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KUTSU 

VANHA-ESPOON ASUKASFOORUMIIN:
MILLÄ JA MIHIN 15.8.2016 ALKAEN –
BUSSILLA, METROLLA VAI JUNALLA?
Keskustelutilaisuus 
torstaina 26.5.2016 kello 18–20
Espoon valtuustotalossa Espoonkatu 5, 02770 Espoo
HSL:n ja Espoon kaupungin edustajat kertovat, mikä joukkoliikenteessä 
muuttuu ja mikä säilyy Länsimetron ja uuden liityntäliikenteen alkaessa 
15.8.2016. Asukasyhdistysten edustajat ja asukkaat kysyvät ja asiantuntijat 
vastaavat.
Esitysten ja keskustelun aiheita ovat mm.
- Länsimetron liityntäliikenne Vanha-Espoon alueelta Matinkylään tai Ta-

piolaan
- mitkä bussilinjat tai linjanumerot muuttuvat, nopeutuvatko matkat?
- mitkä linjat eivät muutu?
- mahtuuko autolla tai pyörällä liityntäliikenteen tai junan pysäköintialu-

eille?
- miten ja milloin lippujen hinnat muuttuvat, missä ovat tariffi alueiden 

rajat?
- asukkaiden ehdotuksia parannuskohteiksi, koska ja mihin voi vaikut-

taa?
Alustajina
- joukkoliikennesuunnittelija Laura Sundell, Helsingin Seudun Liikenne, 

HSL
- suunnittelupäällikkö Sinikka Ahtiainen, Espoon kaupunki
Vanha-Espoon alueeseen kuuluvat Espoon keskus, Kirkkojärvi, Tuomarila, 
Suvela, Kuurinniitty, Kaupunginkallio, Ymmersta, Muurala, Gumböle, Kar-
vasmäki, Järvenperä, Högnäs, Karhusuo, Kunnarla, Vanha-Nuuksio-Nupuri, 
Siikajärvi, Nuuksionpää ja Ämmässuo.
Asukasfoorumit ovat kaikille avoimia tilaisuuksia. Tavoitteena on, että 
asukkaat pystyvät yhdessä aktiivisesti osallistumaan oman alueensa ke-
hittämiseen. Asukasfoorumeilla edistetään asukkaiden ja kaupungin vuo-
rovaikutusta.

Country Express kommer till Kulturen vid ån

Kulturen vid ån, det största enskilda 
svenskspråkiga evenemanget årligen i 
Esbo, hålls torsdagen den 16 juni 2016 
på Lagstads bollplan med omgivning. 
Årets dragplåster blir orkestern Count-
ry Express från Karis. Konferencier är 
Christoffer Strandberg. Inträdet är 
gratis.

Program erbjuds på två scener. Arne 
Alligator och Djungeltrumman och 
Mumintrollen kommer att uppträda. 
Vi får även njuta av folkdans med 
Brages folkdanslag. Dessutom bjuds på mycket annat såsom 
draghundar, hoppborg och klättervägg. 

I anslutning till Esbo stadsmuseums utställning En tid av glas. 
Köklax glasbruk 1923–1952 ordnas turer med veteranbussen 
Trötte Teodor till Köklax med Tanja Ekholm som guide.

I Lagstad hembygdsgård uppträder Esbo sångkör och Esbo 
spelmanslag och en pysselverkstad ordnas för barnen. Dessu-
tom café, och lotteri. Se även www.kulturenvidan.fi  
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Uutta ja vanhaa 
Keski-Espoossa

Keski-Espoossa eletään tänä vuonna suurten tapahtu-
mien aikakautta.  Monta pitkään suunnitteilla ollut suuri-
suuntaista rakennushanketta saadaan tänä vuonna päätök-
seen. Suvelan kappeli vihitään käyttöön syyskuun alussa. 
Varhaiskasvatus-, perhe- ja nuorisotyö aloittavat kappelin 
uusissa tiloissa jo elokuun aikana. Suuri rakennushanke Kes-
ki-Espoon alueella on ollut vuonna 2013 aloitettu Espoon 
sairaalan rakentaminen. Rakennus luovutetaan käyttäjälle 
kuluvan vuoden syyskuussa. 

Kuluvana vuonna päätetään myös monien vanhojen 
rakennusten kohtalosta. Tätä kirjoittaessa kaupunginval-
tuusto ei ole vielä tehnyt päätöstä kulttuurihistoriallisesti 

ja arkkitehtonisesti merkittävän rakennuksen, kaupungintalon tulevaisuudesta. 
Suvelan Onni -korttelin kehittämishankkeeseen Kirstinmäellä liittyy vanhan raken-
nuskannan purkamista. Onneksi purkamispäätösten rinnalla on myös hankkeita, 
joiden toimintaa suunnitellaan sijoitettavaksi vanhoihin historiallisesti merkittäviin 
rakennuksiin. Tästä esimerkkinä Asukastalo, joka avataan näillä näkymin vuonna 
2017 Muuralan sairaalakokonaisuuteen 1900-luvun alussa valmistuneeseen raken-
nukseen.

Tilakysymykset ovat koko ajan huolenaiheena kolmannen sektorin toimijoilla. 
Asukasfoorumin tilaisuudessa huhtikuussa seniorit ottivat asiaan kantaa voimak-
kaasti. Todettiin, että senioreilla olisi halua ja osaamista monenlaiseen toimintaan, 
mutta toimintatilojen puuttuessa niitä ei voida toteuttaa.

Metroliikenteen avaaminen Espoossa elokuussa on myös merkittävä liikenteel-
linen kysymys Espoon keskuksessa. Julkisen liikenteen käyttäjiä huolestuttaa bus-
sireitteihin liittyvä suunnittelu. Aiheesta on jo järjestetty keskustelutilaisuuksia 
ja seuraava on Vanha-Espoon asukasfoorumin Espoon valtuustotalolle järjestämä 
26.5. tilaisuus.  

Aurinkoista kesää Kaikille
Pirkko Sillanpää
Päätoimittaja

Keski-Espoo seuran kuulumisetPäätoimittajan terveiset
Keski-Espoo – seura osallistuu toiminta-alueensa tapahtumiin kesän aikana. 

Alueella järjestetään useita jo perinteeksi muodostuneita tapahtumia kuten Urkuyö 
ja Aaria sekä Talomuseo Glimsissä järjestettävät tilaisuudet. Uutena tapahtumana 
on Espoon kaupungin järjestämä Silta-tapahtuma 28.5., jossa Espoon aseman yli-
kulkusilta muuttuu kirpputoriksi.

Keski-Espoo – seura on edelleen vailla omia tiloja. Seuran arkistoaineistoja ja 
irtaimistoa siirretään paikasta toiseen.  Seurassa edelleen toivotaan, että seura voisi 
saada käyttöönsä sellaiset tilat, joissa voisi pitää esimerkiksi alueen suunnitteluun 
ja  monikulttuurisuuteen liittyviä tilaisuuksia sekä kielikursseja. Toivottavasti tila-
kysymys järjestyy aikanaan parhain päin, sillä Keski-Espoo seurassa pyritään täyt-
tämään resurssien mukaan niitä toiveita, joita Espoon kaupunki on kolmannelle 
sektorille kohdistanut.   

Keski-Espoo – seuran johtokunnasta erosi huhtikuussa pitkään seuran toimin-
nassa mukana ollut rahastonhoitaja Markku Mikkelson. Seuran maksuliikenteestä 
ja jäsenistöön liittyvistä asioista vastaa jatkossa johtokunnan valitsema tilitoimis-
to. Seurassa tehdään edelleen historiikkia ja projekti pyritään saamaan loppuun 
kesän aikana.

Keski-Espoo – seuran kotisivuilla julkaistaan jatkuvasti alueeseen liittyviä uuti-
sia ja tiedotteita. Keski-Espoon Sanomien vuosikerrat ja myös uusin lehti löytyy  
kotisivuilta osoitteesta www.keskiespooseura.fi 
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Keski-Espoo -seuran johtokunta

Keski-Espoon Sanomat
2/2016
28. vuosikerta

Seuraava numero
ilmestyy 11.9.2016,
aineisto 28.8.2016 mennessä.

Keski-Espoon asukkaiden
yhteinen puolueisiin
sitoutumaton tiedotuslehti.

Julkaisija:
Keski-Espoo -seura ry.
ISSN 0788-6128

Päätoimittaja:
Pirkko Sillanpää
Blominkuja 6, 02780 Espoo
puh. 050-364 8148 (työ)
        044 046 6002 (koti)
pirkko.sillanpaa@espoo.fi 

Toimituskunta:
Mirja Holste
p. 09-805 5620
mirja.holste@netti.fi 
Jaana Leppäkorpi
p. 040 531 8214
jaana.leppakorpi@kotiportti.fi 
Kari Räty
p. k. 050-491 3991
kari.t.raty55@gmail.com

Ilmoitukset:
Ilmoitushinta:
1,20 e/pmm (MV, sis. alv 22 %)
Tarkemmat tiedot ilmoitusmyyjiltä

Myynti- ja markkinointipäällikkö
Kari Räty
p. k. 050-491 3991
kari.t.raty55@gmail.com

Painos: 30 000 kpl

Painopaikka:
Lehtisepät Oy

Sivunvalmistus: 
Kirkkonummen Sanomat
Sirpa Salkkola
p. 0407429963
sirpa.salkkola@
kirkkonummensanomat.fi 

Johtokunta
Puheenjohtaja: 
Pirkko Sillanpää
puh. 050-364 8148 (työ) 
        044 046 6002 (koti)
Varapuheenjohtaja: 
Kari Räty
p. k. 050-491 3991
kari.t.raty55@gmail.com
Mediavastaava: Peter Vihra 
puh. 040-527 5939
Kaava- ja tekninen asiantuntija
Seppo Holste

