
Leppävaara • Lintuvaara • Mäkkylä • Perkkaa • Vermo • Uusmäki • Friisinmäki • Ruukinranta • Leppäsilta • Kilo • Karakallio

LEPUSKILEPUSKI
Nro 76 2/13 • 19.05.2013  Ilmestynyt vuodesta 1993 

•	 Uutta	musaa	Lapista	Lepuskiin	
•	 Lääkärinvirat	täytetty	Leppävaaran		
	 terveysasemalla

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

Taloushallinnon asiantuntijayritys
palveluksessasi

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

Lars Sonckin kaari 14, 02600 ESPOO

RAVINTOLA
HARAKANPESÄ
Leipurinkuja 2
Leppävaara
Puh. 09-5123 600
www.ravintolaalberga.fi 

Tervetuloa 
HARAKANPESÄN
terassille!

• Arvonta
•  Tarjouksia ja esittelyjä
•  Kosmetologi paikalla
 klo 10–18
• Kahvitarjoilu

Meidät löydät katutasolta. 

www.apteekkielixir.fi • puh. 010 322 8980

Leppävaaran asemalla.
Ark. 8.30–21.00
La  10.00–18.00 
Su  12.00–18.00

AVOINNA JOKA PÄIVÄ! Juhannuksenakin. 

Iho kesäkuntoon 
ti 4.– ke 5.6. 
Apteekki Elixirissä

VARAA AIKA
TALOUSASIOITTESI  
PÄIVITTÄMISEEN

Aktia Pankki Oyj, Leppävaara
Hevosenkenkä 3, 02600 Espoo

Varaa aika puh. 010 247 010*
www.aktia.fi

* Kiinteästä linjasta 8,28 snt/puhelu + 5,95 snt/min.,  
matkapuhelimesta 8,28 snt/puhelu + 17,04 snt/min.

Näkee jokaisessa asiakkaassaan ihmisen.

Hydra Facial Deep Clean -kasvohoito
Ihon peruskuntoa korjaava sekä syväkosteuttava kasvohoito, 
joka räätälöidään yksilöllisesti juuri sinun tarpeiden mukaan.
Hoidon aikana ihon epäpuhtaudet poistetaan kivuttomasti ilman 
puristelua. Hoito vaikuttaa syvälle ihon kasvupohjaan ja korjaa 
ikääntynyttä ihoa jättäen iholle samettisen pehmeän ja puhtaan 
hehkuvan kuulauden 115 euroa (135 euroa)  

Ainutlaatuinen, patentoitu 
keksintö kauneushoitoloista 
ja lääkäriasemilta 
nyt myös Suomessa!

Ainoa ihonhoitomenetelmä 
joka koneellisesti
• puhdistaa ihon 
• kuorii ihoa 
• tyhjentää ihonhuokoset
• hoitaa ihoa sille sopivilla tehoaineilla

Kauppakeskus GRANI • Kauniaistentie 7, Kauniainen
Ma–Pe 9–17, 17–20 & La ajanvarauksella.
p. (09) 505 1371• www.mandarina.fi  • Palvelemme koko kesän!

Tykkää	nettilepuskista!

Voimassa 26.5.2013 asti.
Meidät löydät myös facebookista!

K-extra Perkkaa
Kirjurinkuja 2
02600 Espoo
puh. 09 4789 0522

Aukioloajat:
ma-la 7-22
su 10-21

2
yhden hinnalla. 

Tällä kupongilla 
Magnum-jäätelöä 

•		Leppävaara	vuonna	2020
•	 Kun	kotiseututalo	muuttui	kartanoksi
•		Tunnelitöitä	Leppävaarassa.	Lue	takasivulta
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AJATTELE YMPÄRISTÖÄ JA SÄÄSTÄ RAHAA!
HUIPPULAADUKKAAT UUSIORENKAAT SUORAAN

MAAHANTUOJALTA. 3-VUODEN TAKUU!
Esim. 4 rengasta töineen.

Myös Nokian, Michelin, Continental, Kleber, Falken -renkaat edullisesti!
Renkaanvaihdot, kausisäilytys, huollot!

ESPOON AUTOPALVELU OY
Turuntie 145 ESPOO Viherlaakso. Puh. 509 2029, 512 2002, Fax. 547 1599.

Avoinna ark. 8 - 17     www.espoonautopalvelu.fi 

155 x 13”  259€  205/55 x 16”  339€
155/70 x 13”  259€  215/55 x 16”  398€
165/70 x 13”  269€  225/55 x 16”  419€
175/65 x 14”  269€  195/50 x15”  299€
185/65 x 14”  285€  205/50 x16”  369€
185/65 x 15”  289€  215/45 x17”  398€
195/65 x 15”  298€  225/45 x 17”  399€
205/65 x 15”  319€  225/40 x 18”  439€
215/65 x 16”  397€  185 x 14 C  340€
185/60 x 14”  279€  195/70 x 15C  368€
185/60 x 15”  296€  205/75 x 16C  479€
195/60 x 15”  298€  205/65 x 16C  449€
195/55 x 15”  319€  225/65 x 16C  469€

Kanttiinikuja 2, 02680 Espoo
Hintaesimerkit:                           Myyntihinta       Velaton hinta
3h+k+s               97 m2                      180.580 €          393.980 €
-arvioitu tontin lunastusosuus             58.200 €
3-4h+k+s         109 m2                      187.400 €          427.200 €
-arvioitu tontin lunastusosuus             65.400 €
4h+k+s            127,5 m2                    197.075 €           477.575 €
-arvioitu tontin lunastusosuus            76.500 €
Valmistumisaika 5/2013 
Katso lisää asuntoja kotisivuiltamme.

Asunto Oy Painiitynkulma Espoon pientalot rakennetaan 
Espoon ja Helsingin rajalle, kysytylle uudelle Painiityn pienta-
loasuinalueelle. Asunnoissa hyvä varustelutaso ja erinomainen 
tilankäyttö. Autokatos kotioven vieressä.    Valinnainen vuokratontti.*

KYLÄ KESKELLÄ KAUPUNKIA

Hartela Kiinteistömarkkinointi Oy
Kaupintie 3, 00440 Helsinki, ark 8 - 16
puh. 0800 93 200 (maksuton)
www.hartela.fi

HARTELA rakentaa koteja

   Painiitynkulma, rakennetaan  vuokratontille. Ostaja voi halutessaan  maksaa  
tontin huoneistokohtaisen  lunastusosuuden, tai  yhtiö  perii kuukausittaisen  
vuokratonttivastikkeen.  Huomaa että tontin lunastusosuus ei sisälly asunnon ve-
lattomaan hintaan. Vastike on sidottu elinkustannusindeksiin. 

*

PAINIITTY

Espalla myllätään ympäristöä –   
   

Espan puistossa tehdään parhaillaan muutostöitä. Leppävaara-seuran puistokirppareille 
päästään aikaisintaan lauantaina 29.6.
 
 

puistokirppareille päästään 
aikaisintaan kesäkuun lopussa

L
eppävaaran jatkuvaa kasvua ja 
muutosta ei voi lakata hämmäste-
lemästä. Vetovoimaa riittää, ovat-
han liikenneyhteydet loistavat ja 

palvelut hyvät. Silti kotinurkilla löytyy vielä 
myös virkistystä ja luontoelämyksiä tarjoa-
via viheralueita. Ei siis ihme, että Leppävaa-
raan halutaan muuttaa ja että rakentajat ha-
luavat jatkuvasti investoida täällä uusiin 
hankkeisiin. 

Tuore tilasto kertoo vetovoimasta omaa 
lahjomatonta kieltään. Viime vuonna Kanta-
Leppävaaran asukasluku kasvoi lähes tuhan-
nella hengellä. Tämä tarkoittaa yli kolmen 
prosentin kasvua, joka on yllättävän kova 
lukema. Kasvuvauhti olikin viime vuonna 
peräti 40 prosenttia suurempi kuin mitä kau-
punki oli vuotta aiemmin väkimääräksi en-
nustanut. 

Leppävaaran suuralueella väkimääräksi 
kirjattiin vuoden vaihteessa 63 489 asukasta, 
josta Kanta-Leppävaarassa asui 27 753 hen-
kilöä. Kilosssa, Karakalliossa, Viherlaaksos-
sa, Laaksolahdessa ja Jupperissa väkimäärä 
kasvaa myös, mutta vauhti on selvästi mal-
tillisempaa kuin suuralueen ytimessä Kanta-
Leppävaarassa.

Lepuski-lehden keskiaukeamalla käy-
dään taas kerran läpi alueemme kasvunäky-
miä. Sadan vuoden perspektiivillä Leppä-
vaara on tehnyt huiman loikan pienestä 
radanvarren huvilayhdyskunnasta yhdeksi 
koko Helsingin suurimmista aluekeskuksis-
ta. 

Leppävaaran kasvun varalle on vuosien 
varrella laadittu monia suuria suunnitelmia, 
jotka eivät lopulta ole toteutuneet.  Tällä het-
kellä kaupunki laskee, että Kanta-Leppävaa-
rassa olisi 2020-luvun alussa noin 32 000 
ihmisen koti ja että väkimäärä koko suuralu-
eella olisi 68 500 henkilöä.  Meneillään on-
kin parhaillaan useita mittavia rakentamis- 
ja liikennesuunnitelmia. Niiden toteutumisen 
ajoitus ratkaisee lopulta kasvun määrän ja 
ajankohdan. Joka tapauksessa Leppävaaran 
jatkuva kasvu näyttää todennäköiseltä ja 
väistämättömältä.

