
E
i hätää. Tumpulakin 
oppii uusiin vempai-
miin, kun saa ope-
tusta  kädestä pitäen. 

Ison Omenan kirjastos-
sa Jukka Hanhinen neuvoo 
Ritva Jormakalle Huawei Ho-
norin saloja. Jormakan Goog-
le-tili on hävinnyt jonnekin 
puhelimen vaihdon myötä. 
Hanhinen neuvoo perusta-
maan uuden tilin.

Operaattorin asiakastu-
essa tuo neuvo olisi maksa-
nut muutaman kympin, eh-
kä enemmänkin, ja asiakas 
tekisi homman itse. Enter-
senioripalvelussa kaikki on 
ilmaista. 

Hanhinen on Enter-neu-

voja, 40 vuotta it-alalla ollut 
mies, joka eläkkeelle jääty-
ään antaa apuaan vapaaeh-

toisena. Espoon kirjastoissa 
neuvontaa saa Ison Omenan 
ohella myös Entressessä, Sel-

lossa ja Tapiolassa. Kaikkiaan 
neuvojia on pääkaupunki-
seudulla noin 130.

Ennen kaikkea apu on 
vertaistukea ihmiseltä ihmi-
selle ymmärrettävällä kielellä.

Ilman Google-tiliä Jormak-
ka voisi toki soittaa ja tekstail-
la, mutta appseja eli sovelluk-
sia hän ei älykapulaansa saisi. 
Kaikki eivät toki kaipaakaan 
facebookia tai whatsappia, 
mutta vaikkapa HSL:n reit-
ti- ja aikatauluopas voi olla 
tarpeen.

– Hyödyn lisäksi löytyy kai-
kenlaista hauskaa. Kotipiirin 
ulkopuolella liikuskellessa 
tällainen flush on hyvä, se 
näyttää missä on lähin jul-
kinen vessa, Hanhinen ha-
vainnollistaa. Hänen kän-
nykässään sovellusta kuvaa 
– mikäs muu kuin vessapa-
perirulla.

It-oppaina on miehiä ja 
naisia, mutta Jukka Hanhi-
sen mukaan opastettavista 
valtaosa eli 85 prosenttia on 
naisia.

– Eivät naiset sen huonom-
pia näiden kanssa ole, miehet 
vaan eivät  kehtaa tulla, Han-
hinen arvelee.

ELINVOIMAA
IKÄÄNTYVILLE

KESA-ELOKUU 2017
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OTA TALTEEN!

Tarvitsetko it-oppia? 
Täältä pesee!
n  Älypuhelin, 
tabletti, tietokone. 
Miten ihmeessä ne 
saa toimimaan?

Teksti: Tiina Vahtera 
Kuvat: Else Kyhälä

Jukka Hanhinen neuvoo kädestä 
pitäen IT-pulmissa.

n Ison Omenan raikkaan 
valoisalla palvelutorilla ovat 
kuntalaisten arkiasiointia 
helpottavat palvelut samassa 
tilassa.
Torilla on kirjasto,  neuvo-
la, terveysasema, 

mielenterveys- ja päihdekli-
nikka, nuorisopalvelut, Kela, 
yhteispalvelupiste, HUS:n la-
boratorio- ja kuvantamispal-
velut sekä kulttuurin ja tai-
teen 

kohtaamispaikka Kohtaamo.
Palvelutori on kesälläkin 

avoinna normaalisti.

Tori täynnä palveluita

1.  Kirjastonhoitaja Tuija Juntu-

nen ja palveluvirkailija Antti 

Tarkiainen valmiina auttamaan.

2.  Ritva Jormakan Google katosi.

3.  Jukka Hanhinen pohtii.

4.  Risti on tehty pajassa.

5.  Likainen paja on kuin autotal-

lin korvike.

6.  Keinotodellisuuslasit vievät 

pilvenpiirtäjän reunalle.

7. Verstaassa on tarvittavat työ-

kalut.

Ison Omenan kirjasto on 
varsinainen puuhataivas. 
Paja-toiminta on auki espoo-
laisten iloksi koko kesän. 

Ikkunan alla raksuttaa 
3D-tulostin Arttu Puttosen 
datanomi-harjoitustyönään 

tekemää tabletinpidikettä. 
Saumuria huruuttaa äiti pie-
nokaisensa kanssa.

 Virtual Reality- eli keino-
todellisuuslasien avulla ku-
ka hyvänsä korkeanpaikan-
kammoinen voi kokeilla, 
miltä tuntuu seisoa pilven-
piirtäjän reunalla. Hurjalta 
se tuntuu.

Totta kai pajassa on myös 
mediapiste, valokuvaskan-
neri, tulostin ja laserleikkuri. 

– Likaisen pajan nimellä 
kulkeva puutyöverstas on 
vähän kuin autotallin kor-
vike, palveluvirkailija Antti 
Tarkiainen kertoo.