Muut jäsenet:
Mirja Holste, p. 09-805 5620
mirja.holste@netti.fi 

Sihteeri:
Sisko Vihra puh. 040-536 7093
sisko.vihra@elisanet.fi 

Keski-Espoo -seuran postiosoite:
Blominkuja 6, 02780 Espoo
Keski-Espoo -seuran tili on
Nordea FI82 1428 3000 1807 58

Keski-Espoo -seuran kotisivut:
www.keskiespooseura.fi 

TULE MUKAAN
KESKI-ESPOO-SEURAN TOIMINTAAN

JA VAIKUTTAMAAN KEHITYKSEN SUUNTAAN

Jäsenmaksu 10 €/vuosi

Saman perheen jäseniltä 3 €/vuosi
Kannatusjäseniltä 50 €/vuosi

Maksa liittymismaksu tilille (Nordea) FI82 1428 3000 1807 58
Kirjoita lisätietoihin nimesi, osoitteesi ja puhelinnumerosi

Saat jäsenkorttisi postitse, ennen kevätkokousta

Eläkeläiset 5 €/vuosi

Keski-Espoon
Sanomat

www.keskiespooseura.fi



Keski-Espoon Sanomat 3

Teksti: Espoon 
keskuksen 
Kiinteistömaailman 
yrittäjät: Anne 
Kuiri-Henttinen ja 
Christoffer 
Henriksson

Olemme toimi-
neet jo kuuden-
toista vuoden ajan 
Espoon keskuksen 
alueella välittäen ja 
vuokraten asuntoja 
pääasiassa keski-es-
poolaisille. Espoon 
keskus ja sen lähialu-
eet ovat kehittyneet 
näiden vuosien aika-

na omalla painollaan ja suhdanteiden 
mukaan. Millä tavalla saamme vauh-
ditettua kehittymistä? Alueen asunto-
kanta on heterogeeninen ja sen vanha 
maine ”rauhattomana asuinalueena” 
on menneisyyttä. Toisinaan saamme 
selittää tätä mainetta asiakkaille, 
joille alue ei ole ennestään tuttu. Me 
haluamme aikaansaada keskustelua 
alueen nykyisestä ja tulevasta kehit-
tämisestä. Millaisella asuntokannalla 
saamme vanhan maineen kokonaan 
katoamaan ja millainen rakentaminen 
hyödyttää meitä paikallisia yrityksiä 
parhaiten?

Espoon keskuksen alueella on hyvä 
infrastruktuuri, luonto, monipuoliset 
palvelut, koulut ja päiväkodit sekä 
ennen kaikkea hyvä julkinen liikenne. 
Näiden asioiden vuoksi ihmiset valit-
sevat kotinsa. Koti ei ole pelkkä asun-
to, joka ostetaan tai vuokrataan, vaan 
tärkeänä valintakriteerinä on, kuinka 
arki saadaan sujumaan helposti ja mi-
tä palveluja kodin lähellä tarjotaan. 
Koti on paikka, missä asumme ja toi-
mimme. Ympäristön kokonaisuus vai-
kuttaa asunnon valintaan suuresti.

Haluamme enemmän informaatio-

ta Espoon keskuksen kehittämisestä, 
kuten varmasti moni muukin alueella 
asuva ja toimiva. Alueelle on näiden 
vuosien aikana tehty hyviä kehitysi-
deoita, jotka ovat väistyneet jonkun 
muun projektin vuoksi ja etenkin Lom-
milan alueen pelätään jarruttavan tai 
pysäyttävän Espoon keskuksen kehit-
tämisprojekteja ja uudistuksia. Kuiten-
kaan merkkejä alueen uudistamises-
ta ja kehittämisestä ei tällä hetkellä 
ole.

Miten saamme helposti tietoa esi-
merkiksi Espoon keskuksen ytimen 
peltoalueen rakentamisesta? Se on 
ollut jo pitkään tyhjillään ja vielä-
kään ei ole varmaa tietoa, mitä ja 
milloin siihen rakennetaan. Me am-
mattilaiset osaamme hakea ja kysyä 
tietoa, mutta entä tavallinen asukas? 
Mistä hän saa tiedon? Kannattaisiko 
Espoon parhaimmalle paikalle raken-
taa vapaarahoitteisia asuntoja, joka 
hyödyttäisi parhaiten alueella olevia 
yrityksiä, jolloin ne pysyvät alueella, 
eivätkä lähde palveluiltaan paremman 
asuinalueen perässä pois.

Alueellamme asuu paljon perhei-
tä, jotka asuvat vääränkokoisissa 
asunnoissa, kuten yksin isossa oma-
kotitalossa tai lapsiperhe ahtaasti, 
koska alueella ei ole tarjolla sellaisia 
koteja, joissa he pystyisivät asumaan 
pidempiaikaisesti. Peruspalvelut alu-
eelta löytyvät, mutta ovat kaukana 
esimerkiksi Leppävaaran palveluta-
sosta, joka myös sijaitsee junaradan 
varrella. Päiväkodeilla ja kouluilla on 
hyvät maineet ja urheiluseuroilla on 
monimuotoista toimintaa, Keskuspuis-
toa unohtamatta.  Esimerkiksi lasten 
harrastukset ovat myös lähellä, joten 
vanhempien ei välttämättä tarvitse ai-
na toimia kuskina lapsilleen.  Alueem-
me on turvallinen ja siellä on kaiken-
ikäisten helppo liikkua. Vanhuksille on 
myös monipuolista toimintaa ja kau-

pat ovat kävelymatkan päässä, kun 
vain saadaan uusia asuntoja vanhojen 
asuntojen tilalle. Liikenneyhteydetkin 
ovat Espoon parhaimmistoa.

Kirstinmäessä suunnitellaan uudis-
tettavaksi kokonainen kortteli. Osa 
kerrostaloista aiotaan purkaa pois ja 
rakentaa tilalle uusia 5—12 kerroksi-
sia taloja, joihin suunnitellaan pieniä 
asuntoja. Rakentamista perustellaan 
mm. Espoon keskuksen erinomaisen si-
jainnin ja sen liikenneyhteyksien vuok-

si. Nyt tarvitaan rohkeutta viemään 
asioita loppuun asti. Toivomme, että 
nämä suunnitelmat toteutetaan hy-
vällä aikataululla ja alueen asukkaita 
ja yrittäjiä kuunnellen. Olemme mie-
lellämme kehittämässä ja auttamassa 
alueen suunnittelua omalla ammatti-
taidolla. Kiitokset asiakkaillemme luot-
tamuksesta ja että olemme saaneet ja 
saamme olla toteuttamassa kotinne 
välitystä.                                             ■

Teksti ja 
kuva: 
Jaana Lep-
päkorpi

Espoon 
keskuksen 
asukastalon 
suunnitte-
lu etenee 

perhe- ja sosiaalipalveluissa 
verkkaisesti, mutta varmasti. 
Asukastalo on tulossa Samari-
an vieressä olevaan punaiseen 
taloon, mistä nykyiset toimin-
not siirtyvät Espoon uutteen 
sairaalaan. Asukastalon toi-
minnan varsinainen käynnis-
tyminen riippuu sairaalan ai-
kataulusta. Remonttia taloon 

ei tarvitse tehdä, sillä talo on 
kunnostettu jokunen vuosi 
sitten. 

Asukastaloa suunniteltiin 
Entressessä järjestetyssä tuu-
naamossa jo keväällä 2015, 
jonka keskeisintä antia oli 
alueella olevien erilaisten ti-
lojen kartoitus tilakävelyiden 
avulla. Lisäksi yhteisissä kes-
kusteluissa nousi tarve pai-
nottaa toiminnan sosiaalista 
ulottuvuutta. Tämän jälkeen 
kehittämistyötä on jatkettu 
pienessä perustuunaamossa. 

Asukkaiden tietoisuutta tu-
levasta asukastalosta pidetään 
yllä järjestämällä piknik tule-
van asukastalon pihamaalla 

15.6.2016. Tavoitteena on 
tehdä paikka tutuksi hyvissä 
ajoin jo ennen avajaisia. Myös 
muita tempauksia voi olla tu-
lossa.

Asukastalon kehittämis-
työstä vastaa Espoon aikuis-
sosiaalityö, joka järjestää 
kevään lopulla lyhyen koke-
musasiantuntijakoulutuksen 
tavoitteena saada sosiaalipal-
veluiden asiakkaita osallistu-
maan suunnitteluun. Syksylle 
on suunnitteilla yhteistyössä 
Laurean kanssa pidempi ko-
kemusasiantuntijakoulutus. 

Espoon keskuksen asuk-
kaat otetaan myöhemmin 
mukaan suunnitteluun työ-

pajojen kautta ja toiminnan 
jo käynnistettyä osallistamal-
la toimintaan. Yhdistykset 
ja järjestöt voivat toteuttaa 
yhdessä tai erikseen erilais-
ta toimintaa asukastaloon. 
Asukastalon tavoitteena on 
edistää sekä asukkaiden että 
yhdistysten verkostoitumista. 
Näin asukastalosta tulee alu-
een näköinen ajan myötä. Ta-
voitteena on vahvistaa alueen 
yhteisöllisyyttä. 

Asukastalo tulee tarjoa-
maan myös mahdollisuuden 
yhteisösosiaalityön kehittä-
miselle. Sosiaalityön yhteis-
työkumppaneiksi tulevat 
Helsingin yliopisto ja Laurea. 

Opiskelijoille tarjotaan mah-
dollisuuksia tehdä opinnäyte-
töitä ja tuoda toiminallisuutta 
asukastaloon.

Espoon kaupungin kump-
panina asukastalon tulevai-
suutta miettii Kalliolan setle-
mentti, joka on myös Matin-
kylän asukastalo Kylämajan 
taustalla. Tällä hetkellä on au-
ki tuleeko Espoon keskuksen 
asukastalon taustalle myös 
muita tahoja. 

