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n espoo – KauNiaiNeN reserviupseerit
esBo – GraNKulla reservofficerare
esitelmäilta 9.4. klo 19 Kauniaisten kaupungintalolla. Eversti Pertti Suominen kertoo  
kirjastaan Armeijan silmänä ja korvana, Tiedustelupäällikkö Raimo Heiskanen. Kenraali  
Heiskanen piti ensimmäisen esitelmän sarjassamme 1990, jolloin esitelmäsarjamme käynnistyi. 
Tilaisuus on Kaunaisten kaupungintalolla kello 19. Tilaisuus on avoin ulkopuolisille. Tervetuloa!

n föreNiNGeN folKhälsaN i GraNKulla
vårmöte 9.4 kl. 18.30 i barnträdgården, Södra Heikelv. 5.  
Stadgeenliga ärenden. Alla medlemmar välkomna! Styrelsen.

n GraNi latu
to 18.4. klo 18. Grani Ladun sääntömääräinen kevätkokous Kasavuoren koulukeskuksessa. 
Kevään koko ohjelma on kotisivullamme:www.suomenlatu.org/grani latu/

n GrifK fotBoll
Sääntömääräinen kevätkokous ma 22.4. klo 18.30 keskuskentän kokoustilassa.  
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset kevätkokousasiat. Tervetuloa.   

Det ordinarie vårmötet må 22.4 kl. 18.30 i centralplanens mötesutrymme.  
På mötet behandlas stadgeenliga vårmötesärenden. Välkomna. 

n GraNKulla marthaföreNiNG
månadsmöte 11.4 kl 18.30 i Grankulla kyrka. Gita Klingenberg-Perälä från  
Aktia talar under rubriken "Trygga din ekonomi". Välkomna!

n GraNKulla sveNsKa peNsioNärer
Programmet våren 2013, April och 1 maj
ti 2.4  Maj-Britt Paro: Fabergékonstnären Alma Pihl.
fre 5.4  Jazzkonsert i Lahtis kl. 19. Konferencier claes Andersson. Pris 40 €. Buss kl. 16.30
ti 16.4  Margareta Holmberg: ”På spaning efter det goda minnet”
ti 23.4  Svenska Teatern ”Familjen” kl. 19. Pris 35 €. Betalning senast 19.3. Buss kl. 18.
ons 1.5  Traditionell första maj –lunch på Villa Junghans kl. 13. Pris 30 €.  
 Anmälan och betalning senast 14.4.

Tisdagsträffarna i Villa Junghans kl. 13 (om ej annat anges). Anm. till utfärder  
och teaterbesök tas emot vid tisdagsträffarna eller av Margareta Sirviö  
tfn 09 505 0390 eller e-post me.sirvio@fonet.fi. Du kan också anmäla dig  
via vår webbsida www.grankulla.spfpension.fi

n KauNiaisteN martat
Seuraava kokous 16.4. klo 18 Villa Junghanssissa.  
Aiheina ovat Kauniaisten Villat sekä vanhat lehdet. Tervetuloa!

n KauNiaisteN musiiKKiopistoN KaNNatusYhdistYs
uNderstödsföreNiNGeN för GraNKulla musiKiNstitut
Sääntömääräinen kevätkokous pidetään ke 10.4. klo 18 Vallmogårdin kabinetissa,  
Valmukuja 3. Kokouksessa käsitellään sääntöjen 13 § mukaiset asiat. Tervetuloa! Hallitus.

Det stadgeenliga vårmötet hålls ons 10.4 kl. 18 i Vallmogårds kabinett, Vallmogränden 3.  
Mötet behandlar ärendet enligt 13 § i föreningens stadgar. Välkommen! Styrelsen. 

n KauNiaisteN suomalaiset seNiorit
26.3. Matti Kivinen: Sosiaalinen media
9.4. Emeritusprofessori Antti Saarialho: Petsamon nikkeli – jatkosodan asetoimitusten ”vaihtoraha”
23.4. Geriatri Heljä Lotvonen: Vanhusten hyvinvointi Kauniaisissa