Niinpä onkin! Kaikkea 
löytyy: ruuvipenkki, pajan 

”kultapojaksi” kutsuttu pyl-
väsporakone, vannesaha. 
On  meisseleitä, pihdit, kä-
sisaha, vasara, vatupassi, 
mittanauha, hiomapaperia, 
kuumaliimapistooli, jänni-
temittari ja juotoskolvi. On 
lainattavia pora- ja hioma-
koneita.On kaikkea mitä  te-
kevä ihminen voi toivoa.

– Vanhempi väki tekee mie-
lellään  puukylttejä vaikkapa 
kesämökille,  kirjastotyönte-
kijä Tuija Juntunen näyttää. 
Taidokkaita eläinkuvioita ja 
suloinen pieni onnenristi on 
esillä osaavien kätten töistä.

Pajan käyttöön tarvitaan 
pajakortti, jonka voi hank-
kia kirjastosta.

Matinkyläläiset ja muu-
allakin asuvat espoolaiset 
ovat ottaneet Ison Omenan 
kirjaston ja sen runsaat pal-
velut omakseen. 

Maksuttomasti voi harras-
taa myös kesäaikaan. Paja 
on auki kesällä normaalisti 
ma–pe 8–21, la 10.30–18 ja 
su 11–18.

TULE PAJAAN!
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Miten parkkihallista pää-
see sairaalan puolelle? 
Mihin sairaalaan pitää 

mennä? 
Monta kysymystä pyörii mie-

lessä suurella sairaala-alueel-
la.

Uudessa Espoon sairaalassa 
on kuntoutusosastoja, päivä-
sairaala, kotisairaala, geriatri-
nen poliklinikka, hammashoi-
tola, apuvälinekeskus ja saat-
tohoitoyksikkö Villa Glims.

 
Päivystys, leikkaukset ja 
muut erikoissairaanhoidon 
palvelut ovat Jorvin sairaalara-
kennuksessa kuten tähänkin 
saakka.

Vihreä päivystysrakennus on
reilun vuoden vanha, ja sin-

ne on helppo suunnistaa värin 
perusteella.

Päivystykseen on viitta Tu-
runtieltä ennen Jorvin liitty-
mää.

 

Infopisteet ovat auki klo 
6.30–21.30 ja niistä voi aina 
kysyä apua, jos on vaikeuksia 
löytää oikeisiin tiloihin. 

– Espoon sairaalan aulassa 
on iso opastustaulu, Akuutti-
tuotantoyksikön päällikkö Tiina 
Pahikainen kertoo.

– Lisäksi bussipysäkeillä on
opastintaulut. Parkkihalleihin 

niitä lisätään vielä, HUS-Servi-
cen työnjohtaja Petri Niemelä 
lupaa.

Viisi bussilinjaa ajaa sai-
raalan pihapiiriin.

Lisäksi Turunväylää pitkin 
kulkee viisi linjaa. Parkkihalle-
ja on kolme.

 
Kirkkonummelta tulevien 
kannattaa ajaa junalla Espoon 
asemalle, josta pääsee sairaa-
lan pihaan busseilla 31 ja 42. 
Veikkolan busseista voi vaihtaa 
Lommilan kohdalla busseihin 
31 ja 42. Vuoroja kulkee run-
saasti myös iltaisin ja viikon-
loppuisin. 

Kirkkonummen lähilinjoilla 
918 ja 919 pääset kotipysäkil-
täsi lähimmälle asemalle.

 
Oheisen kartan avulla voi
tutkia etukäteen sairaala-alu-

een kulkureittejä. Kartta löytyy 
myös Espoon verkkosivuilta 
www.espoo.fi/espoonsairaala.

Tiina Vahtera

Espoon satavuotiaiden 
juhlassa Snellmaninpäi-
vänä maljoja nostivat 

poikkeuksellisen iloiset ihmi-
set. 12 virkeää eläkeläistä oli 
saapunut juhlimaan 100 vuot-
ta täyttävää Suomea ja samal-
la omaa kunniakasta ikäänsä 
Sellosalin lämpiöön. Kaikilla 
oli niin mukavaa ja nauru rai-
kui!

– En minä ole vanha, olen 
vain elänyt niin kauan. Kyllä 
minun päässäni vielä jotain liik-
kuu ja jalatkin liikkuvat, vakuutti 
Espoon ensimmäinen terveys-
sisar Maire Koivisto, 102.

Niin totisesti liikkuu. Koivisto 
viihdytti ikätovereitaan, vierai-
den saattajia ja juhlan isän-
tiä, kaupunginjohtaja Jukka 

Mäkelää ja perusturvajohtaja 
Juha Metsoa hauskoilla ker-
tomuksilla pitkän elämänsä 
taipaleelta. Perhe, lähinnä isä, 
halusi tytöstä työnsä jatkajaa, 
mutta puusepäksi fiksu Maire 
ei tahtonut. Hän meni sairaan-
hoitajan oppiin vuonna 1937 – 
siis 80 vuotta sitten.