Espoon keskuksen asu-
kastalo avaa ovensa kevään 
2017 aikana. Varmaa on, että 
toimintaa on jo ensi vuoden 
Espoo-päivänä, jota perintei-
sesti juhlitaan elokuussa.    ■

Kiinteistömaailma 
Espoon keskuksessa

Osaavaa 
isännöintiä 
Espoon 
keskuksessa 
ja sen lähialueilla 
vuodesta 1971

• Huolto- ja   
 korjaustyöt
•  Siivous 
•  Ulkoalueiden hoito

Skipa Kiinteistöpalvelut Oy 
-se tuttu ja paikallinen

Tarjoamme osaavaa isännöintiä ja monipuolista kiinteistöhuoltoa ja siivousta 
Espoon keskuksessa ja sen lähialueilla. 

Uusittu palvelukonsepti ja hyvä toimialueen ja sen rakennuskannan tunte-
mus antavat tukevan selkänojan tarjota nykyaikaista ja laadukasta palvelua 
kustannustehokkaasti.

Kun etsit osaavaa ja joustavaa kumppania huolehtimaan kiinteistöstänne 
soita (09) 859 881 tai lähetä sähköpostia asiakaspalvelu@skipa.fi, 
ja pyydä tarjous.

Tuomarilantie 19
02760 ESPOO
puhelin (09) 859 881

www.skipa.fi

– paikallistuntija

Asukastalo Espoon keskukseen 2017



Keski-Espoon Sanomat 4

Teksti: Seppo Holste

Suvela I, Kirstinmäki, 
asemakaavan muutoseh-
dotuksen hyväksyminen 
nähtäville, alue 611519, 
40. kaupunginosa, Espoon 
keskus – Suvelan Onni.

Kaupunkisuunnittelulauta-
kunta päätti kokouksessaan 
31.3.2016 § 55 hyväksyä näh-
täville 27.9.2013 ja 21.3.2016 
muutetun Suvela I- Södrik I 
asemakaavan muutosehdo-
tuksen, joka käsittää korttelit 
40004 ja 40005 sekä katu- ja 
virkistysaluetta 40. kaupun-
ginosassa Espoon keskus, alue 
611519. Lautakunta päätti 
pyytää asemakaavan muutok-
sesta tarvittavat lausunnot se-
kä toimialojen kannanotot.

Lautakunta edellytti lisäksi 
kaupunkisuunnittelukeskuk-
sen valmistelevan yhteistyössä 
Espoon Asunnot Oy:n kanssa 
mm

– yhteistilojen toteutumi-
sen kaavamääräyksillä,

– rakennusalojen kerros-
määrien korottamisen Harju-
portin varrella kahdella ker-
roksella nykyisistä

– pysäköintinormia tarkas-
tellaan toteuttamiseen (asun-

torakentamisen) kannusta-
vaksi ja tarvetta vastaavaksi, 
sekä

– laaditaan kortteli- ja lähi-
ympäristösuunnitelma,

– segregaation vähentämi-
seen suunnitellut ratkaisut on 
asianmukaisesti huomioitua 
kaavaehdotuksessa

– tutkitaan vielä mahdolli-
suutta lisätä alueen asunto-
kannan (hallintamuotojen) 
monipuolisuutta esimerkiksi 
varaamalla osa asunnoista 
kovan rahan tai asumisoike-
usasunnoiksi.

Suunnittelualuetta rajaa-
vat likimääräisesti Sunantie, 
Kirstintie ja Kirstinmäki. Kaa-
va-alueen pinta-ala on noin 
3,5 hehtaaria ja rakennusoi-
keuden määrä kasvaa 9 780 
k-m2.

Alue on toinen Suvelan 
pääsisäänkäyntikortteleista. 
Alueella on 1970-luvulla ra-
kennettuja kerrostaloja, joita 
on sittemmin peruskorjattu. 
Paikoitus on laajoilla kentillä 
rakennusten edustoilla. Tont-
tien piha-alueet muodostavat 
vihreän kokonaisuuden, mut-
ta yksityisen ja julkisen tilan 
rajaus on jäsentymätön. Nä-
kymät ovat vaatimattomia ja 

niitä hallitsevat laajat paikoi-
tusalueet sekä suuret raken-
nukset.  Korttelin sisällä on 
Suvelan keskeinen jalankulku- 
ja pyöräilyreitti Kirstinharju.

Suunnittelun lähtökohtina 
ovat olleet alueen ilmeen ja 
toiminnallisuuden parantami-
nen sekä asukkaiden yhteisöl-
lisyyttä tukevien suunnittelu-
ratkaisujen edistäminen. Mer-
kittävä tavoite on kohtuuhin-
taisen asuntotuotannon mah-
dollistaminen hyvien joukko-
liikenne- yhteyksien varrella, 
keskeiselle paikalle Espoon 
keskuksessa. Tavoitteena on 
asuinkerrostalokortteleiden 
kokonaisvaltainen uudista-
minen ja täydennysrakenta-
minen sekä Suvelan toisen 
sisääntulokorttelin ja Kirstin-
tien varren kaupunkikuvan 
uudistaminen. Käytännössä 
uudistaminen merkitsee ny-
kyisen rakennuskannan pur-
kamista.

Lisäksi parannetaan jalan-
kulku ja pyöräily-yhteyksiä 
keskustan ja Suvelan välillä.

Aloite kaavamuutoksesta 
on kaupunginhallituksen elin-
keino- ja kilpailukykyjaoston 
kehotuksessa 24.9.2012 käyn-
nistää Onni-hankkeen edellyt-

tämä suunnittelu. Muutoksen 
taustalla on 2010–2011 työs-
tetty Suvela-visio 2035. Muu-
toksen hakijana on Espoon 
Asunnot Oy, joka omistaa 
korttelin asuinkiinteistöt. Es-
poon kaupunki omistaa puis-
to- ja katualueet.

Asemakaavan 
muutos

Suurkorttelin kehittämisen 
tavoitteena on kaupunkiku-
vallinen ja kaupunkirakenteel-
linen uudistus. Kaavamuutos 
mahdollistaa alueella moni-
puolisia asumiseen liittyviä 
toimintoja kuten työ-, palve-
lu-, ja liiketiloja sekä oleske-
lualueiden yhteisjärjestelyjä. 
Jalankulku- ja pyöräily-yhte-
yksiä aseman suuntaan pyri-
tään sujuvoittamaan.

Kaupunginhallituksen ti-
la- ja asuntojaosto käsitteli 
Suvelan Onni – korttelin ke-
hittämishanketta kesäkuussa 
2015 ja päätti, että suunnit-
telua voidaan jatkaa, vaikka 
kortteliin tulisi vain valtion tu-
kemaa vuokra- ja asumisoike-
usasuntotuotantoa.  Päätök-
sen perusteluissa mainitaan, 
että kehittämishankkeen yksi 
tavoite on hallintamuotojen 

monipuolistaminen. Kortteliin 
on tulossa valtion tukemaan 
vuokra-asuntotuotantoa, 
nuorisoasuntoja sekä asumis-
oikeusasuntoja.

Korttelialueet ja 
yleiset alueet

Asuinkerrostalojen kortte-
lialueet (AK-1) muodostuvat 
5-12-kerroksisista asuinraken-
nuksista, jotka ovat nykyistä 
pienempiä. Alueen eteläosas-
sa on kytkettyjä pistetaloja 
Talot voivat olla joko yhden 
tai kahden portaan asuinra-
kennuksia, joista avautuu nä-
kymiä moniin suuntiin.

Kirstinmäen varressa on 
neljän pistetalon ja pysäköin-
tilaitoksen kokonaisuus, jossa 
piha-alueet ovat pysäköin-
tilaitoksen katolla. Alueen 
keskellä on yhteismaa (AH-1) 
asukkaiden oleskelu- ja leik-
kialue.

Rakennukset tulevat ole-
maan kortteli- ja lähiympä-
ristösuunnitelmassa määrite-
tyn värikkäitä. Rakennusten 
yksityiskohdat, aidat ja muut 
rakenteet ovat tärkeä osa alu-
een yleisilmettä.

Yleinen jalankulku- ja pyö-
räilyreitti kulkee läpi korttelin 

ESPOON KESKUKSEN ASEMAKAAVOITUKSESTA
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Teksti: Pirkko Sillanpää
Kuva: Laura Kannasmaa

Espoon kaupunginmuseo 
avaa Kauklahdessa vuosina 
1923–1952 toimineen Kauk-
lahden lasitehtaan historiaa ja 
tuotantoa esittelevän näytte-
lyn KAMUssa WeeGee-talolla 
Tapiolassa 15.6.2016. Näytte-
lyssä esitellään Kauklahden 
lasitehtaan merkitystä Kauk-
lahden kylässä ja Espoossa.  
Näyttelyssä voi tutustua lasin 
valmistukseen sekä työnte-
kijöiden arkeen ja juhlaan. 
Näyttelyssä on esillä lähes 
yksinomaan Espoon kaupun-
ginmuseon omiin kokoelmiin 
kuuluvaa esineistöä. Tuo-
tannon esittelyyn on otettu 
mukaan laajasti Kauklahden 
lasitehtaalla valmistettuja 
esineitä. Katsoja voi havaita, 
että Kauklahden lasitehtaal-
la tuotettiin muutakin kuin 
maalattua lasia. 1940-luvulla 
tehtaalla työskenteli nimek-
käitä taiteilijoita kuten Kyl-
likki Salmenhaara ja Helena 

Tynell sekä kaivertajista Theo-
dor Käppi.  Tehtaan päätuote 
oli valaistuslasi ja Kauklahden 
lasitehdas oli suurin valaistus-
lasin tuottaja maassamme. 
Moniin tuolloin valmistunei-
siin julkisiin rakennuksiin va-
laistuslasi tilattiin Kauklahden 
lasitehtaalta.

Yhteystiedot:
Osoite: Ahertajantie 5
Tapiola, 02100 Espoo 
Opastukset ja varaukset 
09 816 57052 
Sähköposti 
kaupunginmuseo@espoo.fi  
www.espoonkaupungin 
museo.fi                                 ■

Kauklahden lasia Espoon 
kaupunginmuseossa

ja rakennusten maantasoker-
roksiin rakennetaan yhteisti-
loja, joilla ympäristön toime-
liaisuutta voidaan lisätä.

