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Espoo kehittää ja rakentaa
Espoolaiset voivat osallistua kuntapalvelujen tulevaisuudesta käytävään keskusteluun hieman rauhallisemmin mielin kuin kuntalaiset
muualla maassa, sillä kaupungin talous on terve.
Vahvistamme kuluvana vuonna lasten, nuorten ja ikäihmisten
palveluja. Sosiaali- ja terveystoimeen sekä sivistystoimeen saadaan
lisää henkilökuntaa.
Panostamme erityisesti ongelmien ennaltaehkäisyyn. Aktivoivaa ja kuntouttavaa toimintaa tarjotaan entistä enemmän ja avohoitoa kehitetään. Oppilaiden hyvinvointiin ja opetuksen laatuun kiinnitetään kouluissa erityistä huomiota. Myös liikuntamahdollisuuksia
parannetaan.
Käynnistymässä on lisäksi poikkeuksellisen mittava rakentamisohjelma. Tärkeimmät asemakaavoituskohteet ovat Suurpelto, Uusmäen pientaloalue, Hagalundinkallio, Tapiolan keskuksen kaavanmuutokset, Finnoonsatama, Kurttila, Näkinmetsä, Kummelivuorensuu, Suviniitty, Lommila ja Lommilan pohjoispuoliset pientaloalueet, Kalajärvi sekä Pohjois-Espoon pientaloalueet.
Vireillä on myös erilaisia kehittämissuunnitelmia, kuten Espoon
keskus, Espoonlahden keskusta, Perkkaan-Vermon alue, Kalajärven
keskusta ja Kauklahden keskusta.
Tarvitsemme ennakkoluulottomuutta, jotta asukkaiden palvelut
pystytään turvaamaan nopeasti kasvavassa kaupungissa. Monet
Espoon käyttämät investointien rahoitusmallit ovat uusia ja innovatiivisia kunta-alalla.

Esbo utvecklar och bygger
Invånarna i Esbo kan förhålla sig något lugnare till debatten om den
kommunala servicens framtid än folk på annat håll i landet, eftersom staden har en sund ekonomi.
I år får framför allt servicen för barn, ungdomar och äldre bättre
resurser. Vi anställer mer personal inom social- och hälsovården
samt bildningssektorn.
Vi satsar särskilt på att förebygga problem. Vi ökar utbudet på aktiverande och rehabiliterande verksamhet och utvecklar den öppna
vården. Skolelevernas välbefinnande och utbildningens kvalitet ägnas särskild uppmärksamhet. Också idrottsmöjligheterna blir bättre.
Vi står också i beråd att inleda ett ovanligt omfattande byggprogram. De viktigaste detaljplaneprojekten är Storåkern, småhusområdet Nybacka,
Hagalundsberget, planändringarna i Hagalunds
centrum, Finnohamnen, Kurtby, Snäckskogen,
Kummelbergsmynningen, Södrikängen, Gloms och
småhusområdena norr om Gloms, Kalajärvi samt småhusområdena i norra Esbo.
Också ett stort antal utvecklingsplaner är
aktuella, t.ex. Esbo centrum, Esbovikens
centrum, Bergans-Vermo-området, Kalajärvi
centrum och Köklax centrum.
Vi behöver fördomsfrihet för att invånarservicen snabbt ska kunna tryggas i vår växande stad. Många av de modeller som Esbo
använder för att finansiera sina investeringar är nya och innovativa i kommunbranschen.
MARKETTA KOKKONEN
Kaupunginjohtaja
Stadsdirektör

Sisältö.

Edessä loistava tulevaisuus
Uusi yleiskaava ja kymmeniä kehitys- ja rakennushankkeita. Espoo muuttuu lähivuosina silmissä.
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Leikkejä, lauluja ja vinkkejä...
Perhevalmennus auttaa
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Opintomatkat elävöittävät
opetusta ja saavat koululaiset
innostumaan.
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uutisia

”Taideprojektin
tavoitteena on tehdä
Espoon keskuksesta
entistä viihtyisämpi”,
toteaa arkkitehti
Marianne Kaunio.

SARRI KUKKONEN

Ympäristötaidetta

Sillalta aikamatkalle

E

spoon 550-juhlavuosi lähestyy verkkain
harppauksin, mutta kumuja kuuluu jo
tämän vuoden puolella. Espoon kaupunki on yhdessä Espoon seurakuntayhtymän ja
Fortum Oyj:n kanssa julistanut avoimen valaistus- ja ympäristötaidekilpailun, joka nivoutuu
juhlavuoden teemaan Silta – henkisessä ja
konkreettisessa merkityksessä.
Kilpailun ympäristönä on Espoon historiallinen ja hallinnollinen keskus eli Espoon keskus.
Kaupunkisuunnittelukeskuksen mukaan alueella on historiallisten juurtensa vuoksi hyvät edellytykset vahvan identiteetin syntymiselle.
”Taideprojekti on yksi osa alueen kehittämistä ja sen tavoitteena on viihtyisä kaupunki.
Projekti näkyy päivittäisillä reiteillä: ylikulkusillalla, joka yhdistää pohjoisen hallinnollisen ja
eteläisen kaupallisen keskuksen toisiinsa sekä
Espoonjokilaaksossa, jota kehitetään virkistysalueena ja jonka kulttuurihistoriallinen miljöö

4

liitetään sekä maisemallisesti että toiminnallisesti osaksi Espoon keskusta”, kertoo kaupunkisuunnittelukeskuksen arkkitehti Marianne
Kaunio, joka kuuluu myös kilpailun palkintolautakuntaan.
Espoon asemakaavayksikössä on kartoitettu Espoon keskuksen kaupunkirakenteelliset
kehityskohteet, joista kaksi otettiin mukaan
kilpailuun. Molemmille kohteille on pohdittu
teema, jonka toivotaan innoittavan taiteilijoita
löytämään oma näkemyksensä paikan ja teoksen luonteeksi. Kaupunkikuvallinen ote on
ehdotusten suunnittelussa olennainen. Taiteen yleisteemana on muisti. Teosten toivotaan parhaimmillaan johdattelevan kulkijan
muistin maailmaan.
Kohteet eroavat toisistaan. Siinä missä
ylikulkusiltaa leimaavat äänekkyys, suuri mittakaava, ihmisvilinä ja liike, kirkkopuistoa
luonnehtivat kirkollinen toiminta ja historialli-

nen miljöö. Molemmissa valaistuksella ja valolla on merkityksensä: sillalla voi tutkia taiteen
elämistä vuorokaudenvaihteluiden mukaan,
laakson puiston taas tulisi olla kutsuva ja turvallinen myös hämärinä tunteina.
”Ympäristötaideteosten tulisi ammentaa
aiheensa alueen historiasta, mutta silti katsoa
tulevaisuuteen. Niiden tehtävänä on myös syventää kotiseudun tuntua”, Kaunio toteaa.
Kilpailu päättyy 13.3., ja voittajat valitaan
maaliskuun loppuun mennessä. Teokset on
tarkoitus julkistaa juhlavuonna 2008.
Kilpailu on osa laajempaa Espoon keskuksen taidehanketta. Keskustan vilkkaalle akselille historiallisen kirkkomiljöön ja uudistuvan
kaupallisen keskuksen välille haetaan taiteen
keinoin laadukasta ja ilmeikästä ympäristöä.

q

Tarja Västilä

www.espoo.fi/taidekilpailu

Uutta sairaalatilaa vanhuksille
Espooseen rakennetaan kokonaan uusi vanhusten kuntoutus- ja kotiutussairaala, ja Puolarmetsän sairaala peruskorjataan kodinomaiseksi vanhusten pitkäaikaishoidon yksiköksi.
Aiemman suunnitelman mukaan Puolarmetsän sairaalaa piti laajentaa, mutta hankkeesta tehtiin Espoon sosiaali- ja terveyslautakunnalle uusi esitys, jonka lautakunta
hyväksyi. Kokonaan uuteen sairaalarakennukseen päädyttiin, koska sairaalan halutaan
jo lähtökohtaisesti vastaavan ikäihmisten tarpeita ja edistävän heidän kuntoutumistaan.
Uusi kuntoutussairaala sijoitetaan hyvien liikenneyhteyksien päähän, mikä palvelee
vanhusten lisäksi heidän perheitään. Sijoituspaikkaa ei ole vielä ratkaistu, mutta haussa
on alue, jonne on tulevaisuudessa mahdollista rakentaa myös Matinkylä–Olarin perusterveydenhuollon palvelut.
Puolarmetsän sairaalasta muokataan peruskorjauksella pitkäaikaishoidon yksikkö,
johon tulee toimintatiloja niin asukkaille kuin muillekin espoolaisille senioreille. Sairaala
pyritään rakentamaan mahdollisimman kodinomaiseksi.
Espoon omilla osastoilla Jorvin sairaalassa lisätään akuutteja hoitopaikkoja äkillisen
sairauden vuoksi hoitoa tarvitseville.

Espoon juhlavuoden
ilme valmistui
Espoo täyttää ensi vuonna 550 vuotta. Juhlavuoden tunnuksen ja ilmeen on suunnitellut
luova johtaja Ilmo Valtonen suunnittelutoimisto Dynamo Identitystä. Juhlailme näkyy koko
kaupungissa vuonna 2008.
”Espoo on rakenteeltaan pirstaloitunut,
mutta silti yhtenäinen, vahva kokonaisuus, joka
on enemmän kuin osiensa summa. Visuaalisessa
ilmeessä korostuvat moniosaaminen, innovatiivisuus eli uuden löytäminen, luonto ja kaupunkirakentaminen. Juhlailmeen värit kuvaavat
hyvinvointia, luontoa, iloa ja uskoa tulevaisuuteen”, Valtonen kertoo.

Mitä uutta vuosi 2007 tuo?

GALLUP

MERVI AHLROTH

”En ole ajatellut kauheasti aloittaa mitään uutta,
mutta koetan parantaa
elintapojani: kuntoilla
enemmän ja syödä hyvin,
eli ohuesti.”

RIITTA PÄÄTALO
KILO

”Toivottavasti aloitan työt.
Nuorempi lapseni on kuusi
kuukautta, ja olen nyt äitiyslomalla. Tänä vuonna olisi
tarkoitus etsiä työpaikka.”

ANNA KOPONEN
JA MATIAS
KILO

”Itse asiassa ajattelin
lopettaa tupakanpolton.
Siinä menee rahaa hukkaan, ja olisihan se terveydenkin kannalta hyvä
asia. Kesällä aloitan autokoulun.”

”Alan säästää, minulla
on aina niin vähän rahaa.
Sitä paitsi tarvitsen rahaa
autokouluun, jonka aion
aloittaa ensi kesänä.”

”En ole ajatellut asiaa.
Arkeni on nyt jo niin täynnä, sillä teen pitkiä päiviä
yksityisyrittäjänä, opiskelen, harrastan golfia ja
nyrkkeilyä ja parisuhdettakin täytyy ylläpitää.”

HANNA HAKKARAINEN
LEPPÄVAARA

HÄLIS KASK
ESPOON KESKUS

MARKO SYSIMIES
LEPPÄVAARA
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uutisia

Lähetä uutisvinkkisi osoitteeseen eemail.uutiset@lehdentekijat.fi

LYHYESTI

Kielikylpyeskari Päivänkehrään
Päivänkehrän koulussa Olarissa aloittaa ruotsinkielinen kielikylpyesiluokka syksyllä 2007.
Kielikylpy on opetusmenetelmä, jossa lapsi
oppii vieraan kielen käytännön kokemusten
kautta. Esikouluun hakevan lapsen tai hänen
vanhempiensa ei tarvitse osata ruotsia. Kielikylpyesiopetuksesta lapset jatkavat kielikylpyluokalle, jossa opetus jatkuu ruotsin kielellä.
Päivänkehrän koulussa, osoitteessa Päivänkehräntie 2, järjestetään aloittavaa esiopetusryhmää koskien avoimet ovet keskiviikkona 17.1. klo 8.30–11.