Tiistaitilaisuuksiin kokoonnumme Villa Junghansissa klo 12.30 kahville. Esitelmät alkavat klo 13  
ellei toisin ilmoiteta. Teatteri- ja konserttikäynneistä sekä yhteisistä retkistä ja matkoista kerromme 
jäsenkirjeissämme ja kotisivuillamme. Eläkeläisenä olet tervetullut jäseneksemme ja osallistumaan 
toimintaamme. Yhdistyksen kotisivut löydät osoitteesta: www.kssry.fi

n KauNiaisteN taideKäsitYöläiset
GraNKulla KoNsthaNtverKare
Kevät = babyboom! Keltaisen Talon Vintiltä löydät mukavia lahjaideoita vastasyntyneille  
ja vähän vanhemmille syntymäpäiväsankareille, unohtamatta kaiken ikäisiä "tyttöjä"!

våren = babyboom! På Gula Husets Vind finns stickat åt den nyfödda och olika trevliga  
gåvoförslag till litet äldre födelsedagsbarn, riktigt stora "flickor" inte att förglömma!

n lc GraNKulla – KauNiaiNeN 
huhtikuun kuukausikokous to 11.4. klo 18  
Kaunialassa. Pääaiheita ovat klubin perinteisen kirpputorin (21.4. klo 12–14 Kasavuoren  
koulukeskuksessa) tilannearvio, vastuu Mika Sinkkonen Vintagealustus. Seuraavan toimintakauden  
hallitus ja hallinto, vuoden presidentti Peter Forsström. Kevätsiivouksen tuloksena lahjoituksia  
kirpputorille, soita: Kari Virkkula, 050 386 3356.

månadsmöte to 11.4 kl. 18 i klubblokalen på Kauniala. På agendan bl.a. arbetsfördelningen  
på loppmarknaden sö 21 april och värdering av utbudet, ansvarig Mika Sinkkonen.  
Vintageinformation. Styrelsen för nästa verksamhetsår, årets president Peter Forsström.  
Dags för vårstädning och därav donationer till oppmarknaden, ring: clas Bergring 0500 461 438.

n puNaiseN ristiN KauNiaisteN osasto
röda Korsets GraNKulla-avdelNiNG
Perinteiset pääsiäismarkkinat ke 27.3. klo 10–12  
Kauniaisten keskustassa. Ruokatavaraa, arpajaiset, kahvitarjoilu.

Vår traditionella påskmarknad ons 27.3 kl. 10–12 i Grankulla centrum.  
Matvaror, lotteri, kaffeservering.

K IRJELA ATIKKO  BREVLÅDAN

 • Myydään •
käyttämätön, pitkä, mustanruskea,  

täysnahkainen minkkiturkki. 
 Koko n. 38–40. hinta 700 €.

Minkkiturkin näyttö Hopeatie 1, Tuomarila.
Sovi näytöstä puh. 040 770 4768 (Kirsi Haglund)

Luomu ja Lankakauppa Inari Shop
Kirkkotie 15, Kauniainen, 040 585 6167 

www.inarishop.fi

 Kaikki talvilangat  
ja sukkapuikot –20 %  

&
 Kaikki luomujauhot –20 %

Liity Luomupiiriin ja saat  
Clipper-teepaketin! 
(tarjoukset voimassa  

koko huhtikuun)

LANKOJA

LUOMUJA 

Tule  
pistäytymään  
oman kylän 
 kauppaan!

Asun Espoon Seilimäessä ja 
saan KaunisGrani-lehden 
ilmaisjakeluna. Lehtenne 
sisältää paljon hyödyllistä 
tietoa sekä kiinnostavia 
historiallisia kirjoituksia. 
Esitän kiitokseni.

YSTäVäLLISIN TERVEISIN
Wolf voN harpe

paljon hyödyllistä 
tietoa!

Tähän aikaan vuodesta 
taas huomaa, miten jot-
kut – eivät onneksi kaikki 
– koiranomistajat vähää 
välittävät lemmikkiensä jä-
töksien poiskorjaamisesta.

Esimerkiksi sen kävely-
reitin varrella, joka kulkee 
Urheilutieltä Kasavuoren-
tielle, ja joka kulkee lasten  

Koiranomistajille solidaarinen 
vastuu koirien jätöksistä?