Pysäköinti ohjataan py-
säköintilaitoksiin, joihin on 
suora pääsy asuinrakennuk-
sista. Pysäköintilaitoksiin si-
joitetaan varasto-, huolto- ja 
väestösuojatiloja ja niiden 
kattotasoille rakennetaan 
talopihoja. Korttelin ajoneu-
voliikenne ohjataan kahteen 
kannenalaiseen pysäköintilai-
tokseen kahden Kirstintielle 
ja yhden Kirstinmäelle avau-
tuvan tonttiliittymän kautta. 
Yleinen pysäköinti osoitetaan 
yleisille pysäköintialueille 
Kirstinmäen varressa ja päässä 
sekä Kirstintien ja Sokinsuon-
tien risteyksen LP- alueelle.

Suunnittelualueen välit-
tömässä läheisyydessä Kirs-
tinmäen varrella on luon-
nonmuistomerkiksi osoitettu 
Suvelan tammi, johon kaava-
muutos eikä rakentaminen 
vaikuta.

Kaavaehdotus on ollut näh-
tävillä 18.4. - 18.5.2016.

Suunnittelukohteesta on 
laadittu Osallistumis- ja arvi-
ointisuunnitelma 10.4.2013 
/27.9.2013, jossa asemakaa-

vaehdotuksen tavoiteaika-
tauluksi on asetettu alkuvuosi 
2014.

Kaupunkisuunnittelulauta-
kunta käsittelee ehdotuksesta 
saadut muistutukset, lausun-
not sekä kaupungin toimialo-
jen kannanotot. Jos ehdotuk-
seen tehdään oleellisia muu-
toksia, se asetetaan uudelleen 
nähtäville. Kaupunginhallitus 
käsittelee lopullisen ehdo-
tuksen kaupunginvaltuuston 
päätettäväksi.

Lähde: http://www.espoo.
fi /fi -FI/Asuminen_ja_ympa-
risto/Kaavoitus/Asemakaava/
Asemakaavoituskohteet/Van-
haEspoo/Suvela_I_Kirstinma-
ki_611519

Lisätiedot/ kaupunkisuun-
nittelukeskus Liisa Ikonen, lii-
sa.ikonen@espoo.fi ; Espoon 
Asunnot Oy Jaana Hellinen, 
jaana.hellinen@espoonasun-
not.fi                                      ■
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Espoon tuomio-
kirkkoseurakunta 
kesällä

Tule kokemaan ainutlaa-
tuista kesätunnelmaa Espoon 
tuomiokirkon konsertteihin: 
Suvisunnuntain iltamusiikki 
ja Urkuyö & Aaria starttaavat 
jälleen! Messua vietämme 
joka kesäsunnuntai klo 10 
Espoon tuomiokirkossa. Tai 
poikkea kuumana päivänä 
huoahtamaan viileiden hol-
vien suojaan tuomiokirkon 
Tiekirkkoon, joka on avoinna 
kävijöille tänäkin kesänä!

Suvisunnuntain iltamusiikki – 
Musik i sommarkvällen 

Kesän konserttisarja joka 
sunnuntai klo 19 Espoon tuo-
miokirkossa, os. Kirkkopuisto 
5. Kaikkiin konsertteihin on 
vapaa pääsy.

5.6. Chorus Domus, joht. 
Marja-Liisa Talja; Vuosaaren 
Kantaattikuoro, joht. Eeva 
Jurmu. Bach, Händel, Elgar, 

Kreek, Haapasalo.
12.6. Kamarikuoro Vox 

Lapsus, joht. Sheldon Ylioja; 
Lotta Koponen, viulu; Riitta-
liisa Hakulinen, alttoviulu; Si-
ni Eusebio, sello; Anna-Maria 
Lehtoaho, urut. Haydn, Bach, 
Buxtehude.

19.6. Eeva-Liisa Malmgren, 
urut; Pasi Pihlaja, käyrätorvi. 
Bach, Corelli, Mozart, Petters-
son.

26.6. Tiia Saari & Håkan 
Wikman. Virsikirja & Psalm-
bok.

3.7. Noora Karhuluoma, 
laulu; Henri Hersta, piano & 
urut. Mozart, Mendelssohn, 
Verdi, Merikanto.

10.7. Janne Lehtinen, kita-
ra. Ramirez, Piazzolla, Falú.

17.7. Nina Kronlund, Mikko 
Helenius & Markus Malmgren, 
laulu, urut, harmonikka, pia-
no, bandoneon. Kaiken maa-
ilman musiikkia

24.7. Timo Holopainen, 
barokkiviulu; Marianna Hen-
rikson, cembalo. Castello, Vils-

mayr, Biber.
31.7. Virve Ruokokoski, kla-

rinetti; Susanne Kujala, urut. 
Molter, Spohr.

7.8. Vincent Barras, sak-
sofoni; Vincent Thévenaz, 
urut (Sveitsi). Bach, Piazzolla, 
Thévenaz.

14.8. Johanna Almark Man-
nila & co. Vivaldi & co.

21.8. Kanteletaiteilija Ida 
Elina; Urkujensoittaja Petri 
Koivusalo. Klassisesti & epäk-
lassisesti.

28.8. Erica Back, laulu; Aura 
Go, piano. Schubert, Brahms, 
Debussy, Sibelius.

Urkuyö & Aaria 
Konsertit torstaisin klo 22 

Espoon tuomiokirkossa (os. 
Kirkkopuisto 5), paitsi 9.6. 
Tapiolan kirkossa, 2.6.-25.8. 
Katso kaikki konserttitiedot: 
urkuyofestival.fi .

Espoon tuomiokirkko on ke-
sällä Tiekirkko

avoinna arkisin klo 11-

16.30, 6.6.-12.8. välisenä ai-
kana, jolloin oppaat ovat 
paikalla. Kirkon esittely keski-
viikkoisin klo 14-15. Istu hetki 
ja hengähdä! 

Juhannusjuhla Kirkonmäellä 
juhannusaattona 24.6. klo 

18-21 Espoon tuomiokirkon 
mäellä. Ohjelmassa mm. li-
punnosto, yhteislaulua, tuo-
miokirkon esittely, ruokailu 
(5 € /aikuinen) makkaraa & 
mehua (1,50 €). Tervetuloa!

Karuselli perhekerho
6.-23.6. ma-to klo 9-13 

päivittäin seuraavasti: ma ja 
ke Laaksolahden kappelissa, 

ti ja to Nupurin kappelissa. 
Kerhoissa ohjaajat järjestä-
vät erilaisia ohjelmatuokioita 
päivittäin. Tarjolla kahvia ja 
teetä, omia eväitä voi tuoda 
niin halutessaan. Tiedustelut: 
Sonja Fagerström, 050 4900 
114.

SyysMatin Markkinat 2016
Suuren suosion saanut ko-

ko perheen tapahtuma jälleen 
la-su 17.-18.9. Espoon tuomio-
kirkonmäellä. Lue lisää inter-
netistä: www.syysmatinmark-
kinat.fi . Facebok ja Instagram: 
SyysMatin Markkinat.

Kirkko Keskellä kylää

www.espoonseurakunnat.fi                      www.lujakallio.fi                      www.syysmatinmarkkinat.fi                                       Instagram ja Twitter

Lahjoita hyvää ja löydä uutta!
Teksti: Oiva Hujanen 
Aluekappalainen

Suvelan uudessa kappelissa 
kynnys ei ole korkea. Jokaisel-
le löytyy jotakin mielenkiin-
toista. Näin uskovat ainakin 
kappelissa päivittäin palvele-
vat työntekijät, kun toiminta 
alkaa elokuun puolivälin jäl-
keen. Ovet ovat auki kauem-
paakin tuleville.

Seurakuntalaisille 
monenlaisia 
tehtäviä

Tarjolla on ainakin kahvion 
päivystämistä, tai voit tulla 
avustamaan vanhuksia ja yk-
sinäisiä tai suunnittelemaan 
ja toteuttamaan messuja. Et-
simme myös kerhojen ohjaa-
jia kaiken ikäisille. Kaikkiin 
tehtäviin annetaan perehdy-
tys ja niihin voi ilmoittautua 
kappelin puhelinnumeroon: 
050 358 1073 tai s-postil-
la: tuija.panttila@evl.fi  tai 
oiva.hujanen@evl.fi .

Kappelissa on avoin tilai-
suus joka sunnuntai klo 15, 
alkaen 11.9. Tämä on helppo 
muistaa! Vietämme messua 
kahdesti kuukaudessa ja näi-
den väliin jäävinä sunnun-
taina pidetään konsertteja, 
laulu- ja muita tilaisuuksia. 

Yhteen tulemisen ilon toi-
vomme olevan näille tyypillis-
tä. Viikonloppuisin tiloja voi 
varata Espoon seurakuntien 
palvelukeskuksesta kaste-, 
vihki- ja muistotilaisuuksiin.

Arkisin joka päivä pidetään 
lyhyt puolipäivän hartaus klo 
12, jonka jälkeen voi jäädä 
kahvittelemaan aulakahvioon 
mukavassa seurassa. Kahvio 
on auki maanantaista per-
jantaihin klo 12-15. Kappelis-
sa saa yksikseenkin hiljentyä 
aina kun ovet ovat auki.

Toimintaa perheille
Viikoittain kokoontuvissa 

perhe- ja päiväkerhoissa lau-
letaan, leikitään, hiljennytään 
hartauteen sekä nautitaan 
kahvihetkestä. Perhekerhoon 
voi osallistua myös mummin, 
vaarin tai kummin kanssa. 
Toimintaa on vauvaperheille, 
monikulttuurisille ja yhden 
vanhemman perheille. Työssä-
käyville vanhemmille ja päivä-
kodissa oleville lapsille tarjo-
taan iltaperhekerhoa. Kappe-
lilla kokoontuu pyhäkoulu ja 
useita muskariryhmiä.

