
LEPUSKILEPUSKI
6/14 • 28.9.2014 • Suur-Leppävaara

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

Aikuisten nAisten
kuntosAli

‘’Konsepti on
erinomainen ja
tuloksia syntyy!’’
-Kirsi 62v.

Haukilahti Mankkaa Pitäjänmäki liviaclub.fi

Pieni ilta
Emmin
kanssa

Ravintola Alberga, Espoo
www.ravintolaalberga.fi

16.10., 17.10., 18.10. ja 29.10
Leipurinkuja 2, puh. (09) 512 3600

Esityspäivät

Löydymme myös täältä
Mili´s Food & Café
info@milisfood.fi
+358 40 5065051

LEPPÄVAARAN
URHEILUPUISTOSSA
REEBOK ARENAN JÄÄHALLISSA
• Juhlatuotteet tilauksesta
• Keitto-salaattilounas
• Kokoustila ja -tuotteet
• Joukkueruokailut
• Tuoreet munkit
ja leivonnaiset

• Lastennurkka
www.milisfood.fi

Marko Suutarinen
Yrittäjä, KTM, LKV

Lähderannantie 22 / Kauppakeskus Lähdekeskus
www.kiinteistomaailma.fi/espoo-laaksolahti

Myymälä avoinna: ma-to 9-17, pe 9-16
Päivystys 7/24: puh. 010 235 2210

laaksolahti@kiinteistomaailma.fi

Näköislehti Jakelu kotitalouksiin Telinejakelu
Syyskuu 24.9. 28.9. 1.10.
Lokakuu 22.10. 26.10. 29.10.
Marraskuu 19.11. 23.11. 26.11.

Haluatko Lepuskin näköislehden? Liputa
Lepuskin puolesta.

Liity
Leppävaaraseuran

jäseneksi.
www.lepuski.fi

Leppävaaran keskustalla
pitkä historia, s. 8.
Kääntyykö uusi lehti? s.3-4

Perkkaa saa naapurikseen
uuden ja tiiviin asuntoalueen

22.9.2014 1

Haluatko kokeilla
laulamista?

Lue takasivulta lisää.

Keskiaukeamalla on annos
ikääntymisestä.

Sivulta 11 saat vinkkejä
liikuntaan.

Saat sähköpostiisi linkin uusimpaan Lepuskiin heti, kun
lehti on painettu, jos lähetät sähköpostiosoitteesi leh-
den toimitukseen pirjo@luovaratkaisu.fi

Joistakin näköislehden sisällöistä pääset klikkaamalla hake-
maan lisää tietoa.

Lepuskin ilmestymisajat syksy 2014

Kuva: Hannu Jaakkolan ja Helamaa&Pulkkisen arkkitehtitoi-
mistot sekä Ympäristösuunnittelu OK.

http://www.kiinteistomaailma.fi/espoo-laaksolahti
http://www.apteekkielixir.fi
http://www.milisfood.fi
http://www.lepuski.fi/images/PDFt/Jaseneksi%20liittyminen.pdf
mailto:pirjo@luovaratkaisu.fi
http://www.beautyhairsirpamansner.fi
http://liviaclub.fi
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Pääkirjoitus 28.9.2014

Leppävaaran keskus on pirstaleinen.
Rata ja isot tiet jakavat sen ikävästi
osiin. Liikenneväylien yli tai ali pää-

see vain muutamasta paikasta. Varsinkin ja-
lankulkijat ja pyöräilijät tuntevat puikkeleh-
timisen uuden ja vanhan keskustan välillä
jaloissaan joka päivä. Hyvin toimivissa kau-
punkikeskustoissa kevyen liikenteen suju-
vuus on ykkösjuttu. Siitä syntyy sykkivä
urbaani keskus. Tässä kohdin meillä on Lep-
pävaarassa vielä paljon tekemistä.

Myös kaupunkikuvallisesti Leppävaa-
ralla on tällä hetkellä kaksi varsin erilaista
keskusta.

Uusi keskus radan eteläpuolelle on ra-
kentunut Sellon ympärille ja sitä leimaavat
jätti-isot marketit ja massiiviset korttelimas-
sat, jotka tulevaisuudessa kaipaisivat inhi-
millistämistä. Vilkkaasti liikennöity Leppä-
vaarankatu on komea kaupunkibulevardi ja
Alberganespan puisto on hieno urbaani
puisto. Sellon ympäristössä on viihtyisiä
asuntokortteleita.

Radan pohjoispuolinen vanhempi kes-
kus on puolestaan rakentunut kauppakeskus
Gallerian ja Läkkitorin ympärille. Sen kau-
punkikuvalle leimaa-antavia on hieno käve-
lyraitti, rakentamisen inhimillinen mittakaa-
va ja kivijalkamyymälät. Läkkitorin ja raitin
remontin valmistumisen myötä vanha kes-
kus saa uutta ja puhdasta ilmettä. Se on suot-
ta jäänyt uuden keskuksen varjoon. Monet
eivät ehkä ole huomanneet, että Lintuvaa-
rantie ja Harakantie radan pohjoispuolella
ovat todella komeita kaupunkibulevardeja.

Uuden ja vanhan keskuksen toiminnal-
linen ja kaupunkikuvallinen yhdistäminen
on ollut esillä erilaisissa suunnitelmissa
vuosikymmenet. Ensimmäiset ehdotukset
esitettiin jo 1980-luvun lopulla julistetussa
Leppävaaran keskustan aatekilpailussa.
Tuolloin esitetyt kävelykansiratkaisut tuo-
mittiin heti aivan liian kalliiksi toteuttaa,
elettiinhän silloin 1990-luvun alun laman
kynnyksellä.

Noin vuosi sitten heräsi toivo, että aika
alkaisi vihdoin olla kypsä keskustojen yh-
distämiselle. Kaupunki julisti avoimen
suunnitteluvarauskilpailun, jolla kunnianhi-
moisesti haettiin ideoita radan etelä- ja poh-
joispuolen eheyttämiseen. Varausmenettely
herätti kiinnostusta ja sai kaupunkikehittäjät

liikkeelle. Kaupunki saikin arvioitavakseen
kaikkiaan yhdeksän ehdotusta. Mitään niis-
tä ei lopulta valittu voittajaksi. On myös sää-
li, että kaupunki ei ole millään tavalla esi-
tellyt ehdotuksia asukkaille. Julkisuuteen
tihkuneiden tietojen mukaan ainakin osassa
oli varsin lennokkaita visioita uudesta kau-
punkirakenteesta.

Mutta kuinkas sitten kävikään. Kaupun-
ki on taas taloutensa kanssa tiukoilla ja kun-
nianhimoiset suunnitelmat saavat jälleen
kerran odottaa. Niinpä Leppävaaran keskuk-
sen kehittämiseen lähdetään nyt pienin as-
kelin ja vaiheittain.

Leppävaaran keskuksen kehittäminen
on tällä erää rajattu kahteen kortteliin radan
pohjoispuolella ns. suunnitteluvarauksilla.
Toinen varauksista annettiin Lemminkäisel-
le asuntokorttelin rakentamiseen nykyisen
Shellin tontille. Toinen annettiin Skanskalle
ja Scandic-hotellille liike- ja hotellirakenta-
miseen Läkkisepänaukiolle.

Markku Markkula vakuuttaa nyt tämän
Lepuski-lehden haastattelussa, että keskuk-
sen laajempia kehittämistavoitteita ei ole
unohdettu, ja että kaupunkisuunnittelulauta-
kunta tulee tiukasti linjaamaan keskuksen
laajempaa kehittämistä. Lautakunta edellyt-
tää, että tavoitteista esitetään kokonaissuun-
nitelma jo siinä vaiheessa, kun käsittellään
nyt annettujen suunnitteluvarausten vaati-
mia asemakaavamuutoksia. Viimeistään sii-
nä vaiheessa on asukkaiden päästävä mu-
kaan vaikuttamaan oman alueensa
tulevaisuuteen.

Leppävaara-seura tuleekin tiukasti seu-
raamaan tilannetta. Leppävaara on Espoon
suurin keskus, joka ansaitsee kunnollisen
keskuksen. Keskustojemme toiminnallinen
eheyttäminen lisää myös Leppävaaran kil-
pailukykyä koko Helsingin seudun kehittä-
misessä.

On harmillista, että lamasuhdanne jäl-
leen kerran pääsi kurittamaan keskuksemme
kehittämistä, joka näyttääkin olevan todelli-
nen kestävyyslaji.

Arja Salmi
arja.salmi(at)lepuski.fi

Leppävaaran keskustan
kehittäminen on kestävyyslaji

Leppävaara-seuran
kansalaismuistipiirin tämän
syksyn istuntoaikataulu löytyy

lepuski.fi-sivustolta kohdasta
kansalaismuisti.

Markku Markkula: Leppävaaran yh

Palokärjen yritysalue si-
jaitsee Lintukorpi-nimi-
sen kadun varrella Lep-

pävaaran ja Lintuvaaran rajalla.
Rapistuneet teollisuus- ja va-
rastorakennukset pihoineen
tarjoavat nykyisin tiloja pääasi-
assa autokorjaamoille.Alueella
on jo pidempään ollut merkit-
tävä bändien treenikämppien
keskittymä.