Juhlan pisimpään elänyt, 

104-vuotias Aino Karttunen, 
kouluttautui käsityönopetta-
jaksi. Tyylikäs rouva saapui 
juhlaan poikansa Matti Piiran 
kanssa. 

– Seuraan yhä  kirjallisuutta 
tiiviisti, Karttunen kertoi.

Yhtä mieltä satavuotiaan 
Suomen merkittävimmästä 
tapahtumasta olivat vuoden 

espoolaiseksi eläkeläiseksi 
2016 valittu Astrid Holm, 101, 
ja lasten sairaanhoitajana Au-
rorassa työskennellyt Aino 
Keisala:

– Rauhan tulo silloin 1944.
Espoossa on 50 vuonna 

1917 ja sitä ennen syntynyttä. 
Juhlaan osallistui 11 naista ja 
yksi mies.

Teksti: Tiina Vahtera 
Kuvat: Else Kyhälä

Hakalehdossa asuva 
Ritva Heinonen pyr-
kii käymään palvelu-
talon tuolijumpassa 

aina tiistaisin ja torstaisin. 
Niin pyrkii moni muukin, sillä 
sali on täynnä jumppapäivi-
nä. Venytellään, harjoitetaan 
kehon tasapainoa, lisätään 
liikkuvuutta ja pidetään isot 
lihakset vahvoina. 

– Täällä on niin kiva käydä, 
kun ei tarvitse vaihtaa vaattei-
ta. Voi vain piipahtaa ja tehdä 
liikkeet ja jatkaa muihin me-
noihin. Vieressä on toki myös 
punttisali, jossa käyn silloin 
tällöin tekemässä jalkaliik-
keitä, Heinonen kertoo.

– Kotona ei tahdo näitä liik-
keitä muistaa; ja tapaahan 
täällä tietysti myös tuttuja.

Palvelukeskuksen moni-
puolinen tarjonta on ilmaista 
kaupunkilaisille. Tiloja voivat 
käyttää myös järjestöt pientä 
korvausta vastaan. Lounas on 
maksullinen.

Tapiolan palvelukeskus 
muutti uusiin tiloihin Län-
situulentielle, niin sanotun 
Länsikulman kolmanteen 
kerrokseen huhtikuun alus-
sa. Vielä sinne on hankala 
löytää, koska Tapiolan kes-
kus on edelleen suurremon-
tin kourissa. Kun ”Ahertaji-
en” huoneesta vilkaisee ulos, 
näkyy valtava monttu, jossa 
edellistä palvelutaloa pan-
naan palasiksi.

– Toivomme, että saamme 
kunnon opastuksen, että ih-
miset löytävät tänne, lähihoi-
taja Eija Valkama sanoo.

Paras tiedotusväline asiassa 
kuin asiassa on varmaan pus-
karadio, ja hyvin se on toimi-
nut. Ahertajien kädentaitopa-
jassa puikot kilisevät, kahvi 
tuoksuu ja kävijöiden itse te-
kemät pikkuleivät maistuvat.

Neulojista on varmaan ah-
kerin Eila Satomaa, jolla on 
57 lastenlasta. Luit oikein: 57. 

Parhaillaan syntyy sukka jol-
lekulle pienistä.

– Lastenlasten ikähaitari 
on 3 kuukaudesta 35 vuo-
teen. Seuraavaakin polvea 

on ihan kohta 20. Omia lap-
sia on kymmenen, Satomaa 
kertoilee.

Saa siinä syntyä sukka ja 
tumppu poikineen, sillä Sa-

tomaa muistaa koko jälki-
kasvukatrasta näiden merk-
kipäivinä.

– 30  vuoden jälkeen lähtee 
kyllä vain puhelinviesti, su-
perneuloja toppuuttelee.

Tuula OIlila on ahkeroinut 
six-five-cru-ryhmän kanssa 
graffitin roskakoriin. Vaati-
maton käyttöesine on kuin 
taideteos – mukana yhteis-
työssä  on ollut kaupungin 
taidemuseo EMMA ja graf-
fititaiteilija Emilio Mäkipää.

Kerrassaan upea kangaste-
os ”Kohtaamisia tilassa” ko-
ristaa ruokasalia. Espoon työ-
väenopiston Suukko-ryhmä 
teki 33-osaisen tilataideteok-
sen Raija Rastaan opastama-

Tapiolan palvelukeskus 
on nyt Länsikulmassa
n Lähes 40 käsipa-
ria nousee kohti 
kattoa, kun liikun-
nanohjaaja Jenna 
Martikainen antaa 
merkin. Tapiolan 
palvelukeskuksen 
uusissa tiloissa on 
raikasta ja ilmavaa 
jumpata.

n Merkittävän pit-
kän iän salaisuu-
deksi on kehuttu 
milloin terveitä elä-
mäntapoja, milloin 
tervaa ja saunaa, 
mutta eräs elämän-
asenne ei ole kos-
kaan pahitteeksi: 
huumori.

n   Palvelukeskus on ikäihmisten kohtaamispaikka, jossa on ajanvietettä ja  
hyödyllistä puuhaa joka makuun. 

n  Espoon kaupungin palvelukeskukset
 Tapiolan palvelukeskus, Länsituulentie 1, 046 877 1886.
 Espoon keskuksen palvelukeskus, Espoonkatu 8, p. 046 877 3166. 
 Haukilahden palvelukeskus, Haukilahdenkatu 6, p. 046 877 2374.  
 Kalajärven palvelukeskus, Ruskaniitty 4, p. 046 877 1314 . 
 Kauklahden palvelukeskus, Hansakartano 4, p. 043 824 8650. 
 Leppävaaran palvelukeskus, Säterinkatu 3, p. 043 826 7994. 
 Soukan palvelukeskus, Soukankaari 7, p. 09 816 44253. 