Esiopetukseen haetaan viimeistään
keskiviikkona 24.1. kello 8–17 niissä kouluissa ja päiväkodeissa, joissa esiopetusta
annetaan. Kielikylpyesiluokalle voi hakea
Päivänkehrän koulun lisäksi Soukan koululla osoitteessa Yläkaupinkuja 2. Hakemuslomakkeen voi tulostaa valmiiksi osoitteesta www.espoo.fi/lomakkeet. Lisätietoja saa
numerosta (09) 8165 2018.

q

www.espoo.fi/paivahoito

Kysymyksiä kesätöistä?
Nuorten yESBOx tieto- ja neuvontapisteistä
saa tietoa erilaisiin elämäntilanteisiin. Neuvoja
saa esimerkiksi asunnon- ja kesätyönhakuun
sekä opiskelujen aloittamiseen. Tiedusteluja
voi tehdä paikan päällä, puhelimitse tai sähköpostilla.
Espoossa toimii kaksi yESBOxia. Aiemmin
Espoon keskuksessa toiminut piste palvelee
nyt Leppävaaran kirjastossa. yESBOx Omena
jatkaa toimintaansa entiseen tapaan kauppakeskus Iso Omenassa.

q

www.espoo.fi/yesbox

Työväenopisto juhlii
Espoon työväenopistossa perehdyttiin 1950luvulla arkisiin asioihin, kuten omakotitalon
hoitoon ja remontointiin. Opisto juhlii tänä
vuonna 50. opetusvuottaan tarjoamalla vuoden aikana kulttuuritapahtumia runonlausunnasta perhepäivään. Juhlinta alkaa Helsingin
suomenkielisen työväenopiston orkesterin
vierailukonsertilla 16.1.

q
q

6

www.espoo.fi/tyovaenopisto
www.esbo.fi/arbis

4 Vuoden 2006 Espoo-mitalit jaettiin
itsenäisyyspäivänä. Mitalin saivat piiripuutarhuri Pauli Aho, hallituksen puheenjohtaja Färid Ainetdin, Espoon Unicef-ryhmän
puheenjohtaja Tuula Dahlström, VTT:n
pääjohtaja Erkki KM Leppävuori, rakennusinsinööri Kaj-Erik Lindberg, tekstiilitaiteilija
Ritva Puotila, Mattlidenin lukion rehtori
Gun-Maj Roiha, FC Hongan naisten kapteeni Maija Saari, yrittäjä ja kaupunginvaltuutettu Yrjö Rossi sekä liikunnanopettaja
ja kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja
Markku Sistonen.
4 Espoon lukioissa aloittaa syksyllä 2007
yhteensä 1 412 opiskelijaa. Suurimmat
lukiot ovat Espoonlahden lukio (180 opiskelijaa), Tapiolan lukio (186) sekä Kuninkaantien lukio (180). Lukioon pääsyn edellytyksenä on vähintään 7,0:n keskiarvo.

4 Espoon ympäristökeskus on kartoittanut Espoon alueella sijaitsevat geologisesti
arvokkaat kohteet. Geologisia kohteita ovat
muun muassa kallioperän, mineraalimaiden
ja eloperäisten maalajien muodostumat
kuten hiidenkirnut, pirunpellot ja siirtolohkareet. Iso osa Espoon kohteista on myös
maakunnallisesti ja valtakunnallisesti arvokkaita. Geologisia kohteita uhkaa erityisesti
rakentaminen sekä roskaaminen ja graffitit.
4 Espoon liikuntastrategian kehittämistä

Espoo ottaa
käyttöön
työsuhdelipun
Espoon kaupunki ottaa työntekijöilleen
käyttöön työsuhdematkalipun vuoden
2007 alusta. Etu on suuruudeltaan 25 prosenttia kaupungin sisäisen tariffin mukaisesta lipusta eli 10 euroa kuukaudessa. Etu
on kaikille työntekijöille samansuuruinen.
Työsuhdematkalipulla voi matkustaa päivittäiset asunnon ja työpaikan väliset sekä
työasiointiin liittyvät matkat.
Työsuhdematkalipun käyttöönottoa on
valmisteltu yhteistyössä Espoon, Helsingin
ja Kauniaisten kaupunkien sekä HUS-kuntayhtymän kesken. Espoossa edun piiriin
kuuluu 8 300 työntekijää. Työsuhdematkalipun käyttöönottamisella Espoo haluaa
kantaa vastuuta yksityisautoilun vähenemisen ja paremman ilmanlaadun puolesta.

varten kaivataan kuntalaisten viestejä siitä,
miten Espoon liikuntamahdollisuuksia ja
-palveluita sekä liikuntapaikkoja kehitetään.
Palautetta kerätään maaliskuun loppuun
asti osoitteissa www.espoo.fi/liikunta ja
www.espoo.fi/avoinespoo.

Tiesitkö, että
41.1.1901 Espoossa oli 5 888 asukasta,
joista suurin osa oli ruotsinkielisiä.

4Espoon ystävyyskaupunkeja ovat
Kristianstad (Ruotsi), Køge (Tanska),
Kongsberg (Norja), Sauðárkrókur
(Islanti), Hatsina ja Sotši (Venäjä),
Esztergom (Unkari), Nõmme (Viro),
Irving (USA) ja Shanghai (Kiina).

4Espoossa on 102 ihmistä, joiden
äidinkieli on tagalog/pilipino.

TÄLLÄ PALSTALLA SEURAAMME
ESPOOTA EILEN JA TÄNÄÄN.
MIKKO LEPISTÖ / ESPOON KAUPUNGINMUSEO

Bemböle 1966
ja 2006
Turuntien varressa, kuvien vanhassa tiilirakennuksessa, toimii Bembölen ruotsinkielinen koulu. Näyttävä rakennus on
valmistunut kansakouluksi vuonna 1923, ja aikanaan se on
ollut Espoon komeimpia julkisia rakennuksia. Edelleen sen
monet yksityiskohdat keräävät ohikulkijoiden katseet.
Koulurakennuksen on suunnitellut arkkitehtitoimisto
Borg–Sirén–Åberg. Varsinaisen työn lienee tehnyt Johan
Sigfrid Sirén – tunnettu arkkitehti, joka muutamia vuosia
myöhemmin piirsi Eduskuntatalon. Eduskuntatalon pylväsrivin sijaan Bembölen koulun pääsisäänkäyntiä koristavat neljä seinän korkuista pilasteria.
Koulutalo rakennettiin Bembölen kylän Makasin tilan
päärakennuksen paikalle. Bembölen sijainti oli keskeinen, sillä tällä kohdalla Kuninkaantie haarautui Helsinkiin johtavaksi
maantieksi. Kylän ainoa säilynyt tila, Bell, on kivenheiton
päässä, ja sen päärakennuksessa toimii Bembölen kahvitupa.
Itse koulutaloa kaavailtiin pitkään Espoon koulumuseoksi, mutta vielä nytkin se palvelee alkuperäisessä
tarkoituksessaan. Kaupunginmuseon koulumuseo taas
toimii Lagstadin vanhassa koulussa.
Jarno Salovuori

ENNEN

NYT
JARNO SALOVUORI

Onko sinulla kuvia entisaikojen Espoosta?
Lähetä valokuva ja yhteystietosi osoitteesen:
EE-mail/Lehdentekijät, PL 502, 00101 Helsinki.
Palautamme kuvat.

nettinurkka
Vastaa ja vaikuta

@

Jos Eemeli saisi asioihin vaikuttaa… Ja Eemelihän saa! Netissä pääsee kurkkimaan eri toimialojen valmisteilla olevia asioita ja keskustelemaan niistä. Juuri nyt jutellaan esimerkiksi
Keski-Espoon aluekirjastohankkeesta. Palvelun mainiouden ovat huomanneet muutkin:
pari vuotta sitten Avoin Espoo palkittiin julkisten verkkopalveluiden laatupalkinnolla.

q

www.espoo.fi/avoinespoo

Eemelin linkkivinkit
q

www.espoo.fi/keskustelu
Jos nenää ei tee mieli palelluttaa,
kuntalaiset voivat kokoontua
jutustelemaan omalle kotikoneelleen. Uudistuneella keskustelupalstalla on useita kaupunkia
koskevia keskustelunaiheita.

q

kansalaiskanava.net
Vuorovaikutusta Espoon, Vantaan, Helsingin ja Kauniaisten
asukkaiden ja hallinnon välillä
hoidetaan ahkerasti. Foorumissa rupatellaan yli rajojen.

q

www.espoo.fi
> osallistu ja vaikuta
Nettikeskustelujen lisäksi Eemeli haluaa vaikuttaa muillakin tavoin. Kaupungin sivuilta selviää muun muassa, kuinka pyritään luottamushenkilöksi tai tehdään kuntalaisaloite.

q

www.espoo.fi/palaute
Kehu, kiitä ja kommentoi! Ruusuja
ja risuja on mahdollista lähettää
kaupungin oman palautejärjestelmän kautta. Halutessasi saat palautteeseesi myös vastauksen.
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nyheter

Päivi Merkkiniemi
esittelee Lundekoiraa, jonka suulla
asiat selviävät kielikylpyläisille tarvittaessa suomeksi.

EEMELI KYLÄILEE.

Päivi Merkkiniemi
Årets brobyggare
Päivi Merkkiniemi valdes till Årets brobyggare i Esbo. Merkkiniemi har i flera år
arbetat för att skapa och utveckla svensk
språkbadsverksamhet i Esbo.
Priset Årets brobryggare delas årligen ut
till en person som inte har svenska som sitt
modersmål och som trots det betjänar extra
väl på svenska eller som Merkkiniemi gör en
insats för svenskan. Hon har förtjänstfullt
arbetat för att trygga de svenska språkbadens kontinuitet i Esbo och för att stöda
språkbadsklassernas verksamhet i Päivänkehrän koulu.

PIM
POM

SARRI KUKKONEN

Kielisiltoja rakentamassa
Esbomedaljen 2006
till tio meriterade
personer
Esbo stad har i år beviljat Esbomedaljen till
tio sakkunniga personer som ett tack för
deras insatser för staden.
Esbomedaljerna överräcktes på stadens
offentliga självständighetsfest i LänsiAuto
Areena den 6 december. Medaljen är formgiven av konstnär Kauko Räsänen och har
sedan 1972 tilldelats 405 personer.
De tio medaljörerna år 2006 är: distriktsträdgårdsmästare Pauli Aho, styrelseordförande Färid Ainetdin, ordföranden för
Esbos Unicefgrupp Tuula Dahlström, VTT:s
koncernchef Erkki KM Leppävuori, bygnadsingenjör Kaj-Erik Lindberg, textilkonstnären,
hedersdoktorn i konst Ritva Puotila, rektor
för Mattlidens gymnasium Gun-Maj Roiha,
elingenjören, vd Yrjö Rossi, kaptenen i FC
Honkas damlag Maija Saari och gymnastikläraren och fulläktiges viceordförande
Markku Sistonen.
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Päiväkoti Kissankulman muksut erottuu iloisena
väriläiskänä Soukan ostarilta. Eteisessä roikkuu
pieniä talvihaalareita, ja jokaisen naulakon yläpuolella on kuva ja esittelyteksti. Osa teksteistä
on suomeksi, osa ruotsiksi. ”Lapset ovat vastanneet kysymyksiin haluamallaan kielellä. Päiväkodissa pidempään olleet ovat usein vastanneet
ruotsiksi”, kertoo kielikylpypäiväkodin perustaja
Päivi Merkkiniemi.
Päivin aktiivinen kielikylpytyö sai tunnustuksen, kun Espoon sivistystoimen ruotsinkielinen neuvottelukunta palkitsi hänet joulukuussa
Vuoden sillanrakentajana. Palkinto jaetaan henkilölle, jonka äidinkieli ei ole ruotsi, mutta joka
edistää suomen- ja ruotsinkielisten yhteistyötä.
”Olen todella otettu tästä”, Päivi iloitsee. ”Täytyy
tunnustaa, etten itse puhu ruotsia kovin hyvin.
Halusinkin, että lapsilla olisi mahdollisuus oppia
tärkeä kieli paremmin.”
Päivi Merkkiniemen innostus kielikylpypäiväkodin perustamiseen syntyi käytännön tarpeesta 1990-luvulla, kun päivähoitotilanne oli
katastrofaalinen. Päivin esikoinen ilmoitettiin
leikkikoulujonoon jo ensimmäisenä elinvuote-

naan, mutta sekään ei vielä taannut pääsyä
ryhmään.
Kun päiväkotipaikkaa ei löytynyt, Päivi päätti
ottaa ohjat omiin käsiinsä. Vuonna 1995 hän perusti yhdessä muiden vanhempien kanssa Olarissa kielikylpypäiväkotia ylläpitävän Merituulen
kielikylpy ry:n. Vuonna 2003 toimintansa aloitti
Päivin toimesta yksityinen Kissankulman muksut
-kielikylpypäiväkoti.
Kissankulman muksuissa ruotsinkieliset
lastentarhanopettajat hoitavat suomenkielisiä
lapsia. Opettajat ymmärtävät suomea, mutta pääsääntöisesti kaikki hoituu ruotsiksi. Lapset oppivat kieltä leikin varjolla, ensimmäisenä pikkuisten
suusta kuullaankin yleensä ruotsinkielisiä lastenlauluja. Kielikylpykokemuksen myötä lapset
innostuvat myös muista vieraista kielistä.
Päivi on edistänyt kielikylpytoimintaa myös
koulumaailmassa. Espoossa on tätä nykyä kolme
alakoulua ja kaksi yläkoulua, joissa on kielikylpyopetusta. Vaatimaton Vuoden sillanrakentaja
kuitenkin korostaa, että palkinto kuuluu kaikille,
jotka ovat tavalla tai toisella olleet mukana kielikylpytoiminnassa. •
Sini Kaukonen

kolumn.