Yleiskaavassa alue on mer-
kitty asumiselle. Sen myötä ra-
kennusliike Skanska on jo
hankkinut omistukseensa muu-
tamia Palokärjen kiinteistöjä ja
on yhdessä kaupunkisuunnitte-
lukeskuksen kanssa laatinut
luonnoksia uudesta asuntoalu-
eesta. Paikalle kaavaillaan ra-
kennettavaksi lähes 500 uutta
kerrostaloasuntoa. Rakennus-
ten kerrosluku vaihtelisi neljäs-

Palokärkeen nousee
uusia kerrostaloja

tä seitsemään.
Linjaukset kaavamuutok-

sen pohjaksi ovat piakkoin tu-
lossa virallisesti nähtäville ja
kommentoiviksi. Lähtökohdis-
ta päättäessään kaupunkisuun-
nittelulautakunta toivoi, että
kaupunki selvittää mahdolli-
suuksia löytää tilojen vuokra-
laisille korvaavia tiloja muualta
Espoosta. Ennen rakentamista
alueen maaperä vaatii puhdis-
tamista.

Entinen
Airam-Kometan alue
Vanha teollisuus- ja varasto-
alue tunnettiin aiemmin ennen-
kaikkea Kometasta, joka val-
misti kovametallituotteita
kuten kallioporia ja nastoja au-
tonrenkaisiin. Vuodesta 1969
yritys muuttui Oy Airam Ab

Palokärjen yritysalueelle kaavaillaan 500 uutta asuntoa

L e p p ä va a r a l a i n e n
Markku Markkula
on pitkäaikainen kau-

punkisuunnittelulautakunnan
puheenjohtaja, jonka haastatte-
lun Leppävaaran kaupunki-
suunnittelusta ja sen haasteista
Lepuski-lehti julkaisi juhlanu-
merossaan 4/2013. Syyskuun
alussa kaupunki hyväksyi ra-
dan ja Turuntien pohjoispuolel-
le suunnitteluvaraukset sekä
Lemminkäiselle että Skanskal-
le ja Scandic Hotelsille.

Markku Markkula, Es-
poon kaupunginhallituksen
elinkeino- ja kilpailukykyjaos-
to päätti 8.9.2014 myöntää
erilliset suunnitteluvaraukset
Läkkisepänaukiolle hotelli ja
liikerakentamiseen sekä ns.
Shellin tontille asuntoraken-
tamiseen. Mikä on ”suunnit-
teluvarausmenettely” ja miksi
Espoo käyttää niitä myös
omistamallaan tonttimaalla?

”Suunnitteluvaraus on me-
nettely, jolla kaupunki hyviä
ratkaisuvaihtoehtoja hankkien
ja yhteistyössä ideoiden luo

edellytykset haluamalleen ra-
kentamiselle määritellylle
alueella. Kaupunki käyttää oh-
jaus- ja päätäntävaltaa. Suun-
nittelukustannukset kattavat
se tahot (rakennusliikkeet tai
muut kiinteistökehittäjät),
joille kaupunki varauksen
myöntää.

Tarvittavat asemakaavat ja
niitä tukevat selvitykset teh-
dään avoimen prosessin mukai-
sesti. Kaupunki ei maksa kus-
tannuksia, ei myöskään silloin
jos lopputulos ei kaupungin
päätöksentekoa tyydytä. Jos
suunnittelu johtaa rakentami-
seen, niin kaupunki perii osan
arvonnoususta maankäyttö-
maksuna ja jos kaupunki omis-
taa maan, niin se tekee maa-
kaupat.”

Asukkaiden osallistumi-
nen on vakiintunut hyvälle ta-
solle asemakaavoituksessa.
Miten asukkaita kuullaan
suunnitteluvarausmenettelys-
sä?

”Suunnitteluvaraus, jotta
se johtaisi rakentamiseen, edel-

Suunnitteluvaraukset sijoittuvat Turuntien varteen. Etualalla
Läkkisepänaukio, taaempana ns. Shellin tontti

Kometaksi. Myös kaasuja teol-
lisuuteen ja lääkinnälliseen
käyttöön valmistava Woikoski
Oy toimi täällä vuosikymme-
net.

Palokärki on aikojen kulu-
essa tarjonnut tiloja erilaisille
pikkuverstaille ja maalamoille.
Jotkut muistanevat Puuseppo
Oy:n roskikset, josta löytyi
hienoja puupalloja askartelu-
materiaaliksi. Pisimpään yri-
tysalueella nykypäiviin asti
sinnitelleistä on Esla Lasi Oy,
joka toimii täällä edelleen.

teksti ja kuva: Arja Salmi

Linkki kaupungin sivuille:

Kaavan nähtävilläoloa voi seu-
rata espoo.fi -sivun Vaikuta nyt
-palstalta.
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an yhtenäinen kaupunkikeskus edelleen tavoitteena
lyttää aina normaalia asema-
kaavoitusprosessia. Sitä ohjaa
kaupunkisuunnittelulautakunta
ja sen osa on asukkaiden ja
muiden sidosryhmien avoin
vuorovaikutusprosessi. Näin
toimitaan tässäkin Leppävaa-
ran tapauksessa.

Kunhan virasto saa val-
miiksi tarvittavat perusmateri-
aalit, lautakunta tekee tavoittei-
ta koskevat linjaukset ja tästä
järjestetään ensimmäinen esit-
tely- ja kuulemistilaisuus. Li-
säksi toteutetaan muut normaa-
lit kuulemiset. Jos varauksen
saaneen tahon arkkitehdit eivät
saa aikaan haluamaamme laa-
tutasoa, niin he tekevät halu-
amme muutokset. Jos tämä-
kään ei tyydytä, niin voimme
esimerkiksi edellyttää suunnit-
telutoimiston vaihtoa.”

Sanoit haastattelussasi
Lepuski-lehdessä 4/2013, että
”Kaupunkikuvallisesti ja -ra-
kenteellisesti tärkeimpiä pää-
töksiä tulee olemaan pohjoi-
sen ja eteläisen keskustan
liittäminen yhteen laajalla
kansirakentamisella rautatien
ja Turuntien yli. Tämä merkit-
see yhtenäistä kaupunkikes-
kusta, johon tulee paljon uu-
sia työpaikkoja, asuntoja ja

ennen kaikkea palveluja. Tä-
mä tulee olemaan seuraava
iso kaupunkirakennuskohde
Leppävaarassa ja sen toteutu-
minen etenee vaiheittain ja sii-
hen tulee menemään kyllä
vuosia, jopa vuosikymmeniä.”
Miten nyt tehty päätös kahden
erillisen korttelin suunnittelu-
varauksista tukee tätä tavoitet-
tasi?

”Tuo linjaus on edelleen
voimassa. Kaupunki valmisteli
tätä suunnitteluvarausta kilpai-
lulla, joka osoitti, että tämän
hetkinen taloudellinen suhdan-
ne ei mahdollista Sellon mer-
kittävää laajentamista pohjoi-
seen, eikä laajaa yhtenäistä
rakennusmassaa rautatien ja
Turuntien yli.

Nyt vaiheittain etenemällä
parannamme mm. aseman ali-
kulun toimivuutta ja turvalli-
suutta leventämällä sitä ja mah-
dollistamalla alikulun osaksi
pienliiketilaa yms. toimintaa.

Lautakunta keskusteli ko-
kouksessaan 17.9.2014 jatko-
ohjeista vilkkaasti. Suunnitte-
lutehtävä on vaativa – ei
yksittäisiä rakennuksia. Tämä
ensimmäinen toteutusvaihe si-
sältää nykyisenAlepan ja Shel-
lin alueen ja jo siinä asunnot,

jatkuu s. 4

http://www.sellonapteekki.fi
http://www.suomenlamppupalvelu.fi
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Ke 1.10. Klo 19
Mirel Wagner

Liput alk. 14,50 €, Lippupiste

la 4.10. Klo 19
Club For Five:
MieliteKoja

Liput alk. 29,50 €, Lippupiste

to 9.10. Klo 19
ninni Poijärvi

– juhlaKonsertti
Liput alk. 22,50/18,50 €,

Lippupiste

la 11.10. Klo 19
janna

Liput alk. 17,50 €, Lippupiste

Ke 15.10. Klo 19
jonne aaron

Liput alk. 27,50 €, Lippupiste

Ke 22.10. Klo 19
Pelle Miljoona

united
Liput alk. 14,50 €, Lippupiste

la 25.10. Klo 19
PaleFaCe &

räjähtävä nyrKKi
Liput alk. 22,50 €, Lippupiste

WWW.SELLOSALI.FI
Soittoniekanaukio 1 A
02600 Espoo

Tule kuulemaan ja keskustelemaan siitä,
mitä kuntauudistus tarkoittaa

Espoon näkökulmasta
Tervetuloa Espoon kaupungin asukastilaisuuteen tapaamaan valtuuston
ja kaupunginhallituksen johtoa sekä kaupunginjohtaja Jukka Mäkelää.

Ke 22.10.2014 klo 18–19.30 Leppävaara
Sellon kirjasto, Leppävaarankatu 9

mitä

Tervetu
ja kaupunginhallit

siitä,

A B

hotelli, liiketilat, liikennejär-
jestelyt yms. toteutetaan hyvä-
nä kokonaisuutena, jota
myöhemmin laajennetaan.
Päädyimme yksimielisesti
linjaukseen: ”Kaupunkisuun-
nittelulautakunta korostaa,
että suunnitteluvarauspäätök-
sen mukaisesti asemakaavoi-
tus ja hankkeet edellyttävät
nykyisen Sello-Galleria
alueen hyvää kokonaissuun-
nittelua. On varmistettava ra-
kentamisen vaiheittaminen
eteneminen siten, että Leppä-
vaaran keskus toteutuu yhte-
näisenä kaupunkikeskuksena
yli radan ja Turuntien. Tämä
kokonaissuunnitelma tarvi-
taan jo, kun lautakunta käsit-
telee asemakaavamuutoksen
valmisteluaineistoa.”

Teksti: Markku Salmi
Kuvat: Espoon kaupunki ja
Raimo Heino

Keskustan kehittäminen ja 8.9
2014 myönnetyt suunnittelu-
varaukset: A Lemminkäiselle
asuntorakentamiseen, B
Skanskalle ja Scandic
Hotelsille liike- ja hotellira-
kentamiseen.

