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Ikäihmisille
palveluja

LEPUSKILEPUSKI

Lähderannantie 22, Espoo
Avoinna: ma-to 9-17, pe 9-16
Päivystys: puh. 010 235 2210

laaksolahti@kiinteistomaailma.fi

tutustu välittäjiimme osoitteessa:
www.kiinteistomaailma.fi/espoo-laaksolahti

Marko Suutarinen
Yrittäjä, KTM, LKV

www.apteekkielixir.fi
puh. 010 322 8980

Avoinna
joka päivä

MA–PE 8.30–21.00
LA 10–18, SU 12–18

LEPPÄVAARAN
ASEMALLA,
KATUTASOLLA

PANORAMA
TOWER

*Tarjous voimassa rajoitetun ajan, valituista varastotiloista, koskee ainoastaan uusia asiakkaita,
ei sisällä aloitusmaksua. Edellyttää vähintään 2 kuukauden vuokrasopimusta.

PYYDÄ TARJOUS!

SÄILYTYSTILA

1KK AJAN*
ILMAISEKSI

Säily
tys-

tilaa

kaik
elle.

..

Ainutkertainen
Armi Ratia

Täydennyskaavoitus
kovassa vauhdissa

Albergan
Vappulounas 30 euroa
klo. 13–18.

www.ravintolaalberga.fi

Vappuaatto Albergassa
Punkkuelämää
(Show & Dinner 55 euroa)

30.4.

1.5.

www.kiinteistomaailma.fi/espoo-laaksolahti
www.apteekkielixir.fi
www.tilaakaikelle.fi
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MUISTA TILATA KEVÄÄN JUHLIEN TARJOILUT
AJOISSA! www.milisfood.fi

LEPPÄVAARAN URHEILUPUISTOON
REEBOK ARENAN JÄÄHALLIN VIEREEN AVAUTUU PINGVIINI
JÄÄTELÖKIOSKI 10.4.2015 KLO 12:00

HUHTI- TOKOKUUSSA OLEMME AVOINNA VIIKONLOPPUISIN
KELLO 10–18
ITSE PINGVIINI ON KIOSKILLA 9.-10.5, 16.–17.5 JA 13.6

Seuraa jäätelökioskin tapahtumia täältä
Mili´s Food & Café

info@milisfood.fi

Kohta kolmekymppisellä, vireällä Lep-
pävaara-seuralla on melkoinen toi-

mintasarka kynnettävänään. Seuran perus-
ajatuksena on toimia pitkäjänteisesti
asukkaiden etujen puolesta ja tehdä työtä
asukkaiden viihtyvyyden, kotipaikkatun-
teen ja identiteetin vahvistamiseksi.

Miten tuhannet ja taas tuhannet uudet
asukkaat saadaan juurtumaan Leppävaa-
raan ja tuntemaan sen rakkaaksi kotipai-
kakseen? Lepuskihan on viimeiset vuosi-
kymmenet ollut jatkuvan muutoksen
pyörteissä. Miten asukkaat näissä oloisssa
saadaan mukaan toimintaan? Tätä ovat nyt
monet kysymässä Leppävaara-seuralta,
kun ensi kesänä täällä vietetään valtakun-
nallisia kotiseutupäiviä teemalla ”Rakkau-
desta kotiseutuun”.

Vastaus on periaatteessa yksinkertai-
nen. Kaupunginosayhdistyksellä pitää olla
yhtä aikaa sondit ulkona kohti parempaan
tulevaisuutta ja samalla pitää tuntea alueen
historian pitkät juuret ja paikan henki. Pitää
myös pysyä mukana ajan hengessä ja osata
omaksua toimintatapoja uusilta kaupungin-
osaliikkeiltä. Sitä varten seuralla onkin
upeat ja viikottain päivittyvät lepuski.fi -si-
vut. Sivuilla oli viime vuonna yhteensä
noin 82 000 kävijää. Facebookissa seuran
omalla sivulla ja kolmella keskusteluryh-
mällä on satoja seuraajia. Kaikille avoimet
Puistokirpparit ja Raittikarnevaalit edusta-
vat myös uutta toimintakulttuuria, joilla ta-
voitetaan tuhansia ihmisiä, vaikkei heistä
saada kuin murto-osa liittymään seuran jä-
seniksi.

Lepuski-lehti ilmestyy tänä vuonna
kertaa. Se jaetaan 22 000 talouteen Suur-
Leppävaaran alueella.Vuodessa lehden ko-
konaispainos on 138 000 kappaletta.

Toisaalta kaupunginosayhdistyksen pi-
tää myös jaksaa toimia pitkäjänteisesti. Si-
tä varten tarvitaan yhdistysrutiinit johto-
kuntineen, sääntömääräisine
vuosikokouksineen ja jäsenmaksuineen.
Taas onkin käsillä se aika vuodesta, jolloin
vuosikokouksessa valitaan uusia henkilöitä
seuran toimintaan. Kannattaa tulla mukaan
vuosikokoukseen 7.5. kuulemaan lisää seu-
ran toiminnasta ja ottamaan siihen osaa.

Seuran lähes 30 vuotta jatkuneen toi-
minnan aikana on nähty alueen valtava kas-
vupyrähdys. Kanta-Leppävaarassa eli alu-
eilla radan molemmin puolin, Perkkaa ,
Lintuvaara, Uusmäki ja Mäkkylä mukaan
lukien, asuu nyt lähes kolminkertainen
määrä väkeä verrattuna vuoden 1987 elo-
kuuhun, jolloin Leppävaara-seura perustet-
tiin. Silloin asukkaita oli 11 000 henkeä,
mutta kohta ohiteaan jo 30 000 asukkaan
rajapyykki.

Koko suuralueella, johon kuuluvat Ki-
lo, Karakallio, Viherlaakso, Laaksolahti ja
Jupperi, väkimäärän lisäys on ollut selväs-
ti maltillisempaa. Vuoden 1987 lopussa
suurleppävaaralaisia oli reilut 39 000 hen-

keä, kun heitä tällä hetkellä on jo yli 65 000
henkeä.

Leppävaara on monen asumisuralla ol-
lut vain läpikulkupaikka työn, opiskelun tai
muun syyn vuoksi. Viimeisimpien tilasto-
jen mukaan vuonna 2013 Kanta-Leppävaa-
raan muutti muista kunnista vuoden aikana
lähes 3 000 henkeä ja ulos muihin kuntiin
lähti noin 2 500 henkeä. Muuttotase on vah-
vasti positiivinen ja sitä se on ollut myös
pidemmällä aikavälillä. Joka vuosi tänne
juurtuukin lukuisia uusia leppävaaralaisia.

Leppävaaraan ja sieltä pois on aina
muutettu vilkkaasti Espoon sisälläkin.
Kunnan sisällä muuttajia on viime vuosina
ollut täällä molempiin suuntiin lähes sama
määrä eli 3000-3500 henkeä. Tyypillinen
Lepuskin sisällä muuttaja on varmasti ollut
ikääntymisen myötä vanhasta omakotita-
losta keskustan kerrostaloon siirtyvä asu-
kas. Kotiseuturakkautta ilmentää myös se,
että monet lapsuudessa Leppävaarassa asu-
neet ja nyt perheen perustamisikään ehti-
neet, ovat hakeutuneet alueelle takaisin.

Oma lukunsa on vielä ulkomailta meil-
le saatu muuttovoitto, joka sekin vaikuttaa
Leppävaaran väestökehitykseen.

Seuran toiminnan alkuvuosina meni
paljon aikaa kaavoituksen seurantaan ja sii-
hen vaikuttamiseen. Kaupungin kanssa ol-
tiin jatkuvasti napit napit vastakkain, kun
Leppävaaran suuria kasvunäkymiä kauhis-
teltiin ja kaupunginosan pelättiin kasvavan
hallitsemattomasti. Yhteinen uhka yhdisti
silloin ihmisiä toimimaan yhdessä. Vaikka
joitakin kaavakamppailuja lopulta hävit-
tiin, niin opittiin verkostoitumaan ja luo-
maan iloista yhteisöllisyyttä. Perustettiin
oma lehti, järjestettiin vuosi vuodelta pai-
suvia Raittikarnevaaleja, hommattiin skeit-
tiramppi Läkkitorille ja kampanjoitiin tori-
toiminnan käynnistämisen puolesta. Niinpä
1990-luvun alussa Läkkitorilla kukoisti ai-
kansa koko Espoon vilkkain tori.

Läkkitorin eloon herättäminen onkin
taas tapetilla, kun sen pitkäksi venynyt re-
montti vihdoin valmistuu. Elävöittäminen
ja yhteistoiminta viihtyisän torin puolesta
tullaan taas nostamaan ensi syksyn Raitti-
karnevaaleilla (3.9.), tapahtuma järjeste-
tään yhdessä Gallerian 30-vuotijuhlien
kanssa. Galleriahan on ottamassa torin yl-
läpidon hoitoonsa ja toivotaan, että se saa
tähän mukaansa monia yhteistyökumppa-
neita.

Leppävaara-seura ei voi loputtomasti
toimia ihmisten puolesta, mutta seura tarjo-
aa mieluusti foorumin, jossa ihmiset voivat
toimia omien ja itselleen tärkeiksi kokemi-
en asioiden puolesta. Älä siis epäröi ottaa
yhteyttä.

Arja Salmi
arj.salm(at)lepuski.fi

Rakkaudesta
Lepuskiin

Suur-Leppävaarassa on par-
haillaan meneillään harvi-

naisen ripeä kaavamuutosrum-
ba. Alue kiinnostaa rakentajia
ja uusien asuntojen rakenta-
mismahdollisuuksia etsitään
kissojen ja koirien kanssa.

Pisimmällä kaavaprosessi-
en osalta ollaan nyt Perkkaalla,
kun Keran alueella asemakaa-
vasuunnitteluun päästäneen
aikaisintaan 2019. Keran enti-
selle työpaikka-alueelle visioi-
daan uutta 14 000 asukkaan
kaupunginosaa.

Vermontien alue
Perkkaalla
Vermontien asemakaava-alu-
eelle nykyisen Perkkaan itä-

Täydennyskaavoitus

puolella,Majurinkadun ja Ver-
mon raviradan välissä ja
Perkkaantien eteläpuolella, on
tarkoitus rakentaa tiivis kerros-
taloalue reilulle 5000 uudelle
asukkaalle. Korkeimmillaan
16-kerroksiset talot sijoittuvat
alueen luoteiskulmaan. Kaa-
vassa on varattu tilat myös uu-
delle ratsastuskeskukselle.

Asemakaava on tulossa
valtuuston hyväksyttäväksi
maanantaina (13.4.).

Puustellinkallio
Tavoitteena on kaavoittaa
Puustellinkallion länsikulmaan
Keskuspuiston ammattiopiston
Arlan toimipisteelle uudet toi-
mi- ja asuntolatilat sekä muut-

taa merkittävä osa opiston
muusta alueesta asumiselle.
Tulevat asuntoalueet omistaa
JM-Suomi, joka havittelee alu-
eelle yli 1000 uutta asukasta.
Opiston joidenkin vanhojen ra-
kennusten säilyttämistä tutki-
taan.

Kaavan valmisteluaineis-
tosta voi jättä mielipiteitä 16.4.
saakka

Pohjois-Leppävaaran
keskus
Lemminkäisellä ja Skanskalla
on suunnitteluvaraukset Lep-
pävaaran ydinkeskusta kehittä-
miseksi radan pohjoispuolella.
Suunnitelmiin liittyen tutkitaan
myös Lintuvaarantien katkaise-

PALOKÄRJENTIE 3, ESPOO
PUH: 050 496 7555

myynti@mp-control.fi
www.mp-control.fi

MP.Control

VALTUUTETTU
MOPO -JAMP-HUOLTO

LINTUVAARASSA

MYYNTI
HUOLTO
KORJAUS

PALOKÄRJEN

Humisevan portin varrelle Lippajärvelle on tulossa kerrostaloja.