VIVI-ANN SJÖGREN, SKÅDESPELARE, FÖRFAT TARE, FUNDERARE.

Någo me sås
– Vad vill du ha för mat i dag?
– Någo me sås.
Grannpojken hemifrån Esbo var på besök hos oss i Spanien. Han var i de tidiga tonåren, det var hans första utlandsresa. Det var på 60-talet, den lilla kuststaden där vi
bodde låg långt från turiststråken. Utlänningar begapades
och kommenterades storligen så fort de visade näsan. Maten var en exotisk faktor för en som vuxit upp i det trygga
och lantliga Esbo: bläckfiskar, skaldjur och svärdfiskar,
komage, grisöron, kikärter, linser, ”godis” av halstrad svål.
Havregryn fanns inte ens i ordboken, mjölkprodukterna
lyste med sin frånvaro. Oljan ersatte smöret i alla sammanhang och grönsakskorgarna på torget var fyllda av märkligheter som paprika, aubergine, zucchini och vitlök. Korvarna
var så långt från knackkorv och suomikorv man kunde
komma: starka vitlökskorvar, fettdrypande blodkorvar i
svartblanka kringlor. Så att vad ville han ha för mat?
Svaret var detsamma dag ut och dag in: Någo me sås.
Där satt tryggheten. Underförstått att potatisen fanns.
Lyckligtvis fanns potatisen. Det var faktiskt via Spanien
den kom till Europa efter Kolumbus ”indiska” resor, som
honom ovetande varje gång ändade i Amerika. Vår lilla

stad befann sig i händelsernas centrum både före och
efter expeditionerna. Jag hade stegvis upptäckt att huset
med vindsvåningen där vi bodde råkade ligga mitt i ett
slags skärningspunkt. Kolumbus bodde ett par år i det
närliggande klostret. Ett stenkast från oss låg hamnen och
fontänen där man fyllde vattenförråden på de bukiga
naoskeppen för att än en gång ta sig över Atlanten. Och
genom vardagsrummets fönster, tvärs över viken, lyste
det vitkalkade Cádiz som ett pärlband – eller varför inte
en rad gnistrande hajtänder, det är vackert det också.
Cádiz blev obligatorisk hamn för alla amerikaskepp
som kom lastade med dyrbarheter ända tills Sevilla fick
överta den lukrativa äran. På något av dessa fartyg gungade den första potatisknölen över oceanen. Den måtte ha
sett ut som en igelkott när den väl var framme, övervuxen
med spröda vita groddar och sprickfärdig av längtan att
komma i jord innan sol gått ner. Hur långt ifrån, eller hur
nära huset med vindsvåningen skedde det? Inte bodde vi
väl mitt i ett före detta potatisland? Europas första?
Potatis fanns. Såsen – hurdan sås?
– Hurdan som helst. Bara det är sås.
Sås att mosa den kokta potatisen i. Tillräckligt med
sås så att också den sista potatisbiten fick sin beskärda
del, rentav så mycket att man måste mosa ner lite extra
potatis för att få med allt och lämna efter sig en renputsad
tallrik. Det var så vi fick lära oss i Esbo.
Renputsade tallrikar ingick inte i det spanska bordsskicket, det ansågs snarast ohyfsat, som om man ville
betona att man fått för lite mat. Den lokala gastronomin
var inte heller såsfokuserad. Det fanns inte ens ketchup,
och senapen, om man hittade sådan, hade aldrig sett ett
korn socker.
– Vill du ha fisksås eller köttsås?
– De e int så noga. Bara de e sås.
Strängt taget räckte det med smör och mjöl och
vatten och salt. Brun sås.
Sedan dukade jag det lilla bordet vid vardagsrummets
fönster, den lånade grannpojken mosade och åt och såg
ut att överleva en dag till.
– Vad skulle du vilja ha i morgon?
– Någo me sås.

OUTI MONTONEN

Jag undrar, när kom potatisen till Esbo? Var planterades
den? Var det frivilligt eller på order uppifrån? Vem åt den
första knölen? Grinade den nyfikna mycket illa? Kan det
ha skett på kungsgården, Esbo gård?
Och fanns det någon sås? •
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TEKSTI TARJA VÄSTILÄ
KUVITUS SAMUEL SIIRALA
KUVAT MIIKA KAINU JA SARRI KUKKONEN

Espoon oma iisakinkirkko alkaa olla viittä vaille valmis.
Liki kolme vuosikymmentä pyöritelty yleiskaava
nuijittiin ehdotuksena kaupunginhallituksen pöytään
viime vuoden loppupuolella.

Y

leiskaavapäällikkö Harri Hietanen läväyttää pöydälle Espoon
eteläosien yleiskaavaehdotuksen. Erivärisistä kirjainkoodeilla
merkityistä alueista voi nähdä,
mitä seudulla on nyt ja mitä sinne suunnitellaan. Ohjeellinen metrolinjauskin on saanut paikkansa, pääliikenneväylät
halkovat summittaista karttaa.
”Yleiskaava ei mene yksityiskohtiin vaan
kertoo pääkäyttötarkoituksen. Yleiskaavassa
varataan alueet muun muassa asumiselle,
työpaikoille, palveluille, liikenteelle ja viheralueille. Siinä määritellään alueiden käyttötavoitteet ja jätetään pelivaraa asemakaavalle”, määrittelee Hietanen.
Yleiskaavassa otetaan siis kantaa esimerkiksi siihen, millaista asumista tietylle seu-
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dulle haetaan, eli onko kyseessä kaupunkimainen asuinalue vai tiivis ja matala pientaloalue. Kartalle piirtäminen on kuitenkin
ohjeellista – vasta asemakaavassa määritetään alueiden tarkat rajat ja esimerkiksi rakentamisen määrä.
Ylipäätään kaavoitus on maankäytön
suunnittelua – yleiskaava taas on pitkän aikavälin maankäytön suunnitelma. Ihan omavaltaisesti eivät espoolaisetkaan kaavoja piirtele, sillä taustalla toimintaa ohjaa maankäyttö- ja rakennuslaki. Lisäksi Espoon yleiskaava mukautuu Uudenmaan liiton vahvistamaan maakuntakaavaan.
Espoon yleiskaavaa on haudutettu
hartaudella. Teknisen toimen johtaja Olavi
Louko vetää ajallisen janan alkupään liki 30
vuoden taakse. Kommervenkit ja kiemurat

Yleiskaavapäällikkö Harri Hietanen iloitsee
yleiskaavan etenemisestä. ”Se jouduttaa monella
alueella hartaasti odotettua asemakaavoitusta.”

ovat nyt takanapäin, ja yleiskaavan yrittäminen on muuttunut etenemiseksi.
”Lainvoimaisen yleiskaavan saaminen
on todella tärkeää, jotta asemakaavoitukselle
saadaan vauhtia ja jottei jatkossa tarvitse lähteä liikkeelle nollasta. Yleiskaavan laatiminen ei ylipäätään ole nopeaa puuhaa, sillä
kaavassa ei saa olla tulkinnanvaraa. Alueiden
käyttötarkoitus on määriteltävä mahdollisimman tarkkaan, jotta tulevaisuuden päättäjät eivät joudu pähkäilemään, mistä on
kysymys.”

Kurkistus kristallipalloon
Yleiskaavakartalla ei eletä hetkessä, sillä
Espoon yleiskaava ulottuu vuoteen 2030.
Hyppy tulevaisuuden Espooseen vaatii faktoihin perustuvia ennusteita.

”Ennusteet ovat eri tutkijoiden ja tekijöiden tulevaisuuden visioita: ne perustuvat
muun muassa työpaikka- ja kasvuennusteisiin”, toteaa Hietanen.
Louko kertoo Espoon väkiluvun kymmenkertaistuneen 50 vuodessa, ja kasvu
vain jatkuu. Ennusteen mukaan Espoossa on
300 000 asukasta vuonna 2030. ”Tähän asukasmäärään ei siis pyritä, mutta siihen varaudutaan”, hän toteaa.
Tilastoihin on hyvä nojata. Vuonna 1978
Espoossa ennustettiin olevan 240 000 asukasta
vuonna 2006. Kauas ei ennusteesta ole jääty,
sillä Suomen toiseksi suurimmassa kaupungissa asustelee tällä hetkellä hieman yli 230 000
ihmistä. Työpaikkaomavaraisuus huitelee yli
90 prosentissa, mutta vuonna 2030 sen ennustetaan olevan pyöreät 100 prosenttia.

”Lisäksi asumisväljyys kasvaa, olemme
eurooppalaisittain edelleen jäljessä. Uusi porukka vaatii tuplatilan”, miettii Louko. Ja
samalla, kun privaatisti halutaan nauttia tilavista asunnoista, on esimerkiksi toimistotila per henkilö pienentynyt.
”Aikojen saatossa tilanteet voivat aina
muuttua: väestönkasvu ei ehkä ole odotettua
tai ei synnykään toimistoja. Liikenneväylätkin saattavat muuttua. Siksi esimerkiksi
yleiskaavan tarkistus noin vuoden 2020 tietämillä voisi olla paikallaan. Kehitystä ei ole
syytä jumittaa kaavalla”, Louko pohtii.

Etelä-Espoo luupin alla
Kaupungin strategiassa Espoon eteläosien
yleiskaavalla on suuri merkitys. Espoon u-kir-

Ë
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➊

Kaupunkisuunnittelulautakunta esittää
yleiskaavaehdotuksen
kaupunginhallitukselle
hyväksyttäväksi.

Yleiskaava
vaihe
vaiheelta

Muistutusten ja
lausuntojen käsittelyn
jälkeen yleiskaava
lähetetään kaupunkisuunnittelulautakunnan
kautta kaupunginhallitukselle.

➋

Kaupunginhallitus
asettaa ehdotuksen
julkisesti nähtäville
muistutuksia varten ja
pyytää tarvittavat lausunnot.
Nähtävillä olosta
kuulutetaan
erikseen.

➍

Kaupunginhallitus
esittää yleiskaavan
valtuustolle
hyväksymistä
varten.

➎

Kaupunginvaltuusto
hyväksyy yleiskaavan.

➏

Yleiskaava tulee
lainvoimaiseksi valtuuston
hyväksymispäätöksen
jälkeen, ellei
siitä valiteta.

