-

alle on rakennettu työmaatie
työkoneita ja kuorma-autoja
varten. Urakan tämän osuuden kustannukset olivat noin
miljoonan euron luokkaa. Nyt
joen juoksu on parantunut –
toivottavasti näemme sen
pienempinä tulvina ja vaurioina lähivuosia. Myös joen
varsille on tehty tulvahyllyjä,
matalia alueita, joille vesi voi
tulvatilanteessa nousta. Li-

Teksti: Raisa Lindroos

Over 25 years of acceptance
and understanding
Greek dances and Chinese dancers, Cuban rhythms, Oriental tunes, Karelian
songs, good Spanish food and much more entertainment was organized in
the Filoksenia ry’s 25th Anniversary Party. The feast was VPK House of Espoo.
The main speakers were archbishop Leo from the Orthodox Church of
Finland, the Deputy Mayor Mervi Heinaro from City of Espoo and CEO Kaj
Järvisalo from Mental Health Association of Espoo. The kind host was Fr. Heikki
Huttunen and hostess Habiba Ali from the Board of Filoksenia. The main entertainer was International Jazz Duo Bianca Morales and Zhenia Gimer, who
had a great show. In the end of the party the audience was amazed by opera
singer Matti Turunen. He sang the Tevye’s song “If I were a rich man” from
the musical Fiddler on the Roof.
Filoksenia is a greek word meaning hospitality. It’s facilities is called Trapesa which means table, which invites people to gather together. The NGO was
established 1996 by some eastern orthodox persons, evacuated Karelians and
emigrants, to help children living on streets in St Peterburg and Tarto after
Soviet Union was collapsed. Trapesa started it’s work with immigrants in Finland
in 2001. Main fund comes from Veikkaus (STEA) and also from City of Espoo,
different ministries and foundations.
The Board and staff of Filoksenia wants to thank all collaborative partners
and multilingual Trapesa visitors for inspiration common work to develop new
effective ways in empowering people by counselling, training, discussing and
having happy festivals together.

säksi jokeen on tehty kalojen
kudulle suotuisia paikkoja,
pikku kynnyksiä ja vastaavia.
Kaikkia pieniä viimeistelytöitä ei ehditty tehdä työkauden
päättyessä, jotain jäi ensi kevätpuolelle. Kaiken kaikkiaan
urakkaa pidettiin kaupungin
näkökulmasta onnistuneena.
Mikkelästä Kauklahteen
tehty työtie tarjoaa oivan
pohjan tulevalle ulkoilureitil-

le – Espoon keskuksesta Rantaraitille sitten kun Rantaraitti joskus ulottuu Espoonjoen
suistoon Espoonlahden perukoilla. Toinen ratkaisua vaativa kohta on jatko Mikkelän
peltoaukealta Espoon asemaa
kohti, jossa muutenkin on
muutoksia tulossa kaupunkiradan ja uuden Turun radan
myötä.

Ihmisten hyväksyntää ja
kulttuurien välistä ymmärrystä
positiivisella mielellä
Filoksenia ry juhli 25-vuotistaivaltaan lokakuussa Espoon VPK-talolla. Yhdistys aloitti aikanaan toimintansa hyväntekeväisyystyönä katulasten auttamiseksi
Pietarissa ja Tartossa. Kotimaantyö alkoi 20 vuotta sitten, kun kulttuurien välinen kohtaamispaikka Trapesa perustettiin Espoon Kirkkojärvelle. Perustajina oli
ortodokseja, evakkoja ja emigrantteja, joiden tavoitteena oli auttaa hädässä
olevia ihmisiä sekä vähentää ihmisten välisiä ennakkoluuloja ja rasismia.
Juhlassa oli läsnä laaja yhteistyökumppanien sekä Trapesan aktiivien monimuotoinen joukko. Juhlapuhujina kuultiin Helsingin ja koko Suomen arkkipiispa Leoa, Espoon kaupungin uutta elinvoimajohtaja Mervi Heinaroa ja
partnerijärjestöjen edustajana Espoon mielenterveysyhdistyksen Kaj Järvisaloa.
Tilaisuudessa annettiin tunnustusta yhdistyksen pitkäaikaisille vapaaehtoistoimijoille. Lisäksi nautittiin kokki Noureddine Najin juhlamenusta mm. espanjalaisesta paellasta sekä monimuotoisesta kulttuuriohjelmasta: kreikkalaisista ja
kiinalais-korealaisista tansseista, kuubalaisista rytmeistä, karjalaisista Laatokan
lauluista ja orientaalisävelistä.
Pääesiintyjänä ilahdutti kansainvälinen jazzduo Bianca Morales ja Zhenia
Gimer. Tilaisuuden päätti oopperalaulaja Matti Turunen Viulunsoittaja katolla
musikaalista tutun Tevjen rukouksella ”Rikas mies jos oisin”, johon hän oli
muotoillut järjestörahoitusta anovat sanat.
Trapesa toimii nykyisin sekä ulkomaalaistaustaisten neuvonta- ja tukipisteenä, eri väestö- ja ikäryhmien ja kulttuurien välistä ymmärrystä ylläpitävänä
kaikille avoimena kulttuurikeskuksena, että kerran tai pari kuussa ortodoksinen kappelina, joka tarjoaa myös uskontojen ja muiden katsomusten välistä
vuorovaikutusta. Yhdistys on sosiaali- ja terveysalan järjestö, joka saa päärahoituksen Veikkauksen voittovaroista (STEA) ja merkittävää tukea myös Espoon
kaupungilta sekä eri ministeriöistä ja säätiöiltä.
Kiitos kaikille onnittelijoille, esiintyjille ja osallistujille, jotka muistitte Filokseniaa monin tavoin, kauniisti ja kannustaen, jotta monimuotoinen työ ja
kehittäminen voi jatkua.
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TNT-Putki toimii vanhassa kansakoulussa Gumbölessä

