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Kiinnostuitko?
Lisätietoja asuntomyynnistämme
puh. 0800 162 162 (maksuton),
asuntomyynti.paakaupunki-
seutu@skanska.fi

Sinulle kuuluu KotiTurvaTM

Kun ostat asunnon Skanskalta, saat automaattisesti
ja ilman kustannuksia KotiTurvan. Jos vanhan asuntosi
myynti takkuilee, Skanskan KotiTurva korvaa uuden kotisi
asumiskuluja jopa 1000 euroa kuukaudessa vuoden ajan.
Lue lisääwww.skanska.fi/kotiturva

visualisointi

Asukkaidensa näköinen talo Niittymaalla

Nyt ennakko-
markkinoinnissa!

As. Oy Espoon Konkari, Niittytaival 3 • www.skanska.fi/konkari
Ennakkomarkkinoinnissa! Konkari kohoaa Espoon Niittymaalle, puistomaiseen
asuinkortteliin. 8-kerroksisessa talossa on huomioitu ikääntyvän ihmisen erilai-
set toiveet. Väljissä kodeissa on tyyliä sekä varusteltavuutta yllättävien elämän-
tilanteiden varalta. Naapureita tapaa talosaunalla, alakerran klubihuoneella
sekä kätevässä palvelueteisessä. Oma tontti. Energialuokka C.
Arvioitu valmistuminen loppuvuosi 2015.
Huoneistoesimerkkejä, mh. € vh. €
1h+kt 43 m2 5. krs 71.970 239.900
2h+kt 43,5 m2 6. krs 81.600 272.000
2h+kt 48 m2 5. krs 87.000 290.000
2h+kt+s 59 m2 3. krs 90.000 300.000
3h+kt 66 m2 5. krs 111.870 372.900
3h+kt+s 74,5 m2 3. krs 116.970 389.900visualisointi

Palanut tiili,
sininen pisara
Juhlakirjajulkkarit

pe 28.3. klo 18–20
Leppävaaran kirkko

Coctail-tarjoilut, musiikkia
ja haastatteluja.

Paikalla kirjailija KAISA
RAITTILA ja valokuvaaja
JANI LAUKKANEN sekä
kirjaan haastatellut

seurakuntalaisetMIIKKA
SATURI jaHEIDIMÄKI.

Tilaisuudessa jaossa rajattu
määrä kirjalämpimäisiä.

L
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Asetu
ehdolle ja
tee kirkosta
näköisesi.

Leppävaaran seurakunta

Leppävaarankatu 3–9
Ratsutori

terassille
Kesätorstaisin
terassillamme
AFTER WORK BÄNDI.

Tervetuloa BASEN

PANORAMA
TOWER

www.apteekkielixir.fi

Avoinna
joka päivä

Katutasolla,Katutasolla,
LeppävaaranLeppävaaran
asemalla.asemalla.

ma–pe
8.30–21.00
la 10–18
su 12–18

• Kahvitarjoilu päivittäin klo 10–15
• Hyvän olon vinkkejä
• Uutuustuotteita
• Käsihoitoja ja suosittu
kehonkoostumusmittaus

• Täydennystä itsehoitoapteekkiin

Apteekki Elixirin Hyvinvointipäivät
19.5.–23.5.2014

Hyvinvointipäivinä
huipputarjouksia!

Tervetuloa!
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Pääkirjoitus 18.5.2014

Leppävaarassa
tilaa täydennys-
rakentamiselle

Leppävaaran uusi projektijohtaja Mika
Rantala kertoi Leppävaara-seuran vuo-

sikokouksessa, että alueella on tilaa vielä
täydennysrakentamiselle. Hän arveli myös,
ettei Pohjois- ja Etelä-Leppävaaran yhdistä-
vä kansi toteudu ainakaan lähitulevaisuudes-
sa. Sen sijaan alikulkunnelin viihteisyyteen
panostetaan.

Uutta rakennusmaata saatiin Leppävaa-
raan, kun Kehä ykkönen tunneloitiin. Nyt
tunnelin alueelle on tulossa useita kerrosta-
loja. Tämä on ollut varsin poikkeuksellinen
mahdollisuus tehdä tilaa uusille rakennuksil-
le, eikä vastaavaa taida olla näköpiirissä.

Sen sijaan Leppävaarassa voi olla toi-
mistoja, joiden elinkaari toimistorakennuk-
sina on päättynyt tai päättymässä. Ensim-
mäinen, ainakin ulkoapäin onnistunut talo
on saanut uuden elämän, kun Nikkarinkujan
päässä olevasta toimistorakennuksesta tuli
useiden perheiden koti. Taloa vielä korotet-
tiin yhden kerroksen verran.

Lisäksi Leppävaarassa on vanhoja asun-
to-osakeyhtiöitä, jotka parhaillaan pohtivat
käyttämättömän rakennusoikeuden hyödyn-
tämistä ja mahdollisuutta saada lisäraken-
nusoikeutta rahoittaakseen akuutteja putki-,
julkisivu- ja muita isoja remonttejaan.

Lehtitietojen mukaan Neste on esittänyt,
että sen pääkonttori Keilaniemessä muute-
taan asuinrakennukseksi. Tästä uutisoides-
saan Helsingin Sanomat kertoi, että lyhyellä
kävelykierroksella Helsingin keskustassa
saa kelpo saaliin rakennuksista, jotka voisi
muuttaa asuinrakennuksiksi.

Leppävaaran keskustassa voisi tehdä sa-
manlaisen kävelyretken. Jos tarkastelee Es-
poon tulevaisuuden näkymiä, Suur-Leppä-
vaaraa on kaavailtu lähes 100 000 ihmisen
kodiksi. Nyt alueella asuu lähes 65 000 ih-
mistä, joista melkein 30 000 asuu Kanta-
Leppävaarassa.

Kehyskunnat vetivät vielä jonkin aikaa
väkeä, kun perheet halusivat tilaa ja rauhal-
lisen kasvuympäristön lapsilleen. Nyt monet
näistä perheistä haluavat muuttaa lähelle pal-
veluja ja työpaikkoja, hyvien liikenneyhte-
yksien päähän.

Iso asunto ja hulppea piha kasvimaineen
eivät houkuta, jos niistä ei ehdi nauttia. Mo-
nilta vapaa-aika kuluu liikkumiseen paikasta
toiseen: milloin aikuiset menevät harrastuk-
siinsa, milloin kuskataan lapsia. Myös talo
ja piha vaativat aikaa. Lisäksi oma auto tai
kaksi on tarpeen, jotta matkoista selvittäisin.

Hyvät joukkoliikenneyhteydet ovat osa
asuttavuutta. Leppävaara on sijainniltaan
otollinen. Juna- ja bussiasemat ovat lyhyen
matkan päässä. Kaupunkiradan jatkaminen
Espoon keskukseen kuuluu seudun yhteisiin
ratahankkeisiin, joihin voi laskea myös Lep-
pävaaran kautta kulkevan ratikan, joka yh-
distää Helsingin Itäkeskuksen ja Otaniemen.

Tulevat liikenneratkaisut ilmiselvästi
suosivat joukkoliikenteen käyttämistä.

Pirjo Toivonen

Leppävaara-seura piti
8.5.2014 vuosikokouksen-

sa. Vuosi 2013 on ollut työn-
täyteinen, eikä vuosi 2014 jää
tästä paljoa huonommaksi.
Vuosikokous hyväksyi myös
seuran johtokunnan linjaamia
suuntaviivoja toiminnalle pari
vuotta eteenpäinkin. Jäsenmää-
rän kasvattaminen on seuran
keskeinen tavoite.

Parhaiten seuran työ on tul-
lut tutuksi vuotuisilla Raittikar-
nevaaleilla sekä Lepuski-leh-
den välityksellä. Läkkitorin
remontin vuoksi Raittikset ovat
vielä tänä vuonna evakossa
Sellon puolella, mutta ensi
vuonna palataan taas perintei-
sille sijoille Raitille ja Läkkito-
rille.

Uutena toimintamuotona
toteutettiin yhdessä koululais-
ten kanssa Lippumeri 2013
-yhteisötaideteos ja sen tulok-
sena liehuvat liput tänäkin ke-
sänä Alberganesplanadin lip-
puaukiolla. Elokuvasta tehdyllä
DVD:llä jatkettiin seuran me-
nestyksellistä historiajulkaisu-
toimintaa. DVD:n ensimmäi-
nen painos myytiin loppuun
vuoden 2013 aikana ja joulu-
myyntiin otettiin toinen painos.
Joulun alla luotiin uusi Espan

Leppävaara-seuran
viime vuosi
ennätyksellisen vilkas

Joulu-perinne joulukauden
avajaisiksi. Näistä ja seuran
muusta toiminnasta voi lukea
lisää lepuski.fi -sivustolta.

Muista jäsenmaksu!
Muistathan maksaa jäsenmak-
susi, sillä niiden tuotot ovat
välttämättömiä seuran toimin-
nalle. Leppävaara-seuran jä-
senmaksut ovat edelleen 10 eu-
roa henkilöjäseneltä ja 50
euroa kannattajajäseneltä. Vuo-
sikokous hyväksyi jäsenmak-
sun korottamisen vuodelle
2015, jolloin maksut ovat 15 ja
60 euroa. Seuran tilinumerot
löydät lehden sivulta 10 ja uu-
sien jäsenten liittymisohjeet le-
puski.fi -sivuilta.

Seuran puheenjohtajana
jatkaa vuonna 2014 Arja Salmi.
Johtokunnan varsinaisiksi jäse-
niksi erovuoroisten tilalle valit-
tiin Ahti Hurmalainen, Juha
Laakso, Martti Jokela, Kari
Pietarinen ja Annika Tuomi-
nen-Kalland. Varsinaisina jäse-
ninä jatkavat Raija Ahonen,
Kai Fogelholm, Teemu Lahti-
nen, Tapio Lipasti ja Nina
Sandström. Varajäseniksi valit-
tiin Marjatta Karjalainen, Lea
Lipasti, Pirjo Myllys sekä Jussi
Melkas.