Myös Kilossa on lähivuosina odotetta-
vissa huomattava kasvupyrähdys. Kaupun-
kirataa jatketaan Espoon keskuksen suun-
taan ja vuorotiheys kasvaa. Keran 
seisakkeella sijaitseva suuri logistiikkavaras-
to muuttaa Sipooseen lähemmäksi Vuosaa-

ren satamaa. Varastolta vapautuvalle alueel-
le suunnitellaan uutta suurta asuntoaluetta.

 Kaupunki tiedotti pari viikkoa siitä, 
kuinka koko Espoon väkiluku on kymmen-
kertaistunut viimeisen 60 vuoden aikana. 
Leppävaara kasvu, joka alkoi jo yli sata 
vuotta sitten valmistuneen rautatieyhteyden 
myötä, on ollut monikymmenkertainen. 
Muutosta on viime aikoina vauhdittanut 
myös valtava työpaikkarakentaminen. Busi-
nessPark toisensa jälkeen on noussut Leppä-
vaaraan. Lisäksi täällä on uusia osaajia kou-
luttava elinvoimainen ja monipuolinen 
korkeakoulukampus. 

Mielenkiinnon kohteena on nyt eritises-
ti Perkkaalla uuden käänteen saanut entisen 
Hatsinanpuiston alueen tilanne. Juuri hyvät 
liikenneyhteydet ovat houkutelleet Tieto 
Oyj:n ja Rovio Oy:n perustamaan pääkont-
torinsa tälle alueelle. Aluetta suunnitellaan 
yhteensä lähes 5 000 työntekijälle.  

Huhtikuussa asukkaille järjestetyssä tie-
dotustilaisuudessa kaupunkisuunnittelulau-
takunnan puheenjohtaja Markku Markkula 
toivoi, että väki- ja työpaikkamäärän nopea 
kasvu Leppävaarassa hyvien yhteyksien ää-
rellä myös tuntuvasti lisäisi joukkoliiken-
teellä liikkuvien joukkoa. Muuten Leppä-
vaaran keskusta uhkaa muuttua 
liikenteelliseksi sumpuksi.

Tiedon ja Rovion rakennushanke etenee 
vauhdilla.  Jos kaikki menee tämän hetken 
suunnitelmien mukaan, jo vuonna 2016 
Perkkaalle valmistuu myös lapsille ja nuoril-
le tarkoitettu huvipuisto, jossa enimmillään 
kerrallaan huvittelee 800 henkilöä.

Leppävaarassa eletään taas mielenkiin-
toisia aikoja. Vierivät kivet eivät samma-
loidu. Kevään edetessä ja kesän saapuessa 
kannattaa kuitenkin myös nauttia siitä, että 
meillä riittää vielä myös luontoa, jossa voi 
tarkkailla vuodenaikojen muuttumista ja 
rauhoittua. 

Rentouttavaa kesää kaikille Lepuskin luki-
joille!   

Arja Salmi
arja.salmi(at)lepuski.fi

Paljonko meitä 
tänne oikein 
mahtuu?

Kolumni 19.5.13
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Birger Malmberg on tehnyt 
Malmivuori-kollektiivin 

kanssa uunituoreen Aurora Bo-
realis – levyn, jonka julkistus-
keikka oli 11.5.. Birger on pe-
ruslepuskilaisia, vaikka 
asuukin nyt Kilossa. Birger 
”Spide” Malmberg vietti lap-
suutensa Sininärhentiellä ja te-
kee duuninsa Lepuskissa. Levy 
on koottu Birgerin sävellyksis-
tä ja Aale Tynnin, Einari Vuore-
lan sekä Jarno Pennasen ru-
noista, jotka kaikki kertovat 
Lapin luonnosta, ihmisistä ja 
kiireettömästä elämäntavasta. 

Kun muut suuntaavat lo-
mille etelään, lähtee Birger 
Lappiin, Äkäslompoloon. Tä-
hän on luonnollinen syynsä: 
Birgerin vaimo on Lapin tyttö-
jä. Lapin lumo iski vähitellen, 
mutta syvään ja inspiroi Spideä 
säveltämään. Birgerin musiik-
kiura alkoi perinteisesti: 
Broidit soittivat ja oli pakko 
saada oma soitin, mikä vaan, ja 
päästä mukaan. Vähitellen soit-
timeksi vakiintui kitara ja var-
sin nopeasti mukaan tuli omien 
biisien säveltäminen coverei-
den sijaan.

Levyllä on pari instrumen-
taalibiisiä, muut ovat lauluja, 
joihin sanat löysi Spiden veli 

Uutta musaa: Lapista	Lepuskiin
Henry ”Henkka” Malmberg. 
Henkka soittaa levyllä rumpu-
ja, perkussioita ja laulaa. Spide 
oli muutama aika sitten työvä-
enopiston jazzstudiolla ja sitä 
kautta löytyivät levylle 
pop&jazz-laulajat Tamara Le-
wis-Brick (laulu ja taustalaulu) 
sekä Anu Koponen (huilu ja 
laulu). Muut Malmivuoren 
muusikot, Tuuli Kuittinen 
(taustalaulu), Jouni Häkkinen 
(basso) sekä Seppo Rautamo 
(koskettimet), ovat tulleet tu-
tuiksi toisista yhteyksistä. Levy 
on tuotettu Sami Malmbergin 
studiolla Lepuskin Palokärjes-
sä. 

Aurora Borealiksen musii-
killinen maailma on kuulasta ja 
rauhoittavaa, upeat tekstit tuo-
vat siihen särmää ja antavat ai-
neksia unelmointiin tai vaka-
vaan pohdintaan, ihan 
kuulijasta riippuen. Levyn ul-
koasu vahvistaa sen musiikil-
lista sanomaa, graafinen tuo-
tanto on Tapio Lipastin. Levy 
kannattaa hankkia ja kuunnel-
la, sen voi ostaa 15 euron oma-
kustannushintaan Birgeriltä, 
birger.malmberg(at)espoo.fi.

Teksti: Markku Salmi

Birger Malmivuori -porukka, kuva: Tony Brick

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

Kehä ykkösen varrelle Albergan kartanon koillispuolelle on val-
mistunut uusi, suuri työpaikka-alue. Se on huomattavasti lisännyt 
liikennettä Bertel Jungin aukiolla, Sokerilinnantiellä ja itäisellä 
Alberganesplanadilla. Kaupunki on tätä varten järjestellyt uudel-
leen Espan kaistalinjauksia. Myös Sokerilinnatien ja Espan ris-
teysaluetta on levennetty. Samassa yhteydessä rakennetaan Espal-
la kevyen liikenteen reittejä uusiksi. Puiston poikki kulkenut katu 
muutetaan osaksi puistoa ja puistoravintolan editse kulkenut ja-
lankulkureitti siirretään kulkemaan ravintolan takaa. Myös puis-
ton keskellä olevalla hiekkakentällä myllätään parhaillaan. Kentän 
tasaus on oikaistu ja kenttä on rajattu entistä tukevammalla kivi-
muurilla. Rakennustöiden yhteydessä tehdään uusia istutuksia 
Alberganesplanadille.

Samaan syssyyn ovat alkaneet myös Leppävaaran alta kulke-
van vesihuoltotunnelin louhintatyöt. Tunnelihankkeen urakoitsi-
jana toimivan YIT:n työmaaparakit ovat o nousseet Kartanonpuis-
ton kulmaan. Louhetta kuljettava rekkaliikenne tulee kulkemaan 
Espan länsipuolta Gyldenärinkadun päässä olevan Ruusutorpan-
luolan pysäköintitunnelin kautta. Parkkiluolan sisäänkäynti on 
suljettu yksityiseltä liikenteeltä vuoteen 2015 asti. 

Puistokirpparit	alkavat	aikaisintaan	29.6.
Espan puistossa käynnissä olevat rakennustöiden vuoksi Leppä-
vaara-seura ei ole päässyt käynnistämään viime kesänä aloitettuja 
ja erittäin suosituksi tulleita Puistokirppareita. Kirppareita tullaan 
kuitenkin jatkamaan heti, kun paikat puistossa on saatu siihen 
kuntoon, että siellä saa liikkua. Näillä näkymin kaupungilta saa-
dun tiedon mukaan puiston alueella tehtävät työt ovat valmiita 
kesäkuun niin, että ensimmäinen mahdollinen kirpparipäivä on 
todennäköisesti lauantaina 29.6.. Puistokirppispäiviä tulee ole-
maan kerran kuussa. Paikat eivät maksa mitään. Jokainen tuo 
oman myyntipöydän tai alustan mukaansa. Jokainen myös vastaa 
omalta osaltaan siitä, että puisto jää kirpparien jäljiltä siistiksi. 
Tilannetta kannattaa seurata Leppävaara-seuran kotisivuilta www.
lepuski.fi ja Facebookissa.

Teksti ja kuva: Arja Salmi

Birger Malmivuori

Ota kantaa Leppävaaran liikenneasioihin:  
lähetä sähköpostia osoitteeseen liikenneasiat@lepuski.fi.
Asukkaiden postit viedään tiedoksi alueeen  
liikenneturvallisuusryhmälle

Tykkää	
nettilepuskista!
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”K
aikki lääkärivakanssit ovat 
olleet jo reilun vuoden täy-
tettynä. Viherlaaksossa oli 
vuonna 2011 tilapäinen va-

je”, ylilääkäri Tuomo Lehtovuori Leppävaaran 
terveysasemalta kertoo.  Ruuhkatkin on pystytty 
hoitamaan alueen omin voimin eikä alueella ole 
tarvittu vuokralääkäreitä.