MEILTÄ KESÄRENKAAT
EDULLISESTI!

AH-Auto Oy | Espoontie 8, 02770 Espoo
asiakaspalvelu@ah-auto.fi | Puh. 09 855 44 99

195/65R15

205/55R16

369 €

459 €

MALLI:

319 €

399 €

ESIMERKIKSI

Hinnat sisältävät 4 kpl renkaita alle asennettuna.

www.mp-control.fi
www.milisfood.fi
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s kovassa vauhdissa

mista Ratsukadun risteykseen
ja liikenteen ohjaamista Portin-
vartijantien kautta Turuntielle.
Tavoitteena on erityisesti pa-
rantaa jalankulkuyhteyksiä
Metropolian ja Laurean kam-
pusalueelle.

Pohjois-Leppävaaran kes-
kukseen arvellaan mahtuvan
toista tuhatta uutta asukasta ja
esimmäisiä massoitteluja on jo
esitetty Tehtävä Leppävaarassa

näköiskaupunkimallissa. Suun-
nitteluvaraukseen ei kuulu kes-
kusten yhdistäminen radan
päälle rakentamisella, jota kau-
punki ei tässä vaiheessa talou-
dellisesti realistisena.

Palokärjen
vanha yritysalue
Kyyhkysmäen pohjoispuolella
Lintukorpi-kadun varressa si-
jaitseva vanha Palokärjen yri-

tysalue on tarkoitus muuttaa
kerrostaloalueeksi. Sinne on
kaavailtu mahtuvan noin 450
uutta asuntoa. Skanska omistaa
alueella jo muutamia tontteja.
Vanhat teollisuustilat ovat tar-
jonneet bändeille edullista har-
joitustilaa ja lautakunta on
edellyttänyt, että niille etsitään
korvaavia tiloja. Kaavan val-
misteluaineistosta voi jättä
mielipiteitä 16.4. saakka.

Runsaasti
pienempiä kohteita
Kilossa, Karakalliossa ja
Viherlaaksossakin on vireillä
monia täydennyskaavoituksen
kohteita.. Kilonkartanoon
suunnittellaan uutta ja moder-
nia puukerrostaloaluetta.Vaik-
ka lähes koko suuralue on jo
kertaalleen asemakaavoitettu,
löytyy Lintuvaaran ja Uusmäen
pohjoisosissa vielä alueita vail-
la ensimmäistäkään asemakaa-
vaa. Tosin Muuttolinnunmäen
pohjoisosiin on tulossa kaava-
ehdotus vielä tämän vuoden
puolella. Se sisältää myös jon-
kin verran täydennysrakenta-
mista.

Muilta osin Pohjois-Lintu-
vaaran suunnittelun pullonkau-
lana on Kehä kakkosen
muuttuneet suunnitelmat.
Moottoritien sijasta tienjatketta
suunnitellaan nyt kaupungin
omana pääkatuyhteytenä, mut-
ta suunnittelu on vasta alkuvai-
heissaan.

Koko suuralueen kaavoi-
tustilanteesta kuultiin kattava
tilannekatsaus helmikuun Asu-
kasfoorumissa ja suurleppa-
vaara.fi -sivuilta löytyy yh-
teenveto tilanteesta.

Leppävaaran ydinalueelta
on koekäytössä ”Tehtävä Lep-
pävaarassa” -näköiskaupunki-
malli, kuten Lepuskin viime
numerossa kerrottiin. Kaikista
edellä kerrotuista suunnitel-
mista löytyy massoitteluluon-
noksia osana näköiskaupunkia.
Kaupunkimallia kommentoivi-
en kesken kaupunki arpoo kuu-
kausittain konserttilippuja.
www.espoo.fi/fi-FI/Tehtava_
Leppavaarassa(63395).

AMMATTITAITOISTA ISÄNNÖINTIÄ JA KIINTEISTÖNHOITOA
ESPOOSSA JA KAUNIAISISSA

Tervetuloa asioimaan kanssamme!
Karakalliontie 10, Espoo

puh. 09-511 041
isannoitsijatoimisto@karakallionhuolto.fi

www.karakallionhuolto.fi

Hyvän asumisen ammattilainen

Espoo: Kauppakeskus Galleria, p. 5415 049

Parturi-
työ
tai

Hiusten-
leikkaus

25€

40€
Kesto
n. 45min.

Kesto
n.30min.

Varaa aikasi osoitteesta: www.beautyhair.fi

TÄLLÄKUPONGILLA

Teksti: Arja Salmi
Kartta: Espoon kaupunki
Kuva: Tutta Toivonen

Järjestäjä: Suur-Leppävaaran asukasfoorumi
www.suurleppavaara.info

Yleisötilaisuus
torstaina 23.4.2015

klo 18.00 – 19.45 Sellon kirjaston aula
Kahvitarjoilu 17.30 alkaen

Alustajina
• ylilääkäriTuomo Lehtovuori
• apteekkari AnnikaTuominen-Kalland

Aiheita
• Uudet toimintamallit –

poistuvatko jonot?
• Ota sähköiset terveyspalvelut

käyttöön

Asukasfoorumi
Suur-Leppävaaran

terveyspalvelut

www.suurleppavaara.info
www.suomenlamppupalvelu.fi
www.sellonapteekki.fi
www.karakallionhuolto.fi
www.beautyhair.fi
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Vanhat
kerrostalokaksiot
ka. myyntiaika 8 vko 8 vko ei muutosta
ka. neliöhinta 3 581 € 3 381 € hieman nousua
tehdyt kaupat 76 kpl 63 kpl reilusti enemmän kauppoja

Vanhat rivitalot
ka. myyntiaika 12 vko 11 vko myyntiaika pidentynyt
ka. neliöhinta 3 346 € 3 241 € hieman nousua
tehdyt kaupat 1 061 kpl 80 kpl reilusti enemmän kauppoja

Vanhat omakotitalot
ka. myyntiaika 19 vko 23 vko myyntiaika lyhentynyt
ka. neliöhinta 3 260 € 2 805 € hinta nousussa
tehdyt kaupat 27 kpl 29 kpl hieman vähemmän

kauppoja

Autolasien
ammattiasentamo

VARAA AIKA
09-5607740

.FI

ma-to 8.00-16.30 pe 8.00-15.30

Turuntie 2, Pitäjänmäki

Muun muassa Kauppalehti on viime aikoina kirjoittanut, ettei asuntomarkkinoilla ole toistai-
seksi merkkejä käänteestä. Oheisessa tilastossa on verrattu helmikuuta 2015 edellisvuoden

helmikuuhun ja alueena on nyt koko Espoo. Se osoittaa, että käännettä parempaan on tapahtunut
kaikissa asuinmuodoissa. Aika näyttää, jääkö käänne pysyväksi.

Kiinteistömaailma Laaksolahden toimitusjohtaja Marko Suutarinen kertoo, että Suur-Leppävaa-
rassa esimerkiksi omakotitalojen kysynnässä on alkuvuonna nähty selvää elpymistä. Hän muistuttaa,
että aktiivisesti myymällä oikein hinnoiteltu omakotitalo löytää kohtuuajassa ostajan.

Virkoamista asuntomarkkinoilla

Tervetuloa
parturi-kampaamoon
Perkkaalle, Leppävaaraan.

Permistarjous
kesä-heinäkuun -10%
Miekka 1, Majurinpolku, puh. 050 4433 197

Avoinna
ark. 9-17 (ja sop. muk.)
la 9-14 (kesäla suljettu)

Teitä palvelee
iloisesti
ammattitaidolla
Tarja Demir

Suur-Leppävaaran alueella kerrostalokaksioiden keskimääräinen myyntiaika oli tammi-joulukuussa
2014 vajaa kaksi kuukautta. Se lyheni edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta kuukaudella. Vanho-
jen rivitalohuoneistojen kauppamäärät kasvoivat neljänneksellä. Omakotitalojen keskimääräinen
myyntiaika piteni kolmella viikolla. Vuonna 2014 myynti kesti kesimäärin neljä kuukautta.

Marko Suutarinen muistuttaa, että asunnot menevät kyllä kaupaksi, kun hinta on kohdallaan.
”Oikea hinnoittelu on välittäjän osaamista. Sen näkee myös Oikotieltä. Liian optimisia hintoja jou-
dutaan laskemaan.”

Räiskyvä musiikkishow Club 27 on ylistys historian
tunnetuimmille solisteille. Heille, jotka menehtyivät

27-vuotiaina, mutta jättivät jälkeensä kuolemattomia kap-
paleita.

Maailmantähtien viimeisellä keikalla kuullaan Kurt
Cobainin, Janis Joplinin, Jim Morrisonin, Jimi Hendrixin,
Amy Winehousen ja Brian Jonesin huikeimmat hitit. Esi-
tystä tähdittävät suomalaiset huippumuusikot Marika
Krook, Jussi Turunen, Juho Pitkänen, Juha-Pekka Leppä-
luoto sekä Patrik Eriksson, joita säestää energinen li-
vebändi. Konsertin ohjauksesta ja suunnittelusta vastaa
Oskari Katajisto.

Club 27 on kattaus unohtumattomia hittejä ja tarinoi-
ta niiden taustalla. Varmista paikkasi legendojen viimei-
sellä keikalla. Show’ssa, jossa musiikki ei koskaan kuole.

Lähde: Kiinteistömaailma Laaksolahti

Club 27 tarjoaa unohtumattomia hittejä
Legendojen viimeinen keikka Sellosalissa torstaina 7.5.

Seuraava
Lepuski
ilmestyy
24.5.
Ilmoitustila-
varaukset
15.5.

muutos2/2015 2/2014

Ulkomaalit
meiltä!

PINNAT UUSIKSI!
• Muovimatot • Laminaatit • Parketit
• Laadukkaat Borås-tapetit
• Kotimaiset Värisilmä sisä- ja ulkomaalit

Kevättä
rintaan,

maalia pintaan.

Koko Espoon alue

www.hmtm.fi
www.viherpeippo.fi
www.alt-lasi.fi
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SEIKKAILU
HUIPUSSAAN SEIKKAILUPUISTO

LEPPÄVAARANURHEILUPUISTOSSA
+++)-*&''!&%.".&-,#(.&"".)$

Salonen myös mikrosirut-
taisi kissat, jotta karkuteille
joutuneet pääsisivät takaisin
kotiin.

”Edelleen vain murto-
osa löytökissoista päätyy
takaisin omistajalleen. Koi-
rat sen sijaan löytävät takai-
sin perheisiinsä mikrosirun
ja Kennelliiton ylläpitämän
osoiterekisterin avulla.”

Koira
matkakumppanina
Sam Salosen mukaan asiak-
kaat noudattavat hyvin koirien
rokotusohjelmia, mikä auttaa
pitämään taudit hallinnassa

EU on avannut rajat niin,
että koiria otetaan mukaan lo-
mille tai niitä tuodaan ulko-
mailta. Eläinlääkärien onkin
pitänyt perehtyä sairauksiin,
joita Suomessa ei ennen ole
ollut.