PUTKI
TNT-Putki toimii osoitteessa Vanha Muuralantie 37,
02770 Espoo

Näkymä työtilaan

Teksti: Pirkko Sillanpää

nuksessa toimi 1920-luvulla
toinen Lagstadin ruotsalaisen
koulupiirin alakansakouluista.
Myöhemmin rakennuksessa
on toiminut yksityinen päiväkoti. Tiilestä rakennettu koulu
oli tyhjillään vuodesta1986 ja
ilkivallan kohteena. Miilille
koulun piha leikkipaikkana
oli tuttu jo lapsuudesta, koska hänen mummonsa asui
lähellä koulua. TNT-Putki osti
koulurakennuksen 2019. Miilin pitkäaikainen haave toteutui. Koulurakennuksessa
alkoi mittava kunnostustyö,
jonka Jauhiaiset tekivät suurelta osin itse. He tarvitsivat
apua vain valussa, kattotöissä
ja sähköasennuksissa. Rakennus kunnostettiin täydellisesti
ulkoa ja sisältä. Ikkunat teetettiin vanhojen ikkunoiden
näköiseksi käsityönä. Rakennuksessa on maalämpö. Pihamaalle rakennettiin erillinen rakennus varastointia ja
työskentelyä varten. Vanha
koulurakennus sai uuden hienon elämän ja on nykyisessä
asuinympäristössä muistuttamasta Espoon kaupungin

TNT-Putki Oy Ab on vuonna 2005 perustettu perheyritys, jonka toimitusjohtaja on
Jouni Jauhiainen ja hallintopäällikkö Miili Jauhiainen.
Yrityksen toimialue on pääkaupunkiseutu, Espoo, Kauniainen ja Vantaa. Työntekijöitä
on tällä hetkellä yrittäjäpariskunnan lisäksi kuusi ja uusia
työntekijöitä rekrytoidaan
parhaillaan. Yritykselle tekee
töitä myös omilla toiminimellä työskenteleviä vakioasentajia. Miili kertoi, että ilmapiiri
yrityksessä on hyvä ja monilla
työntekijöillä on pitkä työsuhde yrityksessä.
TNT-Putki Oy Ab tarjoaa
ensiluokkaista ja ammattitaitoista LVI-työtä yrityksille,
taloyhtiöille ja yksityisasiakkaille. Yritys hoitaa kaikki
LVI-alan työt pienistä asennuksista kokonaisvaltaisiin
urakointeihin.
Palveluihin
kuuluvat pääasiassa erilaiset
putkityöt kuten putkiasennus,
putkihuolto ja putkisaneeraus sekä lämmitysjärjestelmät,
kuten maalämpö- tai ilma- ja
vesilämpöratkaisut.

