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Resurs Bank 
ja OP rahoitus-
mahdollisuus!

RAHOITUS

Varaa aika 
netissä 24/7:

ah-auto.fi 

AJANVARAUS 24/7 HELPPO TULLA!

HUOLTOTARJOUKSET

Meiltä uudet renkaat edullisesti!
Varastossa olevat kesärenkaat poistomyynnissä erikoishinnoin!

Tee kaupat talvirenkaista nyt ja tuo vanhat pyörät meille. Asennamme 
uudet renkaat valmiiksi ja allevaihto kelien salliessa. Näin saat 
talvirenkaisiin erikoisalennuksen! Tarjous voimassa 6.10.2017 saakka.

M

Moottoriöljyn (max. 5l) ja 
suodattimen sekä vaihtotyön

Raitisilmansuodattimen ja vaihtotyön

Huoltovalon nollaus 
(vm. 2011 ja vanhemmat)

Jarrujen, alustan, valojen ym. 
tarkastuksia 23 kohdan verran!

KAUSIHUOLTO 149€

Moottoriöljyn (max. 5l) ja 
suodattimen sekä vaihtotyön

Huoltovalon nollaus 
(vm. 2011 ja vanhemmat)

11 kohdan 
peruskuntotarkistus

ÖLJYHUOLTO 99€

Kausihuolto ja öljyhuolto ovat tarkoitettu erityisesti 
hieman vanhempiin autoihin perushuolloksi, mutta 
sopivat myös välihuolloksi uudemmille autoille 
normaalien määräaikaishuoltojen välille.

Espoon Keskus jyrähti kesän jälkeen 
käyntiin elokuun helteisenä lauantai-
na 12.8. iloisten musiikkifestareiden 
merkeissä kauniissa kulttuurimai-
semassa Lagstadin kentällä. Ensim-
mäistä kertaa kaikenikäiset musiikin 
ystävät pääsivät nauttimaan Espoon 
Keskuksen alueen omista pienimuo-
toisista musiikkifestivaaleista. Pääosin 
tapahtumassa esiintyi paikallisia bän-
dejä ja artisteja laidasta laitaan koko 
illan ajan, ja näitä festivaaleja aiotaan 
järjestää jatkossakin. Myös toinen 
idea, Kukkaniitty, on jo käynnissä S-
marketin viereisellä nurmialueella, ja 
se edellyttää kärsivällisyyttä ja aikaa 
toteutuakseen kaikessa loistossaan. 
Ideoista Suvelan basaarin ja Move 
Greenin toimintaan ehtii hyvin vielä 
mukaan niiden toteutuessa pidem-
mällä aikavälillä. 

Centtifest ja 
Undergroundyhdistys

Centtifest –idea sijoittui Mun Idea-
kokeilussa yleisöäänestyksessä toisek-
si. Tapahtuman takana on Suomen 
Underground –yhdistys, jonka luoji-
na ovat toimineet Aleksi Häkkinen, 
Aleksi Kinnula, Tuukka Kekarainen ja 
Sami Koistinen. He kertovat olevansa 
Espoon kasvatteja ja vieläpä Espoon 
Keskuksen kulmilta, joten paikallistie-
tous ja asukkaiden toiveet ovat heille 
tuttuja. Centtifestissä toteutuu mai-
niosti osallistuvan budjetoinnin ajatus 
päästä vaikuttamaan yhteisten varo-
jen käyttöön paikallisesti ja toteuttaa 
kaikille tarkoitettu ilmainen tapahtu-

Centtifest ja Kukkaniitty 
aloittivat asukkaiden 
ideoiden toteutuksen 
Mun Idea-kokeilussa 
Espoon Keskuksessa
Virpi Lund, lehtori
Laurea – ammattikorkeakoulu

Centtifestin tekijät,  Espoon keskuksen kasvatit 
(Undergroundyhdistys)

Kuva: Pirkko Kolu, Kukkaniitty

ma, joka tuo esiin alueen voimavaroja 
ja kasvattaa alueen hyvää mainetta.

Underground -musiikilla tarkoite-
taan vähemmän tunnettua, hyvää, 
mutta ei vielä näkyvää musiikkia, 
jota yhdistys tarjoaa nyt uusille kor-
ville. Tällä yhdistyksellä on oma tree-
nikämppänsä, jossa soittajat ja esiinty-
jät voivat harjoitella ja tavata toisiaan. 
Usein toisten artistien kohtaaminen 
on hankalaa soittajille ja esiintyjille. 
Artistien kartoitus ja heidän asioiden-
sa ajaminen ja esiintymistilaisuuksien 
mahdollistaminen ovatkin yhdistyksen 
perustehtäviä. Asiasta kiinnostuneet 
muusikot, joilla on jo keikkakokemus-
ta voivat ottaa yhteyttä Facebookin 
kautta tai suomenug@gmail.com. Un-
derground tarkoittaa yleensä asiaa, 
jonka kanssa tavallinen yleisö joutuu 
harvoin kosketuksiin, mutta näillä fes-
tareilla siihen pääsee käsiksi Espoon 
keskuksessa tulevinakin vuosina.