Nyt alkaa olla sopiva aika
rokotuksille, jos edessä on ke-
sämatka ulkomaille. Salosen
mukaan joskus rokotustarve
muistetaan vasta, kun ollaan

Espoon Eläinlääkäriasema
Everstinkuja 6
02600 Espoo
Ajanvaraus 09 541 3520
www. elainlaakariasema.fi

Potilaaksi tuleva koira ter-
vehtii innokkaana Es-

poon Eläinlääkäriaseman vä-
keä. Sitä ennen vastaanotolta
poistui pidättyvän arvokkaasti
kissa, jolta oli poistettu tikit.

Kun Espoon Eläinlääkäri-
asema aloitti toimintansa
Perkkaalla 30 vuotta sitten, ei
Espoossa ollut yhtään yksi-
tyistä pieneläimiin erikois-
tunutta eläinlääkäriasemaa.
Nyt se kuuluu niihin harvoi-
hin, jotka toimivat kansainvä-
listen ketjujen ulkopuolella.

”Kaipa tässä on tehty oi-
keita asioita”. Eläinlääkäri
Sam Salonen kertoo, että
monet ovat jo toisen polven
asiakkaita, jotka tulevat hie-
man kauempaakin lapsuuden-
kodista tutun eläinlääkärin
luokse.

Ihmislääkäri Raija Mat-
tila kertoo, ettei Espoon
Eläinlääkäriasemalla tehdä
mitään turhaa. ”Hoito on ollut
erittäin ammattitaitoista ja jär-
kevää.” Hänellä on ollut länsi-
ylämaan terrierieitä lähes 30

Espoon Eläinlääkäriasema
Espoolaislemmikkien perhelääkärinä 30 vuotta

lähdössä matkalle. Tautitilan-
ne vaihtelee, joten kohdemaan
tilanne kannattaa tarkistaa
evira.fi -sivuilta.

”Rabiesrokotus pitää ot-
taa kolme viikkoa ennen mat-

vuotta. Aikaan on mahtunut
monia iän tuomia sairauksia ja
myös luopumisia.

Kissat tarvitsevat
rokotukset
Sam Salonen sanoo, että ny-
kyperheissä lemmikki on to-
della perheenjäsen, jonka hy-
vinvointiin panostetaan aivan
eri tavalla kuin 30 vuotta sit-
ten. Erityisesti tämä näkyy
kissojen kohdalla.

Hän neuvoo rokottamaan
myös sisäkissat. Lisäksi tyttö-
kissa kannatta steriloida ja
poikakissat kastroida. Leikat-
tu kissa on huomattavasti
helppohoitoisempi kuin leik-
kaamaton. Hyötyihin nähden
leikkaaminen on edullista.
Nartun toimenpide maksaa
120 euroa ja kollin 88 euroa.

”Leikattu kissa ei juoksu-
aikana mourua eikä merkkaile
nurkkia.” Leikkaamaton kissa
on altis karkaamaan, kun
luonto kutsuu, vaikka sillä ei
ole minkäänlaista kokemusta
vapaana liikkumisesta.

kaa, muuten koira jää Suo-
meen. Lisäksi matkustaminen
edellyttää voimassa olevaa
EU:n lemmikkieläinpassia.”

Laittomasti maahan tuo-
dut koiranpennut ovat riski

niin toisille koirille kuin uu-
delle omistajaperheelle. ”Mo-
net taudit tarttuvat koirista
myös ihmisiin. Vaarallinen ja
parantumaton rabies on yksi
niistä.”

Punkkiaika
on alkanut
Sam Salonen muistuttaa, että
punkki on metsän vaarallisin
eläin.

Koiran ja kissan voi suo-
jata punkkeja vastaan liuok-
sella tai punkkipannalla. Uut-
ta ovat tabletit, jotka antavat
12 viikon suojan.

Espoon Eläinlääkäriasema
toivottaa vanhat ja uudet asiak-
kaat tervetulleiksi sekä kiittää
30 vuoden yhteistyöstä.

Punkkisuojaus kuntoon ja
pelastusliivit päälle – ja
uudet seikkailut odottavat.

www.raittikarnevaalit.fi
www.lepuski.fi

RAITTIKARNEVAALIT® 2015!
SUURI KAUPUNKIKARNEVAALI

PALAA JUURILLEEN!
Leppävaara-seura ry järjestää

Raittikarnevaalit aurinkoisin tunnelmin
torstaina 3.9.2015 klo 10-21

Kauppakeskus Gallerian edessä
olevalla uudistetulla Läkkitorilla

ja Leppävaaranraitilla.

PAIKKOJEN ENNAKKOMYYNTI
ON ALKANUT! VARAA PAIKKASI HETI,
SILLÄ PAIKKOJA ON RAJOITETUSTI!

Ota yhteyttä ja varaa paikkasi! Kysy Raittik-
sen tarkemmat paikka- ja hintatiedot, tee tapah-
tumaa koskevat varaukset ja muutkin tiedustelut
sähköpostitse: raittikarnevaalit@gmail.com

Kotkatie 4
www.karatalo.fi
Puh. 09 8168 2708

KA
RA
TA
LO
Su 19.4.

kiinalainen perhepäivä
Vapaa pääsy!

Klo 14.00 ja 15.00
LEIJONATANSSI
Kesto noin 25 min. Yli 3-vuotiaille.

Klo 13-17
KALLIGRAFIA-TYÖPAJA

Café Kara avoinna klo 13-17.

Su 19.4. klo 16.30
YHTEISLAULUT
Vapaa pääsy.

NÄYTTELYT
Vapaa pääsy! Avoinna ma-pe
klo 9-17, iltaisin ja viikonloppuisin
tapahtumien yhteydessä.

16.4. - 10.5.
Xinsheng Li: RUNOJA KEVÄÄSTÄ

13.5. - 1.6.
Päivi Ruuska: LUMOTTU METSÄ
- Valokuvia, tekstiileitä ja pukuja

KARAKUVAT
Vapaa pääsy!

Ti 21.4. klo 18.30
OPPIPOIKA
Ohj. Ulrika Bengts, Suomi 2012. K12

Su 17.5. klo 15.00
AIKUISTEN POIKA
Ohj. Juha Lehtola, Suomi 2014. K12

KARAklubit
Pe 8.5. klo 19.00
PAKKO SAADA LAULAA!
Edith Piafin syntymästä tulee
100 vuotta ensi syksynä. Kunnian-
osoituksena suurelle laulajalle Susanna
Haavisto palaa lavoille ”Pakko saada
laulaa!” -musiikkiteatteriesityksellään.
Säestäjänä haitaristi Merja Ikkelä.
Kesto noin 1 h, ei väliaikaa.
Liput alkaen 11 € Lippupiste, 12 € ovelta.

OLOHUONE
Kaikille avoin kohtaamispaikka.
Avoinna ma-ti klo 9-17 sekä
su 19.4. ja 17.5. klo 13-17.

Espoon
luonto-
retket
alkavat

Espoon ympäristökes-
kus järjestää kevään ja

kesän aikana useita kym-
meniä kaikille avoimia
maksuttomia luontoretkiä
eri puolille Espoota. Retket
suuntautuvat Espoon par-
haimmille retkikohteille ja
mukana on aina asiantunte-
va opas/oppaat.

Tämän vuoden retket
alkavat perinteiseen tapaan
linturetkillä: Laajalahden
linturetki Villa Elfvikis-
tä lauantaina 11.4.2013 klo
8-11 ja Finnoon linturetki
sunnuntaina 12.4. klo 8-11.
Ne on suunnattu aikuisille.
Koko perheen linturetki on
Laajalahdella 12.4. klo
10.30–12.30.

Tänä vuonna Espoossa
vietetään Lähiluonto-vuot-
ta. Vuoden aikana toimi-
taan yhdessä kuntalaisten,
järjestöjen ja yritysten
kanssa lähiympäristön
puolesta.

www.elainlaakariasema.fi
www.elainlaakariasema.fi
www.karatalo.fi
www.seikkailupuistohuippu.fi
www.raittikarnevaalit.fi
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Sellon kirjaston aula täyttyi
ikäihmisistä, jotka olivat

tulleet kuulemaan Elä ja Asu
-seniorikeskuksen tulevista
palveluista. Albergan kartanon
puistossa ovat jo keskuksen ra-
kennustyöt käynnissä.Valmista
pitäisi olla vuonna 2017.

Uuden keskuksen hintataso
kiinnosti kuulijoita. Eräs rouva
toivoi, että palveluasumisen ja
muut ikäihmisten palveluiden
hinnat löytyisivät Espoon si-
vuilta. ”Kauniaisissa näin on”,
hän sivalsi ja muistutti, että täs-
sä pitää alkaa suunnitella tule-
vaisuutta.

Seniori- ja
hoiva-asuntoja
Kaupungin vanhustenpalvelu-
jen asiantuntija Maria Rysti
kertoi, että keskukseen on tu-
lossa 70 senioriasuntoa ja sa-
man verran asuntoja ympäri-
vuorokautista hoivaa
tarvitseville. Kaikki asunnot
ovat pieniä yksiöitä, mutta pa-
riskuntia ajatellen kaksi asun-
toa voidaan yhdistää.

Keskus palvelee asukkai-
den lisäksi myös omissa ko-
deissaan asuvia ikäihmisiä ja

Ikäihmiset Elä ja Asu -infossa

”Meidän pitää alkaa
suunnitella tulevaisuutta”

muita. Erilaiset harrastus- ja
liikuntatilat ovat kaikkien käy-
tössä. Rysti kertoi, että esimer-
kiksi Kauklahdessa, jossa on
Espoon ensimmäinen Elä- ja
Asukeskus, toimii asukasraati,
johon voivat osallistua kaikki
halukkaat.

Sellosalin kuulijakunta ha-
lusi yksimielisesti asukasraa-
din myös Leppävaaraan.

Kuulijoita kiinnosti myös,
miten palveluasumisen piiriin
pääsee, pitääkö myydä oma
asunto. Entä saako palvelu-
asunnon ostaa itselleen?

Maria Rysti muistutti, että
Asu ja Elä keskukset ovat kau-
pungin palvelupisteitä, joissa
asukkaat asuvat vuokrasuh-
teessa. Hän kertoi, että Es-
poossa ikäihmisten palvelutar-
peesta tehdään kartoitus.
Seniorineuvonnasta saa ensi-
vaiheen neuvoja ja ohjausta.
Palvelutarpeen arviointia voi
pyytää kotihoidon keskitetyistä
palveluista p. (09) 816 33333.
Aloitteen kartoitukseen voi
tehdä henkilö itse tai joku hä-
nen läheisistään.

Teksti: Pirjo Toivonen
Kuva:Tapio Lipasti

Espoossa on tavoitteena yhdistää nykyiset moniportaisen hoiva-asumisen muodot niin, että ympärivuorokautista hoiva-asu-
mista tarvitsevat ikäihmiset voivat halutessaan asua Elä ja Asu -seniorikeskuksessa elämänsä loppuun asti.
Pitkäaikaishoidon yhteyteen, samaan rakennukseen, tulee kaikille senioreille avoin palvelukeskus, jonka aktiviteetteihin myös

talon asukkaat voivat osallistua.
Ensimmäinen Elä ja Asu -palvelukeskus valmistui Kauklahteen. Seuraavaksi on vuorossa Leppävaara ensi vuonna. Suunni-

telmien mukaan vuonna 2020 valmistuu Matinkylän Elä ja Asu -keskus. Iäkkäiden palveluun keskittyvä verkosto on valmis vuo-
den 2020 jälkeen.

