
K
un Leppävaaran uu-
den seniorikeskuk-
sen aulaan astuu, 
edessä näkyvät heti 

liikuntatilat ja ruokala-ravin-
tola. Tämä on tarkkaan har-
kittu valinta, jolla halutaan 
korostaa kunnon ylläpitämi-
sen ja tasapainoisen ravinnon 
tärkeyttä, kertoo palvelupääl-
likkö Leena Westerlund.

- Kolmas johtotähti on yh-
teisöllisyys, josta täällä myös 
pääsee osalliseksi, hän jatkaa.

Leppävaaran elä ja asu -se-
niorikeskus otetaan käyttöön 
maalis–huhtikuussa, ja sinne 
tuleva palvelukeskus korvaa 
nykyisen Armas Launiksen 
tiellä sijaitsevan palvelukes-
kuksen.

Uuden rakennuksen ensim-
mäiseen kerrokseen avautuu 
kaikille avoin toiminnallinen 
palvelukeskus, jonne voi tulla 
syömään lounasta, harrasta-
maan, osallistumaan erilai-
siin tapahtumiin tai vaikka 
ihan vain tapaamaan tuttuja. 

Myös useat seniorijärjestöt 
alkavat toimia tiloissa.

Uudessa palvelukeskukses-
sa on huomioitu erilaiset tar-
peet, ja tiloja voidaan muun-
nella tilanteen mukaan. 
Tiloista ei ole haluttu laitos-
maisia, vaan toiminnallisuus 
korostuu.

Harrastetiloissa järjestetään 
muun muassa kuntouttavaa 
ryhmätoimintaa, ja tilat voi-
daan sulkea, jos käyttäjinä 
on muistisairaita. Käytössä 
on myös huone, jota Wester-
lund kutsuu rouhean tekemi-
sen tilaksi. Sieltä löytyy muun 
muassa saostusaltaita ja kera-
miikkauuni savitöitä varten.

- Tässä tilassa tehdään kä-
dentöitä ja esimerkiksi maa-
lataan akvarelleja, Wester-
lund sanoo.

Liikuntasali taas tarjoaa 
erilaisten jumppatuntien ja 
kuntopiirien lisäksi maini-
ot puitteet esimerkiksi tans-
situnneille isojen peiliensä 
ansiosta. Datatykillä ja val-
kokankaalla varustetussa sa-
lissa voidaan järjestää myös 
erilaisia tapahtumia kisakat-
somoista itsenäisyyspäivän 
vastaanottoon.

Viereinen kuntosali on puo-
lestaan varustettu älykortilli-
silla kuntolaitteilla, joissa 
vastus säädetään kosketus-
näytöllä. Laitteilla on kätevää 
treenata erityisesti ala- ja kes-
kivartalon lihaksia.

- Alaraajojen lihasvoimalla 
huolehditaan esimerkiksi ta-
sapainosta. Tavoite on, että 
kotona voidaan asua mah-
dollisimman pitkään turval-
lisesti, Westerlund kiteyttää.

Siirtyminen uusiin tiloihin 
halutaan tehdä Leppävaaran 
palvelukeskuksen vanhoille 
asiakkaille mahdollisimman 
helpoksi, Westerlund kertoo. 
Toiveena on esimerkiksi jär-
jestää yhteinen vierailu uu-
teen seniorikeskukseen, jotta 
sijainti tulee tutuksi. Myös 
HSL:n lähibussilinjat 207 ja 
229 alkavat kesällä kulkea uu-
den keskuksen kautta.

Uusi elä ja asu -keskus si-
jaitsee ihmisten ja palvelujen 
keskellä, vain muutaman sa-
dan metrin päässä kauppa-
keskus Sellosta. Vaikka sijainti 
on keskellä kaupunkia, myös 
viheraluetta on aivan vieres-
sä. Liikuntasalista ja ruokailu-
tiloista aukeavat näkymät Al-
berganesplanadin puistoon.

Kesällä ruokalasta pääsee 
kahvittelemaan pihalle.

- Ulos tulee myös ulkokun-
toilualue ja katos, jonne voi-
daan viedä muurikkapannu 
ja pallogrilli, Westerlund ku-
vailee.

Leppävaaraan avautu-
va keskus on toinen elä ja 
asu -seniorikeskus Espoos-
sa. Ensimmäinen avattiin 
vuonna 2012 Kauklahteen, 
ja sieltä on saatu erinomai-
sia kokemuksia.

Kaikillle avointen palvelu-
jen lisäksi  seniorikeskukseen 
tulee 140 pienasuntoa, joihin 
muuttaa asukkaita Aurora-
kodista sekä Viherlaakson ja 
Espoon keskuksen palvelu-
taloista.

Leppävaaran elä ja asu -se-
niorikeskuksen osoite: Säte-
rinkatu 3

n  Tapiolan palvelukeskus 
muuttaa keväällä uuteen 
osoitteeseen, kun nykyinen 
rakennus puretaan. Palvelu-
keskus siirtyy Länsikulman 
ylimpään kerrokseen osoit-
teeseen Länsituulentie 1 huh-
tikuussa.

Uusia tiloja muokataan ark-
kitehdin suunnitelmien mu-
kaan. Myös liikenneyhteydet 
ovat hyvät.