Vaikka tilanne on leppävaaralaisittain koh-
tuullinen, parannettavaakin on. Esimerkiksi Hel-
singissä on lääkäri-hoitajatyyppinen toiminta-
malli sekä Espoota enemmän hoitohenkilökuntaa 
mm. arvioimassa hoidontarvetta. Lääkäreitä on 
kummassakin kaupungissa yhtä paljon suhteessa 
väestömäärään.

Työt	lisääntyvät	resurssit	eivät
Julkinen perusterveydenhoito on jäänyt Mopen 
osille resurssien jaossa. Erikoissairaanhoito 
käyttää lähes 2/3 terveydenhoitoon varatuista 
euroista.  Samaan aikaan perusterveydenhuollon 
vastuita ja työmäärää lisätään entisillä resursseil-
la tehtäviksi. 

Lehtovuori ottaa esimerkiksi ajokorttiuudis-
tuksen, jossa perusterveydenhuollolle on annettu 
tehtäviä, mutta ei resursseja eikä koulutusta nii-
den toteuttamiseen.

Lisäksi sote-uudistuksen vellominen lisää 
käytännön hoitotyötä tekevien epävarmuutta. 
Valtakunnalliset hallinnolliset (Terveyden ja hy-
vinvoinnin laitos ja STM) tilastointivaatimukset 
sekä sosiaali- ja terveydenhuollon lausuntopyyn-
nöt vievät lisääntyvästi aikaa perinteiseltä vas-
taanottotyöltä. Rinnakkaisten ja päällekkäisten 
tietojärjestelmien todellinen hyödyntäminen on 
vasta alkuvaiheessa. 

eReseptin käyttöönotto loppuvuodesta 2012 
alkaen on sujunut hyvin ja toiminnan kattavuus 
on yli 80 prosenttia resepteistä. Toimintaproses-
seissa on vielä hiomista. Tietojärjestelmien käyt-
täjäystävällisyydessä on niin espoolaisten kuin 
henkilöstönkin näkökulmasta katsoen vielä pal-
jon parannettavaa.

Hoitotakuu näkyy myös terveysasemien 
työssä. Akuuttia hoitoa vaativat pitää hoitaa heti.  
Kiireettömiksi luokiteltuja sairauksia potevien 
on päästävä hoitoon kolmessa kuukaudessa.  
Leppävaarassa tavoitteena on säilyttää hoidon 
alkamisen ehdottomana takarajana kuusi viik-
koa. 

”Jos joutuu odottamaan kolmekin kuukautta, 
tauti on jo saattanut muuttua muuksi, jollei ole 
itsestään parantanut.” 

Vähän	resursseja	ehkäisevään	
terveydenhuoltoon

”Onko terveyskeskuksissa enää kivaa tehdä töi-
tä”, Lehtovuori kärjistää. Hänen mukaansa ny-
kyiset resurssit johtavat siihen, ettei ennaltaeh-
käisevään terveydenhuoltoon jää riittävästi 
aikaa.

”Tulee erittäin kalliiksi, jos kansanterveyden 
riskitekijöihin ei puututa, joka johtaa väestön 
ennenaikaiseen ja lisääntyneeseen sairastumi-
seen.” 

Leppävaaraan kuten koko Espooseen on 
syksyllä tulossa sähköinen Terveysvalmennus 
osaksi Omahoito-palvelua. Lehtovuori toivoisi 
nykyistä useamman terveytensä seurantaa tarvit-
sevan ottavan sen   käyttöönsä. Lääkärin lisäksi 
palvelusta saa tukea myös muilta asiantuntijoil-
ta, joiden pakeille lääkäri voi lähettää vastaan-
otolle tulijan. 

Jorviin on perustettu koko Espoon yhteinen 
Diabetes-keskus, jonne vaikeaa diabetesta sai-
rastavien hoitoa keskitetään. Tapiolassa toimii jo 
yhteinen Reuma-keskus.  Uudet toimintatavat 
lisäävät terveysasemien työtaakkaa. Erikoissai-
raanhoidon potilaita siirretään vähitellen perus-
terveydenhuollon hoidettaviksi. Samalla uhkaa 

Kaikkea kevääseen rullaluistimista 
puutarhakalusteisiin.

Matinkylän kauppa,  
Matinpurontie 3 ja 8

Avoinna
ark. 9–20, la 9–15

kierratyskeskus.fi/kaupat

Rullaa itsesi 
Kierrätyskeskukseen!

Lääkärinvirat täytetty 

Leppävaaran	terveysasemalla

tauti- ja vaivakohtainen työmuoto vallata alaa 
kokonaisvaltaisemman työtavan kustannuksella. 

Uusia	työtapoja	kokeillaan
Espoontorin terveysasemalla kokeillaan uuden-
laista toimintatapaa. Yksityinen Mediverkko tuo 
sinne koko henkilökunnan, jolla on pääsy kau-
pungin tietoverkkoon. Toimintoja mitataan Ki-
venlahden verrokkiterveysaseman ja toivotta-
vasti vaikka Leppävaaran terveysasemin välillä.  
Palvelujen laatua tulee mitata myös muilla mit-
tareilla kuin palvelujen saatavuudella - vastaan-
otto-ovien saranoiden kulumisella.

Toimintamallia analysoimalla selvitetään, 
saadaanko siitä uusia käytäntöjä julkisen terve-
ydenhuollon toimintaan. Samalla selvitetään, 
voidaanko mallin kokemuksia laajentaa muualle 
Espooseen. Tuomo Lehtovuori on yksi uuden 
terveysaseman yhteyshenkilö ja toimintoihin pe-
rehdyttäjä. 

Lehtovuori kokee toimintojen kehittämises-
sä olevan jotain samaa kuin tutun rallin sanoissa: 
”vaikka paremmaksi kaikki muuttuu, niin hy-
väksi ei milloinkaan” – eteenpäin mennään.

Teksti ja kuvat: Pirjo Toivonen

”Yleensä asiakkaat ovat mukavia.” Leppävaa-
ran terveysaseman vahtimestari kerto, että 
yleensä kysytään tietyn lääkärin huonetta tai 
laboratoriopalveluja. Joskus lämmin kesäpäivä 
ja siihen liittyvä kaljoittelu tuo Läkkitorilta 

asiakkaita terveysasemalle.  Torailunhaluiset-
kin ovat talttuneet puheella.  
Mäkkylässä asuva Joonas Kyyrönen odottaa 
lääkärille pääsyä Leppävaaran terveysasemal-
la. ”Muutaman kerran olen täällä käynyt. 
Hyvin homma on toiminut.

Karakalliollinen Aleksi Kiiskellä ei ole 
kokemusta terveyskeskuspalveluista. Kaupun-
gin hammaslääkäripalvelut ovat hänen 
mielestään toimineet hyvin. Nyt hän on 
kyydinnyt kaverinsa Joonaksen lääkäriin. 

Huvilinnanaukiolla	
alkoivat	
yhteisellä	
aamiaisella

Espoon Kruunun asukkaat aloittavat  joka ke-
väiset talkoonsa  yhteisellä aamiaisella. Kun 
työt on tehty asukkaiden yhteisessä grillissä 
kypsyvät herkut. Syksyllä on taas syystalkoot.

TaLKooT

Leppävaaran Raittikarnevaaleilla on tänä 
vuonna uusi aika ja paikka: la 31.8. klo 11-
18 Viaporintorilla Sellon ylätasanteella 
(kirjasto edessä).
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neljäsosa proteiinia.” Mili´sistä nuoret saavat ko-
tiin viemisiksi Urheilijan ravitsemusoppaan, jos-

sa seikkaperäisesti kerrotaan, miten hy-
vällä ruolla päästään hyviin 

tuloksiin. Oppaassa on esi-
merkkejä niin aterioiden ryt-
meistä kuin niiden sisällös-

tä. 
Marica Ahlroth 

pitää tärkeänä, 
että loma-aika-

nakin koulu-
laisilla on 
säännöllinen 

ruokarytmi 
lounaineen ja vä-

lipaloineen. Hän muis-
tuttaa, että rahan antaminen, tyyliin 

”osta itsellesi jotakin syötävää”, ei riitä, vaan 
ruokailu pitää järjestää. 

Myös ruoan laatu on tärkeää. Omassa ravin-
tolassaan hän suosii kotimaisia elintarvikkeita. 
Mahdollisimman paljon tehdään myös itse.

Halli	aloitti	ilman	ravintolaa
Kun Reebok Areena avattiin, sen ravintolalla ei 
ollut pitäjää. Urheiluväki tunsi keittiömestari-
koulutuksen saaneen Marica Ahlrothin taitavak-
si osaajaksi, joka hallitsee niin suurkeittiön kuin 
suurten urheilutapahtumien ruokailun organisoi-
misen. 

 Marica vastasi 2005 pidettyjen yleisurhei-
lun MM-kisojen logistiikasta, yleisöravintolan ja 
mediakeskuksen keittiötoimesta keittiömestari-
na.  Kisat muistetaan erityisesti siitä, että harvoin 

”I
dea terveellisistä välipaloista syn-
tyi, kun katselin muodostelmaluis-
teluun Reebok Areenalle tulevien 
tyttöjen koulupäivän ajan mukana 

kulkeneita eväitä”, Marica Ahlroth Mili´s 
Food & Cafén omistaja kertoi. 

Syntyi välipalalista, josta van-
hemmat ja nuoret voivat yhdessä 
valita mieluiset vaihtoehdot.  Li-
pukkeita ostamalla vanhem-
mat varmistavat, että rahat 
menevät ruokaan eivätkä 
herkkuihin. 

 Neljän paljon liikku-
van nuoren äitinä Marica 
tietää herkkujen houkuttele-
vuuden ja sen, että terveellisiin ruo-
katottumuksiin edetään pienin askelin.