”Ajokortit, Kelan asiointi, toimeentulohakemukset, Espoon palvelut…”, Jussi Terävä
luettelee, minkälaisiin asioihin yhteispalvelupisteitä käytetään. Hän toimii kiertävä-

nä palveluneuvojana, joten hänellä on hyvä näppituntuma espoolaisten palvelutarpeesta.
Tämänkin vuoden ensimmäisinä kuukausina haettiin paljon 68+ -korttia, jonka saa jokainen
espoolainen sinä vuonna, kun täyttää 68 vuotta. Myös opiskelijat hakevat HSL:n alennuskor-
tin heti tammikuussa.

Äskettäin avattuun uudistettuun yhteispalvelupisteeseen ei ole kertynyt vielä kovinkaan
paljon kokemusta luottamuksellisten asioiden uudesta neuvontapisteestä, joten Terävä ei läh-
de arvioimaan asiakkaiden tyytyväisyyttä.

Itse hän on silminnähden tyytyväinen uudistuneisiin tiloihin. Hän kertoo, että havainne-
kuvissa tila näytti todellisuutta pienemmältä. Esitehyllyn riittävyyskin oli epäilyttänyt.

Tärkeää hänestä on, että henkilökunnan turvallisuus on otettu huomioon, vaikka vaarati-
lanteita ei vielä ole ollutkaan. Joskus joku hermostuu toimeentulohakemukseen ja unohtaa,
että palvelupiste auttaa lomakkeen täyttämisessä ja toimittaa sen eteenpäin. Päätökset tehdään
muualla.

Ensimmäisenä Leppävaarassa

Yhteispalvelupisteet uuteen kuosiin
Sama määrä neliöitä, mutta

rutkasti enemmän tilaa.
Leppävaaran yhteispalvelupis-
teen keskiössä on houkutteleva
tuoliryhmä, jossa sopii odottaa
vuoroaan. Palvelupisteitä on
kolme: yksi tietokoneita tarvit-
seville, toinen luottamuksellis-
ten asioiden hoitoon ja kolmas
yleiseen neuvontaan.

Asiakasnäkökulma
ohjasi suunnittelua
Kaupunkitiedon johtaja Anne
Kanerva kertoo, että Leppä-
vaaran yhteispalvelupisteen
suunnittelussa otettiin huomi-
oon niin asiakkaiden kuin työn-
tekijöiden näkemykset. Asiak-

Jatkuva asiakasvirta

Espoon yhteispalvelupisteillä oli viime vuonna noin
186 000 käyntikertaa. Matinkylästä palveluja haettiin
43 500 kertaa ja Leppävaaran yhteispalvelupisteessä
42 600 kertaa.

Elokuu oli kuukausista vilkkain. Silloin Leppävaa-
rassa asioitiin 6 600 kertaa.Tammikuu oli toiseksi vilk-
kain. Silloin asiointikertoja kertyi 5 500.

Asiointitiheydeltään Espoonlahden, Espoon kes-
kuksen ja Tapiolan yhteispalvelupisteet ovat samaa
luokkaa. Vähiten käytiin Kalajärvellä.

kaat toivoivat aikaisempaa
enemmän yksityisyyttä hoitaa
asioita, joita ei haluta muiden
korville. Työntekijät painottivat
myös turvallisuutta.

Asiakaspalvelijat antavat
Kanervan mukaan kasvot Es-
poolle. Siksi heitä koulutetaan
säännöllisesti. Koulutusta he
saavat myös yhteistyökumppa-
neilta kuten Kelalta ja HSL:ltä,
joiden asioista he opastavat asi-
akkaita.

Yhteispalvelupisteestä saa
ensi tiedon niin vanhuspalveluja
tarvitseva kuin päiväkotipaikkaa
lapselleen etsivä. Eikä tarvitse
edes tulla paikalle, vaan asiat voi
hoitaa joko puhelimitse tai chat-
taamalla, jonka mahdollisuuksia
nyt kokeillaan.

Etäasiakkaat eivät ohita pai-
kalla olevia, vaan he ovat samas-
sa jonossa muiden kanssa.

Kanerva toivookin, että pal-
velupisteen puhelinnumerot oli-
sivat Espoon nettisivujen etusi-
vulla.

Leppävaaran jälkeen uuden
ilmeen saa Matinkylän yhteis-
palvelupiste, joka avataan metso-
asemalle tulevalle palvelutorille.
Kanerva arvelee, että muutaman
vuoden kuluttua jokaisella pal-
velupisteellä on uusi ilme.

Albergan kartanon puistossa ovat jo Elä ja Asu-keskuksen rakennustyöt käynnissä.

Ahti Hurmalainen
EDUSKUNTAAN

GSM 0400-617 843

Rohkea
päättäjä
Suomelle!

31

Kotihoitopalvelu
MIMMIT JA MINNA
auttaa pärjäämään arjessa!

Henkilökohtainen apu pienen koirakaverin
kanssa! • Myös asiointi- & ulkoiluapua
ja kodinhoitoa ammattitaidolla • Meiltä myös
koti- ja toimistosiivoukset ja ikkunanpesut
Jos haluat tulemme myös ilman koiraa.

Puh: 045-807 6259
www.kotihoitopalvelu.fi

Pääkaupunkiseutu, Kirkkonummi, Lohja jaVihti
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Juuri nyt moni ikäihminen
pohtii muuttoa omakotita-

losta kerrostaloon. Luopumi-
nen rakkaasta kodista ja pelko
muuton vaivalloisuudesta voi-
vat kuitenkin hidastaa päätöstä.

Muuton vaivalloisuutta ei
kannata murehtia, sillä apua on
tarjolla. Kilon Self Storage Pe-
lican lupaa hoitaa ylimääräisen
tavaran varastoinnin ja tarjoaa
yhteistyökumppaneitaan hoita-
maan niin tavaroiden pakkauk-
sen, kuljetuksen kuin loppusii-
vouksen.

Muuttoapu on monelle
ikäihmiselle tarpeen, sillä omat
voimat eivät ehkä riitä eikä
omaisilla ole mahdollisuutta
olla avuksi. Ammatti-ihmiset
pakkaavat suurenkin tavara-
määrän nopeasti. Osaamisen

Kilon Pelican auttaa muutossa

lisäksi työtä nopeuttaa se, ettei
heillä ole tunnesiteitä tavaroi-
hin.

”Meiltä voi tulla hakemaan
avaimet tai nekin toimitetaan
uuteen osoitteeseen”, Mari
Rautelin Pelicanista kuvaa
muuton helppoutta.

Monet arvioivat reilusti
yläkanttiin tarvitsemansa va-
rastotilan eivätkä tahdo uskoa,
että 2-6 neliön varaston mahtuu
kaksion verran tavaraa.

”Neuvomme asiakasta, mi-
ten tila hyödynnetään oikein.
Neuvomme myös pakkausma-
teriaalin valinnassa.”

Rautelin kertoo, että heiltä
saa ostaa tukevien pakkauslaa-
tikoiden lisäksi myös muita
pakkaustavaroita kuten tauluil-
le tarkoitettuja pakkauspusseja.

Aratkaan huonekalut eivät
kärsi varastoinnista, sillä jopa
sohville ja nojatuoleille on niil-
le suunnitellut pakkausmateri-
aalit.

Pelicanin moni asiakas käy
omalla varastollaan lähes päi-
vittäin joko hakemassa tarvit-
semiaan tavaroita tai pohtimas-
sa, mitä jättää säilytykseen ja
mistä luopuu. Jos vuokrattu tila
käy liian suureksi, kun tavaroi-
ta vähennetään, se on helppo
vaihtaa pienempään.

Rautelin kertoo, että asiak-
kaat saavat maksutta käyttöön-
sä kuomullisen peräkärryn ta-
varoiden siirtämiseen, jos
haluaa hoitaa tavaroiden siirron
itse.
Teksti: Pirjo Toivonen
Kuva: Pelican

Palveluasuntoja

Itse maksava asiakas valitsee palvelujen
tuottajan.

Palvelujen hankkiminen omatoimisesti

Verolliset siivous- yms. palvelut kotitalousvähennys

Verottomat siivous- ja kotipalvelut ikäihmisille tai
toimintarajoitteisille, edellyttää mm kunnalle tehtyä
ilmoitusta toiminnasta. kotitalousvähennys

Verottomat hoiva- ja terveydenhoitopalvelut kotitalousvähennys
Verottomia palveluja voi tarjota
Valviran hyväksymä yritys.

Ikäihmisille palveluja

Ikääntyvien palveluista ensitietoa
Seniorineuvonta
Yhteispalvelupisteet

1. Kotona asuminen

Eläkkeensaajan asumistuki *)
Eläkkeensaajan hoitotuki *)
Palvelukeskuksissa toimintaa ja lounasmahdollisuus
Apuvälineet / asunnon muutostyöt
Omaishoitajat

Omaishoidon tuki
Hoidettavalle annettavat palvelut

2. Kotihoito

Kotipalvelu/kotisairaanhoito/kotihoidon tukipalvelut
virikkeellistä ryhmäkuntoutusta (päivätoiminta)
mm. ateria- ja asiointipalvelu
Palvelusetelit, kaupungin kilpailuttamilta
palvelutarjoajilta **)

3. Palvelutalot

Kaupungin palvelutalot ***)
Yksityiset palvelutalot ****)

4. Ympärivuorokautinen hoiva-asuminen

Kaupungin eniten tukema palvelumuoto
tarve arvioidaan yksilöllisesti
Asukas maksaa enintään 85 % nettotuloistaan
Espoossa on noin 1 300 hoivapaikka
Palveluseteli vaihtoehtona kunnan järjestämälle
hoivakotipaikalle. Maksut määräytyvät eri tavalla.

Kolmas sektoriEspoon kaupunki Yksityiset palveluntuottajat

*) Näitä KELA:n tukia voi saada myös ympärivuorokautisessa hoidossa tai palvelutalossa asuessa

**) Palveluseteli on vaihtoehto kaupungin tuottamalle kotihoidolle, edellyttää palvelutarpeen arviointia

***) Palvelutarpeen arvioinnin kautta, edellyttää että kotihoidon runsaatkaan palvelut eivät riitä

****) Haetaan suoraan ylläpitäjän kautta, Kaupungin tuki edellyttää palvelutaloasumisen tarvetta.

Vertaistuki

Järjestöt, seurakunnat

Keskusteluapua, auttava puhelin

Järjestöt, seurakunnat

Lounasmahdollisuuksia

Seurakunnat

Hoiva- ja asumispalveluja

Järjestöt

Itse maksava asiakas valitsee palvelujen
tuottajan.

• Sosiaali- ja terveysalanjärjestöjä
• Eläkeläisjärjestöjä, • Kansalaisjärjestöjä
• Seurakuntia

Lähde: mm.Seniorin palveluopas,
Espoon kaupunki 2013
Kaavio: Tutta Toivonen / Luova Ratkaisu Oy

Pakkausmateriaalit ovat hyvässä järjestyksessä.

Leppävaaran vapaapalo-
kunta vietti maaliskuun lopulla
90-vuotissynttäreitään. Päivä-
juhlassa luovutettiin vanha ja
alkuperäinen lippu Akseli Gal-
len-Kallelan museolle sekä
suoritettiin uuden ja nykyaikai-
sin materiaalein toteutetun li-
pun seremoniallinen naulaus.

Juhlapäivänä paljastettiin
myös hienosti entisöity
1920-luvun miesvoimapump-
pu kertomaan palokunnan pit-
kästä urasta.

Leppävaaran VPK perus-
tettiin 1925. Ensimmäinen oma
asema rakennettiin silloisen
Valtatien varteen, nykyisin
Lintuvaarantie 10-12. VPK-ta-
lo oli aikoinaan yksi kylän kes-

Leppävaaran VPK 90 vuotta

Akseli Gallen-Kallelan Leppävaaran VPK:lle suunnittelema lippu. Kuva: Antti Aitta

kuspaikoista ja sen tanssilava-
kin tuli monelle tutuiksi.
Uuteen toimitaloonsa Vanhalle
maantielle VPK muutti
1980-luvulla ja nyt sen naapu-
rina on kaupungin paloasema.