Yleiskaavaehdotus tulee nähtäville kaupunkisuunnittelukeskukseen helmikuussa. Ehdotus on esillä 30 päivää.
Lisätietoa puh. (09) 8162 4030, (09) 8162 4031 ja (09) 8162 4336. Käsittelyä, karttoja ja raportteja voi seurata verkossa.
q www.espoo.fi/avoinespoo

TAPAHTUU TÄNÄ VUONNA
Espoossa vauhti ei hiljene. Monet pitkään suunnitellut investoinnit
ja kehittämishankkeet käynnistetään tämän vuoden aikana.
Suurpelto ja Opinmäki
Suurpellon alueen kaavoitus jatkuu ja kunnallistekniikan rakentaminen
alkaa. Suurpelto on pääkaupunkiseudun suurin puistokaupunkimainen
rakennuskohde. Alueen henkiseksi sydämeksi voi kutsua alueen keskelle sijoittuvaa oppimis- ja osaamiskampusta, Opinmäkeä. Kampuksen
ytimessä oleva koulurakennus sisältää suomen- ja ruotsinkielisen peruskoulun sekä kansainvälisen koulun. Tavoitteena on, että koulun rakennussuunnittelu alkaa vuonna 2007. Kampusalue toimii myös monipuolisena vapaa-ajankeskuksena.
Tapiola
Tuuliniityn alueelle suunnitellun ruotsinkielisen Vindängenin palvelukokonaisuuden valmistelua jatketaan. Espoon kaupungin ja Folkhälsanin
yhteishankkeeseen kuuluu muun muassa seniorien palvelutalo sekä
kulttuuri- ja harrastetiloja.
Lisäksi aloitetaan Tapiolan bussiterminaalin uudistaminen ja Itätuulen katumiljöön parannus. Tapiolan alueella on myös keskeisiä kunnallistekniikan rakentamiskohteita.
Espoonlahti
Kauppakeskus Lippulaivan laajennustyöt käynnistynevät tänä vuonna.
Espoon keskus
Espoon kolmanneksi suurimmaksi kirjastoksi yltävän Keski-Espoon aluekirjaston rakentaminen alkaa. Lisäksi Lehtimäelle valmistuu kesällä Matinkylän oppilaitoksen korvaavat tilat Omnian käyttöön. Koulumestarin
koulu Muuralassa tuo alueelle lähes neljäsataa uutta oppilaspaikkaa.
Myös Koulumestarin päiväkoti valmistuu. Uuden Kirkkojärven yhtenäisen peruskoulun rakentaminen alkaa nykyisen huonokuntoisen koulun
purkamisella loppuvuodesta. Suviniityn alueelle aletaan rakentaa kunnallistekniikkaa.
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Tuomarila
Uuden päiväkodin rakennustyöt alkavat ensi kesänä.
Leppävaara
Leppävaarassa käynnistyy Sellon kolmas rakennusvaihe, Kehä I:stä
parannetaan ja Mestarintunnelia aletaan rakentaa. Myös uusi paloasema valmistuu ja ajurinmäen päiväkodin rakentaminen aloitetaan. Perkkaan alueelle suunnitellaan suurta viihde- ja vapaa-ajankeskusta, jonka
rakentaminen alkanee kuluvan vuoden aikana.
Vanttila
Vanttilan peruskoulun rakentaminen alkaa.
Keilaniemi, Otaniemi
Otaniemeen valmistuu muun muassa biotekniikan tutkimus- ja liikekeskittymä Life Science Center. Alueelle rakennetaan myös Falcon
Business Parkin tarvitsemaa kunnallistekniikkaa. Lisäksi rakenteilla
on Keilaniemen rantaraitin viimeinen osuus.
Myllyperä
Kuninkaantien kehitysvammaisten palvelukeskuksen ja asuntolan
rakentaminen käynnistyy kesällä.
Metro
Länsimetron yleissuunnittelu alkaa ja tarvittavat kaavatarkistukset
tehdään.
Asemakaavoitus
Tärkeimmät asemakaavoituskohteet ovat Suurpelto, Uusmäen pientaloalue, Hagalundinkallio, Tapiolan keskus, Finnoonsatama, Kurttila,
Näkinmetsä, Kummelivuorensuu, Suviniitty, Lommila ja Lommilan
pohjoispuolen pientaloalueet, Kalajärvi sekä Pohjois-Espoon pientaloalueet. •

jaimen muotoinen etelä käsittää Leppävaaran, Tapiolan, Matinkylän, Espoonlahden ja
Kauklahden suuralueet. Huomattava osa alueesta on asemakaavoitettu, ja asemakaavan
muutoksia tehdään melkoisesti. Tällä hetkellä
alueella on noin 200 000 asukasta, tulevaisuus tähtää yli 250 000 asukkaaseen.
”Eteläosien yleiskaava tukeutuu joukkoliikenteeseen ja asemien ympäristöön, junarataan. Metropäätös on jo viety kaavan sisään. Metrosta otetaan kaikki hyöty irti”,
Louko vakuuttaa.
”Tarvittaessa otetaan käyttöön uusia
alueita, ja pientalorakentaminen lisääntyy.
Esimerkiksi jätevedenpuhdistamon siirtäminen kallion sisään on suunnitelmissa kolmena vaihtoehtona, nykyinen puhdistamoalue
taas tulee asuntokäyttöön.”
Vihreä Espoo pysynee vihreänä jatkossakin, sillä viheralueita ei hävitetä rakentamalla. Muun muassa rantojen kaavoitus on Espoossa erityisasemassa. Sekä kaupunginvaltuuston ja -hallituksen että kaupunkisuunnittelulautakunnan tavoitteissa on yhtenäinen rantaraitti Helsingistä Kirkkonummelle.
Suunnitelmissa ovat myös uimarannat, venesatamat, luonnonrantojen suojelu sekä
saariston ja rantojen virkistyskäyttö.

”On jo poliittisesti tärkeää, ettei kaupunkia tungeta täyteen. Hengähdystilaa on
oltava, jotta luonto ei katoa”, toteaa Louko.
Pohjois-Espootakaan ei ole unohdettu.
Kehittämiskohteita ovat esimerkiksi Espoon
keskus, Histan suunta ja Kalajärvi.

Aktiiviset espoolaiset
Kaavoitusviranomaiset eivät ole toimissaan
yksinvaltiaita. Jo maankäyttö- ja rakennuslaki korostaa kuntalaisten osallistumis- ja
vuorovaikutusmahdollisuuksia. Kun Espoon yleiskaavaluonnos asetettiin nähtäville vuonna 2004, kaupunki sai luonnoksesta yli 2 000 mielipidettä ja yli 6 500 allekirjoitusta.
”Kaikki mielipiteet tutkittiin ja raportoitiin. Muutoksia kaavakarttaan tehtiin yli sata. Nyt, kun ehdotus asetetaan nähtäville,
kuntalaisten on mahdollisuus esittää muistutus. Vaikea sanoa, kuinka paljon yleiskaava
niitä poikii”, tuumailee Hietanen.
Normaalissa asemakaavaprosessissa
tulee noin kymmenestä kahteenkymmeneen muistutusta, joista yleensä puolet
aiheuttaa toimenpiteitä eli muistutuksia
harkitaan ja mahdollisesti asemakaavaa
myös muutetaan.

”Vuorovaikutusperiaate on hyvä käytäntö: suunnittelijat eivät varmasti tiedä
kaikkea, ja kuntalaisilta tulee hyviä vinkkejä.
Kyllä me kuulemisen lisäksi myös kuuntelemme”, yleiskaavapäällikkö vakuuttaa.
On syytä muistaa, että kaupunki ajaa
yleistä etua. Yksittäisen ihmisen huutoon ei
aina ole mahdollista vastata, sillä naapuri
saattaa huutaa tyystin eri tavalla…
Loukon ja Hietasen mukaan espoolaisia
ei voi syyttää passiivisuudesta: kuntalaiset
ovat vireitä, valveutuneita ja hyvin perillä
asioista. Espoosta mentiin parisen vuotta sitten Korkeimpaan hallinto-oikeuteen peräti
yhdeksän valituksen voimin. Vertailukaupungiksi voi ottaa Vantaan, jossa samaan
aikaan oli vireillä vain yksi valitus. Vuodessa
Espoossa käsitellään noin 150 kaavaa tai kaavamuutosta, joten valitusprosentti jää verrattain pieneksi.
”Kaavoittajilla on oltava kykyä myös estää valituksia. Asiansa osaamisen lisäksi on
hyvä omata sosiaalisia taitoja ja diplomatiaa,
jotta maanomistaja ymmärtäisi, uskoisi ja
luottaisi. Kyllä tämä perustuu paljolti myös
luottamukseen”, Louko toteaa. •

”Metrosta otetaan
kaikki hyöty irti”,
lupaa teknisen toimen
johtaja Olavi Louko.
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Espoon keskuksen Kehittämisfoorumista vastaavien arkkitehti
Heli Rantasen (vas.) ja maisema-arkkitehti Sirkku Huiskon
yhteisenä toiveena on saada kaupunkilaiset innostumaan
oman asuinympäristönsä kohentamisesta.

YHDESSÄ ENEMMÄN!
Keskiespoolaisten omassa Kehittämisfoorumissa sana on vapaa,
tiedonlähteet avoimia ja tapahtumat käden ulottuvilla.
Espoon keskuksen muutama kuukausi sitten avattu ja netissä toimiva
Kehittämisfoorumi kutsuu kaikkia kiinnostuneita käymään keskustelua
tai vain hakemaan tietoa alueen eri mahdollisuuksista. Kehittämisfoorumi kokoaa rakentamiseen ja suunnitteluun liittyvää paikallista tietoa
yhteen paikkaan.
”Tavoitteena on avoimempi, läpinäkyvämpi ja keskustelevampi
kaupunkisuunnitteluprosessi”, määrittelee yksi foorumin primus
motoreista, arkkitehti Heli Rantanen Teknillisestä korkeakoulusta.
Rantanen on mukana OPUS-hankkeessa eli oppivaan kaupunkisuunnitteluun ja asumisen arkeen liittyvässä monitieteisessä tutkimushankkeessa, johon myös Espoon keskuksen nettiportaali liittyy. Taustalla on ajatus siitä, että ihmisten arkielämää myönteisesti tukeva elinympäristö on kaupunkien tulevaisuuden keskeinen menestystekijä.
”Epävirallisen ja virallisen tiedon kattava foorumin on tarkoitus yhdistää alueen toimijoita ja lähentää asukkaita ja hallintoa toisiinsa. Ensisijaisena kohderyhmänä ovat alueen asukkaat, jotka voivat hakea tietoa
paikan perusteella, omalta asuinalueeltaan. Tärkeää olisi, että asukkaat
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rohkaistuisivat kommentoimaan alueensa asioita ja kertomaan konkreettisiakin kehittämisehdotuksia”, toteaa Rantanen.
Koko portaalin suuri etu on, että sinne voidaan tallentaa prosesseja
pitkältäkin aikaväliltä. Tietoa voi varastoida ja tarpeen vaatiessa kaivaa
esiin vaihe vaiheelta.
Kehittämisfoorumi avattiin lokakuun alussa ja parissa kuukaudessa
käyntejä on ollut muutama tuhat. Eikä ihme, sillä osallistuminen on
helppoa. Kommenttikartalle voi merkitä paikkoja ja liittää niihin kommentteja. Lisäksi kuka tahansa voi lähettää tapahtumailmoituksia ja
uutisia ja kuvagalleriaan voi vaikka perustaa oman albumin.
Myös Nupurinkartano on saanut vastaavanlaisen, joskin pienimuotoisemman portaalin. Lähitulevaisuudessa oman fooruminsa saa myös
Hista. •

q
q

www.espoonkeskus.fi
www.opusproject.evtek.fi/nupuri

TEXT NINA ZISCHKA

VINDÄNGEN SAMLAR SVENSKA TJÄNSTER
Vindängen-projektet i Hagalund skall resultera i en mångsidig
svenskspråkig servicehelhet och ett möte mellan generationerna.
Det är fråga om en ny finlandssvensk verksamhetsmodell.
Syftet är att utvidga de svenskspråkiga esbobornas möjligheter
till kontinuerlig och adekvat service på sitt eget språk. Avsikten
är att generationer skall kunna mötas i ett ”svenskt rum” och att
den svenska befolkningens språkliga och kulturella identitet skall
tryggas.
Folkhälsan och Esbo stad, i samarbete med andra aktörer,
skall i Vindängen utveckla de svenska tjänsterna främst inom
äldreomsorgen och bildningssektorn. På området existerar redan
Vindängens skola och daghem. På tomten intill skolan skall ett
servicehus uppföras, innefattande ägo-och hyresbostäder för senior-

➌

➊

Stadsplaneringsnämnden
förelägger stadsstyrelsen
ett förslag till generalplan
för godkännande.

Generalplanen
skede för
skede

er, gruppboende samt ett hem för handikappade barn. Hela projektets investeringskostnader har preliminärt uppskattas till 25,7 miljoner euro.
Konceptet består av ett servicehus, där seniorer kan bo, kulturoch hobbylokaler samt skolan och daghemmet. Dessutom ingår
en mångsidig musiksal, Musikinstitutet Kungsvägens byrå, en
svensk infopunkt av samservicetyp samt kontorslokaler för stadens
två svenska kulturarbetare och Esbobygdens Ungdomsförbund r.f.
Preliminära diskussioner med svenska kulturinstanser har förts om
att grunda en stiftelse för att förverkliga Vindängens kulturlokaler.
Byggandet inleds tidigast år 2008. Om allt går enligt planerna
är 2010 det första verksamhetsåret för den nya servicehelheten. •

Efter behandlingen av
anmärkningarna och
utlåtandena skickas
generalplanen via
stadsplaneringsnämnden
till stadsstyrelsen.