”Nyt omat pojat eivät suostu syömään muu-
ta pastaa kuin täysjyvästä valmistettua.” Valistus 
näkyy onnistuneen myös Mili´sissä, jonka suo-
situin välipala on kasviksilla ja leikkeillä täytet-
ty ruissämpylä. 

”Lihiksiä kysytään tosi harvoin, ehkä joskus 
aikuiset.”

Kesäkuussa	ja	elokuussa		
Mili´sissä	on	kiirettä	
Kesäkuussa Urheilupuistossa järjestetään paljon 
sellaisia liikuntaleirejä, joiden hintaan kuuluu 
lounas ja mahdollisesti myös välipala.  Yhdessä 
leirien vetäjien kanssa Marica muistuttaa osan-
ottajia ruokalautasen oikeaoppisesta sisällöstä.  

”Puolet kasviksia, neljäsosa hiilihydraatteja, 

Haluatko aikaa itsellesi, 
perheellesi ja harrastuksiin 
- me teemme sen mahdolliseksi,

tilaa kotisiivous!

kotisiivoukset  
kokemuksella
ja ammattitaidolla

www.kotipalvelu1.fi  •  puh. 020 7411 690

Liikunta	tekee	nälkäiseksi
Helsingissä on satanut niin paljon niin lyhyessä 
ajassa. Yhtä harvoin väki on poistunut kesken 
kisojen.

Hän kertoo, että ruokailun organisoimisessa 
pitää osata ottaa huomioon sekä suuri menekki 
että yleisökato.  Raaka-aineita ei saa haaskata, 
vaan niiden käyttö pitää soveltaa asiakkaiden 
määrän mukaan.

”Kun sade karkotti yleisön, henkilökunta pi-
ti vain lähettää kotiin.  Kun sää taas muuttui, oli 
työntekijöitä taas saatava paikalle.”

Teksti: Pirjo Toivonen
Kuvat: Pirjo Toivonen ja Mili´s Food & Café

TaLKooT
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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 

Leppävaara 2020
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R
eilussa sadassa vuodessa Leppävaara on tehnyt hui-
man loikan. Viime vuosisadan alkupuolella ennen ra-
tayhteyden valmistumista täällä asui muutama sata 
henkilöä. Vuonna 2020 Kanta-Leppävaaran arvellaan 

olevan noin 32 000 ihmisen koti.  Määrä voi olla suurempikin. 
Meneillä on useita mittavia rakentamissuunnitelmia, joista osa 
odottaa vielä asemakaavan vahvistamista. 

Kaupungin tiedotteen mukaan Espoon väkiluku on kymmen-
kertaistunut viimeisen 60 vuoden aikana. Vuonna 1960 Leppävaa-
rassa asui noin 10 000 asukasta. Suurin kasvu pyrähti käyntiin 
vasta 1990-luvulla. Nyt se on Espoon suurin ja jatkuvasti kasvava 
aluekeskus. 

Uusia	asuntoja	tulossa
Tulevista hankkeista suurin on Vermon alue (1), jonka kaavaeh-
dotus valmistunee vielä ennen lomakautta. Alueelle on tulossa 
koti noin 5 000 asukkaalle.  

Leppävaaran projektipäällikkö Markku Riekko muistuttaa, 
että Leppävaarassa on useita pieniä kohteita, joiden rakentaminen 
kasvattaa väestömäärää usealla sadalla henkilöllä.  

Esimerkiksi paloasemalta Galleriaan (2) ulottuvalla alueella 
on vahvistettu asemakaava, jonka mukaan voidaan rakentaa sekä 
asuntoja että toimistoja.  Mestaritunnelilta (3) vapautuneelle tieu-
ralle  suunnitellaan myös uusia asuintaloja. 

Parhaillaan on käynnissä useita isoja rakennushankkeita, jot-
ka tuovat uusia asukkaita Uusmäkeen, Lintuvaaraan, Painiittyyn 
(4) ja Mäkkylään.  Pari asuintaloa on valmistumassa aivan Lep-
pävaaran keskustaan. 

Mielenkiintoinen hanke on myös Leppävaaran keskustassa 
sijaitsevan toimistotalon muuttaminen asuintaloksi. Hanke on en-
simmäinen Espoossa. Lepuskin tiedossa ei vielä ole, onko vastaa-
via muutoksia tulossa muualle Leppävaaran.  

Kilonkartanontien (5) varressa on vuonna 2020 jo uudet kodit 
usealla sadalle ihmiselle.  

Joukkoliikenne	lisää	houkuttelevuutta

Hyvin varmaa on jo, että Leppävaaran halki kulkeva Raidejokeri 
(6) on osa alueen joukkoliikennejärjestelyjä.  Parhaillaan valmis-
tellaan sen hankesuunnittelua, jonka perustella päästään tekemään 
rakennussuunnittelua. Sen arvioidaan valmistuvan vuosien 2016 
– 2018 aikana. 

Markku Riekko pitää mahdollisena, että Raidejokerin raken-
taminen on alkanut vuoteen 2020 mennessä. Leppävaara-seuran 
vuosikokouksessa hän sanoi, että nyt vielä kartoitetaan, mistä ra-
tikka lopulta kulkee Leppävaarasta Tapiolan suuntaan.  Eräänä 
vaihtoehtona vielä voi olla Nuijalaintien kautta kulkeva reitti. 

Nyt suunnitelma on laadittu halkomaan Huvilinnan aluetta. 
Silloin ratikka sivuisi taaperoiden suosimaa leikkipuistoa, josta 
osa on jätetty luonnonvaraiseksi ”metsäseikkailuja” varten. 

Kauklahteen Leppävaarasta ulottuva kaupunkiradan (7) ra-
kennus- ja rakentamissuunnitelmat tehdään vuosina 2013–2015. 
Markku Riekko arvelee, että rakentaminen voisi hyvin olla käyn-
nissä jo vuonna 2020. 

Nuijalantien yhdistäminen (8) Turuntiehen jäänee odottamaan 
kaupunkiradan jatkamista, koska Säterinniityntien loppupään pi-
täisi kulkea radan alitse.  Rataan on tulossa uusi kiskopari, joten 
työt yhdistettäneen.

Suunnitteilla on muuttaa Turuntie valtion (9) maantiestä ka-
tualueeksi. Vaikka suunnitelmasta on valitettu, Markku Riekko 
arvelee asemakaavamuutoksen vahvistuvan vielä tänä vuonna.  
Hankkeen toteuttamista varten tarvittavaa katusuunnitelmaa pääs-
tään laatimaan parin vuoden päästä. 

Lisää	vapaa-ajan	mahdollisuuksia
Leppävaaraan on odotettu maauimalaa reilut 40 vuotta. Tänä ke-
sänä haaveet alkavat toteutua, kun uimahalli suljetaan remonttia 
varten. Uimahallin remontin ja maauimalan pitäisi valmistua vuo-
den 2014  syksynä. 

Oletettavaa on, että vuonna 2020 Leppävaarassa on sekä nuo-
rille että varttuneemmille nykyistä enemmän tekemistä.  Leppä-
vaara-seura on tehnyt kaupungille aloitteen nuorille tarkoitetusta 
Parkour-puistosta, josta esimerkiksi Suvelassa on saatu hyviä ko-
kemuksia. Toimintaa on ehdotettu Ruusupuiston koulun alueelle.

Parkour on 1980-luvulla Ranskassa kehitetty liikuntalaji, jos-
sa pyritään liikkumaan mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti 
siirtymään paikasta A paikkaan B.

Leppävaaran urheilupuistoon (10) on suunnitteilla lisää va-
paa-ajan toimintoja. Hiihtoputken kaava on edelleen voimassa, 
mutta lumiset talvet ja muiden putkien huono menestys ovat vai-
mentaneet keskustelun.

Toivottavaa olisi, että kaupunkiviljelyn mahdollistava Leppä-
viidan viljelypalsta-alue pitää pintansa. Uusia viljelijöitä on alu-
eelle tulossa enemmän kuin palstoja vapautuu.  

Elä ja Asu -seniorikeskuksen (11)  suunnitelmat valmistuvat 
ensi vuonna ja rakentaminen käynnistyisi vuonna 2015. Asumisen 
lisäksi keskus tarjoa alueen ikäihmisille sekä tekemistä että erilai-
sia palveluja. 

Tiedon ja Rovion rakennushanke (12) etenee vauhdilla.  Jos 
kaikki menee tämän hetken suunnitelmien mukaan, jo vuonna 
2016 Perkkaalle valmistuu lapsille ja nuorille tarkoitettu huvipuis-
to, jossa enimmillään kerralla huvittelee 800 henkilöä. 

																																							Lisää	työpaikkoja

Leppävaaraan on viime vuosina 
valmistunut useita, laajoja toi-
mistokortteleita.  Lisäksi täällä 
on uusia osaajia kouluttava 
elinvoimainen ja monipuolinen 
kampus. 

Juuri hyvät liikenneyhtey-
det ovat houkutelleet Tieto 
Oyj:n ja Rovio Oy:n suunnitte-
lemaan pääkonttorinsa Perk-
kaalle. Ne tarvitsevat tilat yh-
teensä lähes 5 000 työntekijälle.  
Asiasta järjestetyssä asukasti-
laisuudessa kaupunkisuunnitte-
lulautakunnan puheenjohtaja 

Markku Markkula kertoi, että Raidejokerin pysäkki tulee raken-
nuskompleksin viereen.  