Tekemistä joka lähtöön

ILMOITUSLivskraft för äldre

 Kesäkivaa

na. Palvelukeskuksen kävijät 
kertoivat elämäntarinoitaan, 
joista työväenopistolaiset tai-
teilivat kangastyön. 

Tapiolan palvelukeskus on 
kävijämäärältään kaupungin 
suurin. Vuodessa käyntiker-
toja on noin 25 000.

– Tämä on matalan kynnyk-
sen paikka. Kunhan ihmiset 
vielä oppivat uuden sijainnin, 
Eija Valkama toivoo.

Samassa kerroksessa toimii 
Tapiolan suuralueen kotihoi-
don yksikkö. Synergia ikäih-
misten hoitoon on paras 
mahdollinen.

– Olemme tosi tyytyväisiä 
tiloihin, kotipalveluohjaaja 
Ritva Asikainen ja Eija Valka-
ma kiittävät.

Eivätkä asiakkaatkaan moi-
ti:

– Puhdasta, raikasta ja help-
po hengittää.

ELSE KYHÄLÄ
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JORVIN SAIRAALA

PäivystyksetPsykiatrian 
osasto

 Kulku pysäköintihalliin

    Sisäänkäynnit:
  Espoon sairaalaan, Espoon sairaalan hammashoitolaan  

ja apuvälineyksikköön.
  Jorvin sairaalaan ja Espoon sairaalan päivystysosas-

tolle (lähetepotilaat ja vierailijat).
  Kulku päivystykseen, vain päivystyspotilaille.

ESPOON 
SAIRAALA

S Sisätaudit

K  Kirurgia

N  Synnytykset

31
42
109
226

227N

109, 226, 235, 
238, 565

Hagalunds servicecentral finns nu i Länsikulma. 
Hagalunds servicecentral flyttade till nya lokaler vid Västan-
vindsvägen, på tredje våningen i Länsikulma. Hagalunds servi-
cecentral är stadens största enligt antalet besökare. Det årliga 
antalet besök är cirka 25 000. Servicecentralens mångsidiga 
utbud är gratis för invånarna. Lokalerna kan också utnyttjas 
av olika organisationer mot en liten ersättning. En näringsrik 
lunch serveras vardagar kl. 11–13. Lunchen är avgiftsbelagd.

IT-undervisning och pyssel Biblioteket i Iso Omena 
är ett riktigt drömställe för pysslande. Verkstaden är öppen 
hela sommaren. Verkstaden har en 3D-printer, en medieverk-
stad, en skanner för fotografier, en printer, en laserskärare, en 
verkstad för slöjdarbeten och mycket annat. För användning 
av verkstaden behövs ett verkstadskort som man får från bib-
lioteket. Enter ry:s rådgivare besöker biblioteket och ger gratis 
råd om användning av smarttelefoner, pekplattor och datorer.

Hundra år i skärgården – historisk kryssning  
i Esbo skärgård Esbo stadsmuseum ordnar två historiska 
kryssningar i Esbos vackra och intressanta skärgård. På 
kryssningarna får du höra experter på historia och natur som 
berättar om livet på havets villkor, och om det sekellånga 
sommarfirandet i Esbo skärgård. Under resan får vi också 
njuta av levande skärgårdsmusik. Kryssningen är tvåspråkig. 
Kryssningar: 7.8 och 14.8. kl 10.30–14. Avgångsplats och 
ankomstplats: Salutorget i Helsingfors, Slottskajen. Ombord 
från kl. 10. Kryssningsfartyget m/s J.L. Runeberg. Möjlighet att 
stiga av vid Sökö båthamn (Klobben) på återfärden. 
I kryssningens pris ingår kaffe/te och runebergstårta. Ombord 
finns även ett café som serverar bl.a. laxsoppa och smårätter.  
Pris: vuxna 35 €, under 18-åringar 21 € + Tikettis serviceav-
gift 2,50 €. Biljetter: Tiketti. Enbart förköp. Biljetter säljs inte 
ombord. www.tiketti.fi eller tfn 0600 1 1616 (mån–sön kl 9–21, 
1.78 € / min. + lna)

Handledd motion för seniorer ordnas hela somma-
ren. Kom med också på båtutflykter för seniorer och lär känna 
naturstigarna. Ytterligare information får du på motionsrådgiv-
ningen vardagar kl. 12–13, tfn 09 8166 0800. Motionsrådgiv-
ningen är stängd 23.6.–31.7. www.esbo.fi/idrott > Ledd motion 
> Seniorer.