Palvelut pysyvät pääasias-
sa ennallaan. Lounasta pää-
see nauttimaan jatkossakin, 
kunto- ja liikuntasalissa voi 
harrastaa liikuntaa ja erilaista 
ryhmätoimintaa järjestetään 

yhä. Myös järjestöt ja erilaiset 
yhteistyökumppanit jatkavat 
toimintaansa uusissa tiloissa.

- Siellä on kiva liikuntati-
la, josta on avarat näkymät. 
Vain saunaa ja kudontatiloja 
ei valitettavasti voida raken-
taa tilarajoitusten takia, ker-
too palvelupäällikkö Leena 
Westerlund.
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Uusi seniorikeskus 
toivottaa tervetulleeksi
n  Leppävaaran 
uusi elä ja asu 
-seniorikeskus 
avautuu maalis–
huhtikuun aikana. 
Siellä tarjotaan 
lounasta, harraste-
taan ja viihdytään 
yhdessä. Tässä 
talossa ykkösasia 
on toimintakyvyn 
ylläpito.

Kiira Koskela

Tapiolan palvelu-
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nyt

Palvelupäällikkö Leena Wes-
terlund, viriketoiminnanohjaaja 
Minnariikka Häkkinen ja palve-
luesimies Seela Moilanen odot-
tavat asiakkaita uuteen palve-
lukeskukseen.

Leppävaaran uuden Elä ja 
asu -seniorikeskuksen osoite 
on Säterinkatu 3. Tapiolan 
palvelukeskus muuttaa Län-
situulentie 1:een.



Kiira Koskela

Astrid Holmilla on 
nauru herkässä ja 
vitsejä lentää vuo-
roin suomeksi ja 

ruotsiksi, kun hän johdattaa 
vieraat eteisen poikki olohuo-
neeseen. Jos ei paremmin tie-
täisi, häntä olisi vaikea arvata 
satavuotiaaksi – niin ripeästi 
yksin kotona asuva Holm liik-
kuu huoneiden välillä, ja juttu 
luistaa.

- Siivooja minulla käy, mut-
ta itse pyykkään ja silitän la-
kanat. Matot vain ovat muut-
tuneet vähän korkeiksi, hän 
toteaa pilke silmäkulmassa.

Syksyllä Vuoden espoo-
laiseksi eläkeläiseksi valittu 
Holm on ollut koko elämänsä 
ajan monessa mukana. Mut-
ta tässä iässä ei enää ole juuri 
muuta harrastusta kuin tuo 
härpäke, hän sanoo ja osoit-
taa televisiota.

- Vanha ihminen – hur ska 
jag säga – viihtyy kotona, 
suomenruotsalainen Holm 
toteaa.

Vitsin piikkiin on nämäkin 
kommentit pantava, sillä silk-
kaa kotona istumista tämän 
satavuotiaan arki ei suinkaan 
ole. Joka toinen viikko on elä-
keläisyhdistyksen kokoontu-
minen ja joka toinen viikko 
kirkossa käynti. Ja kylässä 
piipahtaa ystäviä tai sukulai-
sia lähes päivittäin.

- Naapurin rouva poikkesi 
viimeksi eilen kahville ja ru-
pattelemaan, Holm kertoo.

Musiikki on aina ollut Hol-
mille hyvin tärkeää, ja eläke-
läisten tapaamisissa yhteis-
laulut ovat entisen kuorohar-
rastajan mieleen.

- Olin 25 vuotta kuorossa 
mukana huutamassa, hän 
vitsailee.

Holm on myös tehnyt kä-
sitöitä aina – aviomiehen 
kanssa vuonna 1938 ostettu 
senkki kätkee sisäänsä pinon 
virkkuutöitä ja käsin maalat-
tuja posliiniastioita.

Kutimet käyvät Holmin 
käsissä edelleen vikkelään: 
nytkin kesken ovat töppöset 
omiin jalkoihin.

Sataan elinvuoteen mah-
tuu paljon iloa ja surua. Holm 
on joutunut luopumaan mo-
nesta rakkaasta ihmisestä, ku-
ten aviomiehestään.

Nyt hän on elänyt jo vuosi-
kymmeniä itsekseen.

- Saa mennä ja tulla niin 
kuin itse haluaa ja tehdä mi-
tä huvittaa. Eilen menin kah-
deksalta nukkumaan, hän 
kertoo nauraen.

Menemistä ja tulemista 
on myös toisen satavuotiaan 
espoolaisen, Salli Lehtosen, 
arki. Kotona yksin asuvan 
eläkeläisen pitävät kiireise-
nä eläkeläiskerho Kauklah-
den palvelukeskuksessa sekä 
muutama vuosi sitten aloitet-
tu kuntosaliharrastus. Kaup-
pareissutkin hoituvat omin 
voimin, ja kotihoitaja käy 
auttamassa päivittäin.

Iloa elämään tuovat esimer-
kiksi Espoossa asuva kummi-
tyttö ja muut ystävät – sekä 
kukat, joita on melkein kai-

killa tasoilla asunnossa.
Selitys kukkaloistolle löytyy 

vuosien takaa. Lehtonen piti 
aikanaan miehensä kanssa 
puutarhaa, ja myi kukkia esi-
merkiksi torilla.

- Kesäisin myös parvekkeel-
la on kukkia. Siellä on muka-
va juoda kahvit, Lehtonen 
kertoilee.