KE 21.5. KLO 19
MIKAEL GABRIEL

Liput alk. 14,50 €, Lippupiste

SYKSY 2014
SU 31.8. KLO 19
WINTERREISE
Mika Kares, basso

Marita Viitasalo, piano
Esko Salminen, lausunta

Tuttuun teokseen tuodaan
uutta näkökulmaa avaamalla
24 laulun tekstit suomeksi

Konsertti on osa Helsingin
juhlaviikkojen ohjelmaa

Liput alk. 37,50/22,50 €,
Lippupalvelu

KE 10.9. KLO 19
KAIKKI ÄITINI,

KAIKKI TYTTÄRENI
Miitta Sorvali, Sanna Stellan
ja Pirjo Heikkilä puivat äitinä

olemisen sietämätöntä
keveyttä tässä hervottomassa

esityksessä!
Liput alk. 34/31 €, Lippupiste

Koko syksyn ohjelmisto
julkaistaan 2.6. osoitteessa

www.sellosali.fi

WWW.SELLOSALI.FI
Soittoniekanaukio 1 A
02600 Espoo

Muut palvelut:
• Klassinen hieronta
• Urheiluhieronta
• Hoitava kuumakivihieronta
• Fysioterapia

Cranion Oy
Itsehallintotie 6, 02600 ESPOO

Migreeniä? Lihakset jumissa?Migreeniä? Lihakset jumissa?

050 412 1100
www.cranion.fi

Lääkkeetön migreenihoito CMT Method® –
varaa aika maksuttomaan konsultaatioon!

suolaiset ja makeat
ILMAINEN JUHLASUUNNITTELUAPU

Tilaa kevään ja kesän juhliin

Myynti ja tuotetiedustelut
p. 040-506 5051 tai
@=AID>@?@HAIICGE

Tutustu tuotevalikoimaan
FFFG>@?@HAIICGE

Ravitsevat leiriruuat ja toimitus paikan päälle

– pääkaupunkiseudun alueella.

Painiittyyn rakennetaan päiväkoti kuudelle lapsiryhmälle.
Maksimissaan sinne mahtuu hoitoon 126 lasta.Yhtä aikaa

koskaan ei siellä näin paljon lapsia ole, sillä osa päivähoitoon
tulevista lapsista on alle kolmivuotiaita.

Espoon varhaiskasvatusjohtaja Titta Tossavainen kertoi,
ettei uuteen päiväkotiin ole suunnitteilla erityistoimintaa.
Myöhemmin arvioidaan, tarvitaanko palveluja myös iltaisin.

Painiityyn muuttavat lapset käyttävät nyt lähialueen päi-
väkoteja ja ryhmäperhepäivähoitopaikkoja. Uudenvuodenyö-
nä palaneen Lintulan päiväkodin lapsista aika moni asuu Pai-
niityssä. Lintulan uusi päiväkoti avataan joulukuun alussa
2014.

Painiittyyn päiväkoti kesällä 2015

Havainnekuva: Espoon kaupunki
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• yritysten perustaminen
• kaikki taloushallintopalvelut
• sähköinen laskutuspalvelu
• palkkahallinto
• verotuspalvelut

Taloushallinnon asiantuntijayritys
palveluksessasi

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

Lars Sonckin kaari 14, 02600 ESPOO

Leppävaara-seura
haastoi asukkaat

tekemään torin
eläväksi.
Leppävaara-seuran vuosikoko-
uksen alkuun oli varattu tunti
aikaa keskustella Läkkitorin
rakennussuunnitelmista. Aihe
kiinnosti niin paljon, että Ruu-
sutorpan koulun auditorio täyt-
tyi. Kysymystulva yllätti jär-
jestäjät. Varattu aika jäi
valitettavan lyhyeksi.

Läkkitori valmistuu näillä
näkymin ensi marraskuuksi,
joten jouluksi tori on uudessa
kuosissaan. Tällä hetkellä ra-
kennustyöt ovat kuukauden
myöhässä.

Gobo-kuvioita
Kuulijat olivat virittäytyneet
kuulemaan, miltä tori näyttää
ja miten sen liikenne on järjes-
tetty. Vastaajana oli Espoon
teknisen keskuksena pohjoisen
piirin aluepäällikkö Jaakko
Koivunurmi. Valitettavaa oli,
ettei torin suunnitelmista vas-
tannut maisema-arkkitehti ollut
paikalla. Hän olisi pystynyt
vaivatta perustelemaan, miksi
hän päätyi tekemiinsä ratkai-
suihin.

Läkkitori saa uudenlaisen
valaistuksen. Erikoisuutena on
torin pintaan valoilla heijastuva
Gobo-kuvio, joka on osa nyky-
aikaista ympäristövalaistusta.
Siihen kuuluvat myös esimer-
kiksi Helsingissä paljon käyte-
tyt puunrunkojen valaiseminen
sydäntalven aikaan.

Jaakko Koivunurmen mu-
kaan Läkkitorilla ei käytetä
led-valaistusta, jota Espoo ei
omissa kohteissaan ole muual-
lakaan käyttänyt. Vermontien
suunnitelmiin energiapihit led-
valot ovat tulossa.

Leppävaara-seura jäi kai-
paamaan vanhalta torilta esiin-
tymislavaa. Kun sitä ei tule,
seura joutuu pulittamaan siir-
rettävästä lavasta tuntuvan
summan. Maksutonta ohjemaa
tarjoavat Raittikarnevaalit ovat
keränneet vuosia monituhat-
päisen joukon. Vetonaulana

Läkkitori nostatti tunteita

Luovuutta kahviloista

Hesarin Tänään toimituksen (HS 10.5.2014) haastattelema
brittiläinen kaupunkikonsultti Charles Landry lisäisi Hel-
singin viihtyvyyttä luomalla ihmisille lisää kohtaamispaik-
koja. Landry puhuu kolmannesta tilasta. Ne ovat ihmisten
kohtaamispaikkoja kodin ja työpaikan lisäksi. Hänen mu-
kaansa kahvilat tuovat elämään pieniä asioita, kohtaamisia.

”Luovuudelle pitää luoda olosuhteet myös lähiöissä.
Nekin tarvitsevat kahvilansa”, Landry sanoo HS:n artikke-
lissa Luovuutta kahviloista.

Pertti Myllymäki puhui Leppävaara-seuran kokoukses-
sa samasta asiasta: kohtaamispaikoista ihmisille.

ovat olleet tunnetut esiintyjät.
Tänä vuonna Rattikarne-

vaalien pääesiintyjänä on Pave
Maijanen. Karnevaalit pide-
tään Viaporin torilla 30.8. osa-
na Espoon päivän ohjelmaa.

Pyörätiet puhuttivat
Useissa puheenvuoroissa huo-
mio kiinnittyi pyöräteihin. To-
rin kulmalla, Selloon johtavan
alikulkutunnelin tuntumassa
viidestä suunnasta tulevat pyö-
rätiet risteävät. Yhtä monesta
suunnasta liikkuvat myös ja-
lankulkijat.

Jotkut tilaisuuteen osallis-
tujat ehdottivat jopa pyöräilyn
kieltämistä Raitilla. Jotkut eh-
dottivat hidasteita pyöräilijöil-
le.

Joistakin puheenvuoroista
kuului harmistus siitä, ettei
kaupunki ollut järjestänyt Lep-
pävaaraan keskustelutilaisuutta
ennen torin remonttia. Koivu-
nurmi muistutti, että tilaisuus
kyllä järjestettiin, mutta se pi-
detiin Espoon keskuksessa.

Jotkut puolustivat Läkkito-
rin mennyttä nuhruisuutta.
Myös torin rakennuskustan-
nukset, 4,7 miljoonaa euroa,
saivat aikaan puheenvuoroja.

Monet leppävaaralaiset
ovat olleet siinä uskossa, että
asukkaiden vuosia kestänyt va-
litus johti Läkkitorin uudista-
miseen. Todellisuus oli kuten-
kin toista. Jos alueella ei olisi
ollut tarvetta uusia runkovesi-
putkia, olisi Läkkitori saanut
jäädä entisekseen.

Galleriaan uusi kahvila
Leppävaaran Gallerian toimi-
tusjohtaja Pertti Myllymäki
kertoi, että Galleriaan on tulos-
sa laadukas kahvila ulkoteras-
seineen Osuuspankkien kiin-
teistökeskuksen tilalle.
Myllymäen lupaus, ettei kahvi-
lasta tulee olutpaikkaa, sai ap-
lodit.

Moni osanottaja olikin
häätämässä Tunturintupaa.
Myllymäki muistutti, että torin
ongelman muodostavat ne hen-

kilöt, joiden kunto ei riitä Tinu-
rintupaan asti.

Myllymäki haastoikin
asukkaat tekemään torista mie-
leisensä. Tori on vain tori, vaik-
ka se pinnaltaan tuleekin sa-

manlaiseksi kuin Sellon
ympäristö. Vasta asukkaat te-
kevät siitä elävän kaupunkikei-
taan, oman tilan.

Suunnitelmissa on, että
Galleria ottaa torin hoitamisen
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huomaansa. Silloin Gallerian
vartijoilla on oikeus toimia
myös torilla. Nyt järjestystä
hoitaa poliisi. Asukkaiden vaa-
tima kameravalvonta on tuotta-

nut tulosta. Myllymäen mu-
kaan poliisit kutsuvatkin torin
ja Kilon poliisiaseman välistä
kamerayhteyttä Läkkitori ex-
pressiksi.

Havainnekuva: Espoon kaupunki
Teksti: Pirjo Toivonen

Uudet julkisivut
Perkkaalle
Neljä perkkaalaista taloyhtiötä on lähtemässä laajaan yh-
teishankkeeseen, jossa niiden julkisivut uusitaan. Remont-
ti koskee myös parvekkeita. Toimitusjohtaja Tuula Haaja-
nen Perkkaan Huolto Oy:stä kertoi, että ensi syksyn
ylimääräiset yhtiökokoukset päättävät, mikä korjaustapa
valitaan.

Yksi julkisivuremonttia suunnitellut taloyhtiö tyytyi
maalauttamaan ulkoseinät.

Päätöksenteon avuksi työstä oli tehty laaja hankesuun-
nitelma. Osakkaita informoidaan myös kevään yhtiökoko-
uksissa.

Varsinainen remontti käynnistyy vuosina 2015–2017.
Ennen sitä tarvitaan muun muassa arkkitehtien tekemät yk-
sityiskohtaiset suunnitelmat ja rakennusluvat.