Espoon elinkeinopäällikkö Pasi Laitala mukaan kahden suu-
ren yrityksen pääkonttorit ja kiinnostava huvipuisto tuovat Es-
poolle työtä ja työpaikkoja. Lisäksi ne vahvistaisivat Leppävaaran 
ja koko Espoon profiilia.

Arja Salmi jatkaa Leppävaara-
seuran puheenjohtajana
”Onko Leppävaarassa laatua” kyseli Leppävaara-seuran kutsu 
vuosikokoukseen hieman provosoivasti.  Tutkija Panu Söderström, 
joka oli selvittänyt kaupunkikeskusten olemusta, kertoi kokous-
väelle Leppävaaran hyvistä ja huonoista puolista. Tutkimus esitel-
tiin edellisessä Lepuskissa.

Vuosikokous valitsi Arja Salmen jatkamaan puheenjohtajana.  
Uuden johtokunnan muut jäsenet ovat Kai Fogelholm, Raija Aho-
nen (uusi), Raimo Heino, Ahti Hurmalainen, Juha Laakso, Teemu 
Lahtinen, Lea Lipasti, Tapio Lipasti, Pirjo Myllys ja Nina Sand-
ström (uusi).

Varajäseninä jatkavat: Martti Jokela, Marjatta Karjalainen, 
Kari Pietarinen, Jukka Toivonen  ja Annika Tuominen-Kalland.

Ruusutorpan koulun 4A- luokan vanhemmat järjestivät kahvit 
Leppävaara-seuran kokousväelle.  Annette Peltola (vas),  
Kaire Ronl-Säily ja Marika Visakova. 

Kartta: Espoon kaupunki, teksti: Pirjo Toivonen
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Suunnittelu kaupunkira-
dan jatkamisesta Lep-

pävaarasta Kauklahteen on 
käynnistynyt Liikennevi-
rastossa, mutta valtion ra-
haa rakentamistöihin ei ole 
varattuna kuluvalle hallitus-
kaudelle. Ratatyöt ovat 
myös kytköksissä Säterin-
puistontien loppupätkän ra-
kentamisen aikatauluun. 
Radan alittava katuyhteys 
Turuntielle on suunniteltu 
toteutettavaksi samaan ai-
kaan ratatöiden kanssa. 

Kaksi eteläisintä raidetta 
tulee Espoon kaupunkilii-
kenteen käyttöön ja kaksi 
pohjoisinta raidetta kauko-
liikenteen sekä Kirkkonum-
men ja Karjaan lähiliiken-
teen käyttöön. Kilon, Keran, 
Kauniaisten, Koivuhovin, 
Tuomarilan, Espoon keskuk-

Kaupunkirata	Leppävaarasta	
Kauklahteen	etenee	vähitellen

sen sekä Kauklahden liikenne-
paikkoja, liityntäpysäköintiä ja 
varustelua kehitetään. Lisäksi 
suunnitellaan poikittaiset katu-
yhteydet, kevyen liikenteen yh-
teydet sekä kuivatus.

Leppävaaran asemalle tu-
lee pieniä muutoksia. Laiturei-
den reunat siirtyvät vähäisesti 
aseman länsipäässä. Ratsuka-
dun alikulkusiltaa levennetään 
pohjoiseen. Aseman pohjois-
puolinen pysäköintialue radan 
ja Turuntien välissä siirtyy kol-
men läntisimmän lohkon koh-
dalla. 

Uudet kevyen liikenteen 
yhteydet: Lansanpolku ja Päi-
vänkestämänpolku Keran ase-
man ja Lansantunnelin välille 
sekä Ratalaaksonportin alikul-
kukäytävä Kilonpolku. Uusille 
kaukoliikenneraiteille rakenne-

taan Ruusutorpan kohdalle uu-
si puolenvaihtopaikka. Säterin-
puistotien alikulkusilta 
rakennetaan tien jatkamiseksi 
Turuntielle.

Kilon asemalle tulee enem-
män muutoksia, mm. uudet rai-
teet vanhojen raiteiden pohjois-
puolelle. Kilonpuistonportin 
sillan viereen tulee uusi silta 
kahta uutta raidetta varten, ase-
matunnelin yhteyteen tilat säh-
köpääkeskusta, telehuonetta ja 
ulkoalueiden huoltovälineitä 
varten sekä liikennejärjestely-
jä. 

Tavoitteena on laatia hy-
väksytty ratasuunnitelma 
vuonna 2014, jonka jälkeen 
on mahdollista tehdä toteu-
tuspäätös. Rakentaminen ei 
toteudu tällä hallituskaudel-
la. Rata on mahdollista saada 

käyttöön viiden vuoden 
kuluttua rakentamispää-
töksen tekemisestä.  
Hankkeen kustannusar-
vio on 99 miljoonaa eu-
roa..

Liikennevirasto esitteli 
asukkaille kaupunkiradan 
suunnitelmia välillä Lep-
pävaara–Kauklahti yleisö-
tilaisuudessa 18.4.2013. 
Suunnitelmista on mahdol-
lista antaa palautetta Lii-
kennevirastolle sähköisen 
karttapalautejärjestelmän 
kautta osoitteessa www.lii-
kennevirasto.fi/espoonkau-
punkirata. 

Teksti: Aarne Nielsson

Leppävaara 2020

Uusi osoite!KERAVA, Lammaskallionkatu 5,
puh. 044 357 1200 • ma-pe 8.00–18.00, la 9.00–14.00

HELSINKI, Takkatie 14 (Pitäjänmäki), 
puh. 044 357 1240 • ma-pe 7.30–16.00

Nyt omalle

TERASSILLE!
www.puumesta.fi

179€/m

28x120 KESTOPUU

• uritettu • ruskea

OSTOKSET KOTIIN TAI TONTILLE!
Lainaamme peräkärryä veloituksetta
asiakkaidemme käyttöön. Kysy lisää!

MEILTÄ MYÖS levyn-
leikkaus- ja puutavaran 
katkaisupalvelu!
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14x140 RADIATA-
MÄNTYPANEELI
• lämpökäsitelty
• STP

48x73 KESTOPUU
• ruskea
• SHP

15x95 KESTOPUU
• ruskea
• SHP

ERÄ 40x100
SAHATTUA LANKKUA
Hieman harmaantunut
nippu osittain pohja-
maalattua lankkua.

21x95 KESTOPUU
Erä harmaantunutta 
viistettyä kestopuuta.
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Leppävaara-seura tarjoaa 
perinteitään kunnioittaen 

eli nyt jo 22. kerran upeat Rait-
tikarnevaalit. Läkkitorilla ja 
Leppävaaranraitilla elokuussa 
alkavan remontin vuoksi tapah-
tuma on väliaikaisesti siirretty 
radan toiselle puolelle Viapo-
rintorille Kauppakeskus Sellon 
yläosaan. Tapahtuma-aikakin 
on uusi eli lauantai 31.8. klo 
11–18. 

Raittikarnevaalit on tänä 
vuonna samaan aikaan vietettä-
vän Espoo-päivän päätapahtu-
ma. Tuttuun tapaan on jälleen 
luvassa lämminhenkisesti pai-
kallisen harrastus- ja yhdistys-

Suomen suosituin reggae-artisti Jukka Poika hyppää tänä vuonna  
Raittiksien lavalle Viaporintorilla, kuva: Sami Mannerheimo 

Raittikarnevaalit 2013 
– uusi aika 
ja uusi paikka

toiminnan esittelyjä, yrittäjien 
tietoiskuja, iloista markkinahu-
mua sekä loistava musiikkioh-
jelma. Soitto alkaa kello 11, 
jolloin Espoon pelimannit nou-
sevat lavalle solistinaan Vieno 
Kekkonen. Karnevaalien päät-
teeksi kello 17.15 kuullaan 
Jukka Poikaa & Dj Bommi-
tommia. Päivän muita esiinty-
jiä ovat Miro, Pappa’s blues, 
Ladies & Gents sekä Stadin 
Juhlaorkesteri.

Karnevaaleilla saa ensiesi-
tyksensä Mirja Metsolan käsi-
kirjoittama ja ohjaama kotiseu-
tuelokuva ”Uusi Leppävaara”. 
Elokuvasta tarjotaan kaksi näy-

töstä Sellosalissa klo 14 ja klo 
15. Leppävaara-seuran, Leppä-
vaaran koulun 7-luokkien ja 
taiteilija KiA Winqvistin kans-
sa yhteistyönä toteutettu Lip-
pumeri 2013 -projekti Alber-
gan Espan päässä on myös 
esillä karnevaaleilla. 

Sellon kirjastolla ja Sello-
salilla on myös tarjolla moni-
puolista Espoo-päivän ohjel-
maa. Kaikkiin tapahtumiin on 
vapaa pääsy! 

Tarkempia tietoja karne-
vaalipäivän tapahtumista löy-
tyy verkkosivuilta www.raitti-
karnevaalit.fi.

Seuraava	Lepuski	ilmestyy	25.8.
www.nettilepuski.fi		 Lue	Lepuski	näköislehtenä.
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”Nykyajan hiustrendit 
korostavat asiakkaan 

omaa tyyliä.” Toimitusjohtaja, 
kampaajamestari Nina Olan-
der-Villegas Beauty Hair  Sir-
pa Mansnerilta kertoo, että tä-
mä koskee niin leikkauksia 
kuin hiusvärejä. Beauty Hair  
Sirpa Mansner palvelee leppä-
vaaralaisia Kauppakeskus Gal-
leriassa, jossa se on toiminut 
Gallerian perustamisesta lähti-
en. 

Lyhyt	tukka	on		
tosi	lyhyt
Nina Olander-Villegas kertoo, 
että naisten muodissa suositaan 
nyt tosi lyhyttä niskaa ja sivu-
hiuksia. Päältä hiukset jätetään 
runsaiksi, samoin otsatukka. 
Myös sivujakaus on suosiossa. 