Myös omakotitalossa asuva 
Tyyne Wikman on täyttänyt 
kotinsa kukilla, kun pihatyöt 
on pitänyt pikkuhiljaa jättää. 

Isossa talossa liikkuminen 
pitää kuitenkin vetreänä, ja 
kotihoitajia hän kehuu lois-
taviksi.

Naapuritalossa asuu lap-
senlapsi perheineen, ja Wik-
man elää heidän elämän-
tapahtumissaan mukana. 
Keväällä on tiedossa esimer-
kiksi tyttärentyttären tyttären 
ylioppilasjuhlat.

 Perheeseen kuuluu myös 
irlanninvesispanieli Jaska.

- Paras ystäväni, Wikman 
toteaa silittäessään koiran 
pörröistä turkkia.

Värikkään elämän elänyt 
Wikman muutti Helsingistä 
Espooseen eläkeiässä. Sitä en-
nen talo toimi kesämökkinä.

- Elämä on vienyt eri suun-
tiin, ja aina asiat ovat käänty-
neet parhain päin.

Iloinen asenne kantaa satavuotiaana
n  Satavuotiaat 
Astrid Holm, Salli 
Lehtonen ja Tyy-
ne Wikman asuvat 
kukin omassa ko-
dissaan Espoossa. 
Aktiivisille eläkeläi-
sille tärkeintä elä-
mässä ovat terveys 
ja läheiset.
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 Vinkkejä

NESTORI
Neuvontaa ja palve-
luohjausta senioreille
arkisin klo 9–15,  
p. 09 816 33 333.
n   Haluaisitko uusia har-

rastuksia ja ystäviä?
n   Kaipaatko tietoa liikun-

nasta ja ravitsemuk-
sesta?

n   Huolestuttaako muis-
ti?

n   Arveluttaako kotona 
pärjääminen?

n   Onko sinulla ongelmia 
liikkumisessa?

n   Tarvitsetko tietoa 
ikääntyneiden palve-
luista ja asumisesta?

Ota yhteyttä Nestoriin!
Neuvomme, ohjaamme 
ja tarjoamme apua pul-
miisi.
www.espoo.fi/senioreille

n Espoossa luodaan ikäih-
misille  kuntoutus- ja palve-
lujärjestelmää, jonka turvin 
kotona voi asua turvallisesti 
ja säilyttää sosiaaliset suh-
teet.

n Kaupunki luopuu laitos-
maisesta hoidosta vähitel-

len kokonaan. Hoivapalvelut 
säilyvät, ja niissä korostuvat 
kodikkuus, ihmisten itse-
määräämisoikeus ja aktiivi-
suus.

n Kotona 100-vuotiaana 
-kokonaisuuteen  kuuluvat 
muun muassa tänä vuonna 

käyttöönotettavat Espoon 
uusi sairaala ja Leppävaa-
ran elä ja asu -seniorikes-
kus, 100-vuotiaiden yhtei-
nen juhla ja Seniorin turval-
linen koti -kiertue, jolla ovat 
mukana seniorineuvonta 
Nestori, liikuntapalvelut, 
pelastuslaitos ja poliisi.

Kotona 100-vuotiaana

Irlanninvesikoira Jaska on Tyyne Wikmanin paras ystävä.

Ystävät palvelukeskuksesta tekivät Salli Lehtoselle kortin satavuotispäivän kunniaksi.

Paritansseja harrastanut Astrid Holm pitää huolen ulkonäöstään kynsilakkaa myöten. Kylässä  käy ystäviä tai sukulaisia lähes päivittäin.

Sairaala valmistaa 
kotiinpaluuseen

Espoon uusi kuntoutus- ja ko-
tiutussairaala avataan kevääl-
lä Jorvin kampuksella. Sairaala 
alkaa ottaa potilaita vastaan 6. 
maaliskuuta, jolloin se korvaa 
Puolarmetsän ja Muuralan 
sairaalat sekä Jorvin terveys-
keskusosastot.

Uusi sairaala keskittyy 
ikääntyneiden hoitoon ja 
kuntoutukseen. Johtoajatuk-
sena on, paitsi tietenkin hoi-
taa sairaudet, myös palauttaa 
ihmisen toimintakyky, sanoo 
johtava ylilääkäri Jorma Teit-
tinen.

Kukapa ei haluaisi päästä 
sairaalasta pian ja turvallisesti 
takaisin kotiin.

- Meidän tehtävämme on 
auttaa ihmisiä pärjäämään ar-
jessa kotona. Toimintakyky on 
aivan keskeinen juttu ikäänty-
neillä: miten sitä ylläpidetään 
ja miten se palautetaan, jos se 
on häiriintynyt vaikka lonk-
kamurtuman takia, Teittinen 
kertoo.

Myös sairaalan tilat on 
suunniteltu tästä näkökul-
masta. Kuntoutusvälineitä 
pääsee käyttämään niin poti-
lasosastoilla, yhteisissä tilois-
sa, ulkoilualueella kuin varsi-
naisissa kuntoutustiloissakin.

- Kuntoutusta on tyrkyllä vä-
hän joka puolella – sekä kun-
toutukseen liittyviä laitteita 
että tiloja, Teittinen toteaa.