Haajanen kertoi suuren yhteishankkeen merkitsevän
taloyhtiöille reilua säästöä verrattuna siihen, että jokainen
olisi tehnyt julkisivuremonttinsa itse. Haajasen mukaan uu-
det julkisivut muuttavat koko alueen ilmeen.

Gobo-kuvioita Läkkitorille.
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Kanta-Leppävaaran asu-
kasluvuksi kirjattiin kulu-

van vuoden alussa 28 500 hen-
keä. Lisäystä edelliseen
vuoteen oli 700 henkeä. Kaksi
kolmasosaa kasvusta oli vie-
raskielisten osuutta. Muuta
kieltä kuin suomea tai ruotsia
äidinkielenään puhuvia on
Kanta-Leppävaarassa nyt yli
4300 henkeä.

Vieraskielisten määrä on
kasvanut nopeasti 2000-luvulla
Kanta-Leppävaarassa. Määrä

Leppävaaran väkimäärä jatkaa
kasvuaan – vieraskieliset kärjessä

on nyt 6-kertainen vuosituhan-
nen alkuun verrattuna. Ruotsia
puhuvien määrän se ylitti täällä
jo vuonna 2000. Koko Espoos-
sa tamä tapahtui vuonna 2009
ja koko maassa ensi vuonna.

Kanta-Leppävaara
imee kasvua
suuralueella
Suur-Leppävaaran väestömää-
rä kasvoi vuoden 2013 aikana
825 hengellä. Kanta-Leppävaa-
ra imi tästä valtaosan. Suur-

Leppävaaraan luetaan Kanta-
Leppävaaran lisäksi Kilo,
Karakallio, Viherlaakso, Lip-
pajärvi, Laaksolahti, Jupperi ja
Sepänkylä. Suuralueella asuu
nyt 65 000 asukasta, joista vie-
raskielisä on 8 300.

Suurin vieraskielisten ryh-
mä Espoossa on venäjää puhu-
vat. Seuraavaksi tulevat viron-,
englannin-, somalin-, kiinan- ja
arabiankieliset. Espoossa pu-
hutaan 118 kaikkiaan vierasta
kieltä.

Viiden pääkielen lisäksi
puhuttuja kieliä ovat suuruus-
järjestyksessä : albania, kurdi,
vietnam, persia/farsi, saksa, es-
panja, turkki, bengali, hindi,
ranska, urdu, unkari, thai, taga-
log, tamili, telugu, romania,
amhara, nepali, puola, italia,
portugali, suahili, hollanti, bul-
garia, joruba, japani, korea, uk-
raina, malajalam, kreikka, ser-
bokroatia, afgaani/pasto,
liettua, bosnia, khmer/kambod-
za, lingala, igbo, heprea, latvia/

lätti, slovakki, pandzabi, kiku-
ju, indonesia/bahasa, tsekki,
akan, tanska, twi, norja, make-
donia, marathi, kannada, ser-
bia, turkmeeni, azeri, malaiji,
singali, tigrinja, gudzarati, ar-
menia, georgia, orija, sindhi,
valkovenäjä, uzbekki, islanti,
kroatia, tataari, wolof, saame,
ruanda, mongoli, sloveeni,
hausa, ewe, kongo, uiguuri, lu-
ganda/ganda, galla/oromo, kir-
giisi, katalaani, fulah, burma/
myanmar, kazakki, baskiiri,

moldavia, tadzikki, afrikaans,
shona, iiri, ambo/ndonga,
njandza/tsewa, rundi, kirundi,
jaava, lao, tiibet, tonga, komi,
kanuri, luba-katanga, ndebele,
tswana/setswana, zulu, assami,
bambara, kasmiri, sunda, cha-
morro, ido ja samoa.

Lähde: aluesarjat.fi
Teksti: Arja Salmi
Kuva: Raimo Heino



Leppävaaran koulun rehtori
Elena Savolainen kan-

nustaa kaikkia Suomeen muut-
taneita opiskelemanaan suo-
mea. Kieli ja maan kulttuuri
auttavat rakentamaan omaa
identiteettiä. Ilman kieltä oma
elintila kapenee.

Elena Savolainen muutti
Venäjältä Suomeen hyvin kou-
lutettuna aikuisena. Uuden ko-
timaansa kieltä hän ei osannut
lainkaan. Nyt hän tuntee itsen-
sä suomalaiseksi. Vaikka venä-
läinen osa hänessä pienenee,
pohjavire säilyy aina.

Raskaat alkuvuodet
Savolaisen mukaan ensimmäi-
set kolme vuotta olivat ras-
kaimmat. Piti opetella uusi kie-
li ja kulttuuri, rakentaa uudet
verkostot. Alkuun hän ajatteli,
että riittää kun saa töitä siivoo-
jana.

Kun kieli alkoi aueta, kas-
voi halu saada uudenlaisia
haasteita myös työelämässä.
Nyt hän on Suomen ensimmäi-
nen maahanmuuttajataustainen
rehtori.

Hän sanoo ymmärtävänsä
hyvin niitä korkeasti koulutet-
tuja maahanmuuttajia, jotka
tyytyvät koulutustaan vastaa-
mattomiin töihin.

Varsin viileästi Suomi otti
vastaan uuden kansalai-

sensa 42 vuotta sitten. Kesäpu-
vussa ja ohutpohjaisissa ken-
gissä Lagosista talviselle
Helsinki-Vantaan lentokentälle
saapuneen Godwin Ikegwuo-
nun oli vaikeuksia selvitä kaa-
tumatta bussiin. Kädet olivat
niin kohmeiset, ettei hän pysty-
nyt ottamaan taskusta rahaa.

Ensimmäinen ajatus oli,
miten täällä voi elää. Mieltä
kuitenkin lämmitti opiskelu-
paikka Teknillisen Korkea-
koulun sähkö- ja elektroniikka-
osastolla. Ikegwuonun
alkuperäisenä ajatuksena oli
palata diplomi-insinöörinä ko-
timaahaan.

Teknillisessä Korkeakou-
lussa, nykyisessä Aalto-yli-
opistossa, oli 70-luvun lopussa
vähän ulkomaalaisia stipendi-
aatteja. Suomessa ei muuten-
kaan ollut kovin paljon muualta
tulleita eikä englanti ollut yhtä
itsestään selvä kieli kuin nyt.
Kun Ikegwuonun suomenkieli
alkoi sujua, oli helppo sopeu-
tua muutenkin uuteen maahan.

Godwin Ikegwuonusta
suomalaisten varautunut suh-
tautuminen vieraisiin tuntui
aluksi oudolta. Hyvä ystävä
kertoi kuitenkin, että kysymys
on ujoudesta, joka kuuluu suo-
malaisuuteen.

”Kun suomalaisen kanssa
ystävystyy, ystävyys on pysy-
vää”, Ikegwuonu tietää nyt.
Hän sanoo, ettei ole kokenut
rasismia, mutta muistuttaa, että
koti on aina ollut rauhallisilla
alueilla.

Suomesta kotimaa
Kun Godwin Ikegwuonu val-
mistui, hänen professorinsa
suositteli häntä nykyiselle
ABB:lle. Ennen lopullista aset-
tumistaan Suomeen, Ikegwuo-
nu palasi Nigeriaan perhettään
tapaamaan. Tältä matkalta löy-
tyi samaan ibo-heimoon kuulu-
nut vaimo.

Hyvä työpaikka Suomessa ja
Nigerian rauhattomat olot sai-
vat pariskunnan muuttamaan
pysyvästi Suomeen. Perhe aset-
tui ensin Kiloon, nyt koti on
Leppävaarassa. Kaksi tytärtä
aloitti suomenkielisen koulun
ja jatkoivat englantilaisessa
koulussa. Nykyään vanhempi
on isänsä lailla diplomi-in-
sinööri.

Englantilaisessa koulussa
peruskoulunsa käynyt poika
opiskeli myöhemmin Laureas-
sa. Monet leppävaaralaiset ja
suomalaiset muistavat pitkän-
huiskean nuorukaisen viime
vuoden Idols-kilpailun finalis-
tina.

Työn ohessa Godwin
Ikegwuonu opiskeli ensin tek-
niikan lisensiaatiksi ja myö-
hemmin vielä väitteli tohtorik-
si.

Ummikosta
Leppävaaran koulun
rehtoriksi

Ukrainan kiista repii
Suomen venäläisiä
Elena Savolainen tyytyy sa-
nomaan, että hän on kauka-
na Ukrainasta, jossa asuviin
sukulaisiin hänellä ei enää
ole kontaktia. Venäjän puo-
lella asuvalla isällä ehkä on,
mutta ”en ole kysynyt, en
ole halunnut pahoittaa van-
han miehen mieltä.”

Elena Savolainen on
katsonut parhaaksi olla pu-
humatta vaikeasta tilantees-
ta muiden Suomessa asuvi-
en venäläisten kanssa. Osa
heistä kannattaa Ukrainaa,
osa Venäjää. Keskustelu
johtaa riitelyyn.

Kun oli raskasta, Elena Sa-
volaista kantoi eteenpäin kaksi
ajatusta. Hän muistutti itseään,
että hän on tullut vieraaseen
maahan omasta halustaan.

”Ei minua kukaan tänne
pyytänyt. Koivisto ehkä. Muis-
tutin itselleni, että suomalaiset
olisivat pärjänneet ilman mi-
nuakin.” Näin ajattelemalla
Savolainen vahvisti haluaan so-
peutua suomalaisiin tapoihin.

Toinen voima-ajatus, oli
Raamatusta – tosin Elena Savo-
lainen kuuli myöhemmin sen
alkuperän. ”Kukaan ei saa kan-
nettavakseen enemmän kuin
jaksaa kantaa.”

Koulussa ei rasismia
Elena Savolainen arvelee, ettei
Leppävaaran koulussa ole ra-
sismia. Nahisteltaessa käyte-
tään välillä puolin ja toisin ra-
sismi-korttia.

”Huomaisin asian. Minulla
on tarkat tuntosarvet.” Omalla
kohdallaan hän ei ole kokenut
rasismia eikä ryssittelyä. ”Vain
hyviä ihmisiä.” Jos jotakin on
ollut, hän on jättänyt sen omaan
arvoonsa.