Hiukset	kruunaavat	kokonaisuuden
Lyhyen kampauksen pitäminen 
kuosissa edellyttää kampaajal-
la käyntiä noin viiden viikon 
välein.

Puolipitkät hiukset eivät 
juuri nyt ole suosiossa. Pitkät 
hiukset leikataan joko tasapit-
kiksi tai rikkonaisiksi.

Asiakkaan oma väritys on 
lähtökohtana, kun hiuksille va-
litaan väriä.  Hiuksista tulee 
kauniin elävät, kun värjäyk-
seen käytetään useaa eri sävyä, 
esimerkkinä kuparin eri vivah-
teet. 

Raidat eivät ole enää pak-
suja, joita vielä joku aika sitten 
käytettiin. Nina Olander-Ville-
gas kertoo, että raidat ovat hyvä 
ratkaisu herkkäihoiselle, sillä 
niissä väri ei ulotu päänahkaan 
asti. Niissäkin käytetään ker-

HydraFacial -hoito paljasti 
kirkkaan ja tasaisen ihon 

kuolleen ihosolukon ja erilais-
ten epäpuhtauksien alta.  Kau-
neushoitola Mandarina Kauni-
aisten kauppakeskuksessa aloitti 
ensimmäisten joukossa pää-
kaupunkiseudulla hoidon, jon-
ka nimeen Yhdysvalloissa van-
notaan Paris Hiltonia myöten.

”Monet kutsuvat sitä lou-
nastaukohoidoksi, sillä tehok-
kain laittein ja tuottein koko 
hoitorupeama kestää korkein-
taan vain vajaan tunnin”, Tarja 
Pöyhönen Kauneushoitoala 
Mandarinasta kertoo.  

Kasvojen lisäksi hoito so-
pii selälle, kaulalle ja käsille. 
Myös talven kuivattamat sääret 
tulevat kesämekkokuntoon. 
Hoito suunnitellaan sen mu-
kaan, onko kyseessä nuori ai-
kuinen vai ikäihminen. Ehkä 
mutkattomuutensa vuoksi se 
on myös miesten suosiossa. 

Pintaa	syvemmälle
Hoito alkaa asiakkaan taustie-
tojen selvittämisellä. Kun käy-
tetään tehokkaita aineita, on 
tiedettävä jonkin verran asiak-
kaan terveydentilasta. 

Hoitolaitetta voisi kuvata 
pieneksi ”imuriksi”, joka ali-
paineimulla ja erilaisten suu-
tinten avulla imee ihosta kuvot-
tomasti epäpuhtaudet erilliseen 
jätesäiliöön. Suuttimia käyte-
tään myös tehoaineiden imey-
tykseen. Jokaiseen hoitovai-

Lepuski	
kokeili

Ihon kevätsiivous antoi  
kirkkautta	ja	tasaisuutta

heeseen on omat seeruminsa, 
jotka jätetään vaikuttamaan 
ihoon.  

Kun puhdistus, happokuo-
rinta ja ihohuokosten tyhjennys 
on tehty, elvyttävä seerumi 
imeytetään ihoon.   Lopuksi le-
vitettään vielä antioksidantti-
seerumi, minkä jälkeen tuntuu 
kuin iho olisi saanut aimo an-
noksen kosteutta. 

Asiakkuuspäällikkö Jonna 
Lindegren A Class Beauty and 
Design Oy:stä kertoo, että tek-
niikka, joka samanaikaisesti 
puhdistaa, kuorii ja tyhjentää 
ihohuokoset on Yhdysvalloissa 
valittu kahtena peräkkäisenä 
vuotena parhaaksi ihonhoito-
laitteeksi. Myös hoitoseerumi 
on valittu alansa parhaaksi. 
(LNE Spa’s Best 2011-2013)
 

ralla useita ei sävyjä.
Jotta kaunis väri ei haalis-

tu, kesäaikaan kannattaa käyt-
tää hoitotuotteita, joissa on riit-
tävän korkea uv-suoja. 
Auringossa ei muutenkaan ole 
hyvä olla pitkään avopäin, jo-
ten kevyt hattu tai huivi suojaa 
myös hiuksia.

Kampaukset	lisäävät	
juhlamieltä
Nykynainen menee juhliin ja 
erilaisiin tilaisuuksiin kampaa-
jan kautta. Nina Olander-Ville-
gas kertoo, että juhlakampauk-
sissa suositaan erilaisia lettejä, 
joista eri tekniikoilla saadaan 
”glamouria ja näyttävyyttä”.  

”Hyvällä tekniikalla ly-
hyistäkin  hiuksista syntyy 

näyttävä kampaus.” 
Permanentti tekee myös tu-

loaan. Kokonaanhan se ei ole 
koskaan poistunut kampaajien 
valikoimasta. Nyt sen ovat löy-
täneet 90-luvulla syntyneet, 
joille se on aivan uusi koke-
mus.

”Vaikka permanentin peri-
aate on sama kuin ennen, sen 
tekemiseen käytetyt aineet ovat 
kehittyneet valtavasti. Nyt saa-
daan syntymään luonnonkiha-
ran näköistä tai vaikkapa spira-
likiharoita.”

Miehillä	oma	muoti
Erityisesti nuoret miehet ovat 
tarkkoja hiuksistaan, Niiden 
hoitamiseen he käyttävät myös 
aikaa ja hankkivat kotikäyttöön 
hoitotuotteita. Parturissa he 
käyvät kolmen neljän viikon 
välein. 

Nina Olander-Villegas ker-
too, että miehet suosivat mallia, 
jossa sivut ja niska ovat lyhyet. 
Sivujakaus on nyt muotia. 

Säännöllinen	hoito	
antaa	parhaat	tulokset	

Tarja Pöyhönen ja Jonna Lin-
degren kertovat, että nykyisin 
ilman kirurgin veistä  tehdyt 
hoidot antavat hyvän lopputu-
loksen. 

”Yhdellä hoitokerralla jo 
syntyy tuloksia. Paras lopputu-
los saadaan, kun ihoa hoide-
taan säännöllisesti, kuukauden 
puolentoista välein.” Näin hoi-
to toimii samassa rytmissä ihon 
oman uusiutumisen kanssa.

Lopputulokseen vaikuttaa 
myös kotihoito, johon on Hyd-
raFacial -hoidolla omat tuot-
teensa. 

Tarja ja Jonna muistuttavat, 
että ensimmäiseen elvyttävään 
hoitoon kannattaa tulla muuta-
maa viikkoa ennen suurta ta-
pahtumaa. Uusintahoito ennen 

H-hetkellä saa ihon hehku-
maan.

Miltä	tuntui	yhden	
hoidon	jälkeen?
Ihon väri tasoittui ja ihohuoko-
set tuntuivat pienentyneen. Iho 
tuntuu pehmeältä ja joustaval-
ta, mutta ei rasvaiselta. Talven 
kalpeus oli poissa. Kevyt mine-
raalipuuteri riitti meikiksi. 
Vaikka hoito tuntui kevyeltä, se 
käsitteli ihoa niin tehokkaasti, 
että aurinkovoiteen suojaker-
toimen pitäisi olla vähintään 
30.

Kotijoukkojen arviointi: 
”Näyttää  tosi hyvältä.”

Kolumni  19.5. 2013

Marssi läpi Leppävaaran
Suma on ihaillen katsellut lumen alta paljastuneita vanho-
ja juoksuhautoja, jotka Ruusutorpassa on raivattu taas 
näkyville. 95 vuotta sitten ne kokivat tulikasteensa, kun 
saksalainen armeija marssi Hangosta Albergan kautta val-
taamaan Helsinkiä. Tuomas Hoppu on julkaissut mainion 
kirjan ”Vallatkaa Helsinki”, jota on syyttäminen siitä, et-
tä tästä tuli toisenlainen kolumni. Kolumnin tiedot ja lai-
naukset perustuvat Hopun teokseen sekä Espoon kaupun-
ginmuseon julkaisuun Albergan kartanosta.

* * * 
Sisällissota oli alkanut tammikuun lopulla 1918 ja puna-
kaarti miehitti Helsinkiä. 10.4 1918 ilmestyi Työmies-
lehdessä rauhanvetoomus, jossa joukko parlamentaarik-
koja, mm. leppävaaralainen Lauri af Heurlin, Väinö 
Tanner, Miina Sillanpää ja Väinö Vuolijoki kehottivat pu-
naisia välttämään verenvuodatusta ja laskemaan aseensa 
saapuvien saksalaisten edessä. Saksan Itämeren divisioo-
na, 9 000 ammattisotilasta, 18 tykkiä, 10 miinanheitintä, 
98 raskasta ja 68 kevyttä konekivääriä, olivat nousseet 3.4. 
maihin Hangossa Vaasan valkoisen senaatin kutsumana.  
Tuomas Hopun mukaan voitaisiin yhtä hyvin sanoa sak-
salaisten kutsuneen itse itsensä, sillä ”maailmansodan ja 
kauppasaarron näännyttämä Saksa tarvitsi niitä taloudel-
lisia etuja, joita Suomesta oli saatavissa”.

* * *
Rauhantunnusteluja käytiin Ruotsin konsulaatin vetäminä 
pitkin päivää, mutta ne raukesivat tuloksettomina. Saman 
päivän iltana saksalaiset olivat jo Kauklahdessa ja lähet-
tivät ensimmäiset tiedustelijansa Leppävaaraan. Leppä-
vaaran maalinnoituksessa oli Hopun mukaan asemissa 
1 500 miestä, valtaosin nopeasti kokoon kerättyjä paikal-
lisia punakaartilaisia vailla sotilaskoulutusta tai kokemus-
ta. Mukana oli vain yksi kokeneempi joukko-osasto, hel-
sinkiläinen ”seppien komppania”, jota kuitenkin komensi 
kirvesmies, tiettävästi Stefanius Hakala.