➋

Stadsstyrelsen lägger
fram förslaget offetligt för
anmärkningar och ber om
utlåtanden. Information
om framläggningen
lämnas separat.

➍

Stadsstyrelsen förelägger
fullmäktige generalplanen
för godkännande.

➏

➎

Generalplanen godkänns
av stadsfullmäktige.

Generalplanen vinner laga
kraft efter det att fullmäktige
har beslutat
godkänna den, om inga
besvär framförs.

Förslaget till generalplan är offentligt framlagt på stadsplaneringscentralen i februari. Förslaget ligger framme i 30 dagar.
Ytterligare information tfn (09) 8162 4030, (09) 8162 4031 eller (09) 8162 4336. Behandling, kartor och rapporter kan följas upp på nätet.
q www.espoo.fi/avoinespoo
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in English

TEXT SINI KAUKONEN
PHOTO KREETTA KUOKKANEN

Learning Finnish
Finnish schools have more
and more pupils who
don’t speak Finnish as
their mother tongue.
Even though it is an early Wednesday morning, the 4th graders at the Keski-Espoo
School don’t look tired. The group of six
pupils is about to start Finnish as a foreign
language lesson. These lessons, commonly
referred to as S2-lessons, are meant for children who study in Finnish schools, but speak
some other language as their mother tongue.
Teacher Merja Eklund explains that in
spite of the colourful ethnical background,
most of the pupils were born in Finland.
“These kids master quite well everyday
spoken language. I call it sand box Finnish,
because they have learned it by playing with
other children on the home yard. It is the
written language and wider vocabulary that
are their Achilles’ heel.
The children chat in Finnish with each
other until Eklund comes in and tells them to
open their books. The lesson may begin.

Verb Agony
Today’s topic is verb conjugation. Concluding
from a notable sigh that crosses the class, this
is not the children’s favourite theme.

Merja Eklund
encourages her
students to hit
the books.

The exercise is about finding the basic
forms for the verbs used in the book’s story.
“What is the basic form for on?” Merja
asks. ”Oli?” suggests someone. “No, that is
an imperfect form. The right answer is olla,”
the teacher is quick to correct. The room fills
with the noise of rubber hitting paper as the
children replace wrong answers with the right
ones.
Merja asks more questions and there
are plenty of hands in the air. Despite the
complicated conjugation forms, the children
are eager to participate. Even so that the

Winter Fun

Skiing Fever
Cross-country skiing enjoys a status of a something of a national sport in Finland.
In addition to a stern exercise, a skiing trip guarantees a great amount of fresh air.
Yet, this type of skiing is not quite as easy as one might think.
Suomen Latu organises cross-country skiing technique courses for beginners in
Oittaa outdoor centre. There are many courses in Finnish during the spring and one
course in English during 3–5 March 2007. It is not necessary to own skiing equipment
since it can be rented.
There are also many other winter activities available at Oittaa. More information
and enrollment at (09) 4390 070 or oittaa@suomenlatu.fi.

q
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www.ulos.fi/oittaa

teacher has to tell some to wait for their turn
and not to blurt out answers on somebody
else’s turn.
The S2-classes are not only about grammar exercises. Sometimes the pupils get to
watch Finnish movies or read books. Last time
the teacher read stories while the children
listened and drew pictures. The story has
inspired different kinds of illustrations. There
is a swimming pool, cars and a big red heart
with the text ”I love you”.
The teacher smiles; for her, the children’s
genuine enthusiasm is the best motivation
for work.

Read more!
Finnish is known as one the world’s most difficult languages to learn. ”This is not the case,”
claims Merja Eklund. She has more than 10
years of experience on teaching Finnish as a
second language, both for adults and children. ”It’s only a question about learning all
the grammar rules. In fact, there are only few
irregularities in the Finnish language.”
Grammar rules are important, but learning
new words is essential for achieving good language skills. Teacher’s advice for the children,
as well as for their parents, is that they should
read more in Finnish; newspapers or novels,
anything will do. •

Aviomiespalvelu hoitaa perinteiset
miesten työt.

Lampun korjaus
sujuu Pertti Ojalalta
käden käänteessä.

K

errostaloasunnon ovikello soi Soukassa. ”Aviomiespalvelusta hyvää päivää,
god dag!”
Pertti Ojala astelee sisään kantaen
mukanaan tikapuita ja työkalupakkia. Ojala
on kutsuttu apuun, sillä asunnon eteisessä
räjähtäneen lampun kanta on jäänyt hankalasti kiinni ja lampun vaihtaminen tuottaa
talonväelle vaikeuksia.
Ojala on tuorein Espoon kolmesta vuokra-aviomiehestä. Palvelun ideana on tarjota
kohtuuhintaista apua kodin pieniin askareisiin. Varamiehet korvaavat vaikkapa kaukana asuvan isän tai harvoin kyläilevän vävypojan avun erilaisissa kodin töissä. Auttavaa
kättä tarvitaan esimerkiksi taulujen seinälle
ripustamisessa, huonekalujen kokoamisessa
tai lumitöissä.
”Pieniin askareisiin on vaikea saada työvoimaa isännöitsijöiltä tai remonttifirmoista”,
Ojala toteaa asetellessaan tikapuita rikkoutuneen lampun alle.
Marraskuussa aloittaneella vara-aviomiehellä on 25 vuoden kokemus erilaisista
remonttitöistä, joten käytännön osaaminen
riittää moneen lähtöön. Toimeksiantojen
rajana on vain mielikuvitus, tosin sähkötyöt
ja perusteelliset putkityöt jäävät suosiolla
ammattilaisille.

”Minulla oli toiminimi jo valmiina, joten
ajattelin, että tästä saa pieniä lisätöitä hiljaisempina aikoina”, Ojala kertoo ruuvattuaan
uuden lampun paikalleen.

Renkaanvaihtoa ja asennuksia
Aviomiespalvelun miehet ovat itsenäisiä
yrittäjiä, mutta keskenään varamiehet eivät
kilpaile. Espoossakin on sovittu yhteisestä
tuntihinnasta.
”Meillä on myös sellainen herrasmiessopimus, ettei toisen kunnan alueella tehdä töitä, elleivät paikalliset aviomiespalvelun miehet pyydä”, Ojala kertoo.
Kannan vaihto lamppuun hoituu
rivakasti. Työkalupakin avautumisesta
sen sulkeutumiseen kuluu tuskin varttia.
Minimiveloitus on kuitenkin aina tunnin
hinta.
Käsistään kätevä mies turvautuu
ajoittain itsekin muiden apuun. ”Kerran
eräs rouva pyysi minua vaihtamaan talvirenkaat. Naureskelin, etten ole itse
vaihtanut talvirenkaita omaan autooni
ainakaan kymmeneen vuoteen, mutta
kyllähän se käy”, Ojala kertoo tuumanneensa.
Lopuksi vuokra-aviomies tapailee
sanontaa kengättömistä suutarin lapsis-

Information om evenemang och tjänster i bilagan

Aviomies
vuokrattavana

q

Infoa ajankohtaisista tapahtumista ja palveluista liitteessä

arjen apurit

TEKSTI SABINA MÄKI KUVA MIIKA KAINU

ta ja paljastaa, että oman kodin pyykinpesukoneen asennus oli puolitiessä puolentoista
vuoden ajan.
”Vasta kun olin asentanut puuttuvat tassut asiakkaan koneeseen, sain laitettua sellaiset omaanikin.”
Vaikka Ojala viilettää aviomiehen ominaisuudessa kodista toiseen, ei rouva Ojalalla ole kuulemma huolen häivää.
”Vaimon kanssa on sovittu, mitkä työt
hoidetaan kotona”, Ojala tuumaa hymyillen. •

q

www.aviomiespalvelu.fi

Muista kotitalousvähennys!
Vuokra-aviomiesten ja -vaimojen työkorvauksesta voi vähentää verotuksessa 60 prosenttia. Kotitalousvähennyksen enimmäismäärää
on 2 300 euroa, ja siihen voi sisältyä asunnon
tai vapaa-ajan asunnon kunnossapito- ja perusparannusmenoja enintään 1 150 euroa.
Vähennyksen voivat vähentää molemmat
puolisot erikseen. Kustannusten omavastuu
on 100 euroa.

q

www.vero.fi
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Perhevalmennuksessa pohditaan yhdessä pienten juttuja.

K

ilonpuiston avoimen päiväkodin, Oravanpesän, edessä
on jonossa kolmet lastenvaunut. Portilta vaeltaa talvi-iltapäivän pimeydessä
vielä muutamia perheitä
kohti valoisana hehkuvaa eteistä. Haalareiden, myssyjen ja lapasten alta kuoritaan esiin
lopulta kuusi esikoista – joista puolivuotias
Eeva Saarnio jää vielä unten maille.
Oravanpesän olohuoneessa alkaa perhevalmennuksen kahdeksas tapaaminen. Ensimmäiset viisi kertaa tavattiin ennen lapsen
syntymää, nyt ryhmäläisten lapset ovat 4–6
kuukauden ikäisiä. ”Kerromme tänään avoimen päiväkodin toiminnasta, katsomme
univideon ja lopuksi leikitämme hiukan lapsia”, lastenhoitaja Liisa Boström aloittaa.
Neljän kuukauden ikäinen Joona Leppänen tuijottaa sohvalta täkin päällä lattialla
makaavaa Kerttu Kiviniemeä, joka puolestaan killittää silmät pyöreinä valokuvaajaa.
Boström kertoo, että avoin päiväkoti tarjoaa
lapsiperheille maksutonta toimintaa ja tilaisuuden tutustua alueen muihin lapsiperheisiin. Hoitoon lasta ei kuitenkaan voi jättää.
”Kaikki tehdään vanhemman ja lapsen
kanssa yhdessä – laulut, leikit, leipomiset –
jotta toiminta tukee heidän vuorovaikutustaan.”

Vertaistukea
arjen sujumiseen
Avoimesta päiväkodista löytyy lapselle lisäsyli, joten vanhemmat saavat halutessaan
pienen lepohetken. ”Täällä saa juoda rauhassa kupin kahvia ja jakaa kokemuksia muiden vanhempien kanssa. Tarkoitus on antaa
voimavaroja arkeen ja iloa hoitaa lasta kotona”, lastentarhanopettajana Oravanpesässä
toimiva Terhi Moilanen jatkaa.
Avoimeen päiväkotiin voi myös jättää
päivähoitohakemuksen. ”Tiedän, että tuntuu hirveältä ajatella nyt jo päivähoitoa,
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mutta se on ihan hyvä ja turvallinen ratkaierilaisista merkityksistä. Vauvat kertovat videsu. Kaikillahan ei ole mahdollisuutta jäädä
on mukaan itkullaan esimerkiksi siitä,
hoitamaan lasta kotiin vanhempainvapaan
että pitkästyttää. Kuin vastauksena Samu
jälkeen”, Boström miettii. Asia onkin joilleKarlstedt alkaa kitistä. Ja eiköhän itku johdu
kin ryhmäläisille jo ajankohtainen, sillä hakyllästymisestä, sillä poika rauhoittuu heti,
kemus on jätettävä neljä kuukautta ennen
kun pääsee pienelle kävelylle.
hoidon tarvetta.
Eeva Saarnio herää ja puolen vuoden
Neuvolan perhetyöntekijä käy Oravanikäinen Anniina Kuokkanen alkaa heti otpesässä kerran kuussa antamassa asiakkaiden
taa kiinnostuneena kontaktia uuteen tulokpulmiin käytännön ohjeita ja kertomassa
kaaseen. Boström toteaa, että seurustelu ikäesimerkiksi unikoulusta. Avoin päiväkoti on
tovereiden kanssa alkaa hyvin varhain, ja
siten jatkumo perhevalmennukseen. ”Veravoin päiväkoti tarjoaa kotihoidossa oleville
taistuki on kuitenkin parasta. Äidit antavat
lapsille siihen hyvän mahdollisuuden.
täällä toisilleen niksejä arjen sujumiseen ja
Ohjelman päätyttyä keskustellaan hetki
jakavat kokemuksiaan”, Boström toteaa.
unesta. Kristian Kuokkanen myöntää, että
Käy avoimessa
päivät ovat ihan erilaisia riippuen siitä,
päiväkodissa toki isiäkin, ja kerran kuussa
järjestetään isä-lapsi• Avoin päiväk
iltoja, jolloin Oraoti on tarkoitettu
alle kouluikäisille
hoitaville vanhem
lapsille ja heitä
vanpesä on avoinna
mille tai muille
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hoitajille. Avoim
va
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hoito
peitonkulmaa.
Joonaa alkaa hermostuttaa jo videon juonto – tai
sitten jokin ihan
muu, sillä isä lähtee
vaihtamaan pojan
vaippaa.
Videolla puhutaan vauvan univaiheista, ja itkun
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lisäsylejä
TEKSTI VIRPI AALTONEN
KUVAT KREETTA KUOKKANEN

Vauvoja viedään.
Antti Leppänen
tanssittaa musiikkituokiossa
poikaansa Joonaa,
Jarmo Kiviniemi
Kerttu-tytärtään.