Suomessa seurakunnat 
ovat tarjonneet laadukasta 
varhaiskasvatusta jo 70 vuot-
ta. Päiväkerhot on tarkoitet-
tu 3-5-vuotiaille. Hinnat ovat 
kaupungin kerhojen kanssa 

yhtä edulliset. Syksyn kerhois-
sa on vielä tilaa, niihin voi il-
moittautua Satu Vainiolle: 040 
7026 141. Kerhomummon tai 
-vaarinkin tehtäviä voi halu-
tessaan kysellä.

Diakonit ja perhetyönoh-
jaaja ottavat seurakuntalaisia 
vastaan kappelilla. Perhetyön-
ohjaaja Kirsi Kanervalta saa 
keskusteluapua parisuhteen, 
eron ja kasvatuksen kysymyk-
sissä. Kirsin yhteystiedot: 050 
5110 165 tai kirsi.kanerva@
evl.fi .

Maahanmuuttajille
Suomenkielen ”Sinun kans-

sasi suomeksi” -keskusteluryh-
mä kokoontuu kerran viikossa. 
Sen tarkoitus on sujuvoittaa 
suomen kielen taitoa ja edis-
tää Suomeen kotoutumista. 
Venäjän kielellä kokoontuu 
äiti-lapsikerho, urdun kielel-
lä tilaisuudet ja vironkielinen 
keskusteluryhmä kerran kuu-
kaudessa sekä khmerin kielel-
lä pyhäkoulu.

Tapahtumamme löydät 
myös nettisivuiltamme:

http://www.espoonseura-
kunnat.fi /web/tuomiokirkko-
seurakunta/lahiajan-tapah-
tumat

Tutustu myös Suvelan kap-
pelin fb-sivuun. Sitä saa peu-
kuttaa!

Osoitteita ja linkkejä:
Espoon tuomiokirkko, Kirkkopuisto 5 | Espoon tuomiokirkon 
seurakuntatalo, Kirkkoranta 2 | Laaksolahden kappeli, Ylän-
kötie 16 | Nupurin kappeli, Brobackantie 1-3 | Suvelan kappeli, 
Kirstinpiha 3
Ajankohtaiset  tapahtumatiedot: 
Tapahtumakalenterissa: www.espoonseurakunnat.fi  > Nyt > 
Tapahtumahaku  sekä Esse-lehdessä.
Nuorten ja nuorten aikuisten omat sivut: www.lujakallio.fi 

Suvelan kappeli
Kirstintie 24

Sydämellisesti 
tervetuloa ! 

Elokuussa 17.8.  
Kappelin esittely klo 17. Gril-
li-ilta klo 18 sisäpihalla: kesä-
lauluja, rupattelua ja hartaus. 

Syyskuussa su 4.9.  
Kappelin vihkimessun klo 12 
toimittaa piispa Tapio Luoma. 
Tuohuskuoro. Juhlassa klo 14 
Lauluryhmä Papas no Mamas.  
Lapsille omaa ohjelmaa. 

Kappeli tutuksi -viikolla: 
Ma–pe 5.–9.9. Asukaspuiston 
esittely klo 11.15 ja kappelin 
esittelyt klo 11.30 ja 18. 
La 10.9. Tuomarilan Marttojen 
pihakahvila klo 13–14.30. Asu-
kaspuiston esittely klo 14.15 ja 
kappelin klo 14.30. 
Su 11.9. Pihagrilli klo 14–15. 
Asukaspuiston esittely klo 
14.15 ja kappelin klo 14.30. 
Kappelijuhla klo15, khmerien 
tanssia, lauluryhmä ym.
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LÄHDERANTA

SUVELA

ESPOON KESKUS

ESPOONTORI KIRKKOJÄRVI

SUVELAN  OSTOSKESKUS, 
2. Kerros
Sokinsuontie 4, Espoo
Puh: 045 614 4404 www.BeautyStudio.fi 

• Käsihoidot
• Geelikynnet
• Jalkahoidot
• Karvanpoisto
• Ripsienpidennykset
• Kulmien, ripsien värjäys
• Kasvohoidot
• Vartalohoidot
• ZlimLine Lipo Hoidot
• Hieronta  

Beauty Studio
KAUNEUSHOITOLA

Kirsi Jakobsson �� �
�Stina Hirvonen

�
�Camilla Schröder ��Minna Hokkanen

Suuhygienisti: Ulla Rahunen

Risto Virtanen

Seuraava
Keski-Espoon

Sanomat
ilmestyy
11.9.2016

Text: Kaisa Kilpeläinen

There is going to be a who-
le week full of happenings in 
Suvela during the 4th-11th of 
September with the name of 
the Suvela Bazaar. The event 
celebrates European Heritage 
Days which has a theme ‘Com-
munity places, shared environ-
ments’ this year. The aim of the 
Suvela Bazaar is to bring forth 
the old pedestrian street of 
Kirstinharju and the new mul-
ticultural places, activities and 
societies related to it today.

The organizer of the event is 
a working group that consists 
of representatives from the Su-
vela residential park, the Espoo 
cathedral parish and the inter-
national meeting place Trapesa. 
Other attendants of the event 
are for example the Suvela kin-
dergarten, Voimanpesä that 
helps families with housing is-
sues, the Central Espoo Society 
as well as other local societies 
and ethnic entrepreneurs. We 
all think that it is about time 
to defi ne Suvela in a new way 
by clarifying its original vision 
and showing the underlying 
potential in the area. 

The program
The week starts with an 

inauguration mass of the new 
chapel in Suvela on Sunday 

4th September at 12:00. The 
architect of the new building 
will tell about the design in the 
following feast at 14:00. The 
program includes also the ma-
le a cappella singing group Pa-
pas no Mamas and activities for 
children. The Suvela residential 
park will get its own new rooms 
in the same building with the 
chapel and a new separate sto-
rage building in its yard. There 
will be guided tours in this new 
building complex starting from 
the residential park during the 
whole week Monday-Friday at 
11:15 and Saturday-Sunday at 
14:15 as well as only in the cha-
pel Monday-Friday at 18:00. 

The highlight of the week 
will be Saturday, 10th. The 
Suvela residential park will be 
fi lled up with an open picnic 
and a blanket fl ea market at 
10:00-14:30 and a program fea-
turing e.g. Bollywood dancing 
and henna tatooing. You can 
bring your own lunch and pre-
pare it in the grill of the park. 
The Marthas of Tuomarila will 
hold a café in the yard of the 
new chapel at 13:00-14:30. The 
Suvela kindergarten will host a 
fl ea market of children’s clot-
hes at 10:00-14:30. 

You will also fi nd a street 
café and restaurant that serves 
with Kurdish and Somali food 
at the square of the old chapel 
at 11:00-14:30 held by Trapesa 

and AVO ry. You can listen to 
a Russian violinist and guita-
rist while enjoying your food. 
There will be more street music 
along Kirstinharju produced by 
the pupils from the local music 
school. 

The different societies and 
organizations will tell about 
their activities at their booths 
or just by stopping interested 
passers-by for a chat along the 
Kirstinharju pedestrian street at 
10.00-14:30. The ethnic groce-
ries will have their own booths 
in front of Asian Food Market 
or close to it at the same time. 
Voimanpesä will have concur-
rently an open house for visitors 
who want to know more about 
the different kinds of counsel-
ling services that Voimanpesä, 
the Espoo cathedral parish and 
Trapesa have to offer.

The week will be ended by 
a chapel feast on 11th Septem-
ber at 15:00 with a program 
that includes Khmer dances, 
the singing group of the cha-
pel, speeches and coffee. Grill 
food is served already from 14 
o’clock on.   

Follow your mail, the local 
newspapers or internet pages 
of Espoo or the Central Espoo 
Society to get a more detailed 
program closer to the date!

The purpose
All the places in the event 

either locate directly on Kirstin-
harju or are linked to it more 
indirectly. The pedestrian street 
of Kirstinharju was primarily 
meant to be the backbone of 
Suvela in the winner plan of 
the architectural competition 
for Central Espoo in 1967. The-
re was supposed to be bustling 
street life with cafes, restaurants 
and boutiques on the ground 
fl oor along Kirstinharju. Archi-
tects’ vision was, however, cras-
hed by the pursuit for profi t of 
both the city and the construc-
tors. The street level was mainly 
taken over by the apartments 
which lead to a dead environ-
ment. Due to this, much of the 
pedestrian traffi c uses Kirstintie, 
even though Kirstinharju is mo-
re green, peaceful and intima-
te. Today’s Kirstinharju is like a 
well-kept secret of the area and 
worth to be found. It also pos-
sesses a lot of good potential 
for future development. This 
is what Suvela Bazaar wants to 
underline by attending the Eu-
ropean Heritage Days.

European Heritage Days aims 
at making us notice the mea-
ning of our built environment 
with different kinds of citizen-
driven events under a changing 
theme every year. The theme 
of this year ‘Community places, 

shared environments’ fi ts the 
multicultural Suvela more than 
well. The Cultural Heritage Days 
have been celebrated ever sin-
ce 1991 all over Europe. In Fin-
land they are coordinated by 
a working group that includes 
representatives from the Finnish 
Local Heritage Foundation, the 
National Board of Antiquities, 
the Finnish National Board of 
Education, the Society for the 
Finnish Cultural Heritage Edu-
cation and the Ministry of the 
Environment.

Be part of the 
Suvela Bazaar!

The program of the Suvela 
Bazaar is still partly open, so 
there is room left for additio-
nal actors and activities. If you 
and your society/fi rm are inte-
rested in 

- informing others about 
your activities/services 

- fi nding new members/
clients

- getting to know other ac-
tors in the area or

- producing any program in 
Suvela Bazaar, 

please do not hesitate to ta-
ke contact with Kaisa Kilpeläi-
nen, kaisa.kilpelainen@aalto.fi , 
tel: 050-5333421.