Ensimmäistä kertaa järjestettävä Espoo Stand up -viikonloppu lämmittää lämpiön loka-
kuussa. Tapahtuma on kolmipäiväinen startaten etkojen muodossa torstaina 2.10. La-
valle kipuaa tuolloin komiikan rautaisia ammattilaisia, jotka pitävät huolen siitä, että

viihtyminen on taattua! Sellosalin lämpiö luo oivalliset puitteet tälle tapahtumalle mahdollista-
en ainutkertaisen ja intiimin tunnelman. Tämä on stand uppia parhaimmillaan!

Esiintyjät ovat varmistuneet ja lavalla nähdään:
Jussi Simola tarjoaa vauhtia, hulvattomia tilanteita ja vartaloharhautuksia. Riku Sottinen on
kuin kahvakuula, puolituntia päivässä riittää, sillä vatsalihakset eivät kestä enempää. Riku
Suokas on yksi stand upin uranuurtajista Suomessa. Vähän pidemmän tauon jälkeen hän on
palannut lavoille entistä energisempänä ja hauskempana!
Tilaisuudessa A-oikeudet. Ikäraja K-18.

Espoon Perkkaalla
toimiva yksityinen
päiväkoti tarjoaa
päivähoitoa
1–6-vuotiaille lapsille.

Tuulikello tarjoaa
kodinomaista arkea,
jossa lapset voivat
oppia ja kokea
olonsa turvalliseksi.
puh. 09 - 548 5473
gsm 040 809 6166

Päiväkoti Tuulikello

Yhteystiedot:
Päiväkodin johtaja

Leila Myllymäki
Päiväkoti Tuulikello
Luutnantinkuja 2

02600 Espoo

LASIT KORJAA
LASIT VAIHTAA

560 7740560 77400909

24/7

TEATTERIRAVINTOLA ALBERGAN
OHJELMISTOA SYKSY 2014

LOKAKUU MARRASKUU
To 02.10. Rikas, rakas työ
Pe 03.10. Rikas, rakas työ
La 04.10. Yksityistilaisuus
Pe 10.10. Punkkuelämää
La 11.10. Punkkuelämää
To 16.10. Pieni ilta

Emmin kanssa
Pe 17.10. Pieni ilta

Emmin kanssa
La 18.10. Pieni ilta

Emmin kanssa
Pe 24.10. Rikas, rakas työ
La 25.10. Rikas, rakas työ
Ke 29.10. Pieni ilta

Emmin kanssa
To 30.10. Nolot Vanhemmat

Ti 04.11. Punkkuelämää
To 06.11. Heiskasen hulvattomat

Huoviset
Pe 07.11. Heiskasen hulvattomat

Huoviset
La 08.11. Heiskasen hulvattomat

Huoviset
To 13.11. Kilon paloina
Pe 14.11. Kilon paloina
La 15.11. Kilon paloina
Ti 18.11. Huone 112 Ensi-Ilta
Ke 19.11. Huone 112
To 20.11. Huone 112
Pe 21.11. Huone 112
La 22.11. Huone 112
Ti 25.11. Huone 112
Ke 26.11. Huone 112
To 27.11. Huone 112

Varaslähtö Espoo Stand up -viikonloppuun!
To 2.10. klo 19.00 Sellosalin lämpiössä

Leppävaara-seuran ja Leppävaaran koulun 8. luokan Lippume-
riteoksen liput liehuvat vielä lokakuun lopulle, jolloin ne
otetaan alas talvilevolle. Liput nousevat uudelleen salkoon
keväällä.

Seuraava
Lepuski
ilmestyy
26.10.

http://www.viherpeippo.fi
http://www.ravintolaalberga.fi
http://www.sellosali.fi
http://www.espoo.fi


Tutustu vapaisiin koteihin: skanska.fi/asukkaitavailla

Etsitään
mukavia
naapureita!

Saunaporukassa
olis tilaa.

Jos niillä olis
samanikäisiä
lapsia.

Golf-kaveri
kelpais.

Tiedätkö, mitenmukavaa on asua uudessa kodissa, jossa kaikki toimii?
Muuttovalmis, huoleton koti ja rento ilmapiiri odottavat sinua
LeppävaaranAinassa tai Emiliassa.Valoisa ja hyväpohjainen koti

täyttää toiveesi modernista ja ekotehokkaasta asumisesta, ja kaikki palvelut sekä harrastukset
ovat kävelyetäisyyden päässä. Tervetuloa porukkaan – uusi kotisi on vain asukkaita vailla valmis!

Lenkkiseura olis
kiva juttu.

VAILLA VALMIS
ASUKKAITA
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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

Leppävaarassa koetaan
tuoreen tutkimuksen
mukaan suhteellisen

paljon yksinäisyyttä - enem-
män kuin Espoossa tai tutki-
muksen muilla vertailualueilla.
Yksinäisyyden tunne vaivaa
niin miehiä kuin naisiakin.

Yllättävää tuloksissa on se,
että yksinäisyys vaivaa erityi-
sesti keski-ikäisiä (25–55 -vuo-
tiaat). Tätä vanhemmilla (55–
74 -vuotiaat) yksinäisyyttä
esiintyi paljon vähemmän. Jus-
si Melkas toi näitä THL:n alu-
eellisen terveys- ja hyvinvoin-
titutkimuksen tuloksia
hiljattain esille blogissaan le-
puski.fi -sivulla.

Alueelliset otokset tutki-
muksessa olivat pieniä, mutta
tulos pistää miettimään yksi-
näisyyden taustalla olevia syitä

LEPPÄVAARASSA
koetaan yksinäisyyttä

Leppävaarassa. Tilastoja tutki-
malla selviää, että yksinasumi-
nen ylipäätään on kasvanut
huimasti viime vuosikymmeni-
nä, kuten oheinen kaaviokuva
osoittaa. Se on varmasti keskei-
nen asiaan vaikuttava tekijä.

Vielä 35 vuotta sitten sink-
kutalouksia oli Espoossa ja
Suur-Leppävaarassa keskimää-
rin vain viidennes ruokakun-
nista, kun osuus nyt on melkein
kaksin kertainen. Suur-Leppä-
vaarassa asuu yksin 10 570
henkeä, kun määrä vuonna
1979 oli vajaa 2 400. Voimak-
kain muutos on tapahtunut
Kanta-Leppävaarassa, jossa
sinkkujen määrä vastaavana ai-
kana on yli viisinkertaistunut
900 hengestä 5550 henkeen.
Sinkkuuntuminen näkyy erityi-
sesti Leppävaaran keskustan

kerrostaloalueilla radan mo-
lemmin puolin. Näillä alueilla
jo joka toinen talous kuuluu
yksinasuviin.

Sinkkuasuminen on tyypil-
listä urbaaneilla keskusta-alu-
eilla. Mutta yksinasuminen ja
yksinäisyys eivät ole sama asia.
Oma vaikutuksensa on varmas-
ti Leppävaaran vilkkaalla
muuttoliikkellä. Lyhyt asumis-
aika alueella synnyttää myös
juurettomuuden tunnetta.
Omalle asuinalueelle asettumi-
nen ja sosiaalisten verkostojen
rakentaminen ottaa aina oman
aikansa.

Yksinasuvat ikäihmiset
Yksinasuminen ja yksinäisyys
nähdään usein ikäihmisten on-
gelmana. Tilastojen valossa se-
niorien yksinasuminen on Lep-

pävaarassa vain jonkin verran
yleisempää kuin koko väestöl-
lä. Joka viides Suur-Leppävaa-
ran yksineläjistä on täyttänyt
65 vuotta. Kaikkiaan suuralu-

Yksinasuvien pitkän ajan kehitys Leppävaarassa
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”Kaikkia nykylas-
kuja ei voi jät-
tää maksupal-

veluun, koska osasta puuttuu
paikka omalle tilinumerolle.”
Aktian Espoonlahden kontto-
rinjohtaja Irina Pousar on
kiertänyt palvelutaloja ja ke-
rännyt tietoja ikäihmisten
pankkipalvelujen tarpeesta.
Näinkin pieni ja helposti kor-
jattava asia vähentää ikäihmis-
ten mahdollisuutta hoitaa
omia raha-asioitaan.

”Moni kokee tarpeetto-
muutta ja arvottomuutta, tul-
leensa sysätyksi yhteiskunnan
ulkopuolelle, kun omien raha-
asioiden hoitaminen ei onnis-
tu.” Juuri näille ihmisille
Pousar on kehittämissä pankki-
palveluja, joissa otetaan huo-
mioon asiakkaiden tarpeet ja
heidän ikänsä aiheuttamat ra-
joitukset.

”Kävin tänä aamuna hake-
massa allekirjoitusta valtakir-
jaan yli 90-vuotiaalta rouvalta,
joka hissittömän talon viiden-
nestä kerroksesta ei ole pitkään
aikaan päässyt ulos.”

Pousarin mielestä eräs
vaihtoehto tulevaisuudessa on-
kin, että pankkivirkailijat teke-

vät entistä enemmän kotikäyn-
tejä.

Henkilökohtaista
palvelua
Irina Pousar muistuttaa, että
ikäihmisten on vaikea saada
kännykällä yhteyttä pankkiin
tai virastoihin, jos puhelin vä-
lillä pitää ottaa korvalta pois ja
siirtyä näppäilemän numeroita.
Hänestä Aktian valitsema toi-
mintatapa, jossa ihminen vas-
taa puhelimeen, on inhimilli-
nen tapa kohdata asiakas.