Tosin Savolainen arvelee,
että naisiin suhtaudutaan eri ta-
valla kuin miehiin, joiden edel-
leen epäillään vievän ”työt ja

naiset”.
”Se ei ole vieläkään vitsi,

se on monen maahanmuuttaja-
miehen todellisuutta.” Savolai-
sesta ennakkoluulot ovat glo-
baali ilmiö.

Venäjälläkin on omat kut-
sumanimet niin suomalaisille
kuin ukrainalaisille. Elena Sa-
volainen muistelee hymyssä
suin, miten hänen venäläinen
äitinsä nimitteli välillä ukrai-
nalaista isää. Tämän suvulla
taas oli oma nimi venäläisille.

Pienin askelin kohti
suvaitsevaisuutta
Elena Savolainen kertoo aina
uudelle luokalle oman taustan-
sa ja muistuttaa samalla kieli-
taidon merkityksestä. Oppilaat
eivät asiaa ole kummenin kom-
mentoineet. Vanhemmat suh-
tautuvat rehtoriin myös hyvin
positiivisesti.

Jotkut suomalaisoppilaat
kysyvät venäisiltä luokkatove-
reiltaan, miten venäjäksi ter-
vehditään. Rehtori kuuleekin
usein huomenet äidinkielel-
lään.

Lapsille vieraskielinen ter-
vehdys voi olla keino kiinnittää
rehtorin huomio. ”Minusta se
on kansainvälistymistä.”

Nigeriasta
Otaniemen kautta
leppävaaralaiseksi

Monikielinen perhe
Godwin Ikegwuonu kertoo pu-
huvansa joka päivä suomea,
englantia ja iboa, joka on avio-
parin yhteinen kieli. Työssä
kielinä ovat suomi ja englanti.
Lasten kanssa vanhemmat pu-
huvat englantia. Lapset taas pu-
huvat keskenään suomea ja
englantia.

”He ymmärtävät ibon kiel-
tä, mutta sen puhuminen on
vaikeampaa.” Ibo on Espoossa
ollut niin pieni kieliryhmä, ett-
eivät lapset ole päässet aika-
naan kotikielen opetukseen.

Vaikka lapset ovat täysin
suomalaisia, yhteys vanhempi-
en kulttuuriin on säilynyt. Per-
he lomailee joskus Nigeriassa,
josta sukulaisia tulee myös vas-
tavierailulle Suomeen. Yksi
veljenpoika opiskelee ja on ke-
sätöissä Suomessa.
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Teksti ja kuvat: Pirjo Toivonen

Elena Savolaisen äidinkieli on
venäjä. Sitä puhutaan eniten
Leppävaarassa suomen ja
ruotsin jälkeen.

Godwin Ikegwuonun
äidinkieli ido on
toiseksi vähiten
puhuttu kieli
Leppävaarassa.
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Jos kesähelteillä tekee mieli
uimaan, ei ihan Leppävaa-

rassa ole paikkaa jossa kastaa
varpaansa veteen. Maauimalaa
odoteltaessa kannattaa kuiten-
kin tutustua lähialueen uima-
rantoihin, joita löytyy lukuisia.
Monille näistä rannoista pääsee
nopeasti bussilla.

Laaksolahden uimaran-
ta, jonne pääsee monesta suun-
nasta bussilla, löytyy Pitkäjär-
ven rannalta, Laaksolahden
jäähallin kupeesta. Ranta on
yksi Espoon suosituimmista.
Ranta syvenee tasaisesti, joten
se sopii myös perheen pienim-
mille.

Pitkäjärveltä löytyy myös
Jupperinranta. Jupperin oma-
kotiyhdistyksen ylläpitämä
pieni uimaranta löytyy muuta-
man sadan metrin päässä linjan
24 päätepysäkistä, melko lähel-
tä Vantaan rajaa. Aurinkoisella
säällä pienellä rannalla on
ruuhkaa.

Lippajärven uimaranta
tunnetaan myös Viherrantana.
Viherlaaksossa sijaitseva ranta
on vain kivenheiton päässä lä-
himmistä kerrostaloista. Ranta
ei ole kovinkaan iso, joten au-
rinkoisena kesäpäivänä voi tul-
la jo ruuhkaa. Itse järven kunto
on viime vuosina parantunut.
Muutaman sadan metrin pää-
hän pääsee lukuisilla bussilin-
joilla.

Lippajärven vastakkaiselta
rannalta löytyy Vilniemen ui-
maranta. Pientä rantaa pitää
kunnossa asukasyhdistys. Pieni
ja idyllinen ranta on lähinnä
paikallisten asukkaiden käytös-
sä.

Edellä mainituista rannois-
ta Laaksolahdesta ja Lippajär-
veltä löytyvät kuivakäymälät,
sekä tilat vaatteiden vaihtoon.
Laaksolahden uimaranta on
yleensä kesäisin valvottu, tosin
alkavan kesän uimarantojen
valvonnoista ei ole vielä tietoa.

Muitakin vaihtoehtoja löy-
tyy leppävaaralaiselle. Esimer-
kiksi Gallen-Kallelan museon
tienoilla Pellavaniemellä pääs-
see hieman rutinoituneempi
meriuimari pulahtamaan. Itään
päin mentäessä Munkkinie-
men uimaranta on vain viiden
kilometrin päässä Leppävaaran
asemalta.

Teksti ja kuvat:Tony Hagerlund

Olemme olemassa, jotta sinä voisit paremmin

Tornihaukantie 6 • 02620 Espoo • puh. 010 320 2180 • espoon@omtfysioterapia.com

ESPOON OMT
FYSIOTERAPIA OY

www.omtfysioterapia.com

Tervetuloa !
• fysioterapiaan • OMT:aan • lymfa-

terapiaan • akupunktioon • selkävoitto-
ja niskalenkki-kursseille

AJA TURVALLISESTI
KIRKKAALLA TUULILASILLA!

560 7740560 77400909

Meiltä kiven iskemien paikkaus, laadukkaat PILKINGTON tuulilasit asennettuna,
autojen sivu- ja takalasit sekä veneiden lasitukset.

KAIKKI LASIEN ASENNUKSET
Olemme vakuutusyhtiöiden yhteistyökumppani.
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Kesä sujuu hyvin lähimaise-
missa, niin paljon jo Suur- Lep-
pävaarassa riittää tekemistä.
Jos katselee koko Espoota, saa
käyttönsä muun muassa upean
saariston. Etsi netistä. Kirjasto
on myös mitä mainioin kesä-
paikka.

Kartanokävelyä
Suur-Leppävaarassa
Espoon kadonneita kartanoita
-näyttelyn oheisohjelmana jär-
jestetään touko-kesäkuussa
kartanokävelyjä. Yksi käve-
ly tutustuttaa yhden kadonneen
kartanon historiaan sen alkupe-
räisellä paikalla.

Träskändan kartano
toukokuussa sunnuntaina 18.5.
klo 12 ja kesäkuussa 25.6. klo

13 ja klo 18. Kävelyretki alkaa
päärakennukselta, osoite: Träs-
kändan kartanopuisto, Espoo

Albergan kartano
Toukokuussa to 22.5. klo 18 ja
su 25.5. klo 12 sekä kesäkuussa
ke 4.6. klo 13 ja 18. Lähtö pää-
rakennukselta, osoite: Sokeri-
linnantie 7, Espoo. Sieltä mat-
ka jatkuu ns. vanhan kartanon
puistoon.

Kylämaiseman historia
-retki Villa Elfvikin
alueen menneisyyteen
22.5. klo 18-20
Luonnon monimuotoisuuden
päivänä järjestettävällä retkellä
ihmetellään perinnemaiseman
luonnon monimuotoisuutta. Ih-
misen toimet pitkän historian

aikana ovat tuoneet oman kieh-
tovan lisänsä Villa Elfvi-
kin ympäristön kasvilajien kir-
joon. Lähtö Villa Elfvikin
pihasta.

Taidetalo
Pikku Aurorassa 24.5.
klo 11.00–14.00
kevätkauden päätös!
Kevätkausi huipentuu sirkus-
työpajaan! Leikitään, jonglöö-
rataan, tasapainoillaan sekä
temppuillaan yksin ja yhdessä.
Ulkona sään salliessa.
Vapaa pääsy, ei ennakkovaraus-
ta.Yhteistyössä Sirkus Magen-
ta.

Osoite: Järvenperäntie 1-3,
02940 Espoo.

Villa Elfvikin
keijukoulu 1.6.
klo 10.30–12.30
Villa Elfvikin keijukoulu on
koko perheen toiminnallinen
retki, jolla kuljetaan lasten eh-

Lippajärven uimaranta

Jupperin ranta

Leppävaarasta bussilla tai pyöräillen uimabussilla tai pyöräillen uima

Poimintoja
Kesä-Leppävaarasta



Villa Elfvikin kellarissa asennetaan laitteistoja, putkia vedetään laitteesta toiseen. Pattereiden vaih-
to on myös jo aivan loppusuoralla. Luontotalon johtaja Riitta Pulkkinen kertoo, että remontti jännit-
tää, sillä samaan aikaan talo elää kävijäsesonkia. Monenlaiset ryhmät käyvät tutustumassa luonto-
taloon.

”Sopu sijaa antaa”, hän muistuttaa vanhasta viisaudesta.

Maalämpöprojekti loppusuoralla

Edellisessä Lepuskissa kerroimme takavuosien
tieliikenneonnettomuuksista Leppävaarassa.
Väestö- ja automäärään suhteutettuna kotiky-
lämme olivat vaarallisia paikkoja liikkua. Min-
kälaisia olisivat olleet tilastot, jos menneeseen
aikaan olisi yhdistetty nykyinen elämänmeno?

Tiesitkö, että jopa 30 prosentissa kuolemaan
johtaneissa liikenneonnettomuuksissa aiheutta-
jana on väsymys. Nuori perheenisä nukahti työ-
matkalla rattiin ja menehtyi. Työstressi painoi,
lapset valvottivat yöllä. Olisiko onnettomuus ol-
lut ehkäistävissä?

Työn turvallisuusriskit ovat monimuotoisia
ja niillä on vahvoja syy-yhteyksiä. Stressi on toi-
seksi yleisin työhön liittyvä terveysongelma Eu-
roopassa.