Yrityksen nimi tulee Jauhiaisten kolmen lapsen nimien ensimmäisistä kirjaimista.
Miili totesi, että työtilanne
on tällä hetkellä erittäin hyvä. Hän kuitenkin totesi, että
meidän tavoitteenamme ei
ole toiminnan kasvattaminen,
vaan haluamme pysyä pienenä perheyrityksenä, jonka
pyörittämisen pystymme itse
hallitsemaan.
Miili kertoi, että hän itse on
yrittäjäperheestä ja yrityksen
perustaminen oli ollut ajatuksissa pitkään. Perhe aloitti yritystoiminnan vähitellen siten,
että Miilillä oli aluksi kokopäivätyö muualla ja hän osallistui
siinä sivussa yrityksen toimintaan. Ajan myötä yritys nousi siivilleen ja Miilikin alkoi
työskennellä kokopäiväisenä
hallintopäällikkönä.

Gumbölen
kansakoulu muuttui
toimitilaksi
Gumbölen koulu rakennettiin pientenlasten kouluksi ilmeisesti vuonna1908. Raken-

punainen:
100 magenta 100 yellow, pms 186C
tumma harmaa:
75K, pms cool gray 11C

Asiakas: TNT Putki Oy - pvm. 30.9.2009

Copyrights by:
Suomalaistentie 7 02270 Espoo
Puh. 09-4540422, fax 09-4540433, GSM 0500-445 319
myynti@aikamainos.fi, www.aikamainos.fi

Kylmä ullakko remontin jälkeen.
Yläkerrassa on vuokralla sähköliike joka vuokrannut
myös 60m2 varastosta (Sähkö-Kamut Oy). TNT-Putki
tekee heidän kanssa hyvin tiivistä yhteistyötä.
pitkästä historiasta. Miilillä
on koulutus myös sisustajan
ammatista ja tämä on nähtävissä toimitilan onnistuneessa
sisustuksessa.
TNT-Putki toimii arvokkaassa toimitilassa ja on hyvänä
esimerkkinä kuinka lähes purkukuntoisestakin vanhasta
rakennuksesta voi saada käyttökelpoisen rakennuksen taas
vuosikymmeniksi eteenpäin.

Mitä on maalämpö?

Toimiston keittiö

Maalämpöjärjestelmät hyödyntävät maaperään, pohjaveteen, tai vesistöön
varastoitunutta aurinkoenergiaa. Tämä auringon lataama ilmaisenergia kerätään joko lämpökaivolla kallioperästä, pintamaahan kaivettavalla keruuputkistolla, tai vesistöön asennettavalla keruuputkistolla. Useimmiten maalämpöjärjestelmät tehdään lämpökaivojärjestelmällä, sillä tarvittava energialähde
saadaan siten käyttöön suhteellisen pienelläkin tontilla. Koska maaperän lämpötila on alhainen, täytyy ilmaislämmönlähteen lämpötila nostaa tarvittavalle tasolle. Tähän käytetään hyväksi lämpöpumpun kompressorikoneikkoa ja
kylmäainetta. Tämä prosessi on keksitty jo 1800-luvun alkupuolella

Mitoita energiatarpeesi huolella ennen
maalämmön asentamista
Energiatehokkuus on päivän sana ja sen symboliksi on noussut etenkin
maalämpö. Se on ekologinen teko, joka tuottaa vihreää energiaa ja säästää
euroja. Mitä isompi kiinteistö ja energiankulutus, sen merkittävämmät säästöt
maalämmöllä on saatavissa. Järjestelmän hyviä puolia luetellessa keskitytään
usein euromääräiseen säästöön sekä investoinnin takaisinmaksuaikaan, mutta
maalämpöjärjestelmän vaikutus kiinteistön arvoon on aivan yhtä merkittävä
tekijä. – Maalämpö nostaa vahvasti kiinteistön arvoa ja tekee asunnon myymisestä huomattavasti helpompaa, Miili Jauhiainen kertoo.

Yrittäjäpariskunta Miili ja Jouni Jauhiainen

S

12

Keski-Espoon Sanomat

JOULURIENTOJA
Talomuseo Glims

Työpajat
Askarrellaan perinteisiä joulukoristeita
22.12.2021 (klo 12:30-14)
23.12.2021 (klo 12:30-14)
Tehdään pieniä kauratyynyjä, vaikka joululahjoiksi!
15.12.2021 (klo 12:30-14)