”Puhelimessa virkailijalle
luetellut koodit voisivat auttaa
ikääntyneitä hoitamaan omat
raha-asiansa”, Pousar visioi.
Asiakasta opastettaisiin otta-
maan esille pankkiin soittami-
sessa tarvittavat paperit.

Nykyään pankin kanssa
puhelimitse tehtäviä sopimuk-
sia sitovat etämyynti-säännöt.
Vaikka erilaiset säännöt on teh-
ty suojelemaan asiakasta, pitäi-
si pohtia, miten turvallisuudes-
ta tinkimättä asiointia voisi
helpottaa.

Pousar muistuttaa, että
ikäihmisten palvelujen kehittä-
minen on koko yhteiskunnan ja
kaikkien pankkien asia. Mi-

kään pankki ei pysty yksin on-
gelmaa ratkaisemaan. Esimer-
kiksi Suur-Leppävaaran
alueella asuu nyt noin 8 000
henkilöä, jotka ovat täyttäneet
65 vuotta. Määrä kasvaa tuntu-
vasti seuraavan kymmenen
vuoden aikana.

”Kysymme nyt hyvissä
ajoin asiakkailta, onko heillä
sellaista läheistä, joka voi aut-
taa raha-asioiden hoitamisessa
silloin, kun omat voimat hupe-
nevat. Kerromme myös mah-
dollisuudesta saada edunvalvo-
ja.”

Tabletit avuksi
Irina Pousar kertoo Norjassa

Irina Pousar Aktiasta:
Omien raha-asioiden hoito on osa hyvää ikääntymistä

vanhuksia hoitavasta kaksoissi-
sarestaan. Siellä kevyet ja help-
pokäyttöiset tablettitietokoneet
ovat ikäihmisillä monipuolises-
sa käytössä. Asioinnin lisäksi
ne auttavat pitämään yhteyttä
omaisiin ja ystäviin.

Tabletit voisivat Suomessa-
kin olla eräs ratkaisu ikäänty-
neiden asiointiongelmiin.

”Tarvitaan tietysti ihmisiä,
jotka opettavat käyttämään
tabletteja ja tarjoavat käyttäjille
tukea.” Pousarin lähes 90-vuo-
tias äiti on hyvä esimerkki siitä,
miten tablettitietokoneen avul-
la maailma on avartanut.

Eri puolilla maailmaa
asuvat lapset ja lapsenlapset
pitävät säännöllisesti yhteyt-
tä keskenään skypen ja sulje-
tun facebookin välityksellä.
Suomessa asuvat perheenjä-
senet ovat apuna, jos tulee
ongelmia tietokoneen käy-
tössä.

Teksti: Pirjo Toivonen
Piirrokset: Jukka Toivonen

Espoon työväenopisto
tarjoaa tänä syksynä
useita kursseja, jotka

auttavat ikäihmisiä pääsemään
sinuiksi tietotekniikan kanssa.
Koulutustarve on ilmeinen, sil-
lä kaikenlainen asiointi on kiih-
tyvään tahtiin siirtymässä verk-
koon.

Työväenopiston ohjelmas-
sa tutustutaan perinteisten läp-
päreiden ja niiden ohjelmien
lisäksi älypuhelimiin ja tablet-
teihin. Suunnittelija Saara Pa-
toluoto muistuttaa, että kurssin
jälkeen taitojaan voi verestää
tietotuvissa, joista saa myös
ammattilaisten apua.

Tietotekniikan lisäksi työ-
väenopisto tarjoaa monipuolis-
ta muuta ohjelmaa, josta osa
kuuluu Ikäihmisten yliopiston
tarjontaan kuten esimerkiksi
Ajankohtainen Venäjä -sarja ja
Kanada, kulttuurien mosaiikki.

Runsaasti
tietotekniikkaa
ikäihmisille

Tähän sarjaan kuuluu myös
Kurikan utopiayhteiskunnat.
Kuriositeettina voi mainita, et-
tä Matti Kurikalla oli siteitä
myös Leppävaaraan.

Työväenopisto osaksi
aikuiskoulutuksen
osaamiskeskusta
Ensi vuoden alusta Espoon
suomenkielinen työväenopisto,
aikuislukio sekä Omnian ai-
kuisopisto ja oppisopimustoi-
misto yhdistyvät aikuiskoulu-
tuksen osaamiskeskukseksi.
Keskus perustetaan Espoon
seudun koulutuskuntayhtymä
Omnian yhteyteen.

Ruotsinkielinen työväen-
opisto jää osaksi ruotsinkielisiä
sivistyspalveluja.

Työväenopistosta muistu-
tetaan, että kaupunkilaiset saa-
vat jatkossakin monipuolisia
vapaan sivistystyön opintoja.

eella asuu 2300 yksinasuvaa
senioria ja puolet heistä asuu
Kanta-Leppävaarassa.

Teksti ja graafi: Arja Salmi

Liputa
Lepuskin puolesta.

Liity
Leppävaaraseuran

jäseneksi.
www.lepuski.fi

Turvallista kävelyä Sellossa
Sello ja Espoon kaupunki tarjoavat joka maanantaiaamuna tunnin reippailua sisätiloissa.
Lähtö klo 9.30 Sellonaukiolta.

http://www.lepuski.fi/images/PDFt/Jaseneksi%20liittyminen.pdf
http://www.omtfysioterapia.com
http://http://www.lepuski.fi/Jussi_Melkas_blogi_25082014.html
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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

Eläkkeelle jääminen
merkitsee työterveys-
huollon loppumista,

mikä yleensä tietää säännöllis-
ten terveystarkastusten loppu-
mista. Geriatrian erikoislääkä-
ri Tiina Piekkari Leppävaaran
terveysasemalta muistuttaa, et-
tä terveystarkastuksien sijaan
terveysasemilla keskitytään oi-
reiden selvittelyyn ja sairauksi-
en hoitoon.

Omat terveystiedot
mukaan
Tiina Piekkari neuvoo eläk-
keelle jääviä pyytämään työter-
veyslääkäriltä itselleen ainakin
lääkelistan, viimeisen vuoden
laboratoriokokeiden tulokset ja
muut tutkimustulokset sekä
omat terveystiedot.

Jos tiedot tuo muistitikulla,
terveysaseman lääkäri pystyy
niitä vastaanotolla tarkastele-
maan. Ne on mahdollista siir-
tää tikulta potilaan omiin tietoi-
hin. Myös tulosteet ovat hyvä
vaihtoehto.

”Voidaan säästyä yhdeltä
lääkärikäynniltä”, Piekkari
konkretisoi taustatietojen mer-
kitystä. Hän toivoo ihmisten

TYÖTERVEYSHUOLLOSTA
terveyskeskuksen
asiakkaaksi

sallivan muillekin kuin hoita-
ville lääkäreille pääsyn omiin
terveystietoihin. Pelkoa tieto-
jen joutumisesta vääriin käsiin
ei ole, sillä terveydenhuolto-
henkilöstöä sitovat ankarat sa-
lassapitomääräykset.

Kun kansalaisten terveys-
arkisto Kanta on kunnolla käy-
tössä, tarvittavat tiedot saa siel-
tä. Jokainen pääsee myös itse
katsomaan, mitä tietoja hänestä
Kannassa on.

Hoitoon
hakeuduttava itse
Määräaikaistarkastuksia teh-
dään lääkärin ja hoitajan yh-
teistyönä pitkäaikaissairaille,
joista yleisimpiä ovat verenpai-
netauti, diabetes, astma ja se-
pelvaltimotauti. Hoitajan ja
lääkärin kanssa sovitaan yhdes-
sä, miten vointia seurataan. Sil-
loinkin pitää itse huolehtia sii-
tä, että sovitut tarkistukset
tehdään.

Terveyskeskukset eivät tee
terveystarkastuksia. Piekkarin
mukaan jos vaivoja ei ole, ei
niitä tarvitse.

Ikääntyvät voivat tulla ter-
veydenhoitajan tai lääkärin

vastanotolle, jos suunnitteilla
on rankkaa liikuntaa. Sauvakä-
vely ja muu kävely eivät lääkä-
rintarkistusta vaadi. Niitä ku-
ten muutakin arkiliikuntaa
kannattaa sisällyttää viikko-oh-
jelmaansa.

Palvelutarpeen
arviointi avuksi
Kun omat voimat eivät riitä ar-
kiasioiden hoitamiseen, edessä
on selvittää, minkälaisia palve-
luja kotona pärjäämiseen tarvi-
taan ja mistä niitä saa. Ikäih-
misten lisäksi apua voivat
tarvita vaikeasti sairaat.

Palvelutarpeen kartoitusta
voi kysyä omalta terveysase-
malta tai Espoon palvelutar-

KOLME KERHOA
Leppävaaran alueella kokoon-
tuu viikoittain kolme kerhoa,
joissa käy vierailijoita puhu-
massa erilaisista kiinnostavista
aiheista.

Kerhot kokoontuvat Lep-
pävaaran kirkolla ma klo 13-
14.30, tiistaisin Karakappelissa
klo 12-13.30 ja Perkkaan kap-
pelissa torstaisin klo 13-14.30.

LOUNAS
Leppävaaran kirkolla tarjotaan
tiistaisin ja torstaisin 11.30
-12.30 lounas edulliseen
kolmen euron hintaan.

KOTIKÄYNTEJÄ
Diakoniatyöntekijät tekevät

Yhteisestä lounaasta
lähimmäispalveluun
Leppävaaran seurakunnalla on paljon ohjelma ikäihmisille.

tarvittaessa kotikäyntejä ja ta-
paavat ihmisiä henkilökohtai-
sesti. Tarve saada henkilökoh-
taista keskusteluapua voi
johtua erilaisista elämän krii-
seistä tai yksinäisyydestä.