Tämä Suomessa harvinainen
järjestely on osoittautunut on-
nistuneeksi ja siitä hyötyvät
kummatkin palokunnat.

Lepuski onnittelee vireää
Leppävaaran VPK:ta!

ALKUPERÄISTÄ LAATUA AMMATTITAIDOLLA ASENNETTUNA

KORJAUSLASITUS 24H
(09) 560 7740

Turuntie 2
00370 Helsinki

p. (09) 560 7740
myynti@alt-lasi.fi

SOITA JA KYSY LISÄÄ!

First in Glass

ma-to 08-16.30
pe 08-15.30

YKSILÖLLISTÄ LASIALAN PALVELUA
Kaikki lasialan tuotteet ja palvelut
Vakuutusyhtiöiden suosittelema Pilkington tuulilasien vaihtopiste.

www.lepuski.fi – uutisia ja ajankohtaista Leppävaarasta

Seuraava
Lepuski
ilmestyy
24.5.
Ilmoitustila-
varaukset
15.5.
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Suman vanha kaveri Rami on ollut rakentaja melkein ko-
ko ikänsä ja ehti kiertää Helsingin seudun raksoja ristiin

rastiin, ennen kuin polvet pettivät. Nyt hän on taas duunissa,
mutta huoltomiehenä. Rami on perusduunari, joka on yrit-
tänyt tehdä työnsä kunnolla niin, että on voinut olla siitä
ylpeä. Istumme saunan jälkilöylyissä maailmaa parantamas-
sa. Ramilla on kertalämmitteinen puusauna, jossa on ikkuna
länteen, niin kuin pitääkin. Kun on ensin saatu poliitikot
haukuttua ja omat krempat valiteltua, on aika käydä asiaan.
Tiukkaan Ramilta, miksi nykyisin rakennetaan sutta ja se-
kundaa, vaikka rakennusmateriaalien pitäisi olla vanhoja
parempia ja rakentajien entistä koulutetumpia. Tekniikka on
mennyt huimasti eteenpäin, mutta rakentamisen laatu ei.
Lepuskin koulukeskuskin on jo purkukunnossa, lukuun ot-
tamatta vanhaa kivikoulua, joka sentään vielä on korjauskel-
poinen. Kaikki muu pannaan tasaiseksi ja paikalle tulee
uutta koulutilaa.

Rami on hetken hiljaa ja alkaa sitten keventää mieltään.
Hänen setänsä on ollut kivikoulun työmaalla 1930-luvun
lopulla apupoikana ja rakentajia on ollut suvussa enemmän-
kin, joten kai hän tietää mistä puhuu. Nykyinen rakentami-
nen on hänen mukaansa niin hektistä, ettei hyvää jälkeä
ehdi yksinkertaisesti tehdä. Betoni vaatii aina aikaa kuivak-
seen, märässä pohjassa ei pysy laatat, liimat eikä maalit. Työ
on pilkottu niin monelle urakoitsijalle, ettei uusi porukka
aina tiedä, mihin vanha on lopettanut, eikä vastuunkantajaa
tahdo löytyä. Ennen vastaava mesu todella vastasi koko
hommasta ja sen takia myös valvoi työn edistymistä. Nyky-
ään kaiken pitää olla heti valmista, eikä saa maksaa mitään.

Sitä paitsi valtaosa uusista taloista on ihan ok, ei niissä
ole mitään ongelmia. Ihmiset vaan ovat nykyisin paljon her-
kempiä valittamaan, eivätkä itse osaa tehdä mitään. Raken-
nus vaatii pysyäkseen kunnossa säännöllistä huoltoa ja sil-
mälläpitoa. Autotkin viedään vuosihuoltoon ja niihin
tehdään isompia remontteja, kun riittävä määrä kilometrejä
on mittarissa. Ihan sama se on talojen kanssa. Ei mikään
kestä ikuisesti, etenkin, jos sitä ei osata käyttää ja hoitaa.

Tässä kohtaa Rami alkaa päästä vauhtiin ja kertoo kar-
meita tarinoita huoltomiehen taipaleeltaan. Yhdessä käm-
pässä oli asunut niin hienoja ihmisiä, etteivät he voineet
viedä roskiaan ulos, vaan ne jemmattiin kylppäriin. Kerran
sitten oli lavuaarin hana jäänyt auki ja kun viemärikin oli
tukossa, alkoi vesi valua lattialle. Ja kun kylppärin lattiakai-
von päällä oli roskapusseja, niin vesi lainehti lopulta huo-
neiston parketille ja ehti kastaa niin kämpän omat seinät
kuin alakerran katonkin perusteellisesti. Siitä tuli kallis ja
turha remppa.

Tällaiset kauhutarinat ovat onneksi harvassa, mutta ny-
kyiset asukkaat ovat Ramin mukaan aika avuttomia. Venttii-
lien suodattimia ei putsata ja sitten valitetaan, ettei ilmas-
tointi toimi. Tai jos vaikka patteriventtiili tiputtaa, niin sen
ympärille kääritään rättejä, eikä viitsitä ilmoittaa huoltomie-
helle. Astianpesukoneen letkuja ei vaihdeta ennen kuin ne
hajoavat. Moni ei edes tiedä, että koneessa on poistoletku.
Rami on monesti ehdottanut, että uusille asukkaille annet-
taisiin kunnollinen asunnon käyttöohje. Saahan sellaisen
nykyään minkä tahansa sähkövehkeen mukanakin, mutta ei
kuulemma kannata. Tulee liian kalliiksi.

Julkisella puolella asiat eivät ole sen paremmin. Viesti
rakentajilta ei kuulemma menee enää koulun tai päiväkodin
huollosta vastaaville. Ramin huoltomiesuran ekassa päivä-
kodissa oli viimeisen päälle toteutettu koneellinen ilmas-
tointi, jonka tehoja oli moni ammattilainen pitkään mietti-
nyt. Ongelma oli vain se, ettei kukaan kertonut huollolle,
miten ilmastointikonetta olisi pitänyt käyttää sähkökatkoti-
lanteessa, kun automatiikka hyppäsi pois päältä. Sitä ihme-
tellessä alkoi sisäilma pilaantua ja home kukkia märkätilois-
sa.

Tarinat vetivät hiljaiseksi ja sauna alkoi jäähtyä.Teimme
lähtöä, mutta ensin Rami huuhtoi lauteet, pisti vielä pari
klapia kiukaan pesään ja avasi ikkunan raolleen, jotta sauna
pääsisi kunnolla kuivumaan. Niinpä niin, kun rakentaa ja
pitää huolta kuin omastaan, on talolla on kymmeniä vuosia
edessään.

Suma

Hometta ilmassa
100-vuotias Maire Koivisto:

”Olen vanhempi kuin Suomi!”

Maire tekemässä terveystarkastusta Laajalahden koululla 1960-luvulla. Kuva: Maire Koiviston arkisto

Eloisa ja virkeä Maire 100-vuotisjuhlissaan Albergan kartanol-
la. Kuva: Jenny Kuisma

• yritysten perustaminen
• kaikki taloushallintopalvelut
• sähköinen laskutuspalvelu
• palkkahallinto
• verotuspalvelut

Taloushallinnon asiantuntijayritys
palveluksessasi

Puh. 09-541 7275 • www.leppavaaranlaskenta.fi

Lars Sonckin kaari 14, 02600 ESPOO

”Pii-iik-kitäti, siitähän
monet minut muista-

vat!” kiljahti hyväntuulinen ja
pirteä päivänsankari 100-vuo-
tisjuhlissaan Albergan karta-
non holvikellarissa helmikuun
alussa. ”Ei minua enää tarvitse
pelätä”, Maire Koivisto nau-
roi ja lähetti terveisiä kaikille
häneltä rokotuksia saaneille.

Albergan kartano onkin
Mairelle erityisen mieluisa
juhlapaikka. Olihan kartano
ollut aikoinaan hänen kotita-
lonsa. Maire tuli terveyssisa-
reksi Espooseen viime sotien
jälkeen.Alkuunsa kunta tarjosi
asunnon Kauklahdesta. Työ-
sarkana tosin oli silloin koko
Espoo. Kulkupeleinä pitkillä ja
talvisin auraamattomilla taipa-
leilla olivat sukset tai potku-
kelkka, nekin aluksi omasta ta-
kaa. Vasta paljon myöhemmin
terveyssisaret saivat kunnalta
kulkuvälineekseen silloin ylel-
lisyytenä pidetyn työsuhdepol-
kupyörän.

Vuonna 1952 tuli Leppä-
vaarassa paikka avoimeksi
Laajalahden terveyssisarpiiris-
sä. Maire sai paikan ja perhe
asettui asumaan huoneen ja

keittiön työsuhdeasuntoon Al-
bergan kartanolle.Täältä perhe
muutti muutaman vuoden
päästä uudelle Leppävaaran
terveystalolle Mäkkyläntielle.
Espoota Maire tuli kaikkiaan
palvelleeksi kolme vuosikym-
mentä jääden eläkkeelle vuon-
na 1975.

Aktiivisena ja monessa
mukana olevana ihmisenä Mai-
re työskenteli vielä eläköidyt-
tyäänkin terveysalalla, muun
muassa Norrbottenin Kalixissa
ja Tukholmassa. Pohjoisen
oloista hän olikin jo saanut tun-
tumaa ensimmäisessä työpai-
kassaan Lapissa, jossa palveli
vastavalmistuneena terveyssi-
sarena sodan aikana. ”Siellä
kuului työsuhde-etuihin oma
poro”, hän kehuu.

Uskomattomia tarinoita
Mairen pitkä elämä on täynnä
uskomattomia käänteitä ja tari-
noita. Niillä hän viihdytti syn-
tymäpäivilleen saapunutta
juhlaväkeä hauskassa juhlapu-
heessaan, jota olisi kuunneltu
pidempäänkin, jollei kokki
keittiöistä olisi lähettänyt ter-
veisiä, että ruoka jäähtyy.Mai-

ren tarinoiden lomassa laulet-
tiin aina välillä yhdessä
hänelle elämän varrella rak-
kaiksi tulleita lauluja, muiden
muassa Muksujen tunnetuksi
tekemä ”Mikko Monosen ruu-
misarkkuliike”. Mairen isä oli
ruumisarkkupuuseppä ja Mo-
nosen ruumisarkkuliike oli yk-
si hänen asiakasliikkeistään.

Äiti kuoli Mairen ollessa
vielä pieni ja tyttö varttui
mummon hoivissa aluksi Huo-
palahdessa eli Hupikassa, mik-
si paikkaa silloin kutsuttiin ja
myöhemmin Helsingissä Pie-
nellä Robertinkadulla. ”Minä
olen vanhanaikainen ihminen,
sillä olen vanhan ihmisen kas-
vattama”, hän toteaa ylpeänä.