Laitteita ei suotta ole ripo-
teltu ympäriinsä. Pitkän vuo-
delevon kun tiedetään olevan 
vaarallista erityisesti ikäänty-
neille, sillä lihasvoimat häviä-
vät maatessa äkkiä. Tällöin ta-
sapaino horjuu, mikä voi joh-
taa esimerkiksi kaatumiseen.

Henkilökunta kannustaakin 
potilaita sekä ohjattuun että 
omatoimiseen harjoitteluun.

- Voimien mukaan pitäisi 
mahdollisimman aktiivisesti 

ja varhain aloittaa kuntoutus, 
Teittinen kehottaa.
Uusi sairaala tekee run-
saasti yhteistyötä Jorvin sai-
raalan kanssa. Tästä hyötyvät 
kaikki. Jorvissa on esimerkiksi 
paljon osaamista kivunhoi-
dossa, Teittinen sanoo.

- Me keskitymme ikääntyvi-
en hoitoon ja kuntoutukseen 
osana Jorvin kampusta. Sille 
on selkeä tarve, kun tiedetään, 
että ikääntyneiden määrä li-
sääntyy Espoossa.

Uuteen sairaalaan tulee 270 
yhden hengen potilashuonet-
ta, päiväsairaala, geriatrian 
poliklinikka, kotisairaala, suun 
terveydenhuoltoa ja apuväli-
nekeskus. Erikoissairaanhoito 
säilyy Jorvin sairaalassa.

Tavoitteena on, että vaikka 
sairaalaan joutuisikin, siellä 
saa tukea ja harjoitusta kotiin-
paluuta varten.

- On lääkäreitä, hoitajia, te-
rapeutteja ja sosiaalityönte-
kijöitä. Terapeutteja tarvitaan 
monenlaisia, kuten esimer-
kiksi puhe-, musiikki-, jalka- 
ja ravitsemusterapeuttia, Teit-
tinen listaa.

Yksin ei tarvitse jäädä myös-
kään kotiin palatessa. Kotiu-
tustiimi auttaa siirtymisessä 
ja terapiahenkilöstö arvioi esi-
merkiksi, millaisia apuvälineitä 
potilas tarvitsee kotona. Myös 
kotikuntoutusta voidaan jär-
jestää tarpeen mukaan.

- Kun ihminen ei tarvitse 
enää sairaalan seiniä, viedään 
palveluita hänelle kotiin. Eli 
kun ihminen pääsee kotiin, 
häntä autetaan vielä siellä.

Omaisilla ja läheisillä on 

kuntoutumisessa tärkeä roo-
li. Uudessa sairaalassa poti-
laat ovat omissa huoneissaan, 
jolloin läheisten on entistä 
helpompi osallistua hoitoon. 
Jokaisessa huoneessa on sän-
gyksi muutettava tuoli, jolla 
omainen voi yöpyä.

Ja vaikka omaiset asuisivat 
kaukana, heidät voidaan silti 
pitää mukana potilaan arjes-
sa. Sairaalasta saadaan video-
yhteys vaikkapa Lontoossa 
asuvaan lapsenlapseen.

- Omaiset ovat valtavan mo-
tivoiva voima. Jos vaikkapa vi-
deon kautta näkee sitä omaa 
arkeaan ja pääsee siihen kiin-
ni, se motivoi kuntoutumaan 
ja treenaamaan. Läheiset ovat 
myös tärkeitä valmentajia, 
Teittinen korostaa.

Kuntoutusta ei pidäkään 
ajatella pelkästään fysiotera-
piana.

- Kyse ei ole vain käden tai 
jalan toiminnasta, vaan myös 
mielen toipumisesta ja sosiaa-
lisesta kuntoutumisesta.

Myös taiteen tiedetään edis-
tävän hyvinvointia. Siksi sai-
raalaan tulee paljon taidetta, 
jonka valitsemisessa Espoon 
modernin taiteen museo Em-
ma on auttanut.

- Ihminen on kokonaisuus, 
mikä on huomioitava myös 
kuntoutuksessa, Teittinen to-
teaa.

n  Espoon uusi 
sairaala avataan 
maaliskuussa. 
Tässä sairaalassa 
ykkösasioita ovat 
kuntoutuminen ja 
turvallinen kotiin-
paluu.

Kiira Koskela

r  ”Kun ihminen ei  
tarvitse enää 
sairaalan seiniä, 
viedään palveluita 
hänelle kotiin.”

Asumisen Apu -neuvonta-
palvelu senioreille Espoossa
Putkiremontti tai muu vastaava muutos tulossa – tarvitsetko 
apua asumisen järjestämiseen? 

Suomen Asumisen Apu ry auttaa sinua löytämään sopi-
van ja edullisen ratkaisun. Neuvontapalvelu on maksutonta. 
Muutot, vuokra-asunnot ja muut palvelut ovat maksullisia. 
Lisätietoja saat numerosta 045 142 5250.

Espoon uusi sairaala erikoistuu ikääntyvien hoitoon ja 
kuntoutukseen.