Haitallinen stressi työssä vaarantaa tervey-
den, mutta myös turvallisuuden. Se lisää kuole-
maan johtavan tai sairaalahoitoa vaativan tapa-
turman riskiä kaiken tyyppisissä tapaturmissa
sekä työssä että vapaa-ajalla, liikenne mukaan
lukien.

Työuupumusoireita viikoittain kokevan
työntekijän tapaturmariski on lähes 20 prosenttia
suurempi kuin harvoin oireilevan kollegan.

Lähde: Työturvallisuuskeskuksen työhyvinvoin-
nin asiantuntija Päivi Rauramon blogi Missä
vaara vaanii?

doilla. Retkireitti sopii myös
lastenvaunuille, joten perheen
pienimmätkin pääsevät mu-
kaan.

Retkelle lähdetään
Villa Elfvikin luontotalon pi-
halta.Ota mukaan pienet eväät,
hyttyskarkote ja pukeudu sään
mukaisesti. Retkelle lähdetään
satoi tai paistoi! Bussit 106 ja
550.

Tervetuloa, vapaa pääsy!

Näe ja kuule lintuja ja
lepakoita:
Yölaulajaretki Iso Huopalah-
delle ti 3.6. klo 21–23
Tällä retkellä kuunnellaan al-
kukesän öiden laulutaitureita.
Kokoontuminen Vermon park-
kipaikalla Leppävaaran suun-
nasta nähden oikeassa takakul-
massa (Majurinkujan pää).
Ota eväät ja hyttyskarkote mu-
kaan.

Lähelle pääset busseil-
la 106 ja 205 (tällä bussilla ei

pääse takaisin). Tervetuloa, va-
paa pääsy!

Alkukesän lintuyö - tapahtu-
ma to 5.6. klo 18.30 - 24
Villa Elfvikin ystävät ry:n al-
kukesän lintuyö pidetään tänä
vuonna to 5.6. Ohjelma alkaa
maksuttomalla lasten retkellä
alkukesän luontoon klo 18.30
ja varsinainen lintuyö alkaa klo
20.00.

Pääsymaksua (10 e aikui-
set, lapset 4 e ja perhemaksu 24
e) vastaan on tarjolla mukavaa
yhdessäoloa, arpajaiset, lintu-
visa, hyvää ruokaa ja illan päät-
tävät eripituiset retket alkuke-
sän upeaan luontoon

Tervetuloa mukaan ja tuo
myös ystäviäsi mukaan tunnel-
maan!

Lepakkoretki
Laajalahdelle pe 6.6.
klo 22.30–01.30
Lepakkoretkelle lähdetään Vil-
la Elfvikin luontotalon pihasta,

os. Elfvikintie 4. Retkellä on
detektori, joten lepakoita pää-
see myös kuulemaan. Retki on
lepakkoretki, mutta totta kai
kuunnellaan myös yölaulajia.
Ota mukaan eväät ja tasku-
lamppu sekä pukeudu lämpi-
mästi. Perille pääset busseil-
la 106, 510 ja 550, paluu
ainoastaan bussilla 106. Terve-
tuloa, vapaa pääsy!

Laaksolahden uimaranta

arannallearannalle

LASIT KORJAA
LASIT VAIHTAA

560 7740560 77400909

24/7

Täyden palvelun toimisto

'3#/)"14434'1+,1+.21"*)"+-(& $ 2)0+4#&0%3&,+.,3&!&.,3-(&

Forum 010 76 66620 | Hakaniemi 010 76 66500 | Töölö 010 76 66530

Itäkeskus 010 76 66590 | Malmi 010 76 66630 | Espoonlahti 010 76 66640

Leppävaara 010 76 66610 | Tapiola 010 76 66570 | Tikkurila 010 76 66560

Myyrmäki 010 76 66600 | Kerava 010 76 66550 | Hyvinkää 010 76 66580

PÄIVYSTYS  H:    (0,0835 €/puhelu + 0,1209 €/min)

Surun kohdatessa
et jää yksin
Surun kohdatessa
et jää yksin

Stressillä arvaamattomat seuraukset

Vilniemen ranta
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Raitti
kaupunkipuutarhaksi
Havainnekuvissa Leppävaaran Raittia koristavat sievät
puurivit. Mutta mitä puita? Sen ehkä olisi osannut kertoa
maisema-arkkitehti, jota moni kaipasi Leppävaaran-seu-
ran Läkkitori-keskusteluun – eivätkä ehkä kiittääkseen.

Parhaimmillaan ideointi on silloin, kun tosiasioista ei tar-
vitse välittää. Eikö? Tämän kertaisena kolumnistina annan
ajatusten lentää vapaasti.

Raitistahan saisi mitä mainioimman kaupunkipuutarhan.
Koristepuurivistön voisi korvata kirsikka-, omena- ja luu-
mupuilla. Keväisin niiden kukkaloistoa sopisi ihailla. Ke-
säisin puiden lehvästö tarjoaisi suojan auringonpaahteelta
ja miellyttävän lukunurkkauksen.

Jokunen marjapensaskin voisi mahtua Raitin kaunistuk-
seksi ja tuomaan asukkaille hyvää mieltä. Syksyllä ohi-
kulkijat voisivat ottaa puista ja pensaista maistiaisia. Sil-
mänruokaakin sato tarjoaisi.

Miksi koristepuita suositaan puistoissa? Ovatko ne joten-
kin hienompia kuin niiden satoa tuottavat sukulaiset? He-
delmäpuista ja marjapensaista näkyy kauniisti, miten ke-
vät kesän kautta kääntyy syksyksi. Raitilla oli nyt
mahdollista korjata tämä vääryys.

Visioidaanpa vähän pitemmälle. Visiointihan – viisaste-
luksikin kutsuttu - on hurjanhauskaa hommaa. Se voi joh-
taa projekteihin, joiden väitetään usein päättyvän syyllis-
ten etsimiseen ja syyttömien rankaisemiseen.
Läkkitorikeskustelussa oli viitteitä, että projekti on lop-
pusuoralla.

Mutta visioimaan ja ilman ensimmäistäkään vastuuta!

Uuden kaupunkipuutarhamme sato kypsyy sopivasti Rait-
tikarnevaaleille. Voisimmekin lisätä ohjelmaan sadonkor-
juujuhlan. Tuskin me omasta sadosta polkisimme raitilla
viiniä, vai? Marjamaistiaisia olisi ainakin tarjolla. Kyllä
ne friteeratut muikut voittaisivat.

Jotkut leppävaaralaiset ovat ehdottaneet piknik-päivää Al-
bergan Espalle kirsikkapuiden kukinta-aikaan. Ajatelkaa,
mikä kokonaisuus! Ensin käynnistettäisiin kukinta-aikaan
uusi satokausi, joka päätettäisiin yhteiseen sadonkorjuu-
seen.

Raitin sato taitaa jäädä haaveeksi. Todellisuutta sen sijaan
on, että kotikulmillamme, ns. ei kenenkään maalla, kasvaa
jo nyt satoa tuottavia puita ja pensaita. Helsingissä tällai-
nen sato on koottu yhteiseen satokarttaan. Eksoottisin
kasvupaikka on omenapuulla, joka kasvaa Fredan kulmas-
sa, uuden pyörätiebaanan reunalla.

Satokartan tekijät muistuttavat, ettei satoa saa kerätä tois-
ten mailta ja pihoilta. Tähän muistutukseen varmasti yh-
tyvät Leppäviidan ja muiden viljelyspalstojen viljelijät.
Jotkut osallistuvat viljelyyn korjaamalla toisten kasvatta-
man sadon.

Sillä silmällä

Alberganespan puistossa
lauantaina 24.5.

i

Kaikille
avoin ja

maksuton

Alberganespan
puistossa kerran kuussa

viitenä lauantaina:
24.5., 14.6., 26.7., 23.8.

ja 13.9. kello 9-13.

Paikkojen
varausta

etukäteen ei tarvita.
Paikat valitaan

saapumis-
järjestyksessä.

Tule myymään tai ostamaan klo 9-13.
Oma pöytä tai alusta mukaan.
Katso tarkemmin www.lepuski.fi

Ekalla
kerralla
Skanskan
roskalava

2014

Skanska tuo Espoon Niittymaalle uudentyyppisen asuintalon,
jonka suunnitteluun on osallistunut Helsingin Ekonomit ry:n

seniorijäsenten ryhmä. Senioriekonomien kehittäjäryhmän toiveet
arkkitehti Jarmo Pulkkiselle kiteytyivät kolmeen sanaan: asun-
noista haluttiin ennakoivia, esteettömiä ja esteettisiä.

Annettu tehtävä näkyy niin tilojen suunnittelussa kuin mate-
riaalivalinnoissa. Ulkoasultaan talo ei poikkea muista tyylikkäis-
tä asuintaloista, vaikka se kätkee sisuksiinsa useita tarkoin mietit-
tyjä yksityiskohtia, jotka auttavat ikääntyviä asukkaita elämään
omassa kodissaan mahdollisimman pitkään. Konkarin kodit on

suunniteltu niin, että ne mukautuvat näppärästi muuttuviin asumi-
sen vaatimuksiin.

Talosauna, alakerran klubihuone ja kätevä palvelueteinen ovat
mukavia yksityiskohtia. Leveät ja esteettömät porraskäytävät, lii-
ketunnistimella syttyvät valot ja selkeä väritys tuovat turvallisuut-
ta arkeen. Jokaisesta kerroksesta pääsee hissillä suoraan autohal-
liin. Korttelipihalla voi kuntoilla tai tavata naapureita. Myös
palvelujen läheisyys ja hyvät liikenneyhteydet ovat Konkarin valt-
teja. Havainnekuva: Skanska Kodit Oy

Konkari-talo Niittymaalle Tapiolan naapuriin

Asukasfoorumissa Sellon kirjaston ala-aulassa keskustel-
tiin huhtikuun lopulla Suur-Leppävaaran vanhuspalvelu-
jen tilanteesta sekä erilaisista tukitoimista, joilla voidaan
turvata ikäihmisten asuminen omassa kodissaan mahdol-
lisimman pitkään. Tällä saralla on edessä iso työmaa,
sillä Suur-Leppävaarassa asuu Espoon mitassa eniten
ikäihmisiä ja määrä kasvaa vuosi vuodelta.