Anniina Kuokkanen ottaa äitinsä Riitta
Puhan sylissä tuntumaa Oravanpesän
lelulaatikon sisältöön. Isä Kristian
Kuokkanen seuraa Mari Saarnion ja
Eeva-tyttären juttuja.
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Kalle ja Samu
Karlstedt ottavat
ilon irti vauvamuskarista.

onko yö nukuttu hyvin vai
huonosti. Väsyneenä on myös vaikeampaa
olla mukava puoliso.

Tanssi mun vauvani
Musiikkileikkituokion alkua venytetään sen
verran, että Samu saa syötyä. Perhevalmennuksessa edetään pienimpien ehdoilla.
Terhi Moilanen ihastelee isien ehtimistä paikalle ruuhka-ajasta huolimatta.
Valmennukset järjestetään nykyään iltaisin, jotta isillä olisi mahdollisuus olla mukana. Yksin valmennukseen tullut Mari
Saarnio nauraa, ettei hänen puolisonsa
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kuitenkaan ruuhkaan juuttunut
vaan lähti lenkille.
Lapset hymyilevät ihastuneesti ensimmäiselle muskarinumerolle, jossa äidit
tanssittavat vauvoja laulun tahdissa. ”Nyt
isät käyttöön”, Boström komentaa. Äidit
istuvat kuuliaisesti alas, ja isät lähtevät Boströmin johtamana pyörimään piirissä
vauvojen kanssa. Kun vauhdikas koreografia päättyy, vauvojen ilmeet ovat herttaisen
häkeltyneitä.
Viimeisessä leikissä hulmutetaan valkeaa harsoa patjalle riviin järjestettyjen vauvojen ja vanhempien yllä. Evert Lindholm
ei ymmärrä puuhaa ollenkaan, vaan protes-

toi välittömästi moista makailua. Toimintaa on oltava koko ajan tai vauvoilla menee
hermo.

Yksi sopii yhdelle,
toinen toiselle
”Tuon piporissaamisen voisit kyllä lopettaa”,
Noora Ilmarinen sanoo hellästi Samu-pojalleen, joka kitisee, kun valmennuksen päätyttyä vedetään vaatetta päälle. Paljon muita
murheita Samulla ei juuri nyt tunnu olevan,
ensi kuukausien koliikkikin on ohi.
Ilmarinen ja Samun isä Kalle Karlstedt
ovat osallistuneet jokaiseen perhevalmennuskertaan. He arvelevat, että valmennus on ensikertalaisille tullut tarpeeseen. ”Aina näistä
jää jotain uutta mieleen”, pariskunta toteaa.
Mitään erityistä puutetta he eivät valmennuksesta keksi, mutta Ilmarinen miettii,
että olisi kiva kuulla enemmän lapsen motorisesta kehityksestä. Avoimeen päiväkotiin
tuore äiti arvelee tulevansa myöhemminkin.
”Samu näytti tykkäävän muskarista, ja on
hän tykännyt tanssimisesta kotonakin.”
Mari Saarnio on käynyt valmennuksissa
silloin, kun on kokenut sen tarpeelliseksi.
Kun mies on isosta perheestä ja itsellä sisaruksia, tukea ja tietoa on saanut muutenkin.
Nyt Saarnio tuli hakemaan vahvistusta omille tuntemuksilleen lapsen unesta ja nukuttamisesta.
”On hyvä, että tällaista valmennusta on
saatavilla, vaikka en itse ole joka kerta käynytkään. Ihmiset ovat erilaisia. Yksi tapa sopii yhdelle ja toinen toiselle”, Saarnio toteaa
ja lähtee kiirehtimään kohti kotia. Tyttärellä
on nälkä. •

Joona Leppänen lentoon
lähdössä. Katja Metsälää
ja Antti Leppästä esikoisen touhukkuus huvittaa.

Perhevalmennuksesta
eväitä esikoisen hoitoon
Espoossa syntyy vuosittain yli 3 000 lasta, joista 1 300 on esikoisia. Lasten
vanhempia varten alettiin vuonna 2003 kehittää uutta, laajennettua perhevalmennusmallia, joka ottaisi paremmin huomioon nykyperheiden tarpeet. Aiemmin esikoistaan odottaville oli tarjolla lähinnä synnytysvalmennusta, uudessa mallissa tukea saa sen jälkeenkin, kun nyytti on kannettu
kotiin ja arki alkanut.
”Perhevalmennuksen tarkoitus on avata esikoisensa saaville koko se
maailma, minkä lapsi tuo tullessaan”, avoimessa päiväkodissa perhevalmennusta järjestävä lastenhoitaja Liisa Boström kuvailee. ”Uudessa mallissa myös painotetaan aiempaa enemmän sitä, mitä tarkoittaa muuttua perheeksi, kahdesta kolmeksi.”
Valmennus jakautuu viiteen synnytystä edeltävään ja viiteen synnytyksen jälkeiseen tapaamiseen. Niissä käsitellään synnytystä, imetystä ja lapsen kehitystä, mutta tilaa on annettu myös parisuhteen puimiselle sekä
avoimiin varhaiskasvatuspalveluihin ja toisiin lapsiperheisiin tutustumiselle. Vertaistuki kun on joskus paljon lohdullisempaa kuin ammattilaisen
puhe.
Tärkeää uudessa mallissa on moniammatillisuus: asioista puhuvat aina
kunkin alan asiantuntijat, eikä kaikki vastuu lepää enää terveydenhoitajan
harteilla. ”Samalla vanhemmat tutustuvat saatavilla oleviin palveluihin. Ja
kun eri alojen ammattilaisilla, vaikkapa psykologeilla ja perheneuvojilla, on
kasvot, se madaltaa kynnystä ottaa heihin yhteyttä”, Boström miettii.
Erityistä huomiota kiinnitetään siihen, että isät löytäisivät paikkansa
perheessä. Siksi valmennukset järjestetään iltaisin ja muutamalla kerralla
mukana on isätyöntekijä, joka kokoaa isät juttelemaan omaan ryhmäänsä.
Tällä hetkellä uudenmuotoista perhevalmennusta saa yhteensä 39 ryhmää eri puolilla Espoota. Tavoitteena on lisätä ryhmiä tasaisesti siten, että
kaikki esikoistaan odottavat saadaan mukaan uuteen järjestelmään.
Erityisryhmät – vaikkapa yksin lastaan odottavat – pyritään ottamaan
huomioon joustavasti. Alustavia suunnitelmia on tehty myös englanninja ruotsinkielisistä perhevalmennusryhmistä. Toistaiseksi ruotsinkielisille
on tarjolla kaupungin kustantama synnytysvalmennuskurssi Arbiksessa.
Tavallisilla neuvolakäynneillä tietoa saa ruotsiksi ja englanniksi.

Ë
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Perhekeskus –
pienten asialla
Lasten ja lapsiperheiden hyvinvointia parannetaan Espoossa perhekeskustoiminnalla. Espoolainen perhekeskus ei ole fyysinen rakennus, vaan ajattelu- ja
toimintamalli. Lapsiperheille suunnatut palvelut muodostavat kokonaisen palveluverkoston, jossa ovat mukana sosiaali- ja terveystoimi, eri järjestöt ja seurakunnat. Keskeisiä perheiden kohtaamispaikkoja ovat avoimet päiväkodit ja asukaspuistot.
Myös uusi moniammatillinen perhevalmennusmalli luotiin Perhekeskusprojektissa, jossa se muokattiin nykyisenlaiseksi asiakkailta ja työntekijöiltä
saadun palautteen pohjalta.
Vuonna 2006 aloittanut Perhekeskus kumppanina -hanke jatkaa perhevalmennuksen kehittämistä ja laajentaa sen saatavuutta. Lisäksi projekti kehittää
ennaltaehkäisevää perhetyötä ja pyrkii helpottamaan lapsen elämän siirtymävaiheita kotihoidosta päivähoitoon ja kouluun. Erityisesti hankkeessa panostetaan vertaistuen lisäämiseen, ennaltaehkäisevään toimintaan ja varhaiseen
tukeen.
Perhekeskus kumppanina -hankkeesta löytyy lisää tietoa Avoimen Espoon
internetsivuilta.
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www.espoo.fi/avoinespoo > Sosiaali- ja terveyspalvelut

Familjecentralen jobbar för de yngsta
Barnens och barnfamiljernas välbefinnande förbättras i Esbo med hjälp
av Familjecentralverksamheten. Familjecentralen i Esbo är inte en fysisk
mottagning, utan en idé- och verksamhetsmodell. Servicen för barnfamiljer bildar ett heltäckande nätverk bestående av social- och hälsovårdsverket, olika organisationer och församlingarna. Centrala mötesplatser för familjerna är de öppna daghemmen och aktivitetsparkerna.
Den nya multiprofessionella familjeträningskursen skapades
uttryckligen inom ramen för Familjecentralprojektet, där den fick sin nuvarande utformning enligt den respons som mottagits av kunderna och
arbetstagarna.
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Projektet Familjecentralen som samarbetspartner inleddes 2006 och
fortsätter att utveckla familjeträningen och göra den mera tillgänglig.
Dessutom skall projektet utveckla det förebyggande familjearbetet och
har som mål att underlätta de skeden i ett barns liv då barnet övergår
från hemvård till dagvård och skola. I projektet satsas särskilt på ett utökat kamratstöd, förebyggande verksamhet och stöd i ett tidigt skede.

q

www.esbo.fi/barndagvard

Sähköposti

Puhelin

Osoite

Vastaajan nimi

Perustelut

Haluaisin tutustua

Vietä iltapäivä eläinkaupassa, huristele
jääkoneen kyydissä, tapaa Espoolainen
idolisi, kokeile uutta harrastusta…
Mihin espoolaiseen paikkaan haluaisit
tutustua, kenet tavata tai mitä kokea?
Kerro meille oma toivomuskaivotoiveesi
tai lähetä se sähköpostilla osoitteeseen
eemail.palaute@lehdentekijat.fi.

TOIVO!
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PL 502
00101 Helsinki

EE-mail/Lehdentekijät

TÄHÄN
POSTIMERKKI

TEKSTI MINNA TAKKUNEN
KUVAT MIIKA KAINU

Mehupilleissä
kulkee valo

ARTTSSUU
FAN

Mitä kaikkea tapahtuu, kun kasiluokkalaiset ottavat EMMAssa tuntumaa nykytaiteeseen?

Y

hdentoista oppilaan ryhmä valuu
rauhallisesti Espoon modernin taiteen museon uudenkarhean aulan
poikki. Mankkaan koulun kuvataideopettaja Liisa Illukka johdattaa porukkansa kiiltävän lattian poikki kohti alakerrassa sijaitsevia vaatenaulakoita.

Koululaiset retkeilevät

Koulukkaita vastaanottamassa on museo-opas Emilia Laine. Tällä kertaa kohteena
on Saastamoisen säätiön kokoelma, ja Laineella on kainalossaan herätekuvia kierroksella heiteltäviä kysymyksiä varten.
Museoon matkanneet kahdeksasluokkalaiset ovat valinneet kuvataiteen useiden
ainetarjokkaiden joukosta. Retki
on porukan ensimmäinen. Kehuttu
EMMA on kohteena selviö, oman
kaupungin uutuusaarre.

