
Kotiseutuelokuvien ilta Sellosalissa 7.8.2015 klo 19.00–20.30 

Leppävaara-seuran isännöimän illan pääelokuvana nähdään Albergasta Leppävaaraan 
-kotiseutufi lmi (2013). Se oli jatkohanke Leppävaara-seuran vuonna 2011 julkaisemalle 
samannimiselle historiikille. Loppuillan vanhat Espoo-elokuvat henkivät nuoren kaupungin 
laajentamiseen ja rakentamiseen liitt yvää innostusta ja uudistushenkeä. 

Illan vetää Mirja Metsola, joka on Albergasta Leppävaaraan -elokuvan ohjaaja ja käsi-
kirjoitt aja. Hän esitt elee illan fi lmit ja kertoo kotiseutufi lmien teosta. Samalla kuullaan 
myös Leppävaara-seuran uudesta historiaprojektista ”Valtatien varrelta”.  

ALBERGASTA LEPPÄVAARAAN -kotiseutuelokuva 40’ (2013). Tuotanto 
Leppävaara-seura, yhteistyössä Metsola Media ja Espoon Kaupunginmuseo. 

Ohjaus, kuvaus, leikkaus Mirja Metsola. Musiikki Petri Loues. 
Graafi kko Tapio Lipasti. 

Leppävaaran kasvu on ollut valtava. Elokuva tuo esiin historiallisen kerros-
tuneisuuden ja sen vaalimisen tärkeyden muutt uvassa elinympäristössä. 
Elokuvassa ovat äänessä eri-ikäiset ja -taustaiset leppävaaralaiset  ja he 

esitt elevät lempipaikkojaan. Kaupunginmuseon intendentt i Tryggve Gestrin 
johdatt elee katsojaa Albergan kartanon vanhan päärakennuksen raunioilla 

Leppävaaran historian kiehtoviin tapahtumiin ja henkilöihin.

ESPOO TÄNÄÄN 7’30” (1956). Tuotanto Allotria-fi lmi. Mustavalkoinen. 

Viehätt ävä mustavalkofi lmi Espoon kaupungistumisen ensivuosilta. Espoon kunnan tilaus-
työ. Leppävaarasta mukana Rosavilla, Tarvon saari ja Tarvaspää, upseeri Kavaleffi  n muisto-
kivi. Monet nimet ovat vielä ruotsinkielisiä.

TÄMÄ ON TAPIOLA 13’15” (1962). Tuotanto Felix-fi lmi. Ohjaus Erkki Salojärvi ja 
Pertt i Nyberg. Selostaja Martt i Silvennoinen. Värielokuva.

Usean vuoden aikana kuvatt u ja ilmeisesti Asuntosäätiön tilauselokuva. Elokuvassa on 
hyvin aistitt avissa Tapiolan suunnitt elun ja rakentamisen aikainen suuri innostuksen henki 
-  ja millainen kukkameri Tapiola onkaan ollut varhaisvuosinaan! Mukana hienoa ilmakuvaa 
ja tuokiokuvia alkuaikojen Tapiolasta ja kiinnostavaa kuvastoa kaupungin suunnitt elijoista, 
kuten Heikki von Hertzènistä ja arkkitehti Aarne Ervistä sekä Asuntosäätiön hallituksesta, 
johon kuului myös arkkiatri Arvo Ylppö. Kuvia on myös Tapiolan rakentajista ja siellä 
vierailleista tutustumisryhmistä sekä valtiovieraista presidentt i Kekkosen johdolla. 

ESPOO 11’20” (1971). Ohjaus ja tuotanto Veikko Laihanen. Käsikirjoitus Juha 
Nevalainen. Kuvaus Gunnar Friman. Musiikki Espoon Kamariorkesteri ja Big Band 
sekä Tapiolan yhteiskoulun kuoro. Värielokuva.

Tunnelmallinen, tyylikkäästi kuvatt u ja hienoa espoolaista musiikkia sisältävä  kaupungin 
tilausfi lmi merellisestä Espoosta. Kuvatt u eri puolilta Espoota: luontoa ja arkkitehtuuria, 
merta ja autojonoja, historiaa ja nykyaikaa. Leppävaarasta ovat mukana Maxi-market ja 
uimahalli. 
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