Aivojumpasta uusi  
harrastus
n   Aivojumppaa kannattaa jokaisen harrastaa, ja nyt se on en-

tistä helpompaa. Espoon kaupunki on julkaissut Jumppaa 
aivojasi -harjoitekirjan, jonka hauskojen tehtävien avulla 
muisti ja mieli virkistyvät.

n   Kirja tarjoaa viikoittaisia tehtäviä ja aivotreeniä vuoden joka 
kuukaudelle.

n   Harjoitekirja on nyt jaossa muun muassa kaupungin pal-
velukeskuksissa ja yhteispalvelupisteissä.

n   Kaikenlainen palaute kirjasta toivotetaan tervetulleeksi.
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ANN-MARIE NYSTEDT/ESPOON KAUPUNKI

ESPOON KAUPUNKI

r  ”Saa mennä ja  
tulla kuten itse  
haluaa ja tehdä  
mitä huvittaa.”

Tervetuloa juhlistamaan Elinvoimaa ikääntyville -ohjelman 
saavutuksia Sellosaliin perjantaina 3.3. Kahvitarjoilu klo 
9.30, juhlaohjelma klo 10–12: rentoa yhdessäoloa, laulua 
ja liikunnan iloa. Juontajana Pirkko Mannola.

Ilmoittaudu mukaan 17.2. mennessä liikun taneuvonnan 
puhelimeen 09 816 60800 arkisin klo 11–13 tai espoo.fi/
elinvoimaaikaantyville. Voit samalla ilmoittautua bussikul-
jetukseen.

Bussien reitit Leppävaaraan: 1) Espoon lahti–Soukka–Ma-
tinkylä–Tapiola 2) Kalajärvi–Niipperi–Jär venperä–Lähderan-
ta–Viherlaakso–Karakallio 3) Kauklah ti–Espoon keskus–Su-
vela–Kilo.

Espoon uudessa sairaalassa järjestetään tunnin mittaisia 
yleisökierroksia 16.2. klo 16–19 ja 17.2. klo 9–15 Il moittaudu 
mukaan osoittees sa espoo.fi/espoonsairaala tai puh. 09 471 
59439 klo 7–15.

Tervetuloa juhlimaan!

Tutustu uuteen sairaalaan

Espoon vanhin asukas Maria Palonen juhli 106-vuotissyntymäpäiväänsä Hoitokoti Iltalassa. 
Hän asui kotonaan 102-vuotiaaksi. Espoon pitkäaikaishoitopäällikkö Elina Kylmänen kävi 
onnittelemassa. Kuvassa myös tyttärentyttärentytär Suvi Partanen.

Hagalunds servicecentral flyttar i april till översta våningen 
på Västanvindsvägen 1. Den gamla byggnaden på Östan-
vindsgränden rivs.

Leva och bo-seniorcentralen i Alberga öppnar i mars–
april på Säterigatan 3 dit den flyttar från Armas Launis gata.

Kom och fira vad stadens program Livskraft för äldre har 
fått till stånd i Sellosalen fredagen den 3.3. Kaffeservering 
kl. 9.30, program kl. 10–12. Anmäl dig till idrotts- och mo-
tionsrådgivningen, tfn 09 816 60800 vard. kl. 11–13. Du kan 
samtidigt anmäla dig till busstransporten.

Seniorrådgivning och servicehänvisning Nestor betjänar 
på tfn 09 816 333 33 vard. kl. 9–15. www.esbo.fi/seniorer
Vi ordnar idrotts- och motionskurser för seniorer hela våren. 
Med Sportkortet 68+ kan du gratis besöka simhallen och 
gymmet eller åka på båtutfärd. Ring idrotts- och motions-
rådgivningen, vard. kl. 11–13, tfn 09 8166 0800. 
www.espoo.fi/senioriliikunta 

Enter ry erbjuder kamrathandledning i datoranvändning 
för senior i biblioteken i Alberga, Esbo centrum, Mattby och 
Hagalund. Boka tid på biblioteket.

Esbo svenska arbis erbjuder intressanta kurser: 
www.esbo.fi/arbis, kundtjänst tfn 09 816 57890 vard. kl. 
10–12 och 13–15.

Författarbesök i Folkhälsanhuset, Vindgränden 6, vardags-
rummet onsdagar kl. 17.30–19: 1.2 Matti Klinge, 1.3 Ebba 
Witt-Brattström, 5.4 Laura Kolbe och 3.5 Jeanette Björkqvist. 
Fritt inträde, ingen förhandsanmälan. 
www.esbo.fi/vindangen 

Historiska eftermiddagar för seniorer onsdagar kl. 14 i 
utställningscentret WeeGee, Flitarvägen 5, Hagalund. Den 
4 april föreläsning på svenska: Lekens yrsel i Esbo. Utelekar 
i en stad i förändring.

Guidade besök i nya Esbo sjukhus 16.2 kl. 16–19 och 
17.2 kl. 9–15. Rundturen tar cirka en timme. Anmäl dig på 
www.esbo.fi/esbosjukhus eller tfn 09 471 59439 klo 7–15.



HYVINVOINTIRYHMÄT  
SENIOREILLE

Ystäväpiiri® – Yhdessä elämyksiä ar-
keen!

Leppävaaran palvelukeskus, Armas 
Launiksen katu 9, maanantaisin 30.1.–
24.4. klo 13–15.

Espoon keskuksen palvelukeskus, Es-
poonkatu 8 A, torstaisin 23.2.–18.5. klo 
10–12.

Kalajärven kirjasto, Ruskaniitty 4, tiistai-
sin 7.3.–23.5. klo 10–12.

Kohtaamistaide® – Iloa elämään tai-
teen kautta!

Soukan palvelukeskus, Soukankaari 7, 
perjantaisin 17.3.–2.6. klo 10–12 (ei 14.4. 
ja 26.5.).