Maire päätti jo pienenä, et-
tä haluaa käydä kouluja ja
opiskella sairaanhoitajaksi.
Isän mielestä tyttölapsien kou-
luttaminen oli turhaa. Sen si-
jaan Mairea olisi hänen mie-
lestään tarvittu verstaalla
ruumisarkkuja puleeraamassa.
Mutta Maire piti päänsä ja me-
ni omin päin pyrkimään oppi-
kouluun. Sama kuvio toistui,
kun hän oli pyrkimässä Hel-
singin kaupungin sairaanhoita-
jatarkouluun. ”Parempi mennä
naimisiin ja tehdä lapsia”, isä
tuumasi ja kieltäytyi antamasta
opiskeluun tarvittavia rahoja.
Päättäväinen Mairepa lainasi

rahat silloiselta työkaveriltaan
ja lupasi maksaa velkansa ta-
kaisin ensimmäisestä tilistään.
Tosin lopulta isä sitten heltyi ja
antoi tyttärensä tarvitsemat
opiskelurahat.

Vuonna 1969 Maire suorit-
ti työn ohessa kesken jääneet
lukio-opinnot ja kirjoitti yliop-
pilaaksi Tehtaanpuiston yhteis-
koulusta. Hän oli 1960-luvun
jälkipuoliskolla myös runsaan
vuoden työvaihdossa NewYor-
kissa ja on myöhemminkin asu-
nut USA:ssa pidempiä aikoja.
”Olen minä ollut Floridassa
Liisa Tuomen huvilavahtina-
kin”, hän nauraa. Yhdysvalto-
jen lisäksi hän on matkustellut
muun muassa Kiinassa, Egyp-
tissä ja Keniassa, jossa hänen
poikansa on ollut työkomen-
nuksilla. Toisaiseksi viimei-
simmäksi jäänyt matka tehtiin
Maltalle 2005. Kulttuuriakin
Maire vielä jaksaa kuluttaa.
Talvella tuli käytyä tyttären
kanssa katsomassa Mamma
Mia teatterissa.

” Välillä vaan vanhenemi-
nen tuntuu kurjalta kun kaikki
viedään: näkö, kuulo ja ystä-
vät”, Maire huokaa, ”mutta
olenhan minä vanhempi kuin
Suomi!”

Teksti: Arja Salmi
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Marja-Leena Parkkisen
ja Ristomatti Ratian

yhteistyönä syntynyt elämäker-
ta onnistuu luomaan ehyen ko-
konaiskuvan päähenkilönsä
elämästä.

”Marimekon kangas ei ole
kuvio vaan ajatus. Marimekon
mekko ei ole leninki vaan rat-
kaisu.” Nämä Armi Ratian lau-
seet ovat esimerkkejä yrityksen
perustajan nerokkuudesta. Ar-
mi Ratia oli yrityksen karis-
maattinen keulakuva ja yksi
Suomen tunnetuimpia henki-
löitä. Vahvan ulkokuoren takaa
paljastui kuitenkin kompleksi-
nen, epävarma ja jopa ujoksikin
luonnehdittu henkilö. Tämän
monikerroksisen naisen tarinan
Parkkinen on onnistuneesti
vanginnut kirjan kansien väliin.
Tehtävä ei ole ollut helppo,
mutta palkitseva.

Armi Ratian elämä ei sisäl-
tänyt pelkkää auringonpaistet-
ta. Mollisävyjä toivat isän teke-
mä konkurssi, veljien ja
rakkaan lapsenlapsen kuolema,
avioero ja yrityksen kokemat
vaikeudet. Armi oli kuitenkin

Ainutkertainen Armi Ratia
sitkeä ja suoriutui koettelemuk-
sista. Määrätietoisuutta Armi
oli osoittanut jo nuoruudessaan
kouluttautuessaan huonosta
koulumenestyksestään huoli-
matta tekstiilitaiteilijaksi.

Tie Marimekon perusta-
jaksi oli pitkä. Armi toimi
mm. mainostoimistossa copy-
writerinä, kunnes sai työpai-
kastaan potkut. Vastoinkäy-
minen sai hänet siirtymään
miehensä

Viljon omistamaan vaha-
kangasyritys Printex Oy:n tai-
teelliseksi johtajaksi. Armin
työskentely Printexissä myö-
tävaikutti siihen, että syntyi
idea suurikuvioisten puuvilla-
kankaiden käyttämisestä
vaatteiden valmistukseen.
Näin sai alkunsa uusi yritys,
Marimekko.

Marimekosta tuli menes-
tystarina jaArmi Ratiasta oikea
tekstiili-ikoni. Vaikka pinnan
alla kuohui ja yritys ajautui ta-
loudellisiin vaikeuksiin, sen
siivet ovat kantaneet tähän päi-
vään saakka. Nyt Marimekko
ja sen luoja ovat ajankohtai-

sempia kuin koskaan, kiitos
Jörn Donnerin ansiokkaan elo-
kuvan.

Parkkisen kirja ei päästä lu-
kijaa helpolla. Armi Ratia on
kirjoittajan itselleen valitsema
rooli, joka hämmentää joskus
lukijaakin. Kuitenkin kirjoittaja
onnistuu tehtävässään ja luo
kohteestaan kattavan kokonais-
kuvan.Armi Ratia eli värikkään

Sellon kirjastosta bongattua!

Veräjäpeltoon suunnitel-
laan uutta ja suurta koulu-

kompleksia, jossa ensimmäise-
nä Espoossa on tarkoitus
yhdistää suomen- ja ruotsinkie-
liset peruskoulut ja päiväkodit
toimimaan samalla kiinteistöl-
lä. Koulukeskuksen tilojen
huonon kunnon vuoksi kiin-
teistöltä puretaan kaikki muut
rakennukset, paitsi vanhin,
vuonna 1938 valmistunut Lep-
pävaaran koulu. Rakentamis-
urakka on näillä näkymin alka-
massa vuonna 2018 ja uuden
koulun arvioidaan valmistuvan
vuoden 2020 kesällä.

Koulukeskus puretaan
Veräjäpellonkadulla

Tämä vanhin vuonna 1938
valmistunut ns. kivikoulu
säilyy kokonaan uuden
muodon saavassa Veräjäpel-
lon koulukeskuksessa.
Kivikoulu on palvellut
lukuisia lepuskilaisia
sukupolvia. Kuva EKM.

Veräjäpellon koulun käy-
tössä oleva väistökoulu lukion
edustalla tulee jäämään pysy-
västi paikoilleen ja se otetaan
jatkossa lukion lisätiloiksi.
Leppävaaran koulun oppilaat
siirretään koulun rakentamisen
ajaksi Lintumetsän koululle.

Keväällä koulun viereen
nousseen ja pelkästään talvi-
kautena pystyssä pidettävän
uuden jalkapallohallin toiminta
turvataan merkitsemällä se
koulukeskuksen kaavaan.
Veräjäpellon asemakaavamuu-
toksen ensimmäinen OAS-vai-
he on nähtävillä 16.4. asti, jo-

hon asti valmisteluaineistosta
voi esittää mielipiteitä.

http://www.espoo.fi/fi-
FI/Asuminen_ja_ymparis-
to/Kaavoitus/Asemakaava/
Asemakaavoituskohteet/
Leppavaara/Verajapel-
to_110703
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Kirjoittaja on filosofian
maisteri ja informaatikko,
jonka sydäntä lähellä on
erityisesti elämäkertakirjalli-
suus.

2015

Kaikille
avoin ja

maksuton Tule
ostamaan!

Paikat
valitaan

saapumis-
järjestyksessä

Paikkojen
varausta
etukäteen
ei tarvita

Tule
myymään!

Alberganespan puistossa
lauantaina 23.5.
Kesän muut Puistokirppikset
13.6. • 4.7. • 15.8. • 19.9.

Tule ostamaan tai
myymään klo 9-14
Oma pöytä tai alusta mukaan

www.lepuski.fi

SELLOSALI.FI | Soittoniekanaukio 1 A, 02600 Espoo

PE 17.4. KLO 19
LAULUN SIIVIN

Niina Keitel,mezzosopraano
Juho Alakärppä, piano

Liput alk. 14,50/9,50 €, Lippupiste

KE 22.4. KLO 19
VON HERTZEN BROTHERS

Liput alk. 24,50 €, Lippupiste

TO 23.4. KLO 19
SIRPALE EILISTÄ

– KÄHÄRÄÄ VUOSIEN VARRELTA
EssiWuorela, SusannaHaavisto,
Reetta Ristimäki, Pirjo Aittomäki,

TimoAlakotila
Liput alk. 19,50/14,50 €, Lippupiste

KE 6.5. KLO 19
ILE KALLIO BIG ROCK BAND

Liput alk. 19,50 €, Lippupiste

TO 7.5. KLO 19
CLUB 27

Konsertissa kuullaanmm. Kurt Cobainin
ja Janis Joplinin huikeimpia hittejä!

Liput alk. 38/34 €, Lippupiste

LA 9.5. KLO 19
SANAT: HEIMO HATAKKA

SolisteinaAnnaPuu, Jonna Järnefelt,
Jukka Leppilampi ja lauluyhtyeViisi

Liput alk. 32,50 €, Lippupiste

KE 13.5. KLO 19
AN EVENINGWITH ELVIS’FRIENDS
ANDORIGINALMUSICIANS (USA)
Elviksen legendaaristamusiikkia hänen
kanssaan työskennelleiden esittäminä!

Liput alk. 34,50 €, Lippupiste

SU 17.5. KLO 15
VIRTUOSI DI KUHMO CHAMBER

Rimski-Korsakov, Raff
Liput alk. 11/8 €, Lippupiste

KE 20.5. KLO 19
VESTERINEN YHTYEINEEN

Liput alk. 14,50 €, Lippupiste

PE 22.5. & LA 23.5. KLO 19
UUSIOPERH(S)E

Tragikoominen näytelmä nykypäivän
perhekuvioista

Liput alk. 34/31 €, Lippupiste

elämän, mutta surumielisyys
tuntui kummittelevan taustalla
koko ajan. Tämän melankoli-
suuden kirjoittaja tavoittaa hie-
nosti. Armi Ratian sanoin:
”Onko elämä loppujen lopuksi
enempää kuin kokemisen ar-
voinen pettymys?”

Satu-Elina Tuunanen

Sellon
kirjastossa on
parhaillaan
Armi Ratia- ja
Marimekko-
aiheinen
näyttely.

www.sellosali.fi
www.lepuski.fi
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Päätoimittaja:
Arja Salmi
Leppävaara-seura ry
Puh. 0500 675 387
arja.salmi@lepuski.fi

Vastaava toimittaja:
Pirjo Toivonen
Luova Ratkaisu Oy
Puh. 040 53 22 907
pirjo@luovaratkaisu.fi

Ilmoitusmyynti:
Viestintätoimisto
Luova Ratkaisu Oy
Puh. 040 53 22 907
pirjo@luovaratkaisu.fi
tutta@luovaratkaisu.fi
Ilmoitusaineisto:
tutta@luovaratkaisu.fi

Kustantaja:
Viestintätoimisto
Luova Ratkaisu Oy

Julkaisija:
Leppävaara-seura ry
PL 120, 02601 Espoo
0500 675 387
www.lepuski.fi
seura@lepuski.fi

Painopaikka:
Sanomapaino Oy

Jakelu ja jakelun valvonta:
Helsingin Jakelu-Expert Oy,
Puh. (09) 561 56 400
www.hjex.fi/jakelu

Jäsenmaksut:
Henkilöjäsen: 10 €/vuosi
Kannatusjäsen: 50 €/vuosi

Leppävaara-seuran tilit:
Nordea 238618-25130
Danske Bank 800019-70201282

Johtokunta
Arja Salmi (puheenjohtaja)
Raija Ahonen
Kai Fogelholm
Ahti Hurmalainen
Martti Jokela

Juha Laakso
Teemu Lahtinen
Tapio Lipasti
Kari Pietarinen
Nina Sandström
Annika Tuominen-Kalland.