Joulutunnelmaa Glimsissä
sunnuntaina 12.12.2021
Glimsintie 1, 02740 Espoo (Jorvin
sairaalan vieressä) Aukioloajat ti–pe
10–16 ja su 11–16, maanantaisin ja
lauantaisin suljettu, joulukuussa poikkeuksia aukioloajoissa.
Glims on jouluasussa adventista
Nuuttiin 28.11.2021–13.1.2022.
Museopuoti ja kahvila ovat avoinna
museon aukioloaikoina. Museopuodissa vanhanajan jouluisia tuotteita
Puhelin: 09 816 27337, Sähköposti:
Tarkista aukiolo ja ohjelma: kaupunginmuseo@espoo.fi
Opastus: Entisajan joulunviettoa
15.12.2021 (klo 14-14:30)
21.12.2021 (klo 14-14:30)
22.12.2021 (klo 14-14:30)
23.12.2021 (klo 14-14:30)
15.12.2021 (kl. 15-15:30) ruotsinkielinen opastus: Julfirande förr
22.12.2021 (kl. 15-15:30) ruotsinkielinen opastus: Julfirande förr

Näyttely 5.11.2021-20.3.2022
Kenzi Rinnon ihastuttavia kuvia
Glimsin maisemista
Valokuvia Glimsin maisemista –
Kenzi Rinnon kuvia vuodelta 1970.
Tervetuloa tutustumaan kadonneisiin
70-lukulaisiin maisemiin!

Klo 10.30–11.00 Tuvassa luetaan
jouluisia satuja
Klo 11 ja 12 Lauluyhtye Laetificus
esittää joulumusiikkia tuvassa
Klo 13 Guidning: Lucia, ljusets
bärare
Klo 13.30 Opastus: Lucia, valontuoja

Joulutunnelmaa Glimsissä
lauantaina 18.12.2021
klo 10.30–11.00 Tuvassa luetaan
jouluisia satuja
Klo 11.30–13 Työpaja: Perinteisiä
joulukoristeita
Klo 10.30–13.30 Miniponeja
rapsuteltavana Glimsin pihapiirissä!
Klo 14 Opastus:
Entisajan joulunviettoa
Klo 15 Ruotsinkielinen opastus
Julfirande förr

Opastus: Vanhan loppu,
uuden alku
29.12.2021 (klo 14-14:30)
30.12.2021 (klo 14-14:30)
2.1.2022 (klo 14-14:30)
Työpajassa tehdään sytykeruusuja
4.1 ja 5.1.2022 (klo 13-15) vanhoista
kynttilöistä. Ota omat kynttilänjämät
mukaan!

Glimsin käsityökerho
12.1.2022 (klo 12:30-14)
Tehdään yhdessä käsitöitä alapihan
Pikkutuvassa. Tuo oma käsityö mukanasi.

Nuuttipukki vierailee Talomuseo Glimsissä ja vie joulun
mennessään
13.1.2022 (klo 10-10:30)

Koulumuseo
Vanha Lagstadintie 4
02770 Espoo
Museo suljettu toistaiseksi.
Näyttely
https://www.espoo.fi/fi/uutiset/2021/10/koulumuseo-lagstadinvirtuaalimuseo-vie-entisajan-koulunkaynnin-arkeen

Aukioloajat:
Tiistai-keskiviikko ja perjantai 11-19,
torstai 11-20, lauantai 12-18 ja sunnuntai 12-16
Museoon ilmainen sisäänpääsy. Lue
lisää osoitteessa www.helinamuseo.fi
Henkilökunta pitää maskeja – pidäthän sinäkin!
Nyt voit tutustua Helinä Rautavaaran museon kokoelmiin myös digitaalisesti.

Näyttelyt
Keräilijän elämäntyö J.O. Mallander
12.11.2021-13.3.2022
Suomen taidemaailmaa monin tavoin rikastuttanut taidearvostelija,
kuraattori, taiteilija ja galleristi J. O.
Mallander (s. 1944) on kerännyt taidetta yli viisi vuosikymmentä. 1990-luvun alusta lähtien hän on keskittynyt
erityisesti itämaiseen taiteeseen. Näyttelyssä on esillä keräilijän kokoelmaan
kuuluvia taideteoksia Intiasta, Nepalista ja Tiibetistä.

Joulutunnelmaa Glimsissä
sunnuntaina 19.12.2021
Klo 10.30–11.00 Tuvassa luetaan
jouluisia satuja
Klo 11 klo 13 Pelimannitonttu Erkki
soittaa tuvassa jouluista musiikkia
Klo 12.30–13.30 Työnäytös: Makkaran valmistusta
Klo 14 Opastus: Entisajan joulunviettoa

Kauppakeskus Entresse
Siltakatu 11
02770 Espoo

Kolme jumaluutta.
Kuva: Jouko Vatanen.