Peruskoululaisten opetusta elävöitetään jatkossakin opinto-, kulttuuri- ja liikuntaretkin. Espoon
kaupunki on varannut vuosille 2007–2008 retkirahaa lukuvuotta kohden 20 euroa per oppilas.
Tämä tarkoittaa, että suomenkieliset koulut saavat
500 000 euroa ja ruotsinkieliset 50 000 euroa
vuodessa.
Arvion mukaan summa riittää noin seitsemään
lähialueelle suuntautuvaan retkeen. Espoon ja Helsingin museoviraston museot sekä Espoon kaupungin liikuntatilat ovat koululaisille maksuttomia,
mutta rahaa tarvitaan muiden kohteiden pääsymaksuihin, matkoihin sekä opastuksiin.
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Katsoa saa, muttei koskea
Ensin asetutaan geometrisen kulmikkaille sohville tunnustelemaan
tilaa. Oppilaat jakautuvat istumaan
yhtä lailla geometrisen tarkasti, pojat vasemmalle, tytöt oikealle.
”Kuopiolaisen Saastamoisen
suvun kokoelma ulottuu 1910luvulta nykypäivään. Tänään tutkaillaan modernimpia teoksia. Sitä,
mitä kaikkea taide voi olla ja kuka
määrittelee, mikä on taidetta”, Laine evästää.

Kain Tapperin puuveistos Musta synnyttää oppilaissa ensimmäisen kysymyksen:
”Saako näihin koskea?” ”Valitettavasti ei”,
Laine vastaa ja kertoo, että sormissa oleva
lika aiheuttaisi värien ja metallien kanssa
reagoidessaan muutoksia teoksiin.

Big Brotherin jalanjäljillä
Maaria Wirkkalan Dream Screen/Prime
Time saa poikiin liikettä. Kivipaateen heijastuu teosta katsovan takaraivo ovelasti asetetun kameran kautta. Omia kasvojaan ei voi
nähdä. Mutta yritettävä on. Joku taivuttaa
niskaansa, ja pakkohan kiveen on ikuistaa
hetkeksi pari irvistystä. Yhteyttä tuttuun
tv-ohjelmaan haetaan. Isovelihän se siinä
valvoo.
Entä mitä oppilaille tulee mieleen David Nashin hiilletystä puusta koostuvasta
teoksesta? Muinainen kaupunki. Savupiippuja. Synkkä. Kuolema.
Antoni Tapies on kehystänyt arkisia
materiaaleja. Onko rypistetty paperi ja risti
taidetta? ”Ei.” joku vastaa. ”Tuo on niin
helppo tehdä.”

Nykytaide yllättää. Jani Toronen
(vas.) esittelee Jafer Al-Maseudille
Hans Christian Bergin teoksen
mehupilleistä rakennettua ydintä.

Andres Serranon kuolemaa ja seksuaalisuutta paljaasti lähestyvät valokuvat herättävät
hiljaista hämmennystä ja perääntyviä askelia.
Pysähdymme katsomaan kauempaa parimetristä, eläväpintaisena väikkyvää valkeaa
tornia. ”Mitä materiaalia arvelette siinä olevan?” Laine kysyy. Tarjotaan kiveä, lasia, marmoria. Lähituntuma paljastaa vuoren lasin sisälle pinottuja valkoisia mehupillejä. ”Arvatkaas, kuinka monta niitä on?”
”10 000?” ”Viisi miljoonaa?”
Pillejä on 42 000. Joku hoksaa vielä, että
pillien läpi pääsevä valo on teoksen juju.

Omat kokemukset kortteihin
Moderni taide tarjoaa haastetta kenelle hyvänsä. EMMAssa haasteeseen on vastattu toteuttamalla osallistavia tapoja lähestyä teoksia. Yhtenä esimerkkinä ovat teoskortit.
Pieniin pahvikortteihin on painettu museossa esillä olevan teoksen kuva. Kortin toisella puolella avautuu katsojan vuoro: tilaa
kirjoittaa sana tai pari teoksen herättämästä
tunteesta.
Seisomme Nina Roosin väkevänkeltaista
sykkivän teoksen Nimetön äärellä.

Laine jakaa kyniä olallaan kulkevasta pienestä pussukasta. ”Huomatkaa, että näkemyksiä
teoksesta on yhtä monta kuin teitä katsojia.”
Oppilaat kumartuvat kirjoittamaan keskittyneesti. Sitten on aika lausua tiivistettyjä tuntoja ääneen. Kesä. Aurinko. Monelle on tullut
mieleen kaksi keltuaista. Menetys. Menetys?
”Kun on saatu kaksi keltuaista, on
menetetty tipuja.”
Voivatko oppilaat itse vaikuttaa
retkikohteiden valintaan? Takarivin
tyttöjen katseissa terästyy uteliaisuus. ”Etenemme ihan opetussuunGrundskoleelevernas undervisning kommer
nitelman mukaan”, Illukka selvittää.
också i fortsättningen att livas upp av studie-,
Reissu EMMAan on osa moderniin
kultur- och idrottsutflykter. Esbo stad har för
taiteeseen tutustumista.
2007–2008 reserverat ett anslag på 20 euro/elev
Mitä kaseille jäi kierroksesta
och läsår för utflykter, vilket för de finska skolormieleen? Mehupillitorni on tehnyt
nas del betyder 500 000 euro och för de svenska
vaikutuksen. Moni viittoo myös
skolornas del 50 000 euro per år.
Maaria Wirkkalan kamerateoksen
Uppskattningsvis räcker beloppet till ungefär
suuntaan.
sju utflykter inom närområdet. Esbo och HelsingTästä puhutaan vielä. Viimeisfors museiverks museer samt Esbo stads idrottstään seuraavalla kuvataidetunnilla. •
lokaler är avgiftsfria för skolelever, men pengar
behövs för inträdesavgifter till andra utflyktsobjekt, resor och guidning.
q www.emma.museum

Skoleleverna
gör utflykter
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sattuu & tapahtuu
KOONNUT SUVI HEINIÖ TEKSTIT VIRPI AALTONEN, SUVI HEINIÖ,
SINI KAUKONEN, JOHANNA SALONEN JA NINA ZISCHKA

NÄLKÄÄ

JA

RAKKAUTTA
Teatterikuume iskee

KREET TA KUOKKANEN

Ääni, joka murtaa jään
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vaihteessa. ”Uuden levyn kanssa ei ole ollut
mitään yhtenäistä pitkää kiertuetta, mutta
tuntuu, että olemme silti kiertäneet koko
ajan sillä lailla Suomi tutuksi -tyyppisesti”,
hän hymyilee.
Sellosalin konsertissa Maaritilla on
takanaan iso kokoonpano, jossa mukana on
myös tytär Janna. Keikkailua jatketaan
keväällä, jolloin luvassa on konserttikiertue.
Muita erityisiä suunnitelmia Maaritilla
ei alkaneelle vuodelle vielä ole – paitsi tietysti kuunnella hyvää musiikkia ja koettaa
tänäkin vuonna olla taas entistä parempi
ihminen.

MAARIT JA SAMI HURMERINTA
Sellosalissa 7.2. klo 19
Liput Lippupiste 0600 900 900
(1,25 € / min. + pvm)
q www.sellosali.fi

STEFAN BREMER & ANT TI MAT TILA

Helmikuun alun iltana Espoossa kuullaan,
kuinka jää murtuu. Ei merellä, vaan Sellosalissa: Maarit Hurmerinta laulaa. ”Uskon,
että pääpaino keikalla on uudella musiikilla,
mutta onhan se jollain lailla läpileikkaus
tuotannostamme alusta tähän päivään”,
Maarit kertoo.
Laulajattaren uusin levy, Nälkää ja
rakkautta, julkaistiin elokuun lopussa. ”Se
on otettu tosi hyvin vastaan”, hän toteaa.
Radiossa ovat soineet erityisesti Jäänmurtaja, Tähtikirkas yö, Kotoa kauas pois sekä Soulveljeni.
Keikkayleisö on ottanut omakseen laulun, joka kertoo ensimmäisiin kansalaisaktivisteihin kuuluneesta Rosa Parksista.
”Keikoilla huomaa, että jotkut kappaleet
ovat tutumpia kuin toiset. Nyt olen pannut merkille, että juuri Rosaa lauletaan
mukana.”
Maaritin syksy oli niin kiireinen, että nyt
haaveissa on lyhyt loma tammi-helmikuun

Espoon Kaupunginteatterin tämän kevään omaa tuotantoa on Pirkko Saision
kirjoittama ja ohjaama musta komedia
Kuume. Näytelmän tapahtumat sijoittuvat
pieneen syrjäiseen seurakuntaan, jonka
tasapainoinen ja näivettynyt arki järkkyy,
kun paikalle saapuu yllättävä vieras.
Hiippakunnan lähettämä tarkastaja
arvioi seurakunnan henkistä ja hengellistä tilaa. Samalla paljastuvat myös seurakunnan ja seurakuntalaisten salaisimmat
synnit. Mutta mitä tapahtuu, kun elämäntarkoitusta ruvetaan etsimään sieltä, missä sen julkituomisesta on tullut ammatti?
Kuka on pelätty ja oudoksuttu tarkastaja?
Kuumeen rooleissa nähdään Sari
Havas, Niina Nurminen, Marja-Leena
Kouki, Heli Sutela sekä ensimmäistä kertaa yhdessä äitinsä kanssa työskentelevä
Elsa Saisio.
KUUME
Revontulihallissa 8.2.–4.5.
Liput ja tiedustelut (09) 439 3550
q www.espoonteatteri.fi

LISÄÄ

TAPAHTUMIA

KESKIAUKEAMAN
LIITTEESSÄ!

EEMELI
SUOSITTELEE

Suksi, suksi…
Kyllä se suksi luistaakin, kun käy ensin hiihtokoulussa hakemassa oppia. Oittaalla järjestetään tammikuussa hiihdon opetusta sekä perheen pienimmille että aikuisille. Muumiperheen hiihtokoulu sopii yli kaksivuotiaille lapsille, jotka saavat kurssilla tutustua lajiin yhdessä
vanhempiensa kanssa.
Muumihiihtokoulu on puolestaan tarkoitettu yli nelivuotiaille. Suksimisen salat selviä-

HIIHTOKOULU
JA OIT TAALLA
Muumiperheen
hiihtokoulu
20.–21.1. klo 10
–10.45
Muumihiihtoko
ulu
20., 21., 27. ja
28.1. klo 11–1
2
(4–5-vuotiaat
) ja klo 12.15
(yli 6-vuotiaat
)
Aikuisten hiih
totekniikkaku
rssit
16., 18. ja 23.1
. klo 18–20 se
kä
25.1.,
30.1. ja 1.2.
Ilmoittautumise
t (09)
q www.ulos.fi/oittaa439 0070

Sata vuotta
ajan tasalla
15.4. asti Suomen kellomuseo
Suomalaiset omistavat keskimäärin 1,7
rannekelloa. Matkaa on saapasmaan
serkkuihin, joilla aikarautoja on seitsemän!
Kellosepillä piisaa siis hommia tikittävien
komistusten kanssa.

vät leikkimällä ja harjoitusten avulla, Muumilaakson hahmojen innostamana. Aikuisten
hiihtokurssin kolmella opetuskerralla perehdytään perinteisen ja vapaan tyylin tekniikoihin
ja voiteluun. Kurssi järjestetään kaksi kertaa.

Nukketeatterin taikaa

Ystävänpäivä

Nukketeatteri Sampon näytelmät tarjoavat
taianomaisia tarinaelämyksiä elävällä musiikilla sävytettynä. Esitysmuodossa on edelleen jotain perin kiehtovaa.
Lurpukka ja sininen takki on hellyttävä
satu pienen Lurpukan seikkailuista kotipiirissä ja vähän kauempanakin. Yllätyksellinen
tarina viehättää kaikenikäisiä katsojia, vaikka on suunnattu erityisesti kaikkein pienimmille lapsille. Se sopii myös lyhyen kestonsa
(35 min) puolesta erinomaisesti vaikka ensimmäiseksi teatterikokemukseksi. Antaudu
tarinan vietäväksi!

14.2.
Mistä tunnet sä ystävän? Siitä, että on
hänellä suur sydän. Siis hali, pusi ja toista
helli, on bestis suloinen kuin karamelli.

