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ILM.* = Ilmoittautuminen

Pankkitili: OP FI33 5780 4120 0504 78

MAKSU˚ = Maksu, määräpäivä ja viite

SUUNNITELTU OHJELMA — KEVÄT 2022 (muutokset mahdollisia)
Kaikki tilaisuudet ovat jäsentapahtumia ellei toisin kerrota.
AIKA

KLO

ma 3.1.

ma 17.1.

PAIKKA

TILAISUUS

ILM. *

MAKSU˚ KUVAUS

18.00 Teams

Johanna
Gummerus,
Tutkimussikermä —
terveisiä
yliopistomaailmasta

netissä

0€

Kauppatieteiden tohtori Johanna Gummerus kertoo
ajankohtaisia kuulumisia yliopistomaailmasta – mitä
tutkitaan, kenelle, ja miksi. Lisäksi hän jakaa
ajankohtaista tietoa tutkimusprojektista ”Mainonnan
kasvot: Miten kehopositiivisuus vaikuttaa kuluttajiin”.

18.00 Palvelukeskus

Tutkimusjohtaja Hanna
Smith,
Hybridiosaamiskeskus

netissä

2€
kahvimaksu

Hybridiuhkien osaamiskeskus lisää hybridiuhkien
ymmärtämystä, valmiutta niiden torjumiseen sekä
parantaa yhteiskuntien sietokykyä. Keinoihin
kuuluvat strategisen tason vuoropuhelu, tutkimus,
koulutus ja käytännön harjoitukset. Hybridiuhkia ovat
mm. kyberhyökkäykset, voimakas
informaatiovaikuttaminen ja kaikenlainen
epävarmuuden levittäminen.
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Kaikki tilaisuudet ovat jäsentapahtumia ellei toisin kerrota.
AIKA

KLO

PAIKKA

TILAISUUS

ILM. *

MAKSU˚ KUVAUS

ti 18.1.

Didrichsenin
taidemuseo

Björn
Weckström –
Ihminen, kone
ja koru
-näyttely

netissä oma
viim. pe museo14.1.
lippu

UTM maksaa esittelyn, mutta jokainen hoitaa oman
pääsylippunsa. Tarkempaa tietoa myöhemmin
”…esittelee eri taiteenlajit ja materiaalit suvereenisti
hallitsevan taiteilijan vastakohtaiset maailmat;
klassisesta mytologiasta ammentavia veistoksia sekä
Lapponia Jewelrylle vuosien varrella suunniteltuja
hopea- ja kultakoruja. Kokonaisuuteen sisältyvä
korunäyttely toteutetaan Kalevala Korun kanssa.”
https://www.didrichsenmuseum.fi/bjornweckstrom

su 30.1.

Tapiolan kirkko

Juhlamessu

netissä

0€

Alustavaa tietoa: Kirkon käyttöönottoa juhlistavan
messun toimittaa Espoon piispa Kaisamari Hintikka
ja siihen odotetaan 500 ihmistä. Vapaaehtoisia (mm.
partiolaisia) siis tarvitaan paljon. Vähintään 20
marttaa toivotaan kahvitarjoiluun - useisiin paikoihin
ja eri tehtäviin. (Kakut tilataan muualta.) Ilmoittaudu
avustajaksi, niin saat lisätietoa
https://www.kirkkojakaupunki.fi/-/tapiolan-kirkonperuskorjauksen-valmistuminen-viivastyy-hieman-

ma 7.2.

18.00 Palvelukeskus

Liisa
KeltikangasJärvinen,
temperamenteista

netissä

2€
kahvimaksu

Psykologian professori Liisa Keltikangas-Järvinen on
suomalaisen temperamenttitutkimuksen uranuurtaja.
Tietokirjailijana hänen aiheisiinsa kuuluvat itsetunto,
ujous/introvertit ja temperamentin vaikutukset mm.
ihmisen yksilöllisyyteen, koulumenestykseen ja
elämänhallintaan.
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Kaikki tilaisuudet ovat jäsentapahtumia ellei toisin kerrota.
AIKA

KLO

ma 21.2.

ma 7.3.
to 17.3.