Kom ihåg Sportkortet 68+! Med kortet kan du gratis 
besöka simhallar och gym eller åka på båtutfärd.

Sadan vuoden salaisuus

Syö monipuolisesti! 
Muista syödä monipuolisesti ja juoda riittävästi vettä kesäl-
läkin. Tapiolan, Soukan, Kauklahden ja Leppävaaran palve-
lukeskukset ovat auki ja tarjoavat lounasta koko kesän. Es-
poon keskuksen palvelukeskus on suljettu 26.6.–6.8., Hau-
kilahden palvelukeskus on suljettu 26.6.–30.7. ja Kalajärven 
palvelukeskus on suljettu 3.7.–30.7.

Espoo-päivä
Espoo-päivänä 25.–27.8. on tarjolla monipuolista ohjelmaa 
eri puolilla Espoota. Viikonlopun ohjelma julkaistaan Espoo-
lehdessä elokuun puolivälissä.

Kiinnostaako  
vapaaehtoistyö?
Espoon ensimmäiset vapaaehtoistoiminnan messut Kauppa-
keskus Iso Omenan palvelutorilla lauantaina 2.9. klo 12–16.

Syyskauden Startti-vapaaehtoistoimintaan -infotilaisuudet 
Unelma Tapiolassa, Kauppamiehentie 6, 12.9. klo 16.30–
19.30 ja 21.11. klo 13–16.

Kulttuurikävely
Kulttuurikävely senioreille WeeGeen näyttelykeskuksessa 
ti 30.5. klo 11.30–12.30. Maksuton yhteiskävely sisältää jump-
paa, tasapainoharjoittelua, venyttelyä ja tutustumista Wee-
Geen tarjontaan. Kokoontuminen aulassa. Soveltuu kaikille. 
Ei ilmoittautumista!

Ritva Heinonen käy kaksi 
kertaa viikossa tuolijum-
passa. Jenna Martikainen 
ohjaa.

Aino Keisalan, 101, pitkään elämään mahtuu muun muassa intohimo posliinimaalauk-
seen ja kuorolauluun. 

Sairaalan pihan bussipysäkiltä katsottuna vasemmalla 
Espoon sairaala ja taustalla Jorvin sairaala.

Tapiolan palvelukeskuksessa on tupa täynnä.

Eila Satomaan puikot viuhuvat vinhaan. Hänellä on 57 
lastenlasta joille neuloa.

Näin kuljet sairaala-alueella
PETRI NISKANEN

n Ikääntyneitä es-
poolaisia,
kauniaislaisia ja 
kirkkonummelaisia
palveleva Espoon
sairaala avattiin 
maaliskuussa
Jorvin sairaalan 
viereen.

ELSE KYHÄLÄ

ELSE KYHÄLÄ



Espoon ihania rantoja 
kiertää neljänkymme-
nen  kilometrin kävely- 

ja pyörätieverkko Rantaraitti. 
Merimaisemasta voi naut-
tia nyt myös pyörän selästä, 
vaikka omaa kulkupeliä ei 
olisikaan. Espoo liittyi tänä 
kesänä fillarimetropolien 
joukkoon.

Matinkylän–Olarin alueella 
on kymmenen kaupunkipyö-
räasemaa ja sata pyörää.

Ikäihmisten ulkoilureit-
ti sopii rauhallisella tahdilla 
liikkuville. 

– Reitit kulkevat Merikar-
tanon palvelutalon ja Viher-
laakson muistipalvelukes-
kuksen maastossa, ympäris-
tömuotoilija Niko Riepponen 
kertoo.  Satavuotiaan Suomen 
kunniaksi kaupunkiin on tul-
lut myös sata uutta penk-

kiä. Niistä 18 on Rantaraitin 
varrella. Sijainnissa kuultiin 
kaupunkilaisia ja paikkojen 
valinnassa painoi ikäihmis-
ten liikkumisen tukeminen.

Uudet penkit kertovat sa-
malla Suomen ja Espoon ta-
rinaa. Penkkeihin on asen-
nettu digitaalinen viestisei-
nä, johon voi jättää oman 

tarinansa. 
– Espoon kaupunginmuse-

on toivomuksesta tarinat tal-
lennetaan museon kokoel-
miin, Riepponen sanoo.

Liikuntaneuvonnasta saat 
henkilökohtaista opastusta 
kesätoimintaan ja liikuntaan 
liittyvissä asioissa. Liikunta-
neuvontanumero p. 09 8166 
0800 palvelee ma–pe klo 
12–13. Suljettu 23.6.–31.7. 
Liikuntakurssi-ilmoittautu-
miset 8.–11.8. klo 9–11 ja 
12–13. 