Kauniaisten 8 800 asuk-
kaasta lähes jokaisella on 
tarve päästä internetiin. 

Useimmille tämä onkin 
mahdollista joko kotona tai 
työpaikalla. Sen sijaan ulko-
na junaa tai bussia odotel-
lessa tai Thurmaninpuiston 
skeittirampin äärellä ei in-
ternetiin pääse. Myöskään 
kaupungin eri toimipistei-
den odotus- ja yleisötiloissa 
ei asiakkaille ole internet-
palvelua juurikaan tarjolla.

Kun älykännykän näpyt-
tely on muodostunut var-
sinkin nuorison jatkuvaksi 
tekemiseksi, ehdotin joka 
kotiin jaetussa vaalimate-
riaalissani (01.10.2012), 
että olisi paikallaan luoda 
vapaa, avoin ja maksuton 
Wi-Fi -verkko Graniin. 

Jos verkko rakennettaisiin 
kattamaan koko kaupunki, 

avoin Wi-Fi Kauniaisiin

olisi sillä suuri julkisuus- ja 
imagoarvo. Granin pinta-ala 
on 6 km2, joten investointi 
koko alueelle lienee liian 
suuri. 

Jos sen sijaan katettai-
siin vain keskusta ja valitut 
kaupungin toimipisteet, 
olisi ratkaisu seuraavan kal-
tainen:

•	 Wi-Fi	(=WLAN)	-verkko
•	 Vapaa,	avoin	ja	 

ilmainen; ei rekisteröintiä, 
ei käyttäjätunnusta eikä 
salasanaa

•	 Kattaa	keskustan,	ase-
manseudun sekä valitut 
kunnan toimipisteet

•	 Katettava	ulkoalue	 
~1 km2

•	 40	ulkotukiasemaa	 
+ 20 sisätukiasemaa

•	 Investointi	86	000	€
•	 Vuosikustannus	17	000	€

leikkipuiston ohitse (!), 
näin muutama päivä sit-
ten päällisin puolin 42 
jätöskasaa, vaikka reitin 
(n. 500 m) varrella onkin 
riittävästi kaupungin tähän 
tarkoitukseen asettamia 
pönttöjä.

Eikö olisi järkevää sää-
tää "solidaarisuuspakko" 

www.kauniainen.fi/kaunisgrani

KaupuNKi vastaa: Kyseessä on valtuusto-aloite, jonka  
valtuutettu Tupamäki jätti valtuuston edellisessä kokouksessa.  
Aloite on lähetetty valmisteluun ja tuodaan valtuuston  
käsiteltäväksi mahdollisimman pian.

Kaupunki otti 2008 yrit-
täjien kanssa käyttöön 
kuntalaisille, asiakkaille 
ja vierailijoille tarkoitetun 
langattoman WLAN-verkon. 
Tähän SparkNet:iin kirjau-
tuminen tapahtui Helmet-
kirjastojärjestelmän kort-
tinumerolla ja aktivoidulla 
kirjastotunnuksella. Nykyi-
sellään rakennetuista 25 
tukiasemasta vain kuusi on 
toiminnassa, ja yhteysnope-
udet ovat tosi huonot.

Kaupunki onkin juuri alka-
nut rakentaa uutta palvelua 
Graniopen, joka on lähes 
avoin	(salasana	=	graniopen)	

ja yhteysnopeudet hyvät. Tu-
kiasemat tulevat kuitenkin 
vain kaupungin valittuihin 
toimipisteisiin sisätiloissa; 
tätä kirjoittaessani niitä on 
yhdeksässä pisteessä. 

Asemalla, bussipysäkeillä 
ja muualla ulkona ei kuulu 
mitään.

5.3.2013 tein asiasta val-
tuustoaloitteen, joka koko-
naisuudessaan, mukaan lu-
kien kaupungin molempien 
verkkojen testitulokset (kuu-
luvuus, nopeudet), löytyy 
osoitteesta www.prograni.fi.

olavi tupamäKi

korien omistajille jätöksien 
poiskorjaamisesta?

Muuallakin yhteiskun-
nassa (esim. golfkentillä) 
on tapana korjata toisten 
mokia jotta yhteinen viih-
tyvyys säilyisi

hasse  
voN hertzeN
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