Alueen asuntokannassa on korjattavaa esteetöntä ko-
tona-asumista ajatellen. Hissittömiä kerrostaloja on yllät-
tävän paljon, eikä kaupungilla ole hissiasiamiestä. Puhu-
mattakaan vanhojen omakotitalojen ongelmista
esteetöntä asumista ajatellen. Kodin muutostöihin on saa-
tavilla erilaisia avustuksia ja jopa ilmaista neuvonta- ja
suunnitteluapua.

Erityisesti yksin asuvien ikäihmisten määrä on Lep-
pävaaran suuralueella suuri. Yksinasuminen on haasteel-
lista palvelujen järjestämisen kannalta. Mistä voi hakea
tietoa ja keneen kannattaa olla yhteyksissä, jos haluaa
tietää lisää Espoon vanhuspalveluista ja tarvitsee apua
kodin muutostöissä?

Terveyspalveluihin, omaishoitajien tukeen ja kotihoi-
don palveluihin kaivattiin parannuksia ja kohtuullisempia
kustannuksia. Julkisen liikenteen käytön tulisi olla ikäih-
misille ilmaista ainakin ruuhka-aikojen ulkopuolella.
Muun muassa näistä teemoista keskusteltiin asukasfoo-
rumissa, jonka esityksistä ja keskusteluista on koottu kat-
tava tietopaketti asukasfoorumin sivulle: suurleppavaara.
info/toiminta/vanhuspalvelut-28-4-2014

Jatkossa on luvassa uusia Asukasfoorumeja uusin ai-
hein. Suur-Leppävaaran asukasfoorumien valmisteluryh-
mä esittäytyy myös Leppävaaran Raittikarnevaaleilla
30.8.2014. Tervetuloa tutustumaan!

Leppävaara ikääntyy –
pysyvätkö palvelut perässä?

Vähennä jätekuormaa
kierrättämällä ja
lajittelemalla.

Kiinteistöjen huoltoa ja
isännöintiä jo vuodesta 1972

Ympäristö on ystäväsi

Miekka 2 • 2600 Espoo
puh (09) 540 4910

Perkkaan Huolto

Villa Elfvikin luontotalo –
augmentista taiteilijahuvilaksi
Sunnuntaina 18.5. klo 17-19 Aalto-yliopiston maisema-
arkkitehtuurin opiskelija Rosa Aamunkoi pitää
Villa Elfvikistä alustuksen, jonka jälkeen on keskuste-
lua ja lyhyt kävely talon ympäristössä. Vapaa pääsy.
Tilaisuuden järjestävät Pro Ruukinranta ry ja
Leppävaara-seura luontotalon kahvilasalissa
(osoite Elfvikintie 4).
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Ylilääkäri Tuomo Lehto-
vuori Leppävaaran ter-

veysasemalta kertoi, että Es-
poossa eArkisto-palvelu otet-
tiin käyttöön 14.5.2014. Koko
maassa julkisen sektorin on
määrä ottaa arkistopalvelu
käyttöön viimeistään syyskuun
alussa.

Uuden järjestelmän käyttä-
minen ja kansalaisten infor-
moiminen asiasta ovat aiheut-
taneet myös Leppävaaran
terveysaseman henkilökunnal-
le koulutustarvetta. Lehtovuori
kertoo, että hoitohenkilökun-
nalla on tämän lisäksi ollut run-
saasti poissaoloja työpaikalta,
mikä on vaikeuttanut potilai-
den hoidon arviointia ja puhe-
linpalvelua. Lääkäritilanne on
Leppävaarassa vakaa.

Joka maanantaiaamu sähköpostiini pon-
gahtaa viesti sähköiseltä terveysvalmen-

tajaltani. Se haluaa tietää, paljon painan juu-
ri nyt, miten olen viikon aikana liikkunut ja
miten nukkunut.

Ainakin me espoolaiset pääsemme tähän
Duodecimin kehittämään sähköiseen ter-
veysvalmennukseen, sillä kaupunki on
hankkinut meille tämän palvelun.

Ohjelmassa on useita terveysvalmen-
nusvaihtoehtoja. Valitsin alkuun painonhal-
linnan. Nyt en sitä enää tarvitsisi, mutta en
viitsi lopettakaan.

Jokin aika otin itselleni liikunta- ja
uniohjelman. Olin valitsemassa neljä tuntia
viikoittaista liikuntaa, mutta kone oli sitä
mieltä, että muutos aikaisempaan oli liian
suuri. Päädyttiin sitten yhteistuumin kol-
meen tuntiin. Kone nimittäin tiesi liikkumi-
seni, sillä painonhallintaohjelma seuraa
myös sitä.

Ennen valmennusohjelmaa tehdään säh-
köinen terveystarkastus. Sen perusteella ko-
ne laskee elinaikaodotteen ja tulevien ter-
veitten vuosien määrän.

Viikoittaisten seurantatietojen jälkeen
kone kertoo, kuinka suuri riski on sairastua
sepelvaltimotautiin, aivohalvaukseen tai dia-
betekseen ja minkälainen on kokonaisriski.
On ollut kiva huomata, miten riskit ovat pa-
rin vuoden aikana pienentyneet.

Olen raportoinut tekemisistäni sähköi-
selle valmentajalle välillä aika huonosti.
Luultavaa on, että ohjelma pysyy koneellani
myös tulevaisuudessa. Se vahvistaa mieliku-
vaa, että itsestään on hyvä pitää huolta.

valmennusohjelmaan pääset.
https://star.duodecim.fi/star/ tai Espoon

Asioi verkossa -sivuilta

Teksti: Pirjo Toivonen

Potilastiedon arkisto
Potilastiedon arkisto on palve-
lu, jonne terveydenhuollon yk-
siköt tallentavat potilastietoja
omista tietojärjestelmistään tie-
toturvallisesti. Sitä rakenne-
taan vaiheistetusti, minkä
vuoksi myös tiedot kertyvät ar-
kistoon sitä mukaa kun arkis-
ton käyttö laajenee.

Potilastiedon arkisto ei ole
vielä käytössä koko maassa,
vaan laajenee vähitellen. Tule-
vaisuudessa jokainen pääsee
omalta tietokoneeltaan tarkas-
telemaan omia potilastietojaan
Omakanta-palvelussa, jonne
kirjaudutaan kanta.fi -sivujen
kautta.

Palvelussa voi myös aset-
taa suostumuksia ja kieltoja
omien potilastietojensa käyttä-

Potilastiedot kansalliseen
sähköiseen arkistoon

Sähköinen terveysvalmennus
auttaa pitämään huolta itsestä

misestä eri terveydenhuollon
yksiköissä.

Potilastiedon arkiston kaut-
ta potilastiedot ovat käytettä-
vissä niissä terveydenhuollon
toimintayksiköissä, jotka niitä
potilaan hoidossa tarvitsevat.

Sähköiset reseptit ja lääke-
ostot apteekista näkyvät Oma-
kannassa 2,5 vuotta. Potilastie-
don arkistoon tallennetut
potilasasiakirjat sen sijaan nä-
kyvät Omakannassa niin kau-
an, kuin niiden lakisääteinen
säilytysaika edellyttää.

Palvelussa näytetään myös
ennen täysi-ikäisyyttä kirjatut
sähköiset reseptit ja potilas-
asiakirjat, mutta vasta sen jäl-
keen, kun henkilö on täyttänyt
18 vuotta.

Kesäjuhlien kynnyksellä
Lepuski kysyi Mili´s

Food & Cafeen Marica Ahl-
rothilta, mitä pitää ottaa huo-
mioon, kun järjestää juhlat ko-
tona. Marica on kokenut
järjestäjä, joka on ruokkinut
halleittain nälkäisiä eri juhla- ja
urheilutapahtumissa. Nykyään
hän pyörittää Leppävaaran ur-
heilupuiston Reebook-Arenan
kahvilaa.

Marica on laatinut Juhlien
järjestäjän ABC -listan, joka al-
kaa pöytätarpeista ja päättyy
henkilökuntaan. Väliin mahtu-
vat buffet-pöydän antimet, as-
tiat ja liinat. Kahvitus on listal-
la myös otettu huomioon.

Marica muistuttaa varaa-
maan myös lahjapöydän, sa-
moin riittävästi kukkamalja-
koita. Vaikka esimerkiksi
kevään ylioppilas saisikin lah-
jat kirjekuoressa, on ne hyvä
asettaa arvokkaasti omalle
pöydälleen. Kun buffetpöytä ja
kahvit on valmiiksi omilla pai-
koillaan, jää isäntäväelle aikaa
seurustella vieraiden kanssa.
Sitä ennen on kuitenkin mietit-
tävä, missä vieraat syövät. Ai-
nakin vanhemmille vieraille pi-
täisi löytyä istumapaikka.

Kuohuviini on tyypillinen
alkujuoma, jota yhdestä pullos-
ta saa kuuteen lasiin. Aina pitää

Hyvällä suunnittelulla

olla tarjolla myös alkoholiton
vaihtoehto. Vettä on syytä vara-
ta buffetpöydän juomaksi.

Tarkista astiat
Hyvissä ajoin ennen juhlaa, on
syytä luoda kriittinen silmäys
astioihin, pöytäliinoihin ja ser-
vietteihin. Rennon juhlapöy-
dän saa kauniiksi laadukkain
kertakäyttöastioin. Astioita voi
myös vuokrata, jolloin kaikki
ovat samaa sarjaa. Vuokra-asti-
oiden hyvänä puolena on se, et-
tä ne viedään likaisina pois.

Kauniita erivärisiä kerta-
käyttöliinoja on saatavana rul-
latavarana, samoin kaitaliinoja.
Niihin löytyy sopivia lautaslii-
noja.

Ruuille tarvitaan myös ot-
timet. Tässä vaiheessa on hyvä
tarkistaa myös kermakot ja so-
kerikot. Termospumput ja
-kannut helpottavat kahvitusta,
jos tarjoilu hoidetaan omin voi-
min.

Buffetpöytään saa näyttä-
vyyttä erilaisin korokkein, joi-
hin materiaali voi löytyä omas-
takaapistakin. Kukka-asetelmat
ja kynttilät lisäävät pöydän
näyttävyyttä. Ruokailupöytiin
sopivat matalat kukat.

Kylmä kylmänä
Ottimien ja tarjoiluastioiden li-

säksi lämpöhauteet ja kylmä-
alustat ovat paikallaan. Monet
pitopalvelut vuokraavat astioi-
den lisäksi myös tarjoiluastioi-
ta ja lämpö- ja kylmäalustoja.
Kylmäkalleista voi tehdä mai-
nion kylmäalustan.