SENIORIT 
LIIKKEELLE
Vesiliikuntapäivä senioreil-
le ma 3.7. klo 10.15–12 Es-
poonlahden uimahallissa. Klo 
10.15–10.45 vesijuoksu- ja 
vesikävelyopastusta, 10.50–
11.20 vesijumppa ja 11.25–12 
uintitekniikkavinkkejä. Osallis-
tuminen uimahallimaksulla tai 
68+ rannekkeella maksuton.

Rantaviikon tapahtuma 
senioreille ke 2.8. klo 10–12 
Matinkylän uimarannalla, Ma-
tinlahdenranta 1. Ohjelmassa 
jumppaa, tasapainoharjoitte-
lua, sauvakävelyä ja kesäisiä 
pelejä. Tarjolla on monipuolista 
ohjelmaa myös lapsille ja nuo-
rille klo 15 asti. Maksuton.
 
MENNÄÄN 
METSÄÄN!
Tule tutustumaan luontopol-
kuun yhdessä kaupungin liikun-
nanohjaajien ja luonto-oppaan 
kanssa. Maksuton, ei ilmoittau-
tumista.

Ma 19.6. Keskuspuiston Ti-
kankierros. Yhteislähtö klo 10 
Alamäentien parkkipaikalta, 
Alamäentie 2. Reitin pituus n. 
5 km. 

Ti 20.6. Haastava Nuuksion 
Sorlammen luontopolku. Lähtö 
klo 10 Nuuksion ulkoilumajan 
parkkipaikalta, Nuuksionkuja 
2. Reitti on haastava ja mäki-
nen. Hienot maisemat, luola, 
keittokatos. 

Ti 20.6. Esteetön Nuuksion 
Maahisen kierros (n. 2 km). 
Lähtö klo 10 Solvalla Arenan 
parkkipaikalta ylätasanteelta, 
Nuuksiontie 82. Reitin pystyy 
kiertämään esim. pyörätuolil-
la tai rollaattorilla. Maasto on 
tasaista hiekkatietä, ei jyrkkiä 
mäkiä. 

Ke 21.6. Finnoon luontopol-
ku. Yhteislähtö klo 10 Finnoon 

altaan pohjoispuolen parkkipai-
kalta, Hyljeluodontie. Soveltuu 
hyvin myös liikuntarajoitteisil-
le. Reitin pystyy kiertämään 
lastenvaunuilla, pyörätuolilla, 
rollaattorilla, yms. Maasto on 
tasaista, ei jyrkkiä mäkiä. 

SUVILIIKUNTAA 
SENIOREILLE 
PALVELUTALOILLA
Palvelutalojen pihapiirissä 
jumppaa, kesäisiä pihapelejä, 
kisailuja, venyttelyä ja liikunta-
vinkkejä kesän viettoon kaikille 
halukkaille. Maksuton, ei ilmoit-
tautumista.

Ti 30.5. klo 10–11.30 Es-
poon keskuksen palvelutalo, 
Espoonkatu 8. 

Ti 30.5. klo 10–12 Tapiolan 
palvelukeskus, Länsituulen-
tie 1 (uusi osoite!). Tapahtuma 
on suunnattu senioreille ja eri-
tyisryhmille.

Ke 31.5. klo 10–12 Soukan 
palvelutalo, Soukankaari 7. 

Ma 5.6. klo 10–12 Palvelu-
talo Mereo, Piispansilta 16 A, 
Matinkylä. 

To 8.6. klo 13–15 Viherlaak-
son muistipalvelukeskus, Kuu-
siniemi 13–15.

Pe 9.6. klo 13–15 Palveluta-
lo Hopeakotka, Kotkapolku 2, 
Karakallio.

Ti 13.6. klo 13–15 Folkhäl-
santalo, Tuulikuja 6, Tapiola. 
Tapahtuma on suunnattu seni-
oreille ja erityisryhmille.

Ke 14.6. klo 13.30–15.30 Ki-

venlahti palvelutalo Merikarta-
no, Tyrskyvuori 6. 

To 15.6 klo 13.30–15.30 Es-
poonlahti palvelutalo Puistokar-
tano, Merikansantie 2 C. 

Pe 16.6. klo 13–15 Hoitoko-
ti Iltala, Viherlaaksonranta 19, 
Viherlaakso.

Ma 19.6. klo 13–14.30 Taavin 
muistipalvelukeskus, Nauhaku-
ja 2, Mankkaa. Tapahtuma on 
suunnattu senioreille ja erityis-
ryhmille.

Ke 21.6. klo 13–15 Leppä-
vaaran elä ja asu -seniorikes-
kus, Säterinkatu 3.

LIIKUNTA-AAMUT 
SENIOREILLE 
(ULKOLIIKUNTAA)
Monipuolista ja hauskaa ohjat-
tua liikuntaa ulkona raittiissa 
ilmassa. Maksuton, ei ilmoit-
tautumista.

Espoonlahden uimahalli, 
Espoonlahdenkuja 4, kokoon-
tuminen uimahallin pääoven 
edustalla. Ti klo 10.30–12: 
30.5. sauvakävely ja keppi-
jumppa, 13.6. pelit ja 20.6. 
kauden päätös, kävely ja kah-
vit (omakustanteinen). 