Varajäsenet
Marjatta Karjalainen
Lea Lipasti
Jussi Melkas
Pirjo Myllys

www.lepuski.fi

Raittikarnevaalien
koordinaattori:
Tapio Lipasti
raittikarnevaalit@gmail.com

Taloudenhoitaja:
Maija Tahvanainen

Kansallismuistopiirin vetäjät:
Arja Salmi ja Riitta Laaksonen

LEPUSKI SUOSITTELEE

Akseli Gallen-Kallelan museo • Alberti Clean • Arkitehtitomisto Pekka Haanpää •

Bergans kiinteistöt • Cambridge valmentajat Sari ja Mikael Heerman • Elixir Apteekki •

Espoon Asunnot Oy • Helsingin seudun kauppakamari • Kauppakeskus Sello •

Leppävaaran Lähetys • Leppävaaran seurakunta • Leppävaaran Galleria •

Leppävaaran sos.dem. työväenyhdistys • Leppävaran Laskenta Oy • Musaamo Oy •

Musiikkiopisto Juvenalia • Nieminen Helena • Orasmus Ky • Pelican Self Storage •

Puustelli/SelloRakennusosakeyhtiö Hartela • Rapal Oy • Ravintola Alberga •

Ravintola City Bamboo • Sellon Apteekki • Siljander Oy • Skanska Talonrakennus Oy •

Tiimixi Oy • Timanttiset Kulta-Aika • Viestintätoimisto Luova Ratkaisu • William K. Sello www.lepuski.fi

Kannattajajäsenemme liputtavat

Lepuskin puolesta, liputa sinäkin

ja käytä kannattajajäseniemme

palveluja.

Apteekit
Apteekki Elixir
Sellon apteekki

Autohuolto/
kolarikorjaamo
AH-auto Oy

Huoltoyhtiöt
Karakallion huolto

Kampaamot
Parturi-kampaamo
Tarja Demir

Kauppakeskukset
Leppävaaran Galleria

Kirjanpito
Leppävaaran Laskenta Oy

Kiinteistönvälitys
Kiinteistömaailma Laaksolahti

Kodin remontit
Helsingin Matto ja
Myynti Oy

Kuntoutus- ja
hoivapalvelut
FysioGeriatria

Lasiliikkeet
Alt-Lasi Oy

Suutari
Gallerian Suutari

Ravintolat
Cafe Milís
Ravintola Alberga

Valaistus
Suomen
Lamppupalvelu Oy

Viihde
Karatalo
Sellosali
Vermon Ravirata Oy

Osallistu
talkoisiin

Ärsyttävätkö roskaiset ka-
dut ja puistot sinua? Älä

jää harmittelemaan, vaan kerää
oma talkooporukka vaikkapa
taloyhtiöstäsi ja käynnistä ros-
kien kerääminen. Saatte yhdes-
sä pois irtoroskat, tölkit, pullot
ja metalliromut. Talkoissa ei
kerätä eloperäistä jätettä eikä
ongelmajätettä.

Pihat ja kiinteistöt eivät
kuulu näiden talkoiden piiriin,
vaan niitä järjestävät esimer-
kiksi taloyhtiöt.

Espoon kaupunki jakaa jä-
tesäkkejä j lainaa talkoolaisille
roskapihtejä. Ilmoittautuessaan
talkoisiin voi samalla ketoa,
mistä roskasäkit on noudetta-
vissa. Talkoo järjestetään Es-
poossa ja koko pääkaupunki-
seudulla 7.4. – 24.5. Ilmoittau-
tuminen on parhaillaan käyn-
nissä ja se päättyy 8.5.

Lisätietoja saat numerosta
09 816 25100 tai sivuilta es-
poo.fi/talkoot
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Haluatko
oman puiston?
Espoossa on käynnissä Meidän
puisto -hanke, joka houkuttelee
asukkaita leikkaamaan nurmi-
koita, raivaamaan risukkoja tai
poistamaan vieraslajeja.

Ilman hoitosopimusta kau-
pungin maille ei saa mennä
karsimaan risukkoa tai teke-
mään muita hoitotöitä.

Kirjallinen
hoitosopimus
Hoitosopimus tehdään aina kir-
jallisena ja siihen liittyy kartta.
Hoitosopimuksessa määrite-
tään hoitajan eli kuntalaisen,
taloyhtiön tai vastaavan sekä
kaupungin vastuuhenkilö. Pe-
riaatteena on, että myös hoito-
sopimusalueet ovat kaikkien
kuntalaisten normaalissa vir-
kistys- ja ulkoilukäytössä.

Hoitotoimenpiteet pohjau-
tuvat olemassa olevaan kau-
pungin suunnitelmaan alueen
käytöstä. Kaupungin tavoite
toiminnassa on saada käytettä-
vissä olevalla rahalla enemmän
ja lisätä samalla sekä asukkai-
den viihtymisiä että iloa yhdes-
sä tekemisestä.

Lisätietoja: http://www.es-
poo.fi/fi-FI/Asuminen_ja_ym-
paristo/Asuminen/Asukastoi-
minta/Meidan_puisto

Suur-Leppävaarassa

KÄRKIEHDOKAS.fi

Niilo
Kärki

63

Niilo maksaa

•Everstiluutnantti evp.
•kaupunginvaltuutettu
•PS järjestösihteeri
•7 lasta, 5 lastenlasta
Espoontorilla keskiviikkona 15. pvä.
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Täysi auditoriollinen asuk-
kaita kokoontui Ruusutor-

pan koululle helmikuun lopulla
tutustumaan Leppävaaran alu-
een raidejokeri-suunnitelmiin.

Bussijokerilinja 550 suun-
nitellaan siirrettäväksi raiteille
kenties 2020-luvulla. Kiinnos-
tus oli sen verran suurta, ettei-
vät kaikki kiinnostuneet mah-
tuneet edes istumaan.

Alustava reidejokerisuun-
nitelma on vuodelta 2009. Tä-
män jälkeen on laadittu hanke-
suunnitelma, ja viimeisimpänä
linjausvaihtoehtojen läpikäyn-
ti.

Raidejokerilinjan pituus
Itäkeskuksesta Otaniemeen oli-
si 35 kilometriä. Se kulkisi pää-
osin omilla urillaan, eli muu
liikenne ei juurikaan hidastaisi
pikaratikan kulkua. Näin mat-
ka-aika esimerkiksi Leppävaa-
ran ja Otaniemen välillä olisi
noin 9 minuuttia.

Hankkeen aloitus tapahtui-
si välillä 2016-2025, ideaaliti-
lanteessa pikaratikka kulkisi
2020-luvun alussa, totesi Es-
poon liikennesuunnittelupääl-
likkö Markku Antinoja.

Valmistelu etenee siten, et-
tä raidejokerin pääteasema tu-
lee olemaan alunperin suunni-
tellun Tapiolan sijaan
Otaniemen kautta Keilaniemi.
Otaniemen linjaus tukee Ota-
niemi-Keilaniemi -alueen ke-
hittämistä, ja alustavat laskel-
mat osoittavat, että Otaniemen
reitti merkitsee suurempia mat-
kustajamääriä.

- Otaniemi muuttuu vielä
kovastiAalto-yliopiston keskit-
täessä sinne toimintojaa.Tulos-
sa on myös lisää työpaikkoja ja
sekä asuntoja niin opiskelijoil-
le kuin muillekin ryhmille.
Tästä syystä Otaniemen seu-
dullinen merkitys kasvaa, ja tä-
hän pikaraitiotie sopii, summa-
si Tapiolan kehittämisen

Vermon kevät huipentuu
suureen ravijuhlaan Fin-

landia-Ajoon, joka ravataan
sunnuntaina toukokuun 17.
päivä. Tapahtumasta on tulossa
entistä merkittävämpi, Finlan-
dia-tapahtuma on yhteispoh-
joismainen pelipäivä.

Finlandia-Ajon juuret ulot-
tuvat Vermon alkuvuosiin. En-
simmäinen Finlandia juostiin
vuonna 1980. Lähtölaukaus oli
tosi kansainvälinen, sillä sen
voitti ranskalainen Ejakval.
Toisen Finlandian voitto meni
myös Ranskaan, kun yksi kaik-
kien aikojen parhaista hevosis-
ta Ideal du Gazeau vei voiton.

Ensimmäistä suomalais-
voittoa saatiin vuonna 1985,
Antti Savolaisen Keystone Pat-

Finlandia-Ajosta entistä
suurempi tapahtuma

Finlandia-Ajo Vermossa sunnuntaina 17.5. klo 13.45

ton huudatti kotiyleisöä Jorma
Kontio rattaillaan. Kontio on
Pohjoismaiden voitokkain oh-
jastaja.Tänä vuonna hän ylittää
10 000 voiton raja.

Finlandia-Ajo on säilyttä-
nyt paikkansa merkittävänä
sprintterikilpailuna. Alkuvuo-
sina kisa ajettiin syksyllä, mut-
ta jo pitkään on kilpailtu ke-
väällä. Viime vuonna tapahtui
merkittävä muutos, kun Finlan-
dia järjestettiin toukokuussa,
vain kaksi viikkoa ennen Elit-
loppetia. Näin siitä tuli entistä
tärkeämpi näytön paikka hevo-
sille, jotka pyrkivät mukaan
Elitloppetiin Tukholmaan.

Ranskalainen Univers de
Pan voitti Finlandian viime
vuonna. Tulos 10,7 jäi vain

kymmenyksen vuoden 2010
voittajan Quarcio du Chenen
rataennätysajasta 10,6.

Vermon rata on ollut tämän
kevään erinomaisessa kunnos-
sa, ja tulevassa Finlandiassa
jahdataan uutta rataennätystä.

Paljon tapahtumia,
päivä täynnä
huippulähtöjä
Finlandia-päivä on täynnä
huippu-urheilua. 4-vuotistäh-
det kisaavat Glenn Kosmos
Memorialissa ja 3-vuotiaat
Seppeleajossa. Parhaat poh-
joismaiset kylmäveriset kamp-
pailevat Erkon Pokaalissa.
Ruotsin Bronsdivision ja Suo-
men Toto76-finaalit täydentä-
vät loistavaa ravipäivää.

Kolmas yhteispohjois-
mainen pelipäivä
Vermo on ollut yhteispohjois-
maisen totopelin näyttämönä
kahdesti. Nyt on kolmas kerta,
ja puitteet ovat entistä kome-

ammat loistavan sportin myötä.
Ruotsi on yksi Euroopan johta-
vista ravimaista, niin hevosten
tason kuin pelaamisen osalta.

Ruotsista tulee myös iso-
osa Finlandia-ravien pelivaih-

dosta. Myös ruotsalaisia hevo-
sia kilpailee Vermossa
runsaasti. Kansainvälisyyttä on
ilmassa, kun mukana on ruot-
salaisten lisäksi hevosia aina-
kin Norjasta ja Ranskasta.

Raidejokeri veti salin täyteen

projektipäällikkö Antti Mäki-
nen.

Raidejokerisuunnitelmissa
ollaan hankesuunnitelma-vai-
heessa, eli nyt esitellään enn-
simmäisiä luonnoksia siitä mi-
tä reittiä pikaratikka kulkisi.
Linjaukset eivät ole vielä lo-
pullisia, niitä voidaan muuttaa
muun muassa asukaspalautteen
perusteella..

“Hyvät liikenneyhteydet
paranevat entisestään”
Leppävaaran liikenneyhteydet
ovat jo nykyisellään erinomai-
set, korosti Leppävaaran alu-
een projektijohtaja Mika Ran-
tala omassa puheenvuorossaan.