Animaatiotyöpaja
LURPUKKA JA SININEN TAKKI
Sellosalissa 13.2. klo 10.15
Liput ja tiedustelut (09) 323 6968
q www.ntsampo.fi

21.–23.2. klo 10–15 Taidetalo Pikku Aurora
Animaatioon tarvitaan muovailuvahan
lisäksi muhkeasti mielikuvitusta. 9–11-vuotiaille tarkoitetussa työpajassa tehdään ikiomia elokuvia aina äänisuunnittelusta lähtien. Ilmoittaudu Eemelin kanssa numeroon
(09) 8163 3453 tai miia.salminen@espoo.fi.
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Pariisin puluja
Pikku-Aurorassa on mahdollisuus tutustua
Pariisin Musée d´Orseyn taideaarteisiin
mielenkiintoisesta puluperspektiivistä.
Näytteillä on muun muassa Sika-sarjakuvista tutuksi tulleen Julia Vuoren hurmaavia kuvituksia Marjatta Levannon taidepedagogiseen kirjaan L´Art entre nuit et
jour (Taide yön ja päivän välissä). Oppaana
taiteen maailmaan toimivat Pariisin pulut,
joilla on aina paljon hauskaa tehtävää ja
kommentoitavaa.
L’ART ENTRE NUIT ET JOUR.
JULIA VUOREN KUVITUKSIA
Galleria Pikku-Aurorassa 29.1.–25.2.
Tiedustelut (09) 8164 3453
q www.espoo.fi/pikkuaurora

Elämyksiä
silmille ja korville
Tapiola Sinfoniettan tammikuun tapaus
on visualisoitu konsertti Sinfonisia Fantasioita. Siinä musiikin ja näyttämöllisen ilmaisun mausteena on ripaus huumoria.
Esitys rakentuu orkesterin yllätystentäyteisen harjoituspäivän ympärille jazzin,
klassisen ja kansanmusiikin sävelin. Orkesteria vahvistavat konsertin säveltäjät
Anna-Mari Kähärä, Kirmo Lintinen ja
Pekka Kuusisto.
SINFONISIA FANTASIOITA
Espoon kulttuurikeskuksessa 17., 18.,
ja 19.1. klo 19.30
Liput Lippupisteestä 0600 900 900
(1,25 € / min + pvm)
q www.tapiolasinfonietta.fi
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Vinterjippo för
hela familjen
Det traditionella vinterjippot på Lillklobb
lockar glada och rödkindade besökare, i fjol
kom drygt 300 personer. Här finns något att
göra för både stora och små – dessutom är
inträdet fritt!
Njut av en åktur med häst och släde (2 €)
och ta del av gårdens program, till exempel
pulkabacke, snömålning, gammaldags lekar
eller en kopp te på caféet. Välkomna!

SKOJ
OCH
STOJ!
VINTERJIPPO
på Lillklobb , Klobbskogvägen 9
3.2 kl. 12–15

Kommunicera mera – och bättre
I januari ordnar Esbo arbis en föreläsningsserie om kommunikation. Skådespelaren
Göran Sjöholm använder en ståupp-komisk
stil för att visa vad som pågår under ett
samtal. Under den andra föreläsningen
fokuserar han bland annat på hur vi kommunicerar med ord och med kroppen samt
vem som har hög respektive låg status i

samtalet. Undervisning genom lek och
improvisation.
KOMMUNIKATION I OCH II
Esbo arbis, Östanvindsgränden 8
23.–29.1 kl. 18–20.30
Anmälningar tfn (09) 8165 7890
q www.esbo.fi/arbis

tammi-helmikuussa tapahtuu
tammikuu

Ti

La

16

Teatteri Jurkan vierailu
Louhisalissa klo 19 vieraileva
näytelmä Fundamentalisti kertoo ihmisistä, joilla on rohkeutta
etsiä syvempää totuutta. Liput
Lippupisteestä p. 0600 900 900.

20

Ti
Lasten lauantai
Yhdeksänvuotiaat Viola ja
Anton Uotila esittävät lastenlauluja koko perheen musiikkihetkessä Sellosalissa klo 15 alkaen.
Liput Lippupisteestä.
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Ke
Työväenopiston
juhlavuoden näytelmä
Työväenopiston 50-vuotisjuhlan kunniaksi nähdään
kulttuurikeskuksessa Tapiolan
lausujien näytelmä Tuhansien
runojen maa. Klo 18.30.

24

Träskändan arkea ja juhlaa
Espoon kaupunginmuseon
Auroran aika -luentosarjassa
tehdään aikamatka ajassa
taaksepäin. Tiina Hero luennoi
WeeGee-talon museopedatilassa klo 18.

helmikuu

Ke

Ti

30

Hamletin uusi tulkinta
Tragikoomisen sovituksen
saanut klassikko nähdään
Louhisalissa yhden miehen,
Valtteri Tuomisen, näyttelemänä
klo 19. Liput Lippupisteestä.

31

Pe
Soukan historiaa
Diplomikirjeenvaihtaja Benita
Åkerlund tutustuttaa kuulijat
Soukan mahtavaan historian
Soukan koululla klo 18 alkaen.

2

La
Tapiola Sinfonietta
Perjantaikonserttia johtaa
John Storgårds ja solistina
on viulisti Antti Tikkanen.
Konsertti alkaa klo 19.30.
Liput Lippupisteestä.

3

Lemmenlatu pariskunnille
Romanttinen tunnelmahiihto järjestetään Oittaan
Ulkoilukeskuksessa klo 16–19.

EEMELI OT TAA

To

8

Ke

Su
Jippu Louhisalissa
Erityisesti nuorille suunnatussa kulttuurikeskuksen
konserttisarjassa kuullaan
laulaja-lauluntekijän herkkiä
tulkintoja klo 19 alkaen. Liput
Lippupisteestä.

11

Lumikenkäilyä
Oittaan ulkoilukeskuksessa
tutustutaan uuden harrastuksen välineisiin ja opastetaan
tekniikkaan klo 13 alkaen.
Ilmoittautumiset numeroon
(09) 439 0070.

14

IISISTI

La
Poets of the Fall konsertoi
Huiman menestyksen saavuttanut rockbändi esiintyy
Sellosalissa. Lippuja voi varata
osoitteesta makela@ebeli.info
tai numerosta 050 367 6163.
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Uusi EE-mail
ilmestyy
Nya EE-mail
utkommer

Lisää tapahtumia osoitteessa www.espoo.fi/tapahtumat. Voit myös lähettää tapahtumavinkkejä osoitteeseen eemail.tapahtuu@lehdentekijat.fi.
Mera om evenemang på adressen www.esbo.fi/evenemang. Du kan också mejla oss och tipsa om evenemang, adressen är eemail.tapahtuu@lehdentekijat.fi.

Ristikko 1|07

www.sanaris.fi / Erkki Vuokila

PUUHAA
JA VOITA!

Lähetä ristikkovastauksesi 24.2. mennessä, arvomme vastanneiden kesken EE-mail-paitoja ja -kasseja. EE-mailin 9/06
ristikon arvonnassa kassit voittivat Kirsti Simontschuk ja Anja Uski ja paidat Anu Jäneskallio ja Viljo Heino.
Oikeat vastaukset olivat: vihreä meisseli, leikkaa levyä (ristikko) ja Heikki von Hertzenin patsas Tapiolassa (Arvaa mikä?).

Mitkä sanat/lauseet muodostuvat
ristikon ratkaisuriveille?

Arvaa mikä?

Kilpailukuponki
Ristikko 1/07 vastaus

❍ S
VALITSE
M
PAIDAN KOKO ❍
❍ L
❍ XL
❍ XXL

TÄHÄN
POSTIMERKKI

SARRI KUKKONEN

Arvaa mikä? 1/07 vastaus

Mikä espoolainen paikka näkyy kuvassa?

(Voit myös vastata sähköpostitse osoitteeseen
eemail.ristikko@lehdentekijat.fi.)

PL 502
00101 Helsinki
Vastaajan nimi
Osoite
Puhelin

30

EE-mail/Lehdentekijät

Sähköposti

toivomuskaivo
TEKSTI JOHANNA SALONEN KUVA SARRI KUKKONEN

Lasten lauantai 20.1. klo 15.00
VIOLAN JA ANTONIN LAULUT
Konsertissa kuullaan vanhoja ja uusia
lastenlauluja sekä perinteisiä kansansävelmiä, joita lapset säestävät erilaisin
kantelein. Konsertti on tarkoitettu koko
perheen yhteiseksi musiikkihetkeksi,
jonka juontaa Satu Sopanen.
Konserttilippu 4 €, Lippupiste

Ennen konserttia klo klo 13.45-14.30

JAMKIDS-jamimaistiaiset
JAMKIDS
-jamimaistiaiset
Jamimaistiaisissa opitaan soittamaan
kannleta, leikitellään, lorutellaan ja lauletaan.
Pajalippu 6 € (sis. konsertin + työpajan),
Lippupiste

La 27.1. klo 19.30

JORMA UOTINEN:
Sentimental Secrets
Liput 20 €, Lippupiste

KARVAKORVIEN
KERHOSSA

, Chuck
Ada Moisio
ni aloitti(vas.) ja Min
tutustuvat toisiinsa
imällä.
misen leikk

Eläinystävä Ada pääsi mukaan hauvojen hauskanpitoon.

E

spoon Viherlaaksossa vuoden päivät toiminut koirien puuhapäiväkoti on jupperilaiselle Ada Moisiolle, 18, ihan uusi tuttavuus. Vaikka koirat ovat juuri käyneet tuttuun tapaan monen tunnin metsälenkillä Luukissa, piisaa niissä virtaa.
Kukaan ei pääse luikahtamaan koirapäiväkotiin ilman, että tulee hyvissä ajoin huomatuksi. Heti auton äänen kuultuaan tarkat nelijalkaiset nimittäin ryntäävät ikkunaan. ”Meillä
on täällä hoitajaa kohti enintään neljä vierasta
koiraa kerralla”, puuhapäiväkodin toinen vetäjä Nyyti Lastikka kertoo.
Karvajalkoja kerhossa riittää kuitenkin
enemmän, sillä hoitokoirien lisäksi paikalla
hääräävät Nyytin omat koirat Sirius, Tinka,
Babil ja Hissu sekä tiloissa toimivan koirakoulun ja puuhapäiväkodin perustajan Camilla
Ketosen koirat Wunjo ja Riimu.
Camilla ja Nyyti kertovat harrastavansa
muun koirapuuhailun ohella myös koiratanssia. Sileäkarvainen noutajaneiti Wunjo osaa
kuviot hienosti ja osoittaa taitonsa sujahtelemalla sulavasti emäntänsä jalkojen alta. Leikkimieltä riittää muutenkin.

28.1.-5.2.
SUOMEN SOLISTIYHTYEEN
konserttisarja Sellosalissa
kts. tarkemmat tiedot: www.sellosali.¿

Ke 7.2. klo 19.00
MAARIT & SAMI
HURMERINTA BAND
Liput 20 €, Lippupiste

”Tuleeko tästä tappelu?”, Ada nauraa, kun
Wunjo tuo hänelle retuutetun näköisen pupulelun ja pyytää mukaan kisailemaan. Ei kestä
kauaakaan, kun mukaan liittyvät puolitoistavuotias Minni ja etsijänhommiin erikoistunut
Chuck. Pian Ada on mukana leikissä, jossa
pupu saa kyytiä ja tassut tömistävät maata.
Puuhapäiväkoti on avoinna tiistaisin ja
torstaisin aamukahdeksasta noin iltaviiteen.
Koiran täytyy olla sosiaalinen ja asianmukaisesti rokotettu, muuten erityisvaatimuksia päiväkotiin tulolle ei ole. ”Me myös opetamme
koiralle esimerkiksi perustottelevaisuutta, jos
omistaja niin toivoo”, Camilla selvittää.
Ada pohtii, voisiko hän tuoda oman Kionakoiransa päivähoitoon. ”Se ei ole kovin sosiaalinen”, tyttö tuumaa. Vakuututtuaan porukan
hyvästä hengestä ja koirien iloisista ilmeistä
Ada kuitenkin toteaa, että omakin koira saattaisi ryhmässä pärjätä. Eikä kunnon koiraseuraa
ja monen tunnin metsälenkkejä voita mikään,
sen todistavat myös nämä nelijalkaiset. •
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Ke 14.2. klo 19.00
POETS OF THE FALL
Liput 15 €, Lippupiste

Lasten lauantai 10.2. klo 15.00
LUMILAULUJA LAPSILLE
Talvinen koko perheen konsertti, josta
nauttivat niin lapset, vanhemmat kuin isovanhemmatkin! Mukana perinteiset sekä
uusimmat lastenlaulusuosikit. Lumilauluorkesteria johtaa Soili Perkiö.
Liput 4 €, Lippupiste

Tuntia ennen ja jälkeen konsertin:
Lumiukko-työpaja lämpiössä, materiaalimaksu 2 €. Järj. Taidekäsityökoulu
Taitavat Kädet
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