Kukkaniitty 
Espoon Keskuksessa

Mun Idea- kokeilun yhdeksi voit-
tajaksi yleisöäänestyksessä valikoitui 
Kukkaniityn istutus S-marketin vie-
reiselle nurmialueelle. Kukkaniityn 
puuhaaminen alkoi heti tulosten jul-
kistamisen jälkeen kesäkuussa, jolloin 
kaupungin koneellisten voimavarojen 
avulla saatiin jyrsittyä maaperä istu-
tuksia varten. Jyrsimisen jälkeen pel-
to tasoitettiin käsityönä haravoilla, ja 
pellolta löytyneistä kivistä on raken-
nettu kesän aikana Suomi100-logo 
nurmikolle. Kesän aikana asukkaat 

ovat olleet istuttamassa kehäkukkia 
ja krassia ja paikalla on ollut myös 
piknik-tarjoilua. Eräs asukas toi alu-
eelle tomaatintaimet toteuttaen näin 
omia ideoitaan, joka on ihan sallittua 
ja toivottavaa. Asukkaat ja ohikulki-
jat ovat kiitelleet alueen kauneutta 
kohentavia asukkaiden aikaansaan-
noksia ja iloinneet siitä, että Espoon 
Keskuksen kaupunginosassa on nyt 
kukkia muiden kaupunginosien ta-
voin. Varsinainen kukkaniitty-seos 
levitetään myöhemmin syksyllä tai 
aikaisin ensi keväänä, joten kunnon 
kukkaloisto tullaan näkemään sitten 
ensi kesänä. Tällä hetkellä kukkanii-
tyn parissa puuhailee 20 innokasta ja 
aktiivista asukasta, ja kylvöistä tullaan 
ilmoittamaan Pirkko Kolun facebook-

sivuilla ja kirjaston ilmoituskanavien 
avulla. Kaikki mukaan!

Suvela Bazar –kylä 
-ja kaupunkitapahtuma

Suvelan basaari - Suvela Bazar to-
teutetaan äitienpäivän aattona lau-
antaina 12.5.2018. Silloin kaupunki-
laiset pääsevät nauttimaan ruokaa 
monikulttuurisella ravintola-alueella, 
kuuntelemaan konsertteja ja tutus-
tumaan eri järjestäjien toimintapis-
teisiin ja ohjelmaan, jota on tarjolla 
eri-ikäisille. Tapahtumaan voi astella 
sisään keskellä Suvelan puistoa, jossa 
se muodostaa yhtenäisen alueen eri 
keinoin rakennettuna. Teemaksi so-
pisi vaikkapa yhteisötaide ja -tarinat, 
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Kuva: Pirkko Kolu, Neulegraffiti

jotka kertoisivat ylpeästi kotiseudun 
identiteetistä. Motivoituneet asuk-
kaat voivat omien yhteisöjensä ja or-
ganisaatioidensa jäseninä tehdä ehdo-
tuksia ja tulla mukaan organisoimaan 
osatapahtumia. Basaarin toteuttavat 
Espoon Keskuksessa toimivat järjestöt. 
Ennen markkinoinnin aloittamista 
Basaarin työryhmälle voi vinkata jo 
ideoita ja näkemyksiä osoitteeseen 
raisa.lindroos@trapesa.fi.

Move Green –  
liiku vihreästi 

Move Green on nerokas tapa yh-
distää lasten, nuorten sekä perheiden 
liikkuminen ja ympäristökasvatus. Oh-
jelmassa kierretään Espoon keskuksen 
ympäristön Parkourreittejä ja harjoi-
tellaan Parkourtemppuja ja tekniik-
kaa samalla, kun siivotaan lähiympä-
ristöä keräämällä roskia lähiympäris-
töstä. Aluksi on jätteiden lajittelu ja 
keräys - opetustuokio, jonka jälkeen 
harjoitellaan Parkour liikkumista ja 
kerätään roskia. Ideaa on jo kokeiltu 
hyvin tuloksin niin Art Zenterin tilois-
sa kuin päiväkodissa. Move Green - 
kursseista ilmoitellaan ja yhteyttä voi 
ottaa www.artzenter.fi – nettisivuilla 

ja Move Greenin facebookissa. Tulossa 
ovat myös omat nettisivut. Osallistua 
voi vapaasti aina, kun kursseja järjes-
tetään, mutta Move Greenin voi myös 
pyytää vierailulle kouluihin. 