Hän korosti että raidejokeri
merkitsee Leppävaaran alueel-
la rakentamista olemassa ole-
van kaupunkirakenteen sekaan,
joka vaatii huolellista suunnit-
telua. Raidejokeri tulee palve-
lemaan sekä nykyisiä että tule-
via asuinalueita, kuten Vermon
aluetta.

Tämän hetken reittiluon-
noksen mukaan raidejokerin
eteläinen päätepysäkki olisi
Keilaniemen metroaseman
pohjoispuolelle.Tämän jälkeen

linjaus kulkisi Otaniemen halki
pääosin Otaniementietä pitkin.

Kehä ykkösen viereen pi-
karaitiotie liittyisi Maarinnii-
tyn tienoilla. Kehä ykkösen
kohdalla pikaratikka kulkisi
mahdollisimman lähellä tietä,
sen itäpuolella.

Tämän jälkeen tarjolla on
kaksi vaihtoehtoja. Joko linja
suuntaisi asutuksen sisään Laa-
jalahden kohdalla, ja kiertäisi
asuinalueen halki. Säterin koh-
dalla ratikka kulkisi Linnoitus-
tielle.

Tälle on myös vaihtoehto:
pikaratikka seuraisi kehää aina
turunväylän liittymän tienoille,
ja jatkaisi suoraan Linnoitus-
tielle. Tässä vaihtoehdossa
käytännössä kierrettäisiin Laa-
jalahden alue.

Sellolle -linja kulkisi Al-

berganesplanadin kautta. Vaih-
toterminaali tulisi Sellon ja Pa-
norama-talon välimaastoon.
Tämän jälkeen reitti kulkee ke-
hä ykkösen alta Perkkaantietä
pitkin kohden Helsinkiä.

Vaihtoehtoiset
linjaukset
herättivät tunteita
Yhteisen info-osuuden jälkeen
asukkaat pääsivät sekä kiertä-
mään neljässä eri työpajassa ja
perehtymään suunnitelmiin tar-
kemmin että kommentoimaan
suunnitelmia.

Yleisökysymyksessä ky-
seltiin ympäristövaikutusten
arviontisuunitelmaa. Ely-kes-
kus on kuulemma linjannut, et-
tä tämä projekti ei virallista
yvaa tarvitse, mutta hyödyt,
haitat ja vaikutukset tullaan

kyllä arvioimaan.
Eniten tunteita herättivät

Laajalahden vaihtoehdot, ja
myös alueen bussilinjoista ky-
seltiin. Bussilinjoista ei ollut
vielä mitään paperilla, raidejo-
kerin hankesuunnitelman yhte-
ydessä tullaan suunnittelemaan
myös Laajalahden bussilinjas-
to, ja ylipäätänsä raidejokerin
linjauksen suuntaisesti kulke-
vat bussilinjat..

Aikataulu vielä auki
Vaikka tilaisuudessa esiteltiin
myös kohtalaisen nopeita to-

teutusvaihtoehtoja, käytännös-
sä pääkaupunkiseudun ensim-
mäinen pikaraitiotielinjan
toteutuminen on vielä monen
mutkan takana. Raidejokeri ei
ole joukkoliikenneinvestoin-
tien kärkipäässä, eikä sen to-
teuttamisesta ole siis vielä lo-
pull isia päätöksiä.
Pahimmillaan arvio toteutuk-
sesta 2020-luvun alkupuolella
voi olla optimistinen.

Teksti ja kuvat:
Tony Hagerlund

• Linja 231 lakkautetaan kokonaan
• Yölinja 231N säilyy, mutta reitti ei enää poikkea Mäkkylään
• Linjan 22 päätepysäkki siirretään Hämevaarasta

Helmipöllönmäkeen
• Linja 23 siirretään Leppävaaran ja Uusmäen välillä

kulkemaan Painiityn kautta
• Uusi liityntälinja 237B alkaa ruuhka-aikoina liikennöidä

välillä Leppävaara-Mäkkylänkallio-Pitäjänmäen asema
• Linjojen 247, 248 ja 270 vuoroväliä tihennetään
• Linjan 510 vuoroväliä tihennetään
• Linja 205 lakkaa ja sijalle tulee linja 502, joka ajaa

Leppävaarasta Merihakaan Meilahden ja Töölön kautta

HSL ei taivu perumaan bussin
231 lakkauttamispäätöstä

Yli tuhannen allekirjoittajan nimiadressi ja sadan vihaisen
asukkaan terveiset kirjastossa järjestetystä infotilaisuudesta

eivät saaneet HSL:ää perumaan bussin 231 lakkauttamispäätöstä.
Leppävaara-seura oli mukana allekirjoittamassa neljän kau-

punginosayhdistyksen yhteistä kannanottoa linjan 231 lakkaut-
tamista vastaan. Kannanotto jätettiin yhdessä 1036 nimen adres-
sin kanssa HSL:n hallitukselle. HSL:n johdon allekirjoittaman
kirjallisen vastauksen perusteluissa vedottiin linjaston selkiyttä-
misen tarpeeseen ja linjalle 231 vähäisiin nousijamääriin Pohjois-
Lintuvaarasta. Vastauksessa todetaan myös, että suurimmalle
osalle bussin 231 käyttäjistä löytyy kulkemiseen muita vaihtoeh-
toja ja että vaihdollisesta yhteydestä huolimatta matka-ajat Hel-
sinkiin lyhenevät.

Leppävaaran suunnan bussiliikenteeseen on tulossa
syysliikenteen alussa monia muutoksia, jotka on
hyväksytty HSL:n uudessa liikennöintisuunnitelmassa
vuosille 2015-16.

Helmikuussa oli ensimmäinen asukkaiden kuulemistilaisuus.
Seuraava järjestetään toukokuussa. Sen aika ei vielä ole tie-
dossa.
Leppävaara-seuran sivuille www.lespuski.fi tilaisuuden kut-
su tule heti, kun seura saa sen.
Ensimmäisessä kuulemistilaisuudessa asukkaille luvattiin
osoite, johon lähettää palautetta.

Tämäkin linkki tulee seuran sivuille heti, kun se on toi-
minnassa.

Kaupungin sivuilla on linkki johon voi antaa palautetta, mutta
siellä ei ole mitään keskustelukanavaa
www.espoo.fi/raidejokeri.

Asukkaat pääsivät perehtymään suunnitelmiin ja
kommentoimaan niitä.



Delta i städtalkot och samla ett gäng eller plocka
själv upp allehanda löst skräp.

Esbos tekniska central delar ut avfallssäckar och lånar ut
skräptänger till talkodeltagarna. Meddela vid anmälan tidpunkten
för talkot, när du avhämtar förnödenheterna samt plats där

staden kan avhämta sopsäckarna efter talkot.
,$%92 "58 /(*/'+*- &&&*:7!##*.)6023##6
Ytterligare upplysningar: (09) 8162 5100

Talkot är en del av Esbos, Helsingfors, Grankullas
och Vandas gemensamma städtalko.

Tule mukaan
siivoamaan lähiympäristöäsi

7.4.–24.5.2015

Kommed
och städa upp i din näromgivning

7.4 –24.5.2015

Kokoa porukka tai tule yksin tekemään lähiympäristöstäsi
viihtyisämpi paikka. Kevättalkoissa kerätään irtoroskaa esimerkiksi

paperia, tölkkejä, pulloja tai metalliromua kaupungin yleisiltä
alueilta, mutta ei eloperäistä roskaa esim. kasvijätettä tai risuja,

ongelmajätettä tai elektroniikkaa.
Espoon tekninen keskus jakaa talkoolaisille jätesäkkejä ja lainaa
roskapihtejä sekä noutaa tarvittaessa roskasäkit talkoiden jälkeen.
12%#56604"4 /(*/*'+*-* #7#566::770 &&&*:7!##*.)6023##6
Lisätietoja: (09) 8162 5100 Teknisen keskuksen asiakaspalvelu.

Talkoot ovat osa Espoon, Helsingin, Kauniaisten
ja Vantaan Siisti pääkaupunki -talkoita.

Leppävaara-seuran vuosikokous pidetään
torstaina 7.5.2015 kello 18 alkaen Ruu-

sutorpan koulun auditoriossa osoitteessa
Leppävaarankatu 24. Kahvitarjoulu alkaa
kello 17.30.

Ennen kokousta kuulemme urheilupuis-
tomme viimeisimmistä suunnitelmista. Mitä
uusia toimintoja puistoon on vielä odotetta-
vissa ja millaisella aikataululla? Paljon uutta
onkin jo saatu aikaiseksi. Lapsiperheet ovat
löytäneet Angry Birds -leikkipuiston, skeit-
tiparkin rampeilla käy kuhina ja huima kii-
peilypuisto avataan vapun jälkeen. Jo ennes-
tään monipuolinen liikuntakeitaamme
houkuttelee uusilla palveluillaan nyt väkeä
entistä enemmän. Tämä väistämättä kasvat-
taa ajoneuvoliikennettä ja villiä pysäköintiä
puiston liepeillä.

Leppävaara-seuran mielestä on tärkeää,
että autoillen urheilupuistoomme saapuvat
voidaan mahdollisimman suuressa määrin
ohjata Turuntien pysäköintipaikoille ja vält-
tää liikenteen lisäämistä Lintuvaarantien
kautta jaVeräjäpellonkadun koulukeskuksen
sivuitse. Julkisen liikenteen yhteyksien pa-
rantamiseen tulee myös kiinnittää lisäänty-
vää huomiota esimerkiksi kehittämällä ns.
lähilinjaliikennettä. Saamme kokoukseen
vieraaksi kaupungin liikennesuunnittelijan,
joka kertoo muun muassa urheilupuistossa
keväällä käynnistetystä parkkipaikkaselvi-

Leppävaara-seuran
vuosikokouksessa 7.5. klo 18.
keskustellaan urheilupuistosta
ja sen liikenteestä

tyksestä sekä liikenteen kasvunäkymistä.
Keskusteluosuuden jälkeen pidetään

Leppävaara-seura ry:n sääntömääräinen
vuosikokous noin klo 19 alkaen. Kokoukses-
sa tehdään myös tärkeitä henkilövalintoja eli
valitaan puheenjohtaja ja johtokunnan jä-
senet erovuoroisten tilalle. Tule mukaan ko-
koukseen vaikuttamaan siihen, mitä yhdis-
tyksemme Leppävaaran hyväksi kuluvana
vuonna tekee. Vuosikokouksessa käsiteltä-
vät asiakirjat löytyvät seuran verkkosivuilta
http://www.lepuski.fi/leppavaaraseura.html

Muista jäsenmaksu!
Kahvitarjoilun lomassa kello 17.30 alkaen
koulun ruokalassa voit maksaa jäsenmaksu-
si käteisellä ja liittyä seuran jäseneksi, jollet
vielä ole sitä tehnyt. Samalla voit tarkistaa
jäsenyytesi ja jäsentietosi. Jäsenmaksumme
henkilöjäseltä on tänä vuonna 15 euroa.
Kannattajajäsenmaksu on 60 euroa. Posti-
tamme pankkisiirron vuoden 2015 jäsen-
maksua kaikille jäsenille huhtikuun puolivä-
lissä. Tarkkaile postiasi ja muista maksaa
jäsenmaksusi. Jäsenmaksut ovat tärkeä osa
seuramme toiminnan rahoittamisessa.

Tervetuloa mukaan
kokoukseen!

Leppävaara-seuran johtokunta

Vermossa ravataan joka keskiviikko
Toto65-ravit klo 18.00 alkaen

Totoa voit pelata myös
Vermon lähialueella
seuraavissa paikoissa:
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www.espoo.fi/talkoot
www.vermo.fi