Kalajärven kuntosali, Rus-
kaniitty 1. Kokoontuminen 
kuntosalin pääoven edustalla. 
Ti 30.5. klo 9.30–11: kävely + 
kahvit (omakustanteinen). 

Jäähalli Warrior Areena, 
Maantiepelto 1. Kokoontumi-
nen jäähallin pääoven edus-
talla. To klo 9–10.30: 1.6. sau-
vakävely, 8.6. pelit, 15.6., kun-
topiiri, 22.6. kauden päätös, 
kävely ja kahvit (omakustan-

teinen). 
Matin-

kylän 
monitoi-
mitalo, 

Matinraitti 
17. Kokoon-

tuminen monitoimitalon 
pääoven edustalla. Ma klo 
9–10.30: 29.5. kävely ja tasa-
paino, 5.6. kuntopiiri, 12.6. pe-
lit, 19.6. kauden päätös kävely 
ja kahvit (omakustanteinen). 

Olarin liikuntakeskus, Ylä-
portti 4 A-B. Kokoontuminen 
liikuntakeskuksen pääovella. 
Ti 30.5. klo 9–10.30 kävely ja 
kahvit (omakustanteinen).

Tuulimäen väestönsuojan 

ylätasanne, Itätuulenkuja 9. 
Kokoontuminen Tuulimäen 
väestönsuojan ylätasanteella 
Satakielitaloa vastapäätä. Ke 
31.5. klo 9.30–11 yhteiskävely 
ja kahvit (omakustanteinen).

Esport Arenan edustal-
la, Koivu-Mankkaantie 5. Ko-
koontuminen Esport Arenan 
pääoven edessä. Pe 9.6. klo 
9.30-11 pelit, 16.6. yhteiskäve-
ly ja kahvit (omakustanteinen). 
Tapahtuma on suunnattu seni-
oreille ja erityisryhmille.

PUISTOJUMPPAA 
SENIOREILLE
Hauskaa perusjumppaa seis-
ten. Tunti sisältää lämmittelyn, 
lihaskuntoliikkeitä ja venyttelyä. 
Maksuton, ei ilmoittautumista. 
Perutaan sateen sattuessa.

Espoonlahti, Espoonlah-
denkuja 4, Espoonlahden ui-
mahallin takapihan nurmikolla. 
Ma 29.5.–20.6., (ei 12.6.) klo 
12–12.45. 

Olarin asukaspuisto, Me-
teorinkatu 7. To 1.–22.6. klo 
13.00–13.45 (kaikenikäisille). 

Tapiolan asukaspuisto, 
Louhenkatu 4. Ma 19.5.–19.6. 
ja 7.–14.8. klo 9.30–10.15 (kai-
kenikäisille).

ILMOITTAUTUMI-
NEN SYKSYN 
LIIKUNTARYHMIIN
Liikuntakurssineuvontaa puhe-
limitse Ma 7.8. klo 12–13, p. 09 
8166 0800. Huom! Ei ilmoittau-
tumisia edes poikkeustapauk-
sissa. 

Ilmoittautumiset alkavat alu-
eittain puhelimitse 09 8166 
0800. Ti 8.8. klo 9–11 Espoon-
lahti ja klo 12–13 Kalajärvi, ke 
9.8. klo 9–11 Leppävaara ja klo 
12–13 Karakallio, Viherlaakso 
ja Järvenperä, to 10.8. klo 9–11 
Keski-Espoo klo 12–13 Matin-
kylä-Olari, pe 11.8. klo 9–11 Ta-
piola ja klo 12–13 kaikki alueet 
tai netissä sähköisesti www.
espoo.fi/ohjattuliikunta.

Ilmoittautua voi niin kauan 
kuin liikuntakurssilla on tilaa. 
Syyskauden ohjattu liikuntatar-
jonta on nähtävissä juhannus-
viikosta alkaen www.espoo.
fi/liikunta, syyskausi 21.8.–
8.12.2017.

ILMOITUS

Liikuntaa ja virkistystä

TANSSIMAAN
Iltapäivätanssit Espoon kulttuurikeskuksen pää-
lämpiössä to 1.6 klo 14. Kulttuuriaukio 2, Tapiola. Vapaa 
pääsy.

Lavatanssit Ison Omenan palvelutorilla pe 11.8. klo 
13–15. Palvelutori täyttää 1 vuotta. Vapaa pääsy. 

Lavatanssit ja kesäpelejä Hanikassa ti 15.8. klo 18–
22 Kuutamotanssit, klo 18–20 orkesterin tahdissa, klo 20–22 
levyjen tahdissa. Eläkeläisten virkistyskeskus, Matasaarentie 
(VPK talon vieressä, bussilinja 145). 

Tarjolla myös hauskoja kesäpelejä, kahvia ja makkaraa. 
Vapaa pääsy.