* * * 
Huhtikuun 11. päivänä Itämeren divisioona lähti anivar-
hain aamulla Kauklahdesta Leppävaaraan, jonne saksa-
laisten etujoukko saapui kello 8.45. Linnoituksen etuva-
rustus oli Ruusutorpassa ja Nupukivenkalliolla ja 
päälinnoitus Vallikalliolla, joista oli esteetön ampuma-ala 
radan varteen ja maantielle. Linnoitus koostui kallioon 
louhituista juoksuhaudoista ja vahvoista betoniasemista. 
Linnoitus oli vielä suojattu kaksinkertaisella piikkilanka-
esteellä, joista kummassakin oli kahdeksan aitariviä. Maa-
linnoitus oli aikansa moderneinta sotarakentamista ja erit-
täin vaikea vallattava.

* * *
Saksalaiset ajoivat puolilta päivin tykkinsä asemiin ja 
aloittivat hyökkäyksen tulivalmistelun. Punaiset häiritsi-
vät ampumalla saksalaisia käsiasein ja heikolla tykkitu-
lella.  Samaan aikaan jatkuivat rauhantunnustelut ja  
punaisten edustajat kävivät Leppävaarassa saksalaisko-
mentajan, kenraali von der Goltzin kanssa, keskustelua 
antautumisen ehdoista. Punaisten neuvottelijoista ei ole 
tarkkaa tietoa, ainakin Leonard Salmi on kertonut myö-
hemmin oikeudessa olleensa mukana neuvotteluissa. Sak-
salaiset antoivat lisäaikaa kello 16 asti, mutta punaisten 
joukosta ei löytynyt halukkuutta rauhaan. Punaisten rivit 
alkoivat rakoilla jo tulivalmistelun aikana ja etummaiset 
asemat olivat tyhjiä jo ennen hyökkäyksen alkua.

* * *
Saksalaiset aloittivat etenemisensä neljältä iltapäivällä ja 
saivat vastaansa laimeaa kivääri- ja konekivääritulta. Sak-
salaiset valtasivat etuasemat Ruusutorpassa ja Nupuki-
venkalliolla nopeasti ja saartoivat Vallikallion juoksuhau-
dat kahdelta suunnalta. Punaisten asemat murtuivat 
nopeasti ja jo puoli viiden aikaan saksalaiset jatkoivat ete-
nemistään punaisten paettua.  Punaisten puolelta kuoli 3 
miestä ja saksalaisilta yksi, joka tiettävästi teki itsemur-
han.

* * * 
Osa saksalaisista jäi yöksi Leppävaaraan. Tykistön esi-
kunta, 8 upseeria ja 60 miestä ja 40 hevosta majoittuivat 
Albergan kartanoon, ”jossa sänkyjä sijattiin 17 huonee-
seen ja ruokaa tehtiin läpi koko yön”. Joukot jatkoivat 
aamulla marssiaan kohti Helsinkiä, mutta saksalaisten 
kuormasto, miehet ja 200 hevosta tulivat sen jälkeen kar-
tanoon ja söivät ”tilan kaiken kauran, heinän, oljet ja sie-
menviljan”. Sisällissodan taistelut Leppävaarassa olivat 
ohi vajaassa vuorokaudessa.

*** 
Kaikesta huolimatta: Käykää Lepuskin kalliolla ja nautti-
kaa kesästä!

Toivottaa Suma

Lepuski	on	aktiivinen	lähilehti.	Me	keskitymme	leppä-
vaaralaisten	kannalta	tärkeisiin	asioihin.	Etsimme		
vastauksia	lukijoitamme	kiinnostaviin	kysymyksiin.
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Leppävaarassa
Syö hyvin

K
esän kynnyksellä 
polkupyörät, rul-
laluistimet sa-
moin kuin kesäka-

lusteet ovat Pääkaupunkiseudun 
Kierrätyskeskuksen hittituot-
teita.

Matinkylässä sijaitsevan 
Espoon toimipisteen myymälä-
päällikkö Pirjo Sorjonen ker-
too, että polkupyöriä menee sa-
maan tahtiin kuin niitä ehditään 
huoltaa. 

Pientavarasta	pulaa	
Pirjo Sorjosen mukaan moni-
kaan ei tule ajatelleeksi kierry-
tyskeskusten ottavan vastaan 
vaikkapa yksittäisiä, särölle 
menneitä posliinilautaisia tai 
kahvikuppeja.  Esimerkiksi 
mosaiikkitöitä tekevät ovat täl-
laisista aarteista innoissaan. 
Säröt eivät haittaa, sillä astiat 
rikotaan töitä varten. Rikkonai-
set juomalasit eivät kelpaa, 
koska niiden sirpaleet ovat liian 
teräviä. 

Monet, usein kierrätyskes-
kuksessa asioivat osaavatkin 
käydä penkomassa löytölaati-
koita. Sorjonen muistuttaa, että 
”toisen roska on toisen aarre” 
pitää todella paikkansa. 

Yksittäisetkin tavarat voi-

daan noutaa kotoa, jos itse ei 
pääse niitä tuomaan. 

Kuljetuksen voi tilata myös 
huonekaluille ja muille suurille 
tavaroille. Taloyhtiöt voivat jär-
jestää kevättalkoiden aikaan 
myös kellarikomeroiden sii-
vousta.  Itselle turhat tavarat 
saadaan helposti pois, kun tila-
taan kierrätyskeskuksesta yh-
teinen, maksuton Taloyhtiön 
nouto -kuljetus. 

Vaikka kierrätyskeskukset 
ovat lähes ”kaikkiruokaisia”, 
huonokuntoisia lastulevyhuo-
nekaluja ei oteta vastaan, sillä 
niillä ei ole enää jatkokäyttöä ja 
niiden kierrätysmaksut jäävät 
kierrätyskeskusten kontolle. 

”Sen sijaan huonokuntoiset 
puuhuonekalut ovat kunnostet-
tavissa.”  Pirjo Sorjonen toivoo, 
että kauppojen alennusmyyn-
tien jämävaatteet päätyisivät 
kierrätyskeskukseen. Yksittäis-
kappaleet kelpaavat. Uudesta 
materiaalista innokas tuunaaja 
loihtii täysin omintakeista 
päällepantavaa.

Ilmaistukku	ja		
kädentaitopajat
Kierrätyskeskuksen jokaisessa 
kaupassa on kädentaitomateri-
aaleille on osastonsa Näprä. 

Niissä myydään nappeja, nau-
hoja, helmiä, kangastilkkuja ja 
muuta kiertoon tulleita sekalai-
sia pientavaroita. Hietalahden-
kaupassa on ilmaisutukku, jos-
ta esim. koulut ja päiväkodit 
saavat noutaa materiaalia mak-
sutta. 

Kädentaitopajoissa esimer-
kiksi polttariporukat askartele-
vat yhdessä. Myös yritykset 
käyttävät niitä yhteishengen 
luomiseen. 

Kierrätyskeskusten oma 
kierrätysmateriaaleista tehty 
uusiotuotemallisto Plan B tar-
joaa sekä ideoita että valmiita 
tuotteita.   Verstaalla ja ompeli-
mossa keskitytään koruihin, 
vaatteisiin ja piensisustustava-
roihin.  

Asiakasta voidaan neuvoa 
hankintojen kunnostuksessa, 
kuljetus kotiinkin pystytään 
järjestämään. Kunnostettavaksi 
Kierrätyskeskus ei huonekalu-
ja ota. Pirjo Sorjosen mukaan 
esimeriksi sohvan verhoilu voi 
tuottaa yllätyksiä, joita on vai-
kea arvioida etukäteen. 

Espoon Kierrätyskeskus 
etsii parhaillaan uusia tiloja. 
Nykyinen vuokrasopimus on 
päättyy ensi syksynä, sillä alu-

Kierrätyskeskus	tuunaajan	aarreaitta
eelle rakennetaan metroa ja uu-
sia taloja. 

Eräänä vaihtoehtona on 
avata Kilon Nihtisiltaan entistä 
suurempi Kierrätyskeskuksen 
vielä tämän vuoden aikana. Ti-
laneuvottelut ovat vielä kesken. 
 Pirjo Sorjonen odottaa, että 
uusien tilojen myötä korjaus-
toimintaa voitaisiin laajentaa 
nykyisestä.

Kierrätä	itsesi

Pääkaupunkiseudun Kierrätys-
keskus on perustettu vähentä-
mään ympäristöjätettä. Edes 
lama-aikaan tavarasta ei ole pu-
laa. Pirjo Sorjosen mukaan mo-
net hyväosaiset haluavat auttaa 
luopumalla itselle turhista tava-
roista.

Espoon Kierrätyskeskuk-
sessa on yhteensä noin 130 

työntekijää. Koko pääkaupun-
kiseudulla kierrätyskeskukset 
työllistivät 350 henkilöä. Li-
säksi ne tarjoavat jatkuvasti va-
paaehtoisille mahdollisuuden 
mielekkääseen tekemiseen ym-
päristön hyväksi. 

”Kierrätä itsesi”, kehote-
taan organisaation nettisivuil-
laan. 

Teksti: Pirjo Toivonen
Kuva: Christina Timonen.