Pilaantumiselle herkät tar-
jottavat kuten majoneesipohjai-
set salaatit, äyriäiset ja erilaiset
kalaherkut ovat terveysriski,
jos ne seisovat pitkään pitopöy-
dässä.

Paljonko tarvitaan?
Ennen juhlaa voi arvioida, pal-
jonko väkeä on odotettavissa.
Tolkuttomia määriä ei kannata
hankkia. Esimerkiksi yhdestä
kahvipaketista tulee kuutisen
kymmentä kupillista. Kun arvi-
oi kahvin määrän, on hyvä tar-
kistaa, että teetä on myös tarjol-
la.

Marica neuvoo varaamaan
pakastimeen helposti sulatetta-
vaa suolaista ja makeaa tarjot-
tavaa. Itse ei kaikkea tarvitse
tehdä, vaan kauppojen pakaste-
altaista on laadukasta vierasva-
raa. Ylioppilasjuhliin esimer-
kiksi tulee vieraita, jotka
pistäytyvät useissa juhlapai-
koissa.

Kevyet tarjottavat ovat suo-
siossa. Jos ei ehdi hankkia tai
tehdä monenlaisia suolaisia

Kyttäläntie 6, 00390 HELSINKI
Puh. (09) 540 4000
Palvelemme:
ma-pe 7.00-17.00

HelsinginMattotyö
ja Myynti Oy

www.varisilma.fi

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

PÄÄLLYSTÄ
LATTIASI

MUOVIMATOLLA!
MATON LEVEYS ON VAKIO.
Kuivan tilan maton leveydet:

2m, 3m ja 4m
Kostean tilan maton
leveydet: 1,5m ja 2m

PITUUDET OMIEN
MITTOJEN MUKAAN

tarjoomuksia, kasvisvaihtoehto
voi silloin olla hyvä valinta.
Kaikki tarjottavat kannattaa
tehdä laktoosittomaksi. Silloin
kaikki voivat syödä samaa. Ny-
kyään monet suosivat glutee-
nittomia leivonnaisia.

Hyydytetyt kakut ja mous-
sekakut ovat suosittuja. Retro-
ajattelu näkyy myös ruuassa.
Nyt tarjotaan taas voileipäkak-
kua.

Muista vielä nämä
Pohdi etukäteen, mihin piilotat
likaiset astiat vieraiden silmil-
tä. Roskiksia kannattaa varata
riittävästi.

Tarkista jääkaappisi sisältö
hyvissä ajoin ja raivaa tilaa tar-
jottaville. Tilapäisapua saat
kylmälaukuista, kunhan jäädy-
tät riittävän määrän ”kylmäkal-
leja”. Myös pitopalvelut myy-

vät jäätä. Muista laittaa juomat
kylmenemään hyvissä ajoin.

Muistathan vielä varata
naulakkotilaa vieraille?

Hyvä juhlamieli auttaa te-
kemään kaikille nautinnollisen
juhlan.

Teksti: Pirjo Toivonen
Kuva: Marica Ahlroth

Onnistunut juhla

9



10

LEPUSKILEPUSKILEPUSKILEPUSKI www.lepuski.fi
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Parturi-kampaamo
Hius FM
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www.hiusfm.fi

Hääkampaukset ja
musiikkipalvelut
www.ullarantio.net

KAMPAAMO RANTUKKA
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02940 Espoo

Puh. 050-5904305

Everstinkuja 4,
Leppävaara (Perkkaa)
puh. 044 559 5860
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Puh 09 592 550
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Palvelua koko perheelle!

VIHERLAAKSON
kampaamo
ja parturi Kyttäläntie 8, 00390

Helsinki, Konala
p. 09 587 3652

Verhoilijamestari
KeijoMatilainen

matilainen.keijo@gmail.com

www.verhoilutyo.fi

Kari HämäläinenOy
Mankkaantie 2–4
02180 ESPOO
p. 0500 415 490

VERHOILUTYÖ

ILMOITA LEPUSKIN
PALVELUHAKEMISTOSSA

Sellosali virittäytyy jo syksyyn
Lepuski-lehti kurkkasi Sellosalin syyskauden
ohjelmistoon, joka alkaa jo Helsingin juhlaviikoilta.

Winterreise –
Talvinen matka
Sunnuntai 31.8. klo 19
Vuonna 1827 Franz Schuber-
tin säveltämä teos kertoo
runoilijan talvisesta vaelluk-
sesta, menetetystä rakkaudes-
ta, kuolemasta, toivosta.
Laulut perustuvat Wilhelm
Müllerin runoihin.

Mika Kares, basso
Marita Viitasalo, piano
Esko Salminen, lausunta
Konsertti on osa Helsingin
juhlaviikkojen ohjelmaa

Liput alkaen 37,50/22,50 e,
Lippupalvelu

Kaikki äitini,
kaikki tyttäreni
Sunnuntai 10.9. klo 19.00

Kodin Kuvalehden
lukijoilta pyydettiin vuoden-
vaihteessa 2013 tarinoita
omista äideistä ja tyttäristä.
Tarinoiden pohjalta dramati-
soitiin esitys, jonka näytökset

ovat olleet poikkeuksetta
loppuunmyytyjä Helsingissä
sekä muualla Suomessa. Nyt
tämä jymymenestys nähdään
ensimmäistä kertaa myös
Espoossa!

Miitta Sorvali, Sanna
Stellan ja Pirjo Heikkilä
puivat äitinä olemisen
sietämätöntä keveyttä tässä
hervottomassa esityksessä,
jossa äitien ja tyttärien välistä
suhdetta käsitellään kovin
ottein.

Ohjaus: Petteri Summanen
Tuotanto: Komediateatteri
Arena

Liput alkaen 34/31e,
Lippupiste

Mirel Wagner
Keskiviikko 1.10. klo 19.00

Laulaja-lauluntekijä
Mirel Wagnerin debyyttialbu-
mi julkaistiin vuonna 2011, ja
vastaanotettiin ympäri
maailmaa ylistävin arvioin.
Sellosalissa, jonne Wagner
saapuu suoraan levynjulkaisu-
kiertueelta Amerikasta,
kuullaan hänen uutta
tuotantoaan.

Liput alkaen 14,50 e,
Lippupiste

Club For Five: Mielitekoja
Lauantai 4.10. klo 19.00

Mielitekoja-konsertti vie
kuulijan matkalle mieliin. Se
on sukellus meidän ajatuk-
siimme, sinne missä musiikkia
syntyy! Kuulet meidän
musiikkiamme, meidän
ajatuksiamme, sitä miten
meidän mielemme muuttuu
musiikiksi, maailmaksi,
kieleksi jota kaikki ymmärtä-
vät.

Mielitekoja on myös
pyrähdys kollektiiviseen
mieleemme. Se on hetkessä ja
yleisön kanssa interaktiossa
syntyneen improvisoidun
musiikin maisema - yhtyeen ja
yleisön mielitekojen ykseys.
Kaiken tämän lisäksi tulet
kuulemaan sekä yhtyeen että
myös yleisön mielitekoja - nii-
tä kappaleita, jotka teille ja
meille merkitsevät. Se on
yhtyeen hittejä menneiltä

vuosilta sekä yhtyeen jäsenten
lempimusiikkia.

Liput alkaen 29,50 e,
Lippupiste.

Pyhä Kolminaisuus stand up
-show (K-16)
Perjantai 14.11. klo 19.00

Pyhä Kolminaisuus on
vuoden suurin ja hauskin
pikkujoulu stand up -show,
jossa Suomen eturivin stand
up -koomikot tarjoilevat
unohtumattoman spektaakke-
lin, jota et voi missata.

Mukana Ilari Johansson,
Niko Kivelä ja Riku Suokas.

Liput alkaen 29,50/26,50,
Lippupiste.

Sutela ja Salminen:
Tunti Stand Uppia!
Lauantai 25.11.
klo 18.00 & 20.00

Hauskuus on taattua,
vaikka blondit Krisse

Salminen ja Heli Sutela
ovatkin lavalla pääasiassa
peräjälkeen…

Tätä esitystä et tällä erää
muualla pääkaupunkiseudulla
näe!

Liput alkaen 30,50/27,50 e,
Lippupiste.

Lisäksi syksyllä on luvassa
Tapiola Sinfoniettan
Taiteilijat lähikuvassa
-konsertteja
To 23.10. klo 19.00
Taiteilijat lähikuvassa 1:
Uudet tuttavuudet

To 6.11. klo 19.00
Taiteilijat lähikuvassa 2:
Barokkikattaus

To 11.12. klo 19.00
Taiteilijat lähikuvassa 3:
Aurora borealis

Rippikoululaisia vierailee tänäkin kesänä espoolaisissa
hoivakodeissa. Vierailut suunnitellaan yhteistyössä rippi-
koulun ohjaajien, hoivakotien henkilökunnan ja sairaala-
sielunhoitajien kanssa.

Mukana ovat Espoon tuomiokirkkoseurakunta sekä
Espoonlahden, Tapiolan, Leppävaaran ja Olarin seurakun-
nat. Hanke on osa Espoon seurakuntien Korsi-projektia.

Hoivakodin asukkaille vierailu tuo toivottua vaihtelua
arkeen. Ikäihmisten yksinäisyyden näkeminen saattaa he-
rättää nuoria huomaamaan herkemmin yksinäisyyden
myös nuorten omissa ryhmissä. Nuoret saavat tuntumaa
vapaaehtoistoimintaan vanhusten parissa hoivakodeissa.
Vierailuista kerätään palaute, jonka pohjalta toimintamal-
lia kehitetään seurakunnissa.

Rippikoululaisten vierailut alkoivat viime kesänä.
Käynti seniorikeskuksessa sai heidöt pohtimaan, mitkä
ovat elämässä tärkeitä asioita: miltä yksinäisyys tuntuu ja
miten voi itse pienillä teoilla ilahduttaa toisia ihmisiä.

Riparilaiset
vierailevat
hoivakodeissa

Lepuski-lehti ilmestyy
Elokuu 24.8.
Syyskuu 28.9.
Lokakuu 26.10.
Marraskuu 23.11.