Intoa elämään® – Työkaluja arjen 
muutoksiin!

Soukan palvelukeskus, Soukankaari 7, 
tiistaisin 7.3., 21.3., 11.4., 18.4., 2.5. ja 
16.5. klo 10–15.

Kauklahden elä ja asu -seniorikeskus, 
Hansakartano 4, perjantaisin 3.2., 17.2., 
3.3., 17.3., 31.3., 28.4. ja 12.5. klo 10–15. 
Tämä ryhmä on suunnattu omaishoitajil-
le, joilla on voimassa oleva omaishoidon 
sopimus.

Omaishoidettaville on tarjolla samaan 
aikaan oma ryhmä.

Muistorasia® – Eletyn elämän pie-
noisnäyttämö

Kauklahden elä ja asu -seniorikeskus, 
Hansakartano 4, tiistaisin 21.3.–16.5. klo 
13–15.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset: Senio-
rineuvonnan palveluohjaaja, p. 09 816 
30265 ma–pe klo 9–15 tai ryhmatoimin-
ta@espoo.fi.

KONSERTTEJA
Sellosali ti 14.2. klo 13.30 Rakkauden 
evoluutio

Mauri Lehtovirta, laulu ja kitara, Veli-
Pekka ”Puka” Oinonen, laulu ja kitara. 
Ystävänpäivän kunniaksi luodaan katsa-
us ikuiseen mysteerioon nimeltä rakkaus. 
Sävellyksiä suomalaisiin runoihin, joiden 
tekijöinä ovat mm. Eino Leino, L. Onerva, 
Mika Waltari ja V. A. Koskenniemi. 

Ti 14.3. klo 13.30 Kaikuja – Echoes
Hanna Lammi, sopraano, Anni Björk, 

klarinetti, Kirsi Aittola, piano. Schubertia 
ja muuta musiikkia 1800- ja 1900-luvuilta.

Ti 11.4. klo 13.30 Felicidade
Osmo Palmu, kitara. Espanjalaista, brasi-

lialaista ja argentiinalaista kitaramusiikkia.

Ti 16.6. klo 13.30 Lauluyhtye Sherry 
Lips

A cappella -yhtye esittää viihdyttävää 
musiikkia Frank Sinatrasta Ann Christi-
neen, metrotyttötyyliin ja herkän naiselli-
siin serenadeihin.

ELOKUVIA 
Sellosalissa tiistaisin klo 13.30: 28.2. 
Juurakon Hulda, 28.3. Kuun metsän Kai-
sa, 25.4. Onnen maa.
Espoon kulttuurikeskuksessa pe 17.3. 
klo 14 SF-Paraati.

HISTORIALLISET  
ILTAPÄIVÄT

Keskiviikkoisin klo 14 WeeGeellä, 
Ahertajantie 5

1.2. Espoo sisällissodassa -hanke Es-
poon kaupunginmuseolla

8.2. Millainen on hyvä historiallinen tieto-
kirja ja miten saada se julkaistua?

15.2. Weilin+Göös ja WeeGee – paino-
talosta näyttelykeskukseksi

22.2. Punaista, sinistä, violettia ja mus-
taa – värejä viikinki- ja ristiretkiajalla Suo-
messa

1.3. Yksi monikulttuurinen vähemmis-
tömme: Espoon ortodoksinen yhteisö se-
kä Tapiolan ortodoksikirkko

8.3. Miten Espoosta tuli Euroopan kes-
tävin kaupunki?

15.3. DNA sukutarinan lähteenä
22.3. Keskiaikainen kylä paljastui – arke-

ologiset tutkimukset Mankbyssä
29.3. Meren ehdoilla – elämää Pentalan 

saaressa
5.4. Lekens yrsel i Esbo. Utelekar i en 

stad i förändring 
19.4. Isovanhemman kanssa Aikamat-

kalle – Ideoita ja välineitä sukupolvien vä-
liseen vuorovaikutukseen

26.4. Voiko museokäynti yhdistää su-
kupolvia? Pohdintoja talomuseo Glimsin 
näyttelyuudistuksista

Espoon kaupunginmuseo, WeeGee:
Lasin aika – Kauklahden lasitehdas 1923–
1952. Opastus joka sunnuntai klo 14–15. 
Vapaa pääsy 70 vuotta täyttäneille.

TIETOA JA KOULUTUSTA
Ikäihmisten tietotekniikkayhdistys 
Enter ry opastaa senioreita tietokoneen, 
tablettilaitteen ja kännykän käytössä. 
Opastukset Entressen, Ison Omenan, 

Sellon ja Tapiolan kirjastoissa. Varaa ai-
ka kirjastosta. Kirjastoissa on myös muita 
kursseja ja kerhoja.

Espoon työväenopistossa on runsaasti 
kursseja myös senioreille: tieteitä, taitei-
ta ja käden taitoja. Opinto-ohjelman saat 
kirjastosta ja yhteispalvelupisteistä. Kysy 
vapaita paikkoja kursseille numerosta 020 
692 444 ma klo 12–16, ti–to klo 12–15 tai 
www.ilmonet.fi.

Startti Vapaaehtoistoimintaan! tiistaina 
7.2. klo 13–16, Unelma Tapiola, Kauppa-
miehentie 6, 2. krs.