LÄHIMMÄISPALVELU
Lähimmäispalvelussa toimii
vapaaehtoisia lähimmäispalve-
lijoita, jotka käyvät myös yksi-
näisten ihmisten luona. Vapaa-
ehtoisiin toimijoihin haetaan
koko ajan lisää ihmisiä.

Jos on halua toimia vapaa-
ehtoistyössä, seurakunta tarjo-
aa yhden mahdollisuuden. Täs-
säkin on vireälle ikäihmisille
hyvä mahdollisuus tulla mu-
kaan toimintaan.

KIRPPUTORI
Kirkolla toimii kirpputori,
johon voi tulla mukaan myös
vapaaehtoiseksi.

VARTTUNEILLE
OMIA MESSUJA
Varttuneelle väelle järjestetään
omia messuja viisi kertaa
vuodessa. Ne pidetään
päiväsaikaan. Messun jälkeen
on mahdollista jäädä yhteisel-
le lounaalle, joka maksaa
kolme euroa.

Messujen aikataulut löyty-
vät Esse-lehdestä ja Leppävaa-
ran seurakunnan nettisivuilta.
www.espoonseurakunnat.fi

Eveliina Kauppila

peen arviointiyksiköstä. Arvi-
ointia voi pyytää myös apua
tarvitsevan omainen tai hänen
tilanteensa tunteva muu lähei-
nen.

Toistaiseksi Espoossa ei
terveysasemilla ole geriatriaan
erikoistuneita hoitajia, vaikka
alalle voi erikoistua samoin
kuin esimerkiksi diabetekseen.
Piekkarin mukaan Espoossa
kotihoitoyksikköön on sijoitet-
tu geriatrian erityisosaajat.

”Sen sijaan kaikki hoita-
jamme tekevät muistitestejä.”
Usein muistin tutkimiseen aloi-
te tulee läheisiltä. Itse ei aina
oivalla muistissaan tapahtunut-
ta muutosta.

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

Taloushallinnon asiantuntijayritys
palveluksessasi

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

Lars Sonckin kaari 14, 02600 ESPOO

Aamiainen Espalla
HSY:n ilmastoinfo tarjosi yhteistyössä Espoon eri toimijoiden
sekä GLO Hotel Sellon kanssa maksutta kevyttä aamupalaa
ohikulkijoille. Tarjolla oli täytetty sämpylä ja banaani. Juotavak-
si sai valita joko kahvin tai teen. Aamiaisen lisäksi jaossa oli
Ylös ja ulos Espooseen! –ulkoliikuntaoppaita.

Tiina Piekkari

http://www.espoonseurakunnat.fi/
http://www.leppavaaranlaskenta.fi
http://www.alt-lasi.fi
http://www.hmtm.fi
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Suma muistaa lapsuudestaan sanonnan, jonka mu-
kaan vanhuus ei tule yksin, se tuo tullessaan kaiken
näköistä kremppaa ja vaivaa. Siihen aikaan van-

huus tuli nopeasti. Viisikymppiselle miehelle ostettiin
synttärilahjaksi keinutuoli, kävelykeppi ja Valmetin sei-
näkello, josta saattoi kätevästi kuulla ajan kuluvan.

Elinajanodote on noussut elintason myötä nopeasti. Lää-
ketiede ja terveydenhuolto ovat kehittyneet huimasti. Nyt
viisikymppinen saa lahjaksi benji-hypyn tai elämysmat-
kan. Samalla meillekin on levinnyt jenkkiläinen nuoruu-
den ihannointi ja ikääntymisen jälkien peittely, kaikkien
pitää olla nuorekkaita ja elää täysillä. Suma tietää vain
yhden tavan lakata vanhenemasta ja se on se, että henki ei
enää pihise. Joten joka aamu kannattaisi sanoa peilikuval-
leen: Onneksi olen taas tänään päivän vanhempi, siis elän!

Vaikka Suomi kärvistelee nyt pienessä lamassa, niin elin-
tason nousu jatkuu ja tulevaisuudessa ihmiset elävät en-
tistä pidempään ja terveempinä. Tällä hetkellä Lepuskissa
reilusti joka kymmenes vastaantulija on yli 65-vuotias.
Suur-Leppävaarassa ikäihmisiä on jo 7 900 ja Kanta-Lep-
pävaarassa 3 000 ja meidän osuutemme koko väestöstä on
kasvussa. Uutta on ehkä se, että entistä useampi vanhenee
ilman kumppania. Kanta-Leppävaarassa joka kolmas yli
kuusvitonen asuu yksin.

Vaikka tämän päivän eläkeläiset ovatkin paremmassa kun-
nossa kuin ennen, niin eliniän pidentyminen tuo väistä-
mättä kasvavaa tarvetta myös terveydenhuollon palveluil-
le. Tähän ei yhteiskunta näytä vieläkään valmiilta,
vanhusten kremppoja ei oikein osata hoitaa. Sumalla on
kokemusta omien muistisairaiden vanhempiensa kohte-
lusta. Vaikka dementialääkitys löytyikin, niin muu tervey-
denhuolto ei osannutkaan käsitellä dementikkoja. Äitini
näkö oli heikentynyt ja hänelle piti saada uudet lasit. Olin
mukana vastaanotolla, kun silmälääkäri näytti omia E-
kuvioitaan ja äidin olisi pitänyt sanoa mikä niistä oli oi-
kealle ja mikä vasemmalle. Eihän siitä mitään tullut, kun
äiti ei muistanut, kummalla puolella oli vasen ja kummal-
la oikea, ja uudet lasit jäivät saamatta.

Suma on seurannut sivusta, miten Espoo pyrkii koko ajan
siirtämään vanhusten hoitoa omaisille. Monelle se on hy-
vä ratkaisu, saa edelleen asua kotona ja läheistensä kans-
sa, mutta samalla tullaan tilanteeseen, jossa entistä van-
hemmat hoitavat entistä vanhempia omaisiaan. Ongelmia
tulee yksinasuville silloin, kun kukaan läheisistä ei pysty
tai halua omaishoitajaksi. Olen itse ollut omaishoitajana
ja voin vakuuttaa, että se on ollut elämäni raskaimpia pes-
tejä. Omaishoitajalla on pallo koko ajan jalassa ja ainainen
huono omatunto siitä, että tekee liian vähän. Antoisaa on
se, että voi aidosti auttaa läheistään vanhenemaan kun-
niakkaasti.

Nuorten syrjäytymisestä puhutaan nyt paljon ja se Suman
mielestä asia, jolle pitää voida tehdä jotain ja nopeasti.
Mutta syrjäytyminen ei paina vain nuoria, myös moni yk-
sin asuva vanhus syrjäytyy tahtomattaan. Liikuntakyvyn
heikkeneminen, ikätovereiden lähteminen ympäriltä ja
uuden tekniikan vierastaminen työntävät ihmisen nopeas-
ti omiin ja pieneneviin ympyröihinsä. Silloin pitkä ikä ei
tunnu lahjalta vaan rangaistukselta.

Tässä auttaa tuntu siitä, että ihminen kuluu johonkin yh-
teisöön, jossa hänestä välitetään ja jossa häntä arvoste-
taan, ainakin kohtuudella. Nopea muuttoliike, joka edel-
leen jatkuu tänne Lepuskiinkin, on rikkonut perinteisiä
suku- ja ystävyyssiteitä ja siksi syrjäytyminen on täälläkin
todellista. Paikallisyhteisö ei voi korvata kenenkään lä-
heisiä mutta se voi helpottaa uusien kontaktien luomista
ja vähentää riskiä tulla heitetyksi oman onnensa nojaan.
Lepuskilla on ollut vahva oma identiteettinsä, johon ihmi-
set ovat halunneet kuulua. Eletään jatkossakin ihmisiksi
ja pidetään huolta myös naapureista, niin ehkä he puoles-
taan katsovat meidän peräämme, silloin kun siihen on
tarvetta.

Uskoo ainakin Suma

Vanhuus tulee yksin

Kolumni 28.9.2014

Leppävaaran keskusta on
muotoutunut historian
saatossa moneen ker-

taan. Entisaikoina kylän mäet
olivat paikallisia keskustoja,
sen jälkeen keskuspaikoiksi
muodostuivat luontevasti kar-
tanoiden pihapiirit.

Rata ja Albergan pysäkki
avattiin 1904 ja asemanseudus-
ta muodostui Lepuskin ensim-
mäinen keskus. Asemalla avat-
tiin posti 1910-luvulla, aseman
tuntumassa oli poliisiasema,
kauppaliikkeitä, kahvila, pank-
ki, lääkärinvastaanotto ja hal-
kotarhoja. Rata ylitettiin tasos-
sa. Ylikäytävä sai puomit
joskus sodan jälkeen. Liiken-
teen vilkastuminen niin radalla
kuin Turuntielläkin alkoi vai-
keuttaa väylien ylittämistä ja
pohjoispuoli eristyi eteläisestä
keskustasta.

Maxi-marketin avaaminen
lisäsi merkittävästi liikkumista
radan ja väylien yli. Pohjoinen
keskus rakennettiin ja Galleria
valmistui 1985. Ensimmäinen
alikulku etelään rakennettiin
1980-luvulla Leppävaaran rai-
tin jatkeeksi. Turuntien yli
mentiin vielä liikennevaloista.

Maxin peltojen maanomis-
tuskiistat olivat pitkään jarrut-
taneet eteläkeskuksen rakenta-
mista, mutta 1990-luvun
lopulla Helsinki ja Espoo löy-
sivät lopulta sovun ja eteläisen
keskuksen rakentaminen alkoi
vauhdilla. Sello valmistui vai-
heittain 2001-2005 ja samassa
yhteydessä alikulkua jatkettiin
Turuntien toiselle puolelle ja
avattiin Ratsukatu.