PAIKKA

TILAISUUS

ILM. *

MAKSU˚ KUVAUS

18.00 Palvelukeskus

Taina-Kaisa
Kurki-Suonio,
Ilmastoahdistuksesta…

netissä

2€
kahvimaksu

Dosentti Taina-Kaisa Kurki-Suonio kertoo aiheesta
Ilmastoahdistuksesta ilmastokriittisyyteen —
perusasioita energiasta. Esityksen jälkeen
mahdollisuus esittää kysymyksiä ja keskustella.

18.00 Palvelukeskus

Vuosikokous

netissä

0€

Uuden Tuulen Martat ry:n sääntömääräinen
vuosikokous.

”20-vuotiaiden ?
nuorten juhlat”

0€

Alustavaa tietoa: Tapiolan seurakunta järjestänee
juhlat 20 vuotta täyttäneille nuorille aikuisille.
Tilaisuuksia olisi kaksim klo 10-14 ja 16-20. Martoilta
toivottaisiin apua, johon kuuluisi 8 kakun leipominen.
Tilaisuus vasta suunnitelma eli ei varma vielä.

Otaniemen
kappeli

ma 21.3.

18.00 Palvelukeskus

Mari Koistinen, netissä
Väärennetty
ruoka

2€
kahvimaksu

Tietokirjailija, maatalous-metsätieteiden maisteri Mari
Koistinen kertoo, miten ruoalla huijataan. Yleisiä
väärennösten kohteita ovat oliiviöljy, viinit, kala,
luomutuotteet ja mausteet, mutta niitä voi olla missä
tahansa elintarvikkeissa. Onneksi suomalaisten ei
valvonnan ja säädösten vuoksi tarvitse pelätä
suuremmin.

ma 4.4.

18.00 Palvelukeskus

Ama Essel,
ryijyt

netissä

2€
kahvimaksu

Käsityötieteilijä ja -opettaja Ama Essel on
erikoistunut ryijytekniikkaan. Hän on tutkinut värejä
ja niiden semioottisia merkityksiä suomalaisissa
ryijyissä sekä ryijytekniikan ilmenemistä vaatteissa.

ma 25.4.

18.00 Palvelukeskus

Pääsiäisteema netissä

2€
kahvimaksu

Tarkentuu
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Kaikki tilaisuudet ovat jäsentapahtumia ellei toisin kerrota.
AIKA

KLO

PAIKKA

su 1.5.

ma 2.5.

18.00 Palvelukeskus

to 12.5.

18.00 Tapiolan
ortodoksinen
kirkko

ma 16.5.

18.00 Palvelukeskus

la 21.5.

TILAISUUS

ILM. *

MAKSU˚ KUVAUS

Kävelykilometrikisa

?

0€

netissä

2€
kahvimaksu

netissä

0€

netissä

2€
kahvimaksu

netissä

?

Vierailu

Kevätretki

Tapiolan palvelukeskus: Länsituulentie 1, 3. krs

Ennakkotietoa: Kävelykilometrikisa järjetettänee
myös vuonna 2022 ja silloin UTM on mukana.
Aloituspäivä lienee toukokuun alun tienoilla.
Kävelijä kerää kilometrejä itselleen, joukkueelleen ja
kunnalleen. Kukin kävelee omaan tahtiinsa
itsekseen tai kaverien kera. Niin arjen kävely kuin
kuntoilu (sauvoin tai ilman) kirjataan sivustolle.
https://kavelykilometrikisa.fi

Pyhittäjä Herman Alaskalaisen kirkko sijaitsee
Espoon Tapiolassa mäntymaisemassa. 1998
valmistuneen kirkon suunnitellut arkkitehti Paul
Hesse. Kirkko palvelee erityisesti Espoon ja
Kauniaisten alueen monikulttuurista
ortodoksiyhteisöä. https://www.hos.fi/kirkot/tapiolapyhan-herman-alaskalaisen-kirkko/

Kevätretken kohteena Kotkaniemi. Tarkentuu.
https://www.kotkaniemi.fi

EJY:n kansalaistoiminnankeskus: Kauppamiehentie 6, Tapiola
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