Sydänmessut 13.5. klo 10–16 Espoon 
kulttuurikeskus. Sydänmessut on Suomen 
suurin sydänterveystapahtuma. Aiheina 
elämän kiireiden, paineiden ja stressin sy-
dänvaikutukset. Ratkaisuja haetaan maan 
parhailta asiantuntijoilta.

PÄIVÄTANSSEJA  
SENIOREILLE

Kauklahden elä ja asu -seniorikeskus, 
Hansakartano 4, torstaina 2.2. klo 14.00–
15.30
Sellosalin lämpiö, Leppävaara, Soit-
toniekanaukio 1, tiistaisin 7.2., 7.3., 4.4. 
ja 2.5. klo 13.30–15.15. Tanssittajina 4.4. 
Vieno Kekkonen & Espoon pelimannit, 
muina päivinä Pop & Jazz Konservatorion 
tanssiorkesterit. Kahvio avoinna. 
Espoon kulttuurikeskuksen pääläm-
piö, Tapiola, Kulttuuriaukio 2, torstaisin 
23.2., 30.3., 18.4. ja 1.6. klo 14–16. Tans-
sittajina Weteraaniweljet.
Soukan palvelutalo, Soukankaari 7, tiis-
taina 25.4. klo 14.00–15.30. Ovimaksu 2 €. 
Kahvio avoinna.

KAUPPAKESKUSKÄVELYT
Suositut kauppakeskuskävelyt jatkuvat 
31.5. saakka, ei kuitenkaan hiihtoloma-
viikolla 20.–24.2., pääsiäisenä 14.–17.4. 
eikä helatorstaina 25.-26.5.
Sello maanantaisin, lähtö Sellonaukiolta 
klo 9.30.
Iso Omena torstaisin, lähtö palvelutorilta 
klo 9.30.
Entresse perjantaisin, lähtö kirjaston 
edestä klo 9.30.

UUTTA: Kulttuurikävely 24.1.–25.4. 
tiistaisin klo 11.30-12.30. Lähtö näytte-
lykeskus WeeGeen aulasta, Ahertajan-
tie 5.

ILMOITUS

Hyvinvointia ja virkistystä

Seniorit liikkeelle!
Senioreiden liikunta- ja hyvinvointipäivät. Maksuttomiin 
bussikuljetuksiin voi ilmoittautua p. 09 8166 0800 ma–pe klo 
11–13 tai internetissä: https://resurssivaraus.espoo.fi/ohjattu-
liikunta/haku.

Toimintakykytestit ja fyysinen kunto maanantaina 6.2. klo 
10–14, Esport Ratiopharm Arena, Koivu-Mankkaantie 5. Li-
haskunto-, liikkuvuus-, tasapainotestejä, kehon koostumuksen 
mittausta, jumppaa ja palveluesittelyjä.

Tanssiliikunta maanantaina 6.3. klo 10–13, Esport Ratiopharm 
Arena, Koivu-Mankkaantie 5. Kuntotanssia, senioritanssia ja 
tanssinäytöksiä.

Liikunta-aamut senioreille 
Maanantaisin klo 9.00–10.30 Matinkylän monitoimitalo.
Tiistaisin klo 9.00–10.30 Olarin liikuntakeskus, kuntosali.
Tiistaisin klo 9.30–11 Kalajärven kuntosali.
Tiistaisin klo 10.30–12 Espoonlahden uimahalli, kuntosali 1.
Keskiviikkoisin klo 9.30–11.00 Tuulimäen urheiluhalli, am-
pumahalli.
Torstaisin klo 9.00–10.30 Warrior Arena -jäähallin kuntosali, 
Maantiepelto 1, Leppävaara.
Perjantaisin klo 9.30–11.00 Esport Arena (myös erityisryhmille).

Sporttiklubi 68+
Maanantaisin klo 9.00–11.00 Tapiolan palvelukeskus.
Maanantaisin klo 10.30–12.00 Espoonlahden uimahalli, kun-
tosali 1.
Maanantaisin klo 11.00–12.30 Olarin liikuntakeskus, kuntosali.
Maanantaisin klo 12.30–13.30 Espoon keskuksen palvelu-
talo, kuntosali 1. krs.
Tiistaisin klo 9.15–11.15 Leppävaaran uimahalli, kuntosali.
Tiistaisin klo 10–11 Soukan palvelutalo, kuntosali.
Tiistaisin klo 13.00–14.30 Kannusillanmäen urheiluhalli, kun-
tosali.
Tiistaisin klo 13.30–15.00 Tuulimäen väestönsuoja, kunto-
sali.
Keskiviikkoisin klo 13.00–14.30 Keski-Espoon uimahalli, 
kuntosali.
Keskiviikkoisin klo 13.15–15.15 Espoonlahden uimahalli, 
kuntosali 1.
Torstaisin klo 8.30–10.30 Aurorakoti, kuntosali.
Torstaisin klo 9.00–10.55 Tuulimäen urheiluhalli, kuntosali .
Perjantaisin klo 11.00–12.30 Kalajärven kuntosali.
Perjantaisin klo 9.30–11.00 Leppävaaran palvelukeskus, 
kuntosali.

Uintiystäväpäivä on joka päivä! 68+ 
Sporttikortilla voit ottaa uimahalliin 
maksutta mukaan 18 vuotta täyttä-
neen uintiystävän.