Together we can do more than 
alone!                                       ■

Welcome to the Suvela Bazaar!
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Toimintakeskus senioreille Espoon keskukseen?

Glims – helmi Espoon keskellä

Teksti: Kari Sipilä
Kuva: Marja Sipilä 

Mistä toimitiloja 
senioreille?

Espoon keskuksessa senio-
rien määrä kasvaa ja he toi-
mivat monissa yhdistyksissä. 
Ongelmana on, että toisin 
kuin monilla muilla Espoon 
suuralueilla, Espoon keskuk-
sessa ja yleensä Vanha-Espoon 
suuralueella on niukasti seni-
orien ja muiden yhdistysten 
toimintaan sopivia tiloja. 

Vanha-Espoon Asukasfoo-
rumin tilaisuus ennen vappua 
oli koonnut 60 henkilöä Val-
tuustotalon kahvioon kuule-
maan ja keskustelemaan siitä, 
millaisia toiminta- ja asumis-
mahdollisuuksia Espoon kes-
kuksen alueella toivottaisiin ja 
tarvittaisiin sekä miksi Espoon 
keskuksessa seniorien toimin-
tatiloihin ei saada vauhtia.

Koska kaikkea ei voida ra-
kentaa heti, esille nousi se, 
miten voitaisiin toimia vai-
heittain saneeraamalla tai 
vuokraamalla joitain nykyisiä 
kaupungin tai muita tiloja. 
Strategioita ja suunnitelmia 
on, mutta ongelma on, mil-
loin puheista saadaan konk-
reettista toimintaa.

Marika Niemi, Espoon kau-
pungin Sosiaali- ja terveyslau-
takunnan varapuheenjohta-
jana ja Kristiina Mustakallio, 
Elinvoimaa ikääntyville -oh-
jelman puheenjohtajana ker-
toivat kaupungin hankkeista 
ja suunnitelmista.  Elä ja asu 

-seniorikeskus on täälläkin 
suunnitelmissa, mutta vasta 
joskus 2020-luvulla. Ihmetystä 
herätti se, että Espoon keskus 
on jäänyt viimeiseksi raken-
nuskohteeksi, vaikka täällä 
senioriväestö kasvaa erityisen 
voimakkaasti. Miksei keskuk-
sia voi rakentaa yhtaikaa? 

Senioreilla on lakiin pe-
rustuva oikeus saada omiin 
tarpeisiin sopivat tilat, sanoi 
Kristiina Mustakallio. Käytän-
tö kuitenkin näyttää olevan 
ihan muuta.

Ritva Partala ja Martti Kuu-
sisto Espoon Kansallisista Se-
nioreista esittelivät seniorien 
toiveita ja tarpeita toiminta-
keskukselle. Moni nykyinen 
seniori toivoisi toimintamah-
dollisuuksia heti eikä vasta 
2020-luvulla.

Alustuksien perusteella käy-
dyssä vilkkaassa keskustelussa 
tuli esille monia mielipiteitä, 
kommentteja ja toimenpide-
ehdotuksia. Senioriväestöä on 
paljon ja monella on halua 
sekä taitoa olla mukana eri-
laisissa aktiviteeteissa. Rajoi-
tukseksi ovat usein muodos-
tuneet tilat,  joita on niukalti 
ja usein tilojen käytöstä kau-
pungin perimät maksut.

Hyvistä alustuksista huo-
limatta vallitsi epäselvyys 
siitä, kuka päättää erilaisiin 
tarkoituksiin sopivien tilojen 
saatavuudesta, käytöstä ja 
mahdollisesta hinnoittelusta 
sekä se, missä ja miten asioita 
valmistellaan, sillä Espoossa 
on laaja organisaatio ja koko 
ajan menossa lukuisia hank-

keita.
Kaivattiin myös tietoja sii-

tä, millaisia tiloja Espoolla 
saattaisi olla käytettävissä 
tai vapaana,  jotka sopisivat 
alueella lyhyellä tähtäyksellä 
seniori- ja muiden yhdistys-
ten erilaisiin aktiviteetteihin. 
Mitä on suunnitteilla tai te-
keillä esimerkiksi Samarian 
läheisissä rakennuksissa,  mi-
kä on Espoon vanhan aseman 
tai kaupungintalon todellinen 
käyttömahdollisuus, mitä ta-
pahtuu Suvelan pian vapau-
tuvalle kappelille, mikä on 
ns. Sunan navetan  tilanne, 
olisiko jossain toimisto- tai 
liiketiloja käytettävissä tai 
vuokrattavissa kuten Entres-
sessä, olisiko oppilaitoksissa 
tiloja, mikä on tilojen käytön 
hinnoittelun ja mahdollisten 

vastaavien avustusten periaa-
te, jne. 

Keskustelussa toivottiin sel-
keitä ja nopeita toimenpiteitä 
nykysenioripolvea hyödyttä-
vistä tiloista nyt, sillä liikaa pu-
hutaan vain suunnitelmista, ei 
toimenpiteistä. 

Senioreille sopivien tilojen 
soveltuvuus voi olla myös on-
gelma, sillä seniorien on vai-
kea käyttää hankalia, esimer-
kiksi Kannusillan tiloja, jotka 
sopivat tilapäiseen käyttöön 
kuten elokuvien esittämiseen 
ja  muihin kulttuuritapahtu-
miin sekä jumppakäyttöön, 
mutta miksikään matalan 
kynnyksen ”senioreiden olo-
huoneeksi” siitä ei ole.

Erityinen huomio tulisi olla 
sekä hyvä- että huonokuntois-
ten kotona asuvien ikäihmis-

ten (n. 90 prosenttia senioreis-
ta) aktiviteeteissa. Tiloja tulisi 
olla jo turvallisuussyistäkin eri 
puolilla Vanha-Espoon aluetta 
lähellä heidän kotejaan.

Keskustelun päätteeksi 
toivottiin, että luottamus- ja 
virkamiehet kiinnittävät eri-
tyistä huomiota jo nykypol-
ven senioreiden toimintaan 
ja olosuhteisiin. Niin ikään toi-
vottiin vastauksia esitettyihin 
ehdotuksiin ja selkeää infor-
maatiota lähiaikojen mahdol-
lisista toimenpiteistä.

Asukasfoorumien alustuk-
set ovat Asukasfoorumien net-
tisivuilla http://www.espoo.
fi /fi -FI/Asuminen_ja_ymparis-
to/Asuminen/Asukastoimin-
ta/Asukasfoorumit/Vanha_
Espoo                                    ■

Teksti ja kuvat: Tony Hagerlund

Glims-joki saa alkunsa Pitkäjärven 
pohjukasta. Kolmekilometrinen joki 
on keväisin komea kuin mikä. Päälle 
puoleenväliin asti Glims-joki on ni-
meltään Kvarnbyån, suomeksi Myl-
lykylänjoki.

Alkuun joki virtaa Träskendan kar-
tanonpuiston ja luonnonsuojelualueen läpi. Kävely-
tie kulkee joen vartta, ja muuttuu pikku hiljaa melko 
vaikeakulkuiseksi poluksi. Välillä joki virtaa omassa 
uomassaan, sen sijaan tulvaniityn kohdalla on hankala 
nähdä missä kohden joki alkaa ja ranta loppuu.

Matkan puolilla välein vastaa tulee hulppea koko-
naisuus. Myllykylän kohdalta löytyy sekä vanha Pappi-
la että muutamia muita vanhoja rakennuksia, vanha 
silta sekä hieno peltomaisema.

Myllykylän ja Jorvin välillä joki muuttuu koskek-
si. Jorvinkoskella on pituutta yli kilometri, joessa on 
muutamia saaria ja muutoinkin maisemat ovat jostain 
ihan muualta kuin keskeltä Espoota. On hankala hah-
mottaa että Kuninkaantie on muutaman sadan metrin 
päässä pohjoisessa ja Vanha Turuntie saman matkan 
päässä etelässä.  

Glims yhdessä sisarjokensa Glomsin kanssa muodos-
taa Espoojoen. Joet yhdistyvät Kasavuoren juurella.                                                                       

■ Bembölen silta ja Jorvinkoski
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Teksti ja kuva: 
Tauno Värtinen

34 iloista ja reipasta senio-
ria kokoontui vapun jälkeen 
maanantaina kuudelta aamul-
la lentokentällä, missä odotte-
li ryhmän opas Sirje Lefebyre.  
Hänen johdollaan alkoi senio-
reiden matka Ranskaan. Frank-
furtista alkoi bussimatka kohti 
määränpäätä, Strasbourgia. 
Matka kulki pieniä kauniita 
kyliä ohitellen. Maittava el-
sassilainen lounas alsacelaisen 
valkoviinin kera nautittiin Au 
Cerf - ravintolassa Hunspachin 
kylässä.

Lounaan jälkeen oli tutus-
tuminen Maginot-linjan yh-
teen museoituun bunkkeriin 
Schonebourgin kylässä.  Mu-
seoitu bunkkeri on kaivettu 
aikanaan 30 metriä maan al-
le. Etäisimmät kohteet ovat 
puolitoista kilometriä pitkän 
tunnelin päässä sisääntulosta. 
Matkamme jatkui bussilla kohti 
Strasbourgia johon saavuimme 
illan suussa. 

Tiistaiaamuna bussi odotteli 
matkalaisia ja tutustumiskoh-
teena oli Euroopan parlament-
tirakennus Louise Weiss, joka 
on nimetty kuuluisan ranskalai-
sen parlamentin jäsen mukaan. 
Parlamentin oma opas esitteli 
meille taloa ja hän piti istunto-
salin lehterillä pienen esittelyti-
laisuuden. Esitimme muutamia 
kysymyksiä meille tärkeistä ai-
heista. Lisäksi pienessä audito-
riossa oli vielä lyhyt fi lmiesitys 

parlamentin synnystä.
Bussin kuljettaja teki pienen 

kiertoajelun kaupungilla ja jät-
ti meidät erään sillan viereen, 
josta alkoi kävelykierros. Tutus-
tuttiin lähellä olevaan vuonna 
1469 avattuun katedraaliin ja 
ihmeteltiin kuinka näin mah-
tava rakennus on pystytty ra-
kentamaan sen aikaisilla mene-
telmillä. Iltapäiväksi meille oli 
varattu kanavaristeily Ill-joella. 
Sopivasti risteilyn aikana tuli 
kova sadekuuro, mutta se ei 
meitä haitannut, koska olimme 
katetussa laivassa. 