Kaupunkitanssit – maksutonta paritanssiopetusta 
Tapiolassa Espoon kulttuurikeskuksen Amfilla keskusaltaan 
äärellä, Kulttuuriaukio 2. Ti 30.5. klo 19–19.45 tango, 6.6. 
valssi, 13.6. fusku, 20.6. samba, 8.8. humppa, 15.8. jenk-
ka, 22.8. foksi, ti 29.8. cha-cha. Ei ennakkoilmoittautumista, 
omaa paria ei tarvita. Kaatosateen sattuessa opetustuokio 
perutaan, pikkusateessa tanssitaan. 

Espoo-päivän tanssit Sellosalin lämpiössä la 26.8., 
kellonaika tarkentuu myöhemmin. Soittoniekanaukio 1 A. Va-
paa pääsy.

MUSIIKKIA JA MUUTA 
VIRKISTYSTÄ
Urkuyö ja aarian ohjelmassa Juhannusiltamat to 
22.6. klo 21 Espoon tuomiokirkossa. Tervetuloa nautti-
maan suvisista sävelistä ja laulamaan yhdessä rakaste-
tuimpia laulujamme ja suvivirttä keskikesän iltayön valossa! 
Vapaa pääsy. Lisäksi maksullisia tapahtumia Urkuyö ja aaria 
-yökonserttisarjassa tuomiokirkossa torstai-iltaisin klo 21 ke-
säkuun alusta elokuun loppuun.  

Yleisöseminaari – Muisti ja muistaminen Ke 23.8. 
klo 18. Sellosali, Soittoniekanaukio 1 A. Muistin neurologia ja 
musiikin merkitys muistille, psykologian dosentti Teppo Sär-
kämö. Paneelikeskustelu: psykologi Pirkko Lahti ja pianisti 
Seppo Hovi, isäntänä Erkki Korhonen. Vapaa pääsy.

Talomuseo Glims  Kesällä auki ti–pe 10–17, la–su 
11–17, ma suljettu. Luvassa työnäytöksiä, työpajoja, opas-
tuksia ja tapahtumia. Glimsin uusi erikoisnäyttely Eläimet 
Espoossa, 28.2.2018 asti. Glimsin kotieläinpihan laitumella 
pääsee vierailemaan 7.6.–31.8. keskiviikkoisin ja torstaisin 
klo 15.30–16.30. Laidunvierailulle pääsee ohjatusti pienissä 
ryhmissä. Laidunvierailuaikoina myös Talomuseo Glimsiin 
on vapaa sisäänpääsy.

Huvilamuseo Villa Rulludd Huvilamuseo on avoinna 
joka kuukauden ensimmäisenä sunnuntaina klo 11–15. Va-
paa sisäänpääsy.

Kauklahti-kävelyt Kävelyllä tutustutaan lasitehtaan ai-
kaiseen Kauklahteen ja tutkitaan lasitehtaasta jääneitä jäl-
kiä maastossa. Sopii koko perheelle, kesto n. 60 min. Lähtö 
Kauklahden kappelin edestä. To 18.5. klo 15, to 15.6. klo 15, 
to 6.7. klo 15, to 13.7. klo 15, la 26.8. klo 15, su 27.8. klo 15. 

Tiedustelut KAMU puh. 09 816 57052, ti–su 11–17. Vapaa 
pääsy.

ELÄKELÄISTEN 
VENERETKET
Ilmoittautumiset veneretkille p. 09 8166 0800 ma–pe klo 11–
13 (1.–2.6. klo 12–13) tai netissä www.espoo.fi/ohjattuliikun-
ta. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Iso Vasikkasaari Ti 6.6. klo 9–16. Ohjelmassa on liikun-
taa, kulttuuria ja yhdessäoloa merellisessä Espoossa. Vene-
kuljetus 1. ryhmä: meno 9.00 – paluu 14.30. 2. ryhmä: 
meno 9.30 – paluu 15.00. 3. ryhmä: meno 10.00 – paluu 
15.30. Lähtö Nokkalan venesatamasta, Nokkalanniemi 2. 
Ilmoittautuminen 2.6. mennessä. Mahdollisuus makkaran 
paistoon (omat eväät). Maasto sopii myös liikuntaesteisille. 
Maksuton.

Stora Herrö Ke 16.8. klo 9–16. Lähtö Otaniemen saa-
ristovenelaiturista klo 9 sekä Svinöstä Hanikasta n. 
klo 10. Mahdollisuus saunomiseen ja makkaran 
paistoon (omat eväät). Maasto on osin vai-
keakulkuista, joten emme suosittele retkeä 
liikuntarajoitteisille. Maksuton.

Raitille myös pyörällä
n Espoon  merimai-
semia voi ihailla 
vaikka vuokrapyö-
rän selästä.

Terttu Huosionmaalla on oma pyörä, mutta voisi hän kaupunkipyörääkin kokeilla. Huo-
sionmaa osallistui Rantaraitin senioritapahtumaan pari viikkoa sitten.

ELSE KYHÄLÄ
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