HIEROJAT

Puistopiha 2, Kilo
050 4360598

jorma.hiltunen@
kolumbus.fi

Kilon
Hierontapiste
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Varastokuva: Foto Fennia -kuva 1940-luku

Keräilijän kätköistä: Foto Tommi Heinonen 2013

Kuvatekstit: Tehdasrakennus: Foto Mannelin 1940-luvun loppupuoli

Leppävaara-seura ry järjestää Raittikarnevaalit
lauantaina 30.8.2014 klo 11-18 Kauppakeskus
Sellon yläosassa Viaporintorilla. Raittikarnevaalit
on mukana Espoo-päivässä.

PAIKKOJEN ENNAKKOMYYNTI ONALKANUT!
Yhdistysten ja yritysten esittely/myyntipaikat karne-
vaalialueelle myydään nyt. Paikkoja on rajoitetusti,
joten varaa paikkasi heti! Varauksen voi tehdä
sähköpostitse: raittikarnevaalit@gmail.com
Katso paikka- ja hintatiedot tarkemmin
www. raittikarnevaalit.fi

Juhlavaa karnevaaliruuhkaa
Viaporintorilla!

Kiloboken är en ny bygdeskildring med fakta, minnesbilder och
anekdoter från byarna Kilo, Klobbskog och Konungsböle i Esbo.
Boken lanseras i samband med en träff för forna och nuvarande
Kilobor den 21 maj klockan 17 i villa K. (Kilobergsgränden 8,
02610 Esbo). Författaren Börje Österberg är på plats och signerar
och dedicerar boken. Också alla icke-kilobor är välkomna till pub-
liceringstillfället. Vid behov, kontakta Börje Österberg (0500-
697637/borje.osterberg@elisanet.fi).

Kiloboken publiceras
i villa K

Lepuski.fi täynnä tietoa

Tiesitkö, että Leppävaara-seuran nettisivuilla on tuoreita blogeja,
yli 20 kuvitettua artikkelia alueemme historiasta, tämän ja viime
vuoden Lepuski-lehdet, tukeva tietopaketti uusille lepuskilaisille,
uimahallin ja Läkkitorin remonttien tilanneseuranta, Leppävaara-
seuran asiakirjoja ja paljon muuta kiinnostavaa. Tämän kaiken
löydät osoitteesta www.lepuski.fi. Ajankohtaista keskustelua voit
seurata avoimella Leppävaara-seuran omalla fb-sivulla www.fa-
cebook.com/leppavaaraseura. Käy tykkäämässä!

Keralla oli alusta asti suun-
nittelijoina taideteollisen
koulutuksen saaneita henki-
löitä. Kun toiminta loppui,
toiminimi siirtyi Kupittaan
Savelle.

Espoossa vuosina 1917–
1958 toimineen keramiik-

katehdas Kera Oy:n alkuna oli
Viherlaakson Kattotiili Oy,
jonka Kauniaisista kotoisin ol-
lut arkkitehti Vilho Penttilä
perusti vuonna 1917 Klobb-
skogin kylään Vitikan verotilal-
le. Nykyään Klobbskog tunne-
taan Nuijalana.

Kattotiilet vaihtuivat
keramiikkaan
Vilho Penttilä oli löytänyt Kau-
niaisten ja Kilon asemien väli-
sestä laaksosta jalostamiseen
kelpaavaa savea. Alue sijaitsi
myös rantaradan varrella. Pent-
tilä kuoli sodassa 1918, mutta
uusien järjestelyjen seuraukse-
na tehtaan rakentaminen voitiin
aloittaa rakennusmestari Lehti-
sen tekemien piirustusten poh-
jalta.

Kattotiilituotannosta luo-
vuttiin toistaiseksi. Sen tilalle
perustettiin kannattavampi ke-
ramiikkaosasto. Tämä oli myös
tärkeä suunnanmuutos koko
Kera Oy:n historiaa ajatellen.
Tehtaan uudeksi nimeksi tuli
Viherlaakson Saviteollisuus
Oy.

Vuonna 1922 tehtaan joh-
tokunta päätti taloudellisten
vaikeuksien vuoksi purkaa yh-

Kera oli osa suomalaista
taideteollisuutta

tiön, jonka omaisuuden se myi
viidelle yrittäjälle. Heihin kuu-
lui myös johtaja Valto Aarnio.
Tehtaan nimeksi tuli Grankul-
lan Saviteollisuus Oy.

Vuonna 1926 tehdas siirtyi
Valto Aarnion (1886–1962)
omistukseen ja hän johti teh-
dasta loppuun, vuoteen 1958
saakka.

Vuonna 1936 tehtaan ni-
meksi tuli nykypäivänä tehtaan
tuotteista parhaiten tunnettu ja
käytetty nimi Kera Oy. Tehtaan
lopettamisen jälkeen toiminimi
myytiin Kupittaan Savelle
vuonna 1962.

Merkittävä työllistäjä
Kera Oy:n ensimmäinen kol-
mikerroksinen tehdasrakennus
paloi vuonna 1939. Se raken-
nettiin laajennettuna uudelleen.
Vuonna 1945 tehdas paloi jäl-
leen ja uusi moderni kolmiker-
roksinen tehdas valmistui
1948. Rakennus on edelleen
olemassa Kerassa.

Tehtaalla työskenteli eri
tehtävissä 1940- ja 1950-luvul-
la satakunta työntekijää. Taide-
teollisen koulutuksen saaneita
taiteilijoita kuten Valentine
Modig työskenteli tehtaalla
muun muassa mallien suunnit-
telijoina alusta alkaen. Marita
Lybeck toimi tehtaan taiteelli-
sena johtajana 1957–58.

Kera Oy:n tuotantoon kuu-
luivat alusta alkaen kukkaruu-
kut ja lasitettu taloustavara se-
kä myöhemmin laaja valikoima
koriste-esineitä, esimerkiksi

maljakoita. Vuoden 1935 tuote-
luettelossa oli peräti 400 tuotet-
ta.

Tehtaalle merkittävä tuote,
karjalanruukku, tuli markki-
noille vuonna 1937. Kerassa
esineet syntyivät neljällä taval-
la: käsin dreijaamalla, kone-
muovauksella, valamalla ja pu-
ristamalla.

Tehtaan käyttämät
toiminimet ja leimat
Viherlaakson Kattotiili Oy
1917–1919, leima tuntematon.
Viherlaakson Saviteollisuus
Oy 1920–1924, nimi kirjoitet-
tuna tai syväleimana.

Grankullan Saviteollisuus
Oy 1924–1936, pyöreä syvä-
leima jonka sisällä keskellä
maljakko ja sen vasemmalla
puolella tyylitelty G-kirjain ja
oikealla S-kirjain, leiman ylä-
puolella toisinaan kirjoitettu
Kauniainen ja alapuolella lähes
poikkeuksetta Grankulla.

Kera Oy 1936–1958, pyö-
reä syväleima, jonka sisällä
kannu ja kivivati sekä nimi Ke-
ra.

Tuotteiden pohjassa on
useasti signeeraus eli taiteilijan
nimikirjaimet ja uniikeissa
kappaleissa saattaa olla käsin-
maalattu Made in Finland ja
Handpainted. Syväleimana
löytyy myös tuotenumero ja
MADE IN FINLAND.

Espoon kaupunginmuseon
kokoelmissa on Kera Oy:n
eriaikaisia tuotteita ja museo
kartuttaa Kera-kokoelmaa jat-

kuvasti. Keran tuotteita keräil-
lään maassamme myös jonkin
verran.

Teksti: Pirkko Sillanpää
Kuvat: Espoon kaupunginmu-
seon arkistot

KAIKKEA LASISTA KOTIIN, MÖKILLE,
AUTOON, VENEESEEN!
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Näkee jokaisessa asiakkaassaan ihmisen.

Tervetuloa Aktiaan!

Pankki + Vakuutus + Kiinteistönvälitys

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

5:,(- /-2(48-% 3.2446 :+.:). ;- 1-)6(-(6+6

5;-6'-0-):.+, #7## # "!9#
&&&$-:,(-$*(

Hartela vastaa kysyntään
Olemme huomanneet, että pääkaupunkiseudulla on aivan
liian vähän kohtuuhintaisia kaksioita ja kolmioita hyvillä paikoilla.
Siksi päätimme rakentaa niitä itse. Painiitty on viihtyisä uusi
kylä, johon teemme moderneja puutalokoteja vehreisiin piha-
piireihin. Kylämäinen ympäristö, yhteiset yrttimaat, kollektiivinen
kesäkeittiö ja puurakenteiset pienkerrostalot soveltuvat hyvään
elämään – samoin neliöhinnat, joita suorastaan yllytämme
vertailemaan muihin vaihtoehtoihin.

Sopuhinnan salaisuus
Painiityn puurakenteisten pienkerrostalojen hinta on viilattu
minimiin laadusta tinkimättä. Tässä hyvänä apuna on ollut
Hartelan uusi KOTIPUU-konsepti. Se tuottaa säästöä sekä
suunnittelussa että rakentamisessa, ja tämän säästön
siirrämme kotisi loppuhintaan. Lue lisää ja varaa oma kotisi:
kotipuu.hartela.fi.

Asunto Oy Pikkulotta Espoo hintaesimerkit

Huoneistot Myyntihinta Velaton hinta
2 h+kt+s+terassi 53 m2 87.450 € 219.950 €
3 h+kt+s+parveke 67 m2 100.500€ 268.000 €
Kohteen arvioitu valmistumisaika on vuoden 2014 lopulla.
Energialuokka C.

Pikkulotankuja 4, 02680 Espoo

KOTIPUU.HARTELA.FI

VOITA SISUSTUSRAHAA! Arvomme Pikkulotan asunnon ostajien kesken 5000 euron lahjakortin Vepsäläiselle!

PUUTALOKOTI
+OMA PIHA
219 950€

L E P PÄVA A R A N PA I N I I T YS S Ä :

HALUATKO ASUA MUKAVASTI, MUTTA ET OLE MIKÄÄN FORRESTER?

Parhaillaan on ennakomarkkinoinnissa jo toinen sopuhintainen

KOTIPUU-taloyhtiö Espoon Painiityssä. Varaa omasi nopeasti,

sillä ensimmäiset KOTIPUU-kodit varattiin loppuun päivässä!