Keskiviikkona bussi odotteli 
taas matkalaisia päivän retkel-
le. Matkamme suuntautui kohti 
museoitua Stutthofi n keskitys-
leiriä. Jäljellä on neljä parakkia, 
sähköaidat ja vartiotornit. Ei 
mikään mieltä ylentävä näky. 
Yhdessä parakissa on paljon 
valokuvia ja säilyneitä doku-
mentteja leirin toiminnasta.

Matkamme jatkui kohti vuo-
ristossa sijaitsevaa ravintolaa, 
jossa söimme taas maittavan 

lounaan valkoviinin kera. Bus-
si vei meidät serpentiinitietä 
pitkin Haute-Köningsburgin 
keskiaikaiseen linnaan, joka si-
jaitsee 800 metrin korkeudessa. 
Linna on museoituna ja sisälle 
on kerätty paljon vanhoja huo-
nekaluja sekä muuta esineistöä 
vuosisatojen ajalta. Linnan pi-
halta ja torneista avautuivat 
henkeäsalpaavat näkymät Al-
sacen maaseudulle, Vogeesien 
vuoristoon ja pikku kyliin.

Illaksi saavuimme Colmarin 
kaupunkiin ja meille varattuun 
hotelliin. Illalla tutustuimme 
omatoimisesti kauniiseen Col-
marin vanhaan keskustaan 
kävellen.Colmarin eräs mie-
lenkiintoinen kohde on Petite 
Venise, eli pieni Venetsia.

Torstaina Bussi odotteli taas 
meitä matkalaisia päivän ret-
keä varten.

Lähdimme seuraamaan 
Alsacen kuuluisaa viinitietä, 
Route de Vin. Matkalla py-
sähdyimme Obernain kylässä. 
Täältä jatkoimme matkaamme 

kohti keskiaikaista Riguewih-
rin kylää. Tätä kylää pidetään 
Elsassin viinialueen helmenä, 
koska se on säilynyt eri sotien 
hävityksiltä ja esittäytyy suurin 
piirtein samanlaisena kuin se 
oli 1500-luvulla. Kylä on ainoa, 
joka on säilynyt alkuperäises-
sä asussaan vuosisatojen ajan. 
Saimme ihailla varsinaisia pos-
tikorttimaisemia kylässä kävel-
lessämme.

Perjantaina olikin sitten 
kotiinlähdön aika. Ennen ko-

tiinlähtöä tutustuimme Un-
terlinden museoon ja Mathi-
as Grunewaldin - erään 1400 
luvun merkittävän taiteilijan 
mestariteokseen, Isenheimin 
alttaritauluun. Alsacilaisen, ha-
pankaalipedille laitetun sianli-
haa ja makkaroita sisältävän 
lounaan jälkeen bussi suuntasi 
kohti Frankfurtia, josta lensim-
me sinivalkoisin siivin kotiin.

Matka oli kaikin puolin onnis-
tunut ja matkanjärjestäjälle kii-
tokset.                                      ■

Teksti: Virpi Lund, lehtori
Laurea – ammattikorkea-
koulu

Asukkailla on kokemukseen 
perustuvaa paikallista tietoa 
asuinalueeltaan, jota muilla ei 
ole. Heillä on välitön kokemus 
alueen ongelmista; he näkevät 
ongelmien kokonaisuuden, nii-
den väliset kytkennät ja ajalli-
sen kehityskaaren. Kun asukas 
saa mahdollisuuden käyttää 
tietoaan asiantuntijoiden kans-
sa kaupunkikehittämisessä, 
pystyy hän hiomaan ja laajen-
tamaan omaa näkökulmaansa 
ja ymmärtämään alueen ko-
konaisuutta paremmin. Asi-
antuntijat taas saavat sellaista 
tärkeää tietoa, jota heillä ei 
muutoin olisi. Yhteisellä asuin-
alueen suunnittelulla voidaan 
siis päästä pitkälle. Tämän kir-
joituksen tiedot perustuvat Es-
poon keskuksen alueella asuvi-
en asukkaiden haastatteluihin 
vuosilta 2014-2015.

Asukkaiden mielestä elämä 
Espoon keskuksen alueella on 
leppoisaa. Alueen eduiksi ker-
rottiin toimivat kulkuyhteydet, 
lähellä olevan luonnon tarjo-
amat virkistysmahdollisuudet 
ja ulkoilualueet. Urheilupuis-
to, parkour-rata ja matalan 
kynnyksen jalkapallotoiminta 
ovat tuoneet vaihtoehtoja 
harrastamiseen. Hyviin puoliin 
kuuluvat myös alueen palvelut, 
Entressen kirjasto, Suvelan asu-
kaspuisto ja kaunis kirkko. Ilah-
duttavia mainintoja saa alueel-
la järjestetyt tapahtumat kuten 
Espoo-päivä, kirjaston tilaisuu-
det, ystävänpäivätapahtumat, 
keskiaikatapahtuma sekä Galle-
ria Espoonsillan taidenäyttelyt. 
Asukkaat mainitsevat ylpeänä 
monikulttuurisuusfestivaalin ja 
turvallisuuskävelyt, joihin ovat 
osallistuneet ja vaikuttaneet. 
Alueella asuu ”monenlaista”, 
”tavallista” ja ”monikulttuu-
rista” väkeä, jotka tuntevat 
toisensa ja tervehtivät toisiaan, 

mikä ei ole aivan tavallista kaik-
kialla.

Huoliakin asukkailla on. Alu-
een imago ja maine kaipaisi jo 
uudistusta. Se voisi alkaa kau-
punkimaisella tiiviillä rakenta-
misella, jossa korkeat raken-
nukset ja niiden väliin jäävät 
viheralueet vuorottelisivat, 
ihmiset viihtyisivät elävällä ja 
vilkkaalla torilla myyden omia 
tuotteitaan, katukuva täyttyisi 
taiteesta ja tapahtumista ja alu-
een kaupunkiviljelyä ja monen 
sukupolven asuntoja tultaisiin 
ihailemaan muualtakin. Sii-
nä olisi meininkiä! Vanhojen 
asuntoalueiden uudis- ja täy-
dennysrakentamisen jälkeen 
kaikille tulisi löytyä mieleinen 
asunto alueelta.

Asukkaat haluaisivat järjes-
töjen ja heidän itsensä järjestä-
mään yhteisölliseen toimintaan 
oman yhteisen asukastilan, jos-
sa voisi harrastaa, pitää juhlia, 
olla vain ja tavata muita. Tilojen 
käyttöön liittyvä vuokraaminen 

tuntuu kuitenkin asukkaasta 
epäselvältä, epäoikeudenmu-
kaiselta ja on kallista. Yhdessä 
asiassa asukkaat ovat jo supera-
siantuntijoita, nimittäin vapaa-
ehtoistyössä! He ihmettelevät, 
miksei kaupunki hyödynnä 
paremmin asukkaiden vapaa-
ehtoistyön voimaa. Asukkaat 
järjestäisivät asiat siten, että 
kaupunki ottaisi vastuun sekä 
rakenteista että hallinnosta ja 
mahdollistaisi näin asukkaiden 
todellisen vapaaehtoistyön te-
keminen. Heistä olisi mukavaa 
saada joskus tunnustusta siitä 
ilmaisen linja-autolipun, lou-
naan tai elokuvalipun muo-
dossa.

Asukkailla on monipuolista 
tietoa alueen ongelmallisina 
pidetyistä asioista, kuten mo-
nikulttuurisuudesta ja nuorten 
tilanteesta. Vastuuta halutaan 
kantaa erityisesti maahanmuut-
tajanuorista ja –naisista, joiden 
syrjäytymisen ehkäisemiseksi 
he haluaisivat toimia. Heidän 

mukaansa maahanmuuttajat 
tulisi saada osallistumaan ja 
mukaan vaikuttamaan yhtei-
siin asioihin. Asukkailla on ide-
oita esim. kielitandemista, jossa 
kaikki oppisivat toistensa kieliä. 
Näin vieraskieliset oppisivat 
suomen kieltä ja työllistyminen 
helpottuisi. 

Asukkaat toivoivat, että 
päättäjät muistavat alueen, 
kun yhteisiä resursseja jaetaan 
ja olisivat alueen asialla muu-
tenkin. 

Välittävät Valittavat Ver-
kostot -hanke teki vuosina 
2013-15  Espoon keskuksen 
alueella tutkimushaastattelu-
ja alueen toimijoille yhteensä 
96 kpl, joista asukkaiden osuus 
oli 32. Hanketta koordinoi 
Laurea –ammattikorkeakoulu 
ja sen yhtenä tarkoituksena oli 
tutkia ja kehittää asukkaiden 
osallisuutta Espoon keskuksen 
alueen kehittämisessä.        ■

I S Ä N N Ö I N T I Ä
llämmöllä ja taidolla 

JO VUODESTA 1990 
 

Tarjoamme isännöintipalvelua KAIKENTYYPPISILLE JA 
-KOKOISILLE taloyhtiöille Espoossa ja lähikunnissa 25 
vuoden kokemuksella. 

Hoidamme RAUTAISELLA AMMATTITAIDOLLA 
korjausrakentamishankkeet, 1- ja 10-vuotisvastuu-
tarkastukset, kirjanpidon ja yhtiön perushallinnon  
– AINA OSAKKAAN JA YHTIÖN PARHAAKSI. 