Siitä lähtien Lepuskilla on
ollut kaksi keskustaa, joita isot
liikenneväylät erottavat toisis-
taan. Kaupunkikuvallisesti ja
-rakenteellisesti niitä ei tänään
yhdistä mikään.

Utopioita ja
uusia yrityksiä
Ensimmäinen vakava yritys
keskustojen yhdistämiseksi ra-
dan ja Turuntien yli tehtiin
1980 -luvun lopussa, jolloin
uuden keskuksen aatekilpailun
voittanut ehdotus hahmotteli
rakentamista väylät ylittävälle
kannelle. Kilpailun voittanut
arkkitehti Raimo Teränne jat-
koi suunnittelua laatien kau-
pungin toimeksiannosta alueel-
le osayleiskaavan, joka sai
lainvoiman 1995. Suunnitel-
massa linja-autoterminaali oli
radan ylittävällä kannella ja ke-
vyen liikenteen reitti jatkui su-
juvana Leppävaaranraitilta Al-
berganesplanadille.

Teränteen hieno keskusta-
suunnitelma jäi 1990-luvun la-
man jalkoihin, eikä siihen myö-
hemminkään enää palattu.
Arkkitehti Pertti Maisala, jo-
ka on aikanaan tehnyt pitkän
uran Leppävaaran suunnitte-
lussa, kirjoitti ”Albergasta
Leppävaaraan” kirjassa, että
Teränteen suunnitelman karsi-
minen ”kuuluu maamme kau-
punkisuunnittelun merkittäviin

Leppävaaran keskustan pitkä historia

menetettyihin mahdollisuuk-
siin”.

Toinen vakavampi eheytys-
yritys käynnistettiin viime vuo-
den lopulla, kun kaupunki julis-
ti suunnitteluvarausten haun
alueelle, joka ulottui Gallerialta
Sellolle asti. Kaupunki etsi
suunnitteluvarausmenettelyllä
ratkaisuja siihen, miten ”Lep-
pävaaran keskustaa kehitetään
tehokkaana, toiminnallisesti
monipuolisena ja kaupunkiku-
vallisesti korkeatasoisena kes-
kustaympäristönä ja miten yh-
teydet radan poikki kehittyvät
vaiheittain siten, että terminaa-
li- ja rata-alueen sekä Turuntien

eri puolia jakava vaikutus vä-
henee.”

Kaupunki sai ehdotukset
yhdeksältä hakijalta. Ehdotus-
ten ulkopuolinen arviointi on
mahdotonta, sillä niitä ei ole
julkisuudessa esitelty. Pari ha-
kijaa, Sellon sijoittajaryhmä ja
Innovarch, ovat molemmat toi-
mineet modernisti ja julkista-
neet omat keskustaa eheyttävät
ja lennokkaat ratkaisunsa netis-
sä.

Suunnitteluvaraukset pää-
tettiin 8.9.2014 kuitenkin antaa
vain kahdelle korttelille. Toi-
seen tulee umpikortteliin asun-
torakentamista ja toiseen liike-
ja hotellirakennuksia. Äkkiä

katsottuna kummassakaan eh-
dotuksessa ei ole jälkeäkään
keskustan eheyttämisestä vaan
pikemminkin kyse näyttäisi
olevan kahden korttelin gryn-
daamisesta. Perusteluna on taas
kerran käytetty nykyistä vaike-
aa taloussuhdannetta ja ”toteu-
tuskelpoisuutta”.

Teksti: Markku Salmi
Kuvat: Espoon kaupunki ja
Markku Salmi

Kaupunginhallituksen elinkei-
no ja kilpailukykyjaosto, esi-
tyslista 8.9.2014).
(http://espoo04.hosting.docu-
menta.fi/cgi/DREQUEST.
PHP?page=meeting_frames,

Aseman seutu muodosti aina 1960-luvulle asti yhtenäisen ja viehättävän miljöön.

Näkymä asemalle 1970-luvun lopulla jolloin liikenneväylät erottavat jo keskustat toisistaan.

Arkkitehti Raimo Teränteen laatima osayleiskaava 1995 yhdisti pohjoisen ja eteläisen
keskustan toisiinsa.



”Monet kävelyllä
olleet ovat
poikenneet

Lintuvaarantien toiselta puolel-
ta katsomaan meidän ikkunaa,”
myyjä Tuomo Kuusisto Suo-
men Lamppupalvelu Oy:stä
kertoo.

Yrityksen muutto Leppä-
vaaraan Lähivakuutuksen ta-
loon toi ensimmäisen suuren
näyteikkunan Leppävaaraan.
Näyteikkunan äärelle onkin
koottu laaja valikoima valai-

”Käytävät ovat nyt
niin tilavat, että
niissä on helppo

liikkua sekä pyörätuolilla että
lastenvaunuilla.” Apteekkari
Patrick Gothoni kertoo, että
Sellon apteekki sai viime kevää-
nä Esteetön Espoo -tunnuksen.

Nyt apteekkiin on kaksi si-
säänkäyntiä: suoraan Sellon toi-
sen kerroksen pääkäytävältä ja
ulkoa torin puolelta. Vanhan si-
säänkäynnin tuulikaappiin tulee
lääkejätteen keräyspiste.

Gothoni kertoi, että hyllyjen
uudenlainen järjestely yhdessä

Sellon apteekki on uudistunut
lisätilan kanssa mahdollisti tuo-
tevalikoiman kasvattamisen. Esi-
merkiksi kosmetiikka on saanut
kokonaisen seinän verran tilaa.
Henkilökuntaan kuuluukin far-
maseuttien ja proviisorien lisäksi
kaksi kosmetologia.

Kassojen uudenlainen sijoit-
taminen lisää asioinnin yksityi-
syyttä.

”Odottelemme vielä, että
saamme kassoille kuulosilmu-
kat. Nyt huonokuuloiset voivat
käyttää niitä asioidessaan resep-
tintoimitustiskillä.”

Valoa ikkunassa
Ikääntyminen
lisää valon
tarvetta.
Ikä muuttaa näkökykyä.
Oikea valaistus helpottaa niin
kotiaskareiden tekemistä kuin
vähentää tapaturmariskiä.
Valaistuksen voimakkuuden li-
sääminen ei aina auta.

simia. ”Jos täältä ei löydy, luet-
teloista voidaan katsoa lisää.”

Uudesta liikkeestä on eh-
ditty jo etsiä apua niin yleis-
kuin tunnelmavalaistukseen.

Kuusisto kertoo, miten
eräänkin rouvan kanssa kokeil-
tiin erilaisia värivaihtoehtoja,
jotta jalkalamppuun saatiin so-
piva tunnelma.

”Nyt suositaan yleisvalais-
tuksessa valkoista päivänvaloa
muistuttavaa valkoista valoa.
Keltainen valo saa kodin näyt-

tämään helposti nuhruiselta.

Uudenlaisia palveluja
Nykyvalaisimien kannat vaih-
televat, joten paras on ottaa
vanha lamppu mukaan kun tu-
lee ostamaan uutta. Tuomo
Kuusisto kertoo, että joskus he
ovat käyneet asiakkaan luona
vaihtamassa lamput. Suomen
Lamppupalvelussa on huomat-
tu ihmisten tarvitsevan apua
esimerkiksi kattolamppujen ja
loisteputkien vaihtamiseen.

”Aloitammekin yhteistyön
sähkömiehen kanssa. Kun asi-
akas ostaa meiltä lamput, säh-
kömies käy ne vaihtamassa.
Samalla hän tarkistaa, onko va-
laisin kunnossa.”

Tuomo Kuusiston mukaan
syksyn aikana kampanjoidaan
lamppujen vaihtamisen puoles-
ta. Myös valaistus saa oman
viikkonsa.

Teksti. Pirjo Toivonen
Kuvat: Tuomo Kuusisto

Täyden palvelun
kolarikorjaamo/auTomaalaamo

MUURARINKUJA 1
Puh. 040-7696216

www.paivakotihelmi.fi

VIELÄ
VAPAITA

PAIKKOJA
2014–2015!

Jalkalamppi on kaikissa kuvissa sama, samoin ympäristö. Muutokset on saatu eri sävyisillä lampuilla.

Espoon kaupunki ja
Palvelu Plus kehittävät
katujen- ja viheraluei-
den ylläpitoa asiakaspa-
neelin avulla Liity mu-
kaan osoitteessa http://
www.palveluplus.fi/es-
poo. Panelistien kesken
arvotaan lahjakortteja ja
palkintoja.

Tule mukaan
Espoon kaupungin
asukaspaneeliin

Apteekkari Patrick Gothoni toivottaa asiakkat tervetulleiksi.

http://www.estrada.fi
http://www.stenstrom.fi
http://www.sello.fi
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Akseli Gallen-Kallelan museo • Alberti Clean • Arkitehtitomisto Pekka Haanpää

• Bergans kiinteistöt • Elixir Apteekki • Espoon Asunnot Oy • Kauppakeskus Sello

• Leppävaaran Lähetys • Leppävaaran seurakunta • Leppävaaran sos.dem.

työväenyhdistys • Leppävaran Laskenta Oy • Musaamo Oy • Musiikkiopisto

Juvenalia • Nieminen Helena • Orasmus Ky • Pelican Self Storage • Puustelli/Sello

Rakennusosakeyhtiö 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.

Gallerian suutari
Konstaapelinkatu 4 puh. 541 99 03

Tällä ilmoituksella
Korkolaput -50%

max 3 paria asiakas
Ark.
La.