Neulegraffitien 
tekeminen 
on tuonut monille 
iloa kesään

Sellaisetkin ideat, jotka varsinaises-
sa kilpailussa jäivät ilman rahoitusta, 
ovat osoittautuneet asukkaiden aktii-
visuuden ansiosta menestyksekkäiksi. 
Näin kävi Neulegraffitien. Entressen 
kirjastossa on kesän aikana toteutet-
tu innostavia käsityöiltoja, joissa 20-
30 innokasta asukasta on neulonut 
graffiteja, joilla koristellaan Entres-
sen kauppakeskuksen edessä olevat 
puut Espoo-päiväksi. Tätä keskeisellä 
paikalla olevaa yhteisötaideteosta 
pääsee näkemään myöhemminkin, 
koska se jää näytille pidemmäksikin 
aikaa. Suosituissa neulontailloissa on 
myös opetettu suomalaista käsityö-
taitoa aktiivisille muista kulttuureista 
tulleille ihmisille. Käsityöiltojen toivo-
taan jatkuvan syksylläkin kohti uusia 

yhteisötaideteoksia. Asiasta lisää tie-
toa Pirkko Kolun facebook-sivuilla ja 
kirjaston ilmoituskanavilla. 

Alkuvuonna 2017 käynnistyneessä 
Mun Idea -kokeilussa Espoon keskuk-
sen asukkaat ja alueen toimijat pää-
sivät kertomaan ideoitaan alueen 
elävöittämiseksi. Neljä yleisöäänes-

tyksessä eniten ääniä saanutta ehdo-
tusta saivat kukin 3 000 euroa ideansa 
rahoittamiseen. Ideat on toteutettava 
alkukesään 2018 mennessä. Mun idea 
-kilpailulla Espoo halusi kannustaa 
asukkaita ideoimaan asioita, joita he 
itse haluaisivat tehdä asuinalueensa 
hyväksi. Ideat saivat olla pieniä tai 
isoja: ehdottaa sai esimerkiksi mak-
suttomia tapahtumia, koulutuksia, 
ympäristötaidetta, määrätyn paikan 
kohennusta tai jonkin uuden palvelun 
tarjoamista alueella. Kokeilua koordi-
noi Espoon keskuksen aluekehittämis-
ryhmä tutkimusyhteistyökumppani-
naan Laurea-ammattikorkeakoulu. 
Verkkosovelluksen toteutuksesta 
vastasi Mapdon Oy.
 
Espoon kaupunki: 
Projektinjohtaja Mikko Kivinen, 
p. 043-8249578
Projektipäällikkö Kai Fogelholm, 
p. 050-5539006
Erityisasiantuntija Tuija Norlamo, 
p. 050-359 9504
Laurea-ammattikorkeakoulu: 
Lehtori Virpi Lund, p. 046-8567563 
Mun Idea  www.espoo.fi/munidea

K-Market Espoon keskuksessa teh-
tiin perusteellisempi remontti kesällä 
ja kauppa avasi ovensa elokuun alus-
sa. Kauppiaspariskunta Sara ja Timo 
Jääskeläinen aloittivat kauppiasuran-
sa Espoon Suvelassa vuonna 2010 ja 
siirtyvät sieltä kauppiaiksi Virastopiha 
1:ssä sijaitsevaan K-markettiin vuonna 
2014.

K-market sijaitsee aivan rautatie-
aseman tuntumassa Espoon keskuk-
sessa, jossa on vilkas juna- ja bussi-
liikenne. Timo kertoi, että he ovat 
panostaneet kaupan suunnittelussa 
siihen, että kaupassa on helppo löy-
tää tarvitsemansa ja asioiminen on 
nopeaa. Ihmisillä on kiire jatkamaan 
matkaa. Kauppa aukeaa arkiaamuisin 
jo 6.30.

Kauppaa kunnostettiin muuton 
yhteydessä vuonna 2014, mutta nyt 
kunnostaminen oli perusteellisempi. 
Kaupan sisustuksessa on huomioitu 
myös paikallisuus siten, että alueen 

Teksti: Pirkko Sillanpää                                                                                                           
Kuvat: Peter Vihra

K-Market Espoon keskus entistä ehompi

historiaa esitellään kävijöille vanho-
jen valokuvien välityksellä. Kauppa 
on valoisa ja tuotteet selkeästi esillä. 
Kaupassa on väkimäärästä huolimatta 
kodikas ja rauhallinen tunnelma.

Kysyin kauppiaalta, että vaikuttaa-
ko alueen monikulttuurisuus myynti-
tuotteiden valikoimaan. Timo kertoi, 
että hedelmät ja mukaan saatava 
lounasruoka ovat tärkeässä asemassa 
tuotetarjonnassa.  Virastopihan alu-
eella on runsaasti Espoon kaupungin 
virastoja. Kaupassa on alkanut käydä 
ostoksilla myös turisteja. Valikoimassa 
on tietenkin myös K-kauppaan kuulu-
va tuotevalikoima. 

Timo kertoi, että hän on päätynyt 
kauppiaaksi työskentelemällä kau-
poissa ja hankkimalla alalle soveltu-
van koulutuksen. Tulevaisuuden suun-
nitelmia tehtäessä hieman mietityttää 
ympäröivän Virastokeskuksen kehitys. 
Toisaalta alueelle on myös suunniteltu 
uutta asuntotuotantoa.  
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