Käytössämme on Suomen kattavin isännöintiohjelmisto 
FIVALDI sekä tietenkin PÄTEVÄ JA ASIAKASPALVELU-
HENKINEN HENKILÖKUNTA. Todistustilaukset ja 
muuttoilmoitukset hoituvat mutkattomasti 
VERKKOSIVUJEN kautta. 

Palvelemme teitä Vanhan Kauklahden sydämessä, Halmeen leipomon 
rakennuksessa. 

Yrityksemme on ISA-auktorisoitu. 

 

Isännöinti Taipale Eija Oy    
Emil Halmeen tie 1, 02780 Espoo 
p. 09 810 020 
 taipale@kolumbus.fi 

ESPOON KANSALLISTEN 
SENIORIEN MATKA RANSKAAN 
2-6.5.2016

Asukkaat tietävät!

KAUKLAHTI
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Löydä Objekti-näyttely kesällä

Keski-Espoon eskarit saivat oman konsertin

Teksti: 
Mirja Holste
 

Jo kahtena vuotena Espoon 
hallinnollisen keskuksen lie-
peillä ulkotiloissa on voinut 
nähdä eri taiteilijoiden teok-
sia Objekti-nimisesä näytte-
lyssä. Myös tänä kesänä uusi 
Objekti-näyttely tulee arjen 
kulkureittien varrelle. Näyt-
telyn järjestäjänä on edelleen 
Espoo Kunsthalle ja kuraatto-
reina ovat Andy Best ja Merja 
Puustinen, kummatkin taitei-
lijoita ja nykytaiteen parissa 
aktiivisesti työskenteleviä.

Taiteilijalista on viittä vail-
le valmis. Samaa konseptia 
noudatetaan tänäkin vuonna. 
Luvassa on mielenkiintoisia, 
haastavia ja hauskojakin tai-
deteoksia. Mukana ovat mm. 
taiteilija Kaisu Koivisto, Oona 
Tikkaoja, Steven Maher ja Pet-
ri Eskelinen. Viimeksi maini-
tun taiteilijan työn kautta voi 
katsoa linssin läpi maailmaa 
ja maisemaa vähän eri kan-
tilta – miltä maisema näyttää 
ylösalaisena. Oona Tikkaoja 
on tullut tunnetuksi mm. 
isosta ja suositusta Unelma-
taideteoksestaan Kalliossa. 

Nyt on luvassa uusi työ tähän 
näyttelyyn. 

Näyttelyn yhteydessä jär-
jestetään kierroksia ja per-
formansseja. Näyttely on 
tarkoitettu meille kaikille 
ihasteltavaksi, ihmeteltäväksi, 
ehkä kysymyksiäkin herättä-
väksi. Teokset ovat nähtävillä 
15.6.–4.9. välisenä aikana. Pie-
nenä vinkkinä voi jo kertoa, 
että taiteilija Kaisu Koiviston 
Maiseman kantaja -teos si-
joittunee Espoon keskustan 
palvelutalon liepeille, Steven 
Maherin teos löytynee sota-
veteraanien muistomerkin 
liepeiltä. 

Taidenäyttelyn lisäksi tai-
teilijat järjestävät tänä kesä-
nä myös erilaisia pedagogisia 
projekteja esimerkiksi alueen 
päiväkodin lapsille. Samoin 
taiteilija Egle Oddo toteut-
taa Trapesassa eri kulttuurien 
naisille työpajan. Osallistujat 
tuovat mukanaan Trapesaan 
erilaisia siemeniä, jotka istu-
tetaan ja joista myöhemmin 
leivotaan ja valmistetaan eri-
laista ruokaa. Tämäkin pro-
jekti varmaan näkyy ja kuu-
luu tavalla tai toisella. Samoin 
Espoo-päivänä 27.8.2016  tai-
teilijat ja taide ovat näyttä-
västi esillä. Kannattaa siis olla 
kuulolla ja katsomassa, mitä 
silloin tapahtuu.

Taidenäyttelyn avajai-
sia vietetään jo kesäkuussa 

15.6.2016 klo 15.00–18.00 
Espoonsilta-galleriassa tai 
sään salliessa lähistöllä ulko-
na. Avajaisviikolla (13.–19.6.) 
iranilainen taiteilija Hodhayfa 

Salih, joka parhaillaan odottaa 
turvapaikkapäätöstä Suomes-
sa, toteuttaa live-maalausta ja 
-piirustusta galleriassa. Myös 
Egle Oddolla on performanssi 

avajaisissa.
Löydät tarkempia tietoja 

taiteilijoista, taideteoksista 
ja tapahtumista osoitteesta 
www.objekti.net                  ■

Teksti: Mirja Holste
Kuva: Seppo Holste

Sunan kouluun kokoontui 
15.4. liki 750 eskarilaista yh-
teisiin konsertteihin. Kaikki 
ilmoittautuneet ryhmät eivät 
mahtuneet kerralla, joten 
konsertteja järjestettiin kak-
si.

Idea syntyi, kun Sunan 
koulun 6.A -luokan opettaja 
Elina Hietanen arkistoi pape-
reitaan. Samalla löytyi vanha 
näytelmäkäsikirjoitus, jonka 
paljon vuosien aikana näytel-
lyt luokka oli esittänyt toisel-
la luokalla. Vuosien varrella 
luokka oli muutenkin tottu-
nut näyttelemään paljon.

Tästä syntyi idea, että 
vanha näytelmä esitettäisiin 
uudestaan nyt ala-asteen lo-
puksi. Harjoitukset alkoivat. 
Näytelmää hiottiin puolitois-

ta kuukautta. Luokan tytöt 
suunnittelivat itse koreogra-
fi an. Käsikirjoitukseen lisättiin 
musiikkia ja tuttuja lauluja 
vuosien varrelta.  Mukaan 
projektiin tuli myös koulun 
kuoro ja paljon musiikkia, jo-
ta harjoiteltiin Tiina Raulan 
johdolla. Omnian bändipaja 
täydensi musikkiosuutta Jan-
Michael Forsbergin ohjeista-
mana. Yhdessä harjoiteltiin 
kolmipäiväisen leirikoulun 
aikana. Kenraaliharjoitus pi-
dettiin edellisenä iltana,  jol-
loin yleisönä olivat luokan 
vanhemmat.

Itse asiassa näytelmästä oli 
tullut oikeastaan musikaali. 
Hieno päätös kuudesluokka-
laisille, jotka siirtyvät yläasteel-
le - mukava aloitus eskareille, 
kun heistä nyt elokuussa tulee 
koululaisia.                           ■

Kaisu Koivisto: Maiseman kantaja
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AH-Auto Oy  |  Espoontie 8, 02770 Espoo  |  Avoinna: ma-pe 8.30-16.30
www.ah-auto.fi  |  asiakaspalvelu@ah-auto.fi  |  Puh. 09 855 44 99

KESÄHUOLTO 
Kesähuolto sisältää erityisesti kesän kannalta 

oleellisimmat huoltotoimenpiteet.

179€

Kesähuollosta saat 
leiman huoltokirjaan 

sekä erillisen 
huoltoraportin.

NÄMÄ KAIKKI 
VAIN:

KESÄHUOLTO SISÄLTÄÄ

Moottoriöljyn (max. 5l) ja 
suodattimen sekä vaihtotyön

Raitisilmansuodattimen ja 
vaihtotyön

Ilmastoinnin täyttöhuolto

Huoltovalon nollaus 
(vm. 2010 ja vanhemmat)

Jarrujen, alustan, valojen ym
tarkastuksia 23 kohdan verran!

K
am

p
anjat voim

assa 12.8 asti.

MEILTÄ UUDET 
RENKAAT EDULLISESTI,
KYSY TARJOUS!

Uusien renkaiden 
ostajalle ilmastoinnin 
täyttöhuolto 0 €

Kiinteistömaailma | Keski-Espoon Asunnot Oy LKV
Tuomarilantie 19, 02760 Espoo
Puh. 044 402 1660
espoontori@kiinteistomaailma.fi 
www.kiinteistomaailma.fi 

Oikea hetki on 
täsmälleen nyt.

Kun tulee aika tehdä haaveista totta, kutsu meidät 
Kotikäynnille. Kotikäynnin aikana saat tietää, miten ja missä 

asuntoasi kannattaa markkinoida ja millä hinnalla.

Puh. 044 402 1660

Kiinteistömaailma Espoon keskus

kiinteistomaailmaespoonkeskus

Kiinteistömaailma Espoon keskus

KESÄRIENTOJA

Talomuseo Glimsin kesä
Lasten sunnuntai 29.5. klo 10 -17 

tarjoaa monipuolisen seikkailupäivän 
lapsille

4H-kotieläinpihalla voi tutustua 
eläimiin. Avoimet ovet klo 10.30–
11.30, 13–14 ja 15–16. 

Paljon työnäytöksiä ja ohjattua 
toimintaa jousiammuntaa, saappaan-
heittoa, keppihevosraveja ym.

Päistikka-lastenorkesteri viihdyttää 
päivän aikana  

Glimsin uusi näyttely ”Tänne minä 
kuulun -Glimsin viisi vuosisataa” tu-

tustuttaa entisajan elämään. Perus-
näyttely on osittain uusittu.

Osoite:
Glimsintie 1
02740 Espoo 
09 816 27337
kaupunginmuseo@espoo.fi   
Kesäkauden aukioloajat (3.5.–

31.8.2016) 
ti-pe klo 10-17
su klo 11–17 
keskiviikkoisin vapaa pääsy
Kahvila avoinna museon aukiolo-

aikoina
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Saako olla lainatarjous?
Onko mielessä kodinvaihto? 

Kysy ihmeessä lainatarjous meiltä. 
Saat kilpailukykyisen tarjouksen 
juuri sinulle sopivalla laina-ajalla.

Varaa aika osoitteessa aktia.fi  
tai pirauttamalla numeroon 

0800 0 2470.

Tervetuloa Aktia Pankkiin!

Espoon keskus / Espoontori
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