Maantiepelto 1
www.milisfood.fi  
p. +358 40 506 5051

Lounas klo 10.30–15.00, hinta 6,50–8,90 euroa.
Avoinna 3.–20.6. ark. klo 8.00–20:00, vkl suljettuna.
Olemme lomalla 30.6–28.7.13.

Kysy nuorten aterialipukkeita kesäksi!

Mili´s Food & Café

LEPPÄVAARAN URHEILUPUISTOSSA 
REEBOK ARENAN JÄÄHALLISSA

Tarjolla makeita & suolaisia 
leivonnaisia, salaatteja, 
pasta-annoksia yms. 

Intialainen ravintola 
Leppävaarankatu 10, 02600 Espoo
puh. 09 548 3751

Usean ruokalajin maukas noutopöytä arkisin
10.30–14.30, hinta 9,20 euroa

Herkullinen viikonloppubuffet
La 12–16, su 13–16, hinta 13,50 euroa

Iltaisin tasokas á la carte -lista 
ark. avoinna 10.30–22

Curry Palace  

1

1 2

2

Näytteitä  Matinkylän kaupan keväisistä valikoimista.
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”Lattiamateriaalin valintaan vaikuttaa se, 
onko parveke lasitettu vai ei.” Jussi 

Mänty Pitäjänmäen Puumestasta suosittelee 
kestopuuta lasittamattomalle ja lämpökäsiteltyä 
lasitetulle parvekkeelle. 

Avonaisille terasseille kestopuu on huoletto-
min vaihtoehto. Sen voi ”valtata” haluamansa 
sävyiseksi tai ostaa valmiiksi sävytettyä puuta. 
Uusi käsittely aika ajoin pitää terassin huolilet-
tuna.

Ainakin isojen parvekkeiden lattia kannattaa 
tehdä erilisistä osista, jotta niiden alta pääsee 
siivoamaan tai etsimään kadonneet pikkutavarat. 
Avoparvekkeen laatat voi talveksi nostaa ylös. 
”Tosin painavia ne ovat.”

Parvekelautojen alle tulee aina koolaus, joka 

Puulattia tekee 
parvekkeesta 
olohuoneen 
jatkeen

materiaalista riippuen tehdään 40 – 60 sentin 
välein. Lautojen väliin Jussi ei välttämättä jättäi-
si ”timpurin kynän” mittaista rakoa, jota usein 
suositellaan.  Esimerkiksi lämpökäsitellyistä 
laudoista saa erillisillä kiinnikkeillä yhtenäisen 
kokonaisuuden.

Kaikkiin parvekelattioihin Jussi Mänty suo-
sittelee jättämään sivu- ja pituussuunnassa sen 
verran pelivaraa, että laattoja voi siirrellä. 

Kaikkea	saa	kysyä
”Parvekkeen lattian valmistuminen on jo pitkäl-
lä, kun materiaali on sahattu valmiiksi.”  Jotkut 
tietävät tullessaan tarvitsemiensa lautojen pituu-
det ja määrät. Puukauppoja voi tulla tekemään 
niinkin, että tietää parvekkeen mitat ja paljonko 
korkeutta oven avautuminen vaatii.  

Mitat voi lähettää myös sähköpostitse hinta-
arviota varten. Posteja vaihtamalla saadaan tar-
kennuksia asioihin, joihin amatöörirakentaja ei 
tule kiinnittäneeksi huomiota.

”Neuvomme myös ruuvien, naulojen, kul-
marautojen ja muun tarvittavan materiaalin han-
kinnassa.” Kuljetuksesta kotiin voi sopia erik-
seen. 
 ”Tai annamme maksutta peräkärryn käyttöön.”

Puuartesaaniksi Espoon Opmiassa  opiskeleva Niko sahaa terassilautoja asiakkaalle.

Helatorstaina oli Thorstorpissa tunnelma 
katossa. Hembygdens Vänner i Alber-

ga (HVA) - nuorisoseuran talossa vietettiin 
Göta Landénin (os. Jansson) 100-vuotissyn-
tymäpäiviä. Päivänsankaria, paljasjalkaista 
Albergalaista, juhlimaan oli saapunut suuri 
joukko sukulaisia sekä  paikallisia ja muita 
ystäviä.

Götan isovanhemmat ovat olleet Alber-
gan kartanon työväkeä. Götalla oli tätinsä 
Fanny Nylanderin kanssa pieni ruokakauppa 
nimeltään F:ma Lilla Butiken. Se sijaitsi 
vanhan Hagalundintien varrella, vastapäätä 
entistä Elfvikin Elantoa. 

Göta ehti nuoruudessaan palvella myös 
Leppävaaran keskustan muissa legendaari-
sissa kauppaliikkeissä kuten Landénilla ja 
Palmroosilla, samoin myöhemmin myös 
C.A. Gustafssonin palveluksessa monta 
vuotta. Göta avioitui 1945 kirjapainon työn-
johtaja Karl Landénin kanssa.

Thorstorp oli satavuotisjuhlille luonteva 
paikka, onhan se ollut päivänsankarille jo 
lapsuudesta saakka tuttu ja tärkeä kokoontu-
mis- ja harrastuspaikka. Talolla oli aktiivista 
kuoro-, kansantanhu- ja iltamatoimintaa, 
jossa Göta oli mukana. Hän on koko elämän-
sä ollut intohimoinen kuorolaulun ystävä.

Jos saa elää satavuotiaaksi, on nähnyt 
omakohtaisesti asioita, joista nuoremmat 
voivat lukea vain kirjoista tai lehdistä. Niin-
pä Götalla yksi varhaisia lapsuusmuistoja on 
pieni episodi, joka liittyy Albergassa vuoden 

100-vuotias Göta Landén

Hyväntuulinen päivänsankari Göta Landén oli sonnustautunut kauniiseen Uudenmaan 
kansallispukuun. Kuva: Raimo Ruuskanen

1918 huhtikuun tapahtumien aikaan olleisiin 
saksalaisiin. Sotilaat olivat leiriytyneet paik-
kakunnalle ennen hyökkäystään Helsinkiin 
ja kulkivat talosta toiseen etsien syötävää. 
Tuolloin vasta viisi vuotta täyttävä pikkutyt-
tö muistaa elävästi kodin keittiöön illallisen 
aikoihin sisään tulleet saksalaiset. Isoäiti oli 
hellan luona paistamassa pannukakkuja. Gö-
ta leikki pikkusiskonsa, Lindan, kanssa lat-
tialla. Isoäiti ei yllätysvieraista häkeltynyt, 
vaan tarjosi heille oitis lämpimiä pannukak-
kuja. Tyytyväiset sotilaat kaivoivat repustaan 
vastalahjaksi kahvia, joka oli pula-aikana 
harvinaista ylellisyyttä.

Göta muistaa lapsuudestaan myös sävel-
täjä Armas Launiksen ja koristemaalari Hag-
grenin, jotka asuivat lähinaapurissa. Paikal-
listen taiteilijoiden Akseli Gallen-Kallelan ja 
Ville Vallgrenin bongaaminen asemalla oli 
myös Götan lempipuuhia. Satavuotiaat pai-
kalliset alkuasukkaat ovat missä tahansa 
suuria harvinaisuuksia. Luultavasti Göta on 
ensimmäinen Leppävaarassa.

Leppävaara-seura esittää lämpimät sata-
vuotisonnittelut näin jälkikäteen ainutlaatui-
selle päivänsankarille.

Teksti: Arja Salmi
Lähteenä on käytetty Leppävaaran historia-
toimikunnan jäsen Carita Ullman-Ruuska-
sen vuonna 2002 tekemää Göta Landénin 
haastattelua.

K-extran Perkkaan kauppias Marika Lindfors valmistui näyttötutkinnon jälkeen diplo-
mikauppiaaksi. Arvonimi edellyttää lisäksi, että sen saaja on toiminut viisi vuotta kauppi-
aana. Marika on luotsannut kauppaansa vuodesta 2008.  

Viimeisen vuoden aikana diplomikauppiaan arvonimen on saanut kaikkiaan16 kauppi-
asta. Koko Suomessa on 93 aktiivisesti työelämässä olevaa diplomin saanutta kauppiasta. 
Joten meille Espooseenkaan ei monta titteliä ole mahtunut. 

”Näyttötyö on lisännyt työtehoa ja työn suunnittelu on nyt helpompaa.” Marikan mukaan 
milloinkaan ei ole valmis, vaan omaa työtään voi aina hioa ja kehittyä siinä lisää. 

”Työ onkin jatkuvaa muutosta.”  

Valtakunnallinen	oppilaitos

K-instituuttiin opiskelijat tulevat eri puolilta Suomea. Myös kauppiaat edustavat eri aloja – 
ruokakauppiaita kuten Marika ja erilaisia erikoisaloja. Jokaisella on oma taustansa K-kaup-
piaana. 

Koska opiskelu tapahtuu työn ohella, näyttötyönsä ajankohtaa voi myöhentää. Kaikki 
opiskelijat eivät valmistu samaan aikaan, vaan osa siirtää näyttötyötään myöhemmäksi.

Lepuski onnittelee tuoretta diplomikauppiasta. 

Työn ohessa opiskellut K-kauppias:  
Työ on jatkuvaa muutosta
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Toukokuun alun kova itätuuli sai 
jäät liikkeelle Laajalahdella. Tänä 

vuonna jäiden lähtö oli kohtalokasta: 
venesataman T-laituri rikkoutui korja-
uskelvottomaan kuntoon ja kaupunki 
on nyt määrännyt sen käyttökieltoon. 
Laiturissa on ollut venepaikat runsaal-
le sadalle veneelle. 

Käyttökiellon syynä on Laajalah-
den Merenkävijöiden tiedotteen mu-