Seniorijumppaa
Maanantaisin 9.00–9.45 Kannusillanmäen urheiluhalli, pal-
loilusali.
Keskiviikkoisin klo 14.15–15.00 Tiistilän koulu (A-rakennus 
palloilusali).
Perjantaisin klo 11.15–12.00 Kannusillanmäen urheiluhalli, 
palloilusali.
Perjantaisin klo 12.00–12.45 Tapiolan urheiluhalli.
Lauantaisin klo 10.00–10.45 Ruusutorpan koulu.

Kehonhuoltoa
Tiistaisin klo 12.30–13.25 Tuulimäen urheiluhalli, ampumahalli.
Keskiviikkoisin klo 15.00–15.55 Fressi Espoonlahti, Espoon-
lahdenkuja 3.
Perjantaisin klo 14.15–15.00 Tiistilän koulu, palloilusali.

Tuolijumppaa
Tiistaisin klo 10.00–10.45 Espoon keskuksen palvelutalo.
Tiistaisin 10.00–10.45 Tapiolan palvelukeskus.
Keskiviikkoisin klo 9.30–10.15 Leppävaaran palvelutalo.
Keskiviikkoisin klo 10.00–10.45 Soukan palvelutalo.
Keskiviikkoisin klo 10.00–10.45 Ison Omenan palvelutori.
Torstaisin klo 10.15–11.00 Kauklahden elä ja asu -seniori-
keskus.
Torstaisin klo 10.00–10.45 Tapiolan palvelukeskus.
Perjantaisin 9.30–10.15 Sellon kirjasto.

Lisäksi tarjolla on runsaasti maksutonta 
vesijumppaa ja kuntosalilaiteo-
pastuksia. Muista myös 68+ 
Sporttikortti, jolla vuonna 
1949 ja sitä aiemmin 
syntyneet espoolai-
set liikkuvat maksutta. 
Kysy lisää liikuntaneu-
vonnasta, puh. 09 816 
68600 arkisin klo 11–13.

 Liikuntaa Kysy lisää Liikuntaneuvonnasta, 
puh. 09 816 60800 (ma–pe klo 11–13)

Kiira Koskela

Kotona asumisen ja ar-
kitoimien turvallisuu-
teen voi itse vaikuttaa 
yksinkertaisilla nik-

seillä ja maalaisjärjellä.
Esimerkiksi tuntematto-

mia ihmisiä ei pidä päästää 
sisälle asuntoon. Ovisilmä ja 
ulko-oven turvaketju lisäävät 
turvallisuutta. Muista myös 
takaoven lukitus, neuvoo po-
liisi.

Matkan aikana talo kan-
nattaa pitää asutun näköise-
nä: pyydä jotakuta luomaan 
lumet ja tyhjentämään pos-
tilaatikko. Ethän myöskään 
kiinnitä avaimenperään ni-
meäsi, puhelinnumeroasi tai 
osoitettasi.

- Seniorien ja kaikkien mui-
denkin tulisi suhtautua valp-
paasti ympäröivään maa-
ilmaan ja turvallisuuteen. 
Suomi ja Espoo ovat kuiten-
kin varsin turvallista aluetta, 
eli valppauden ei pidä laajeta 
perusteettomaksi epäluulok-

si, sanoo rikoskomisario Jan-
ne Saari Espoon poliisista.

Myös tuntemattomien ih-
misten puheluihin ja sähkö-
posteihin kannattaa suhtau-
tua varauksella.

Pankki tai poliisi ei koskaan 
pyydä sinua luovuttamaan 
tunnuslukujasi tai luottokort-
titietojasi. Älä siis kerro niitä 
utelijoille, vaikka heidän pe-
rustelunsa kuulostaisi us-
kottavalta. Rahankeräyksissä 
pyytäjältä on hyvä aina tarkis-

taa rahankeräyslupa.
Rahaa on parasta nostaa 

vain päiväsaikaan, ja pankki- 
tai luottokortin pitäminen 
mukana on riskittömämpää 
kuin käteisen kantaminen.

Lisää vinkkejä arjen turval-
lisuuteen saa Seniorin tur-
vallinen koti -kiertueella, joka 
pysähtyy vuoden mittaan eri 
puolilla Espoota. Tarjolla on 
aivojumppaa, sykkeen nosta-
tusta sekä tietoa esteettömäs-
tä ja turvallisesta asumisesta.

Arkeen turvaa pikkuteoilla

Rahaa kannattaa nostaa vain päiväsaikaan.

Seniorin  
turvallinen 
koti -kiertue
Mukana ovat seniorineu-
vonta ja palveluohjaus 
Nestori, pelastuslaitos, 
poliisi ja liikuntapalvelut.

n   Valtuustotalo, valtuusto-
sali, Espoonkatu 5, ke 
8.3. klo 13–15.

n   Soukan palvelukeskuk-
sen ruokasali, Soukan-
kaari 7, to 6.4. klo 13.30–
15.30.

n   Ison Omenan palvelu-
torin stage, ke 17.5. klo 
13–15.

n   Syksyllä 2017 kiertue 
jatkaa Leppävaaraan, 
Tapiolaan, Kauklahteen 
ja Kalajärvelle. 

n   Vapaa pääsy, ei ennak-
koilmoittautumista.

JOHANNA ERJONSALO

♯♪♫