10-18
10-14

voimassa 28.5 asti

LEPUSKILEPUSKI www.lepuski.fi
Parkvillanpolku 4
02600 Espoo

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

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

Raittikarnevaalien
koordinaattori:
Tapio Lipasti
raittikarnevaalit@gmail.com

Taloudenhoitaja:
Maija Tahvanainen

Kansallismuistopiirin vetäjät:
Arja Salmi ja Riitta Laaksonen

LEPUSKI SUOSITTELEE
PARTURIT/KAMPAAJAT

Hääkampaukset ja
musiikkipalvelut
www.ullarantio.net

KAMPAAMO RANTUKKA

Tallimestarintie 33 A
02940 Espoo

Puh. 050-5904305

SEURAAVA
LEPUSKI

ilmestyy 26.10.

voimassa 11.10. asti

Leppävaaran Pysäköinti
Oy ottaa ensi vuoden
alusta käyttöön uudet

pysäköintitunnukset, jotka ovat
voimassa kaksi vuotta. Syksyn
aikana tunnukset toimitetaan
isännöitsijöiden välityksellä
pysäköintipaikan varanneille.

Ensi vuoden alusta kadon-
neesta tunnuksesta laskutetaan
lisämaksuna 50 euroa kuukau-
dessa katoamishetkestä sopi-
muskauden loppuun. Jos sopi-
musaikaa on jäljellä 10
kuukautta, taloyhtiöltä laskute-
taan kerralla 500 euroa uuden
luvan yhteydessä. Jos sopimus-
kautta on jäljellä 20 kuukautta,
hinta kohoaa jo tuhanteen eu-
roon.

Kadonneesta pysäköintitunnuksesta
korotettu kuukausimaksu

Kerralla maksetun korote-
tun maksun lisäksi luvanhaltija
maksaa taloyhtiölle sen mää-
räämän normaalin pysäköinti-
maksun.

Leppävaaran Pysäköinnin
toimitusjohtaja Ari Aaltonen
kertoo, että ratkaisuun päädyt-
tiin, kun pysäköintitunnuksia
on kadonnut yllättävän paljon.
Uuden lupalapun on tarvinnut
35 autoilijaa.

”Oletettavaa on, että joissa-
kin tapauksissa satasen katoa-
mismaksulla on saatu pysä-
köintilupa perheen
kakkosautolle.”

Aaltonen muistuttaa, että
Espoon pysäköintivalvojat val-
vovat myös luolan pysäköintiä.

Jos lupalappu on unohtunut ik-
kunasta, pysäköijälle rapsahtaa
sakko, jota ei pysty perumaan
lupalapun esittämisellä.

Pysäköintisakot ovat tie-
dossa, jos vanhaa lupaa ei vaih-
da uuteen. Aaltosen mukaan
huomautuksella selviää kuu-
kauden päivät. Sen jälkeen sa-

kotetaan.
”Tänä vuonna olemme hi-

nanneet kuusi autoa Ämmäs-
suolle. Autonsa saa lunastaa
sieltä 750 euron maksua vas-
taan.”

Teksti ja kuva: Pirjo Toivonen

KANSANPARANNUS

FEA-hoito nyt -50%
Leppävaara

p.0400 849 589
www.fea-hoito.fi

SELÄTÄ KIPU
JA SÄRKY

Apteekit
Apteekki Elixir

Sellon apteekki

Espoon kaupunki

Fysioterapia
Espoon OMT Fysioterapia Oy

Kampaamot
Sirpa Mansner Oy

Kauppakeskukset
Leppävaaran Galleria

Sello

Kiinteistönvälitys
Kiinteistömaailma
Laaksolahti

Kirjanpito

Leppävaaran Laskenta Oy

Kodin remontit
Helsingin Matto ja Myynti Oy

Kolarikorjaamo
Stenström Oy

Kuntosalit
Livia Club

Lasiliikkeet
Alt-Lasi

Musiikkikoulut
Espoon Musiikki- ja tanssi-
koulu Estrada

Pankit
Aktia

Pesulat
Pesutupa Viherpeippo Oy

Päiväkodit
Päiväkoti Helmi

Päiväkoti Tuulikello

Ravintolat
Mili’s Food & Café
Ravintola Alberga

Suutarit
Gallerian suutari

Uudet kodit
Skanska Kodit

Valaistus
Suomen Lamppupalvelu Oy

Viihde
Sellosali

Väki ikääntyy – pysyvätkö
palvelut perässä?

Asukasfoorumin Senioritreffit
Sellon kirjaston ala-aulassa
ke 15.10. klo 17.30 - 20.00

Tule mukaan Leppävaaran
Asukasfoorumin Senioritreffeille
tutustumaan paikalliseen senioritoimin-
taan sekä kuulemaan ja keskustele-
maan Leppävaaran senioripalveluista
ja niiden parantamisesta.

Katso tarkempi ohjelma:
www.suurleppavaara.info

Kahvitarjoilu!

Järjestää: Suur-Leppävaaran asukasfoorumi

http://www.lepuski.fi
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Istuminen ja makoilu ovat
myrkkyä ikäihmisille, sil-
lä ne aiheuttavat muutok-

sia, jotka uusissa tutkimuksis-
sa on yhdistetty ennenaikaiseen
vanhenemiseen, sairauksiin ja
varhaiseen kuolemaan. Seiso-
minen suojaa dna:ta ikäänty-
miseltä, minkä vuoksi paljon
seisovilla on suurempi toden-
näköisyys elää pidempään.
Tieto perustuu Uppsalan yli-
opiston tekemään selvityk-
seen.

”Oikeastaan ikääntyvien
pitäisi antaa istumapaikka bus-
sissa nuorille, sillä liikkuvassa
bussissa seisominen vahvistaa
myös tasapainoa”, terveystie-
teiden maisteri Sirpa Talvitie
Espoon OMT Fysioterapiasta
kärjistää. Hänen mukaansa uu-
sin tutkimus korostaa erityises-
ti istumisen vähentämistä, ei
niinkään liikunnan lisäämistä.

”Tärkein tekijä ikääntymi-
sen kannalta on seisomisen
määrä.” Noin vuosi sitten Le-
puskissa kerrottiin, että istumi-
nen on myrkkyä työikäisille.
Sirpa Talvitie muistutti silloin,
ettei tuntien yhtäjaksoista istu-
mista pysty korvaamaan edes
suositusten mukaisella liikun-
nalla.

Säännöllinen
liikunta tavaksi
Sirpa Talvitien mukaan viikoit-
taisen liikunnan voi jakaa vaik-
kapa kymmenen minuutin jak-
soihin, kunhan niistä viikon

Sirpa Talvitien neuvo
ikääntyville: liikunnan
pitää tarjota kuormitusta,
kestävyyttä, tasapainoa ja

lihasvoimaa.

aikana kertyy kaksi ja puoli
tuntia. Portaat hissin asemasta
on yksi tapa lisätä päivittäistä
liikuntaa. Jos liikuntatuokioita
terästää vielä lihaskuntoa vah-
vistavilla säännöllisillä harjoi-
tuksilla, ollaan hyvällä tiellä li-
hasvoiman ja tasapainon
ylläpitämisessä.

”Säännöllinen ja monipuo-
linen liikunta ehkäisee sairauk-
sia sekä ylläpitää ja parantaa
toimintakykyä.”

Tasapaino
Sirpa Talvitie muistuttaa tasa-
paino- ja ketteryysharjoitusten
tuovan liikkumiseen varmuut-
ta. Ne ehkäisevät myös kaatu-
misia.

Hän näyttää, miten ham-
paita pestessä voi samalla har-
joitella tasapainoa tandemsei-
sonnalla, joka näyttää helpolta,
mutta antaa hyvää haastetta.
Tandemseisonnassa jalat ovat
peräkkäin varpaat kantapäässä
kiinni. Tandemkävely on toi-
nen helposti kotona tehtävä
päivittäinen harjoitus.

Tanssi, samoin kuin luon-
nossa liikkuminen epätasaises-
sa maastossa tarjoavat tasapai-
noharjoituksen lisäksi hyvää
mieltä. Venyttelyt ja jooga li-
säävät notkeutta.

Lihaskunto
Sirpa Talvitie kehottaa hankki-
maan kotiin punnukset, joilla
vahvistetaan lihaksia. Toinen
hyvä kotikonsti kyykistykset ja

tuolilta nousut sopivat myös
päivittäiseen kotiliikuntaan.
Kuntosaleilla on monipuoliset,
eri lihasryhmiä vahvistavat
laitteet. Esimerkiksi Espoo tar-
joaa 68 vuotta täyttäneille mak-
suttomia kuntosalivuoroja.

Kestävyys
Reipas kävely, sellainen jossa
hengästyy lievästi, on Sirpa
Talvitien mukaan hyvää kestä-
vyysharjoittelua. Rasittavasta
harjoittelusta on kyse, jos ei
pysty puhumaan kuin muuta-
man sanan kerrallaan.

Kuormitus
Luustokin tarvitsee liikuntaa.
Reipas kävely, jossa tuntee, mi-
ten jalka iskee maahan, vahvis-
taa luustoa. Sirpa Talvitie

Nykyisen Perkkaan ker-
rostaloalueen ja Ver-
mon raviradan välille

kaavaillaan uutta 5 000 asuk-
kaan tiivistä asuntoaluetta.
Korkeimmat tornit yltävät
16-kerrokseen ja matalimmat
talot jäävät nelikerroksisiksi.
Vermontien kaava-alue on ala-
vaa ja vaatii tulvavaaran takia
maapohjan nostamista reilusti.

Nykyisen Majurinkadun
varrelle tarvitaan siksi paikoin
tukimuureja. Siemensin pää-
konttori ja tehdasrakennukset
puretaan. Monikonpuroa jou-
dutaan siirtämään 500 metrin
pituudelta.

Asemakaavaa on valmis-
teltu vuosien ajan ja esillä on
ollut erilaisia vaihtoehtoja.
Edenneen ehdotuksen pohjaksi
otettiin lopulta maanomistajien
eli Spondan, SRV-Ilmarinen-
Saton ja Bergans-kiinteistöjen
konsulttien yhdessä laatimat
suunnitelmaluonnokset. Näitä
esiteltiin asukkaille vuosi sitten
ja nyt kaavaehdotus on saatu
valmiiksi ja se etenee seuraa-
vaksi kaupunginhallituksen ja

muistuttaa, että osteoporoosi
vaanii erityisesti keski-iän ylit-
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Perkkaa saa naapurikseen
uuden ja tiiviin asuntoalueen

-valtuuston hyväksyttäväksi.
Kaupunkisuunnittelulauta-

kunta edellytti ehdotuksen hy-
väksyessään, että kaupunki
osaltaan varmistaa alueen ripe-
än toteuttamisen. Alueen to-
teuttaminen on valittu kestävän
kehityksen mallialueeksi Es-
poossa. Leppävaaran uudelle
projektijohtajalle Mika Ranta-
lalle annettiin muun muassa pi-
kakomennus koota suunnitel-
ma, jolla voidaan arvioida
alueen toteuttamisen taloudel-

lisia vaikutuksia. Toteutus tulee
olemaan haasteellinen, koska
mukana on monta omistajaa ja
intressiä. Hyvän yhteistyön ja
aikataulujen yhteensovittami-
nen vaativat kaupungilta tiuk-
kaa koordinointivastuuta. Lau-
takunta edellytti lisäksi, että
sitä informoidaan säännöllises-
ti alueen toteuttamisen edisty-
misestä.

Teksti: Arja Salmi

Eetu, 3 vee, hämmästelee, mihin katosivat Huvilinnan-
aukion tenavapuiston puut. Eetun äiti kertoi puiston ole-
van hyvin suosittu juuri puustonsa vuoksi. Lehvistö suo-
jaa niin sateelta kuin auringolta. Esimerkiksi Albergan
Espan puisto ei samanlaista suojaa tarjoa. ”Tänne tullaan
Lintuvaarasta ja Perkkaalta asti”, Eetun äiti tietää.

Lasten äidit vetosivat kaupunkiin nettiadressilla puiden
puolesta, mutta kaupungin arboristin tuomio oli ehdoton.
Puihin pesineet ötökät olivat liian suuri riski.

Eetun satumetsä

katosi

täneitä naisia.
Jos liikunta on vuosia jää-

nyt vähäiseksi, on syytä käydä
lääkärissä ennen kuin ryntää
lenkkipolulle. Fysioterapeu-
teilta saa yksilöllisen ohjelman
ja neuvoja liikunnan aloittami-
seen. Sirpa Talvitien mukaan
toistaiseksi fysioterapeutilta

haetaan enemmän apua kipey-
tyneisiin lihaksiin kuin kuntoa
ja terveyttä vahvistaviin liikun-
taharjoituksiin.

Teksti ja kuva: Pirjo Toivonen

Runoja Raitilta
Leppävaara-seura etsii lisää Leppävaara-aiheisia runoja. Tunnetko yhtään sellaista? Oletko
mahdollisesti itse kirjoittanut kotiseuturunon, tunnelmia metsässä, räppäillyt sanoja raitilla? Vai
onko sinulla vanhoja paikallisia runoaarteita, lapsuutesi lauluja?

Jos haluat jakaa runot muidenkin kanssa ja sallit niiden julkaisun Lepuski-lehdessä tai seu-
ran nettisivuilla, lähetä runosi osoitteeseen: Leppävaara-seura ry c/o Kivenhakkaajankuja 2 C
17, 02650 Espoo tai seura@lepuski.fi.

Sirpa Talvitie näyttää tandemseisomisen idean. Nostamalla käsiä sivulle, liike helpottuu.

Liikkuminen on lääke
vanhenemista vastaan

Havainnekuva on Vermontien
maanomistajien teettämästä suun-
nitelmasta, joka on ollut kaavaeh-
dotuksen pohjana. Suunnitelmasta
ovatvastanneetyhteistyössöHannu
Jaakkolan ja Helamaa&Pulkkisen
arkkitehtitoimistotsekäYmpäristö-
suunnittelu OK.
Kuvassa aluetta tarkastellaan Ver-
monsolmusta (vas. alakulma) koh-
den Leppävaaran keskusta.



Näkee jokaisessa asiakkaassaan ihmisen.

Tervetuloa Aktiaan!

Pankki • Vakuutus • Kiinteistönvälitys

Varaaaika
talousasioittesi päivittämiseen

Aktia Tapiola, Espoon keskus ja Kauniainen

Ajanvaraukset 0800 0 2470
www.aktia.fi

”Musiikin muka-
na laulujen
laineilla” on

Musiikkikoulu Estradan ikäih-
misille tarkoitetun laulutuoki-
on motto. Estrada kutsuu ikäih-
misiä kokeilemaan yhdessä
laulamista uusiin tiloihinsa
Lintuvaarantielle. Ensimmäi-
nen yhteislaulutilaisuus järjes-
tetään 7. lokakuuta. Etukäteen
ei tarvitse ilmoittautua. Musii-
killinen tuokio sopii vaikka
päiväkävelyn tai kauppareissun
lomaan.

”Kyseessä ei ole kuoro,
vaikka sellainenkin saadaan ai-
kaan, jos osanottajat niin halu-
avat.” Musiikinopettaja Tiina
Tertsunen korostaa, että kaik-
ki voivat tulla mukaan, nekin
joilta koulu aikanaan on vienyt
halun laulaa.

”Eikä tarvitse laulaa, voi
tulla vain kuuntelemaan ja
viihtymään. Tuoleja riittää.”
Musiikinopettajana Tiina tie-
tää, että vuosien laulamatto-
muuden jälkeen oma ääni voi
tuntua alkuun oudolta. Hän
muistuttaa, että jotkut lapsetkin
ensin kuuntelevat ja vähitellen
musiikki tempaa heidät mu-
kaansa.

Estrada kutsuu ikäihmisiä
Tule kokeilemaan
laulamista tiistaina 7.10.
klo 13-13.45

Musiikki virkistää
TiinaTertsunen kertoo laulami-
sen virkistävän ja vahvistavan
hengitystä. Tutut kansanlaulut
ja ikivihreät herättävät myös
paljon muistoja. Joku muistaa,
minkälaisessa kesämekossa
musiikin tahdissa tanssittiin.
Eikä muistoihin palaaminen
edellytä, että itse laulaa.

Musiikkituokio päättyy
kaikkien tuntemaan tunnelmal-
liseen lauluun ”Kultainen nuo-
ruus.”

Estrada on järjestänyt mu-
siikkituokioita Espoon palvelu-
ja hoivakoteihin jo monen vuo-
den ajan Espoon kaupungin

Menneen usva astuu
Teatteriravintola
Albergan näyttä-

mölle, kun koko Suomen ihai-
lema Emmi väläyttelee laulun
ja naurun säestyksellä tekee
eläviksi boheemin taiteilijan ja
yhden suomalaisen teatterin
suurimman tähden kokemuk-
set.

Ilta Emmin kanssa on ollut
Teatteri Jurkassa loppuunmyy-
ty teatterinautinto. Nyt me
Leppävaarassa saamme nauttia
siitä reilun tunnin kestävän ver-
sion. Erkki Saarela esittää
hersyvästi Emmi Jurkkaa.

”Pieni ilta Emmin kanssa”
vietetään sillä periaatteella
Emmin oman periaatteen mu-
kaisesti: ”Minä jaksan siitä ha-
lusta, että kaikilla olisi oikein,
oikein hauskaa!”

Pieni tarina Emmi Jurkan
suhtautumisesta elämään. Noin
60 vuotta sitten näyttelijä myö-
hästyi Intimiteatterin esityk-
sestään ensimmäisen näytök-
sen verran. Hän tokaisi
emmillisesti:

Kulttuuriketjun kautta. Tiina
Tertsunen on toiminut ”musii-
kin lähettiläänä” jo pitkään.

”Joukosta on aina löytynyt
joku, joka haluaa verestää soit-
totaitoaan.” Tiina lupaa, että
Estadassakin saa soittaa.
”Meillä on säestyssoittimia.”

Musiikki- ja tanssikoulu
Estrada
Lintuvaarantie 21
02650 Espoo

PS. Tämä tilaisuus on maksu-
ton. Myöhemmin tulee pieni
maksu.

Harvinaista herkkua
Leppävaarassa
Teatteri Jurkan vierailu:
Pieni ilta Emmin kanssa

”Mitä nyt on yksi näytös
sen rinnalla, että minä olin pe-
rustamassa kokonaista teatte-
ria!”

Huoneteatteri Jurkka syn-
nytettiin 1953, ja sittemmin ni-
mi muutettiin Teatteri Jurkaksi.

Ennen omaa teatteria Hel-
singin Vironkadulla Emmi Jur-
kan teatteri-etapit olivat Hel-
sinki, Tampere, Turku, Oulu,
Viipuri, pitkät kiertueet ja elo-
kuvat.

Käsikirjoitus: Laura Jäntti
ja IlpoTiihonen * KiitosAlfred
Kordelinin Säätiölle tuesta.

Ohjaus: Laura Jäntti
Rooleissa: Erkki Saarela
Orkesteri: Eero Ojanen
Tuotanto: Teatteri Jurkka

Emmiin ehtii vielä tutustua:
16.10,17.10.,18.10. ja 29.10.

Teksti: Pirjo Toivonen
Kuva: Teatteri Alberga

Tiina Tertsunen kertoo että Estrada tarjoaa kahvikupposen
laulun lomassa.

http://www.leppavaarangalleria.fi
http://www.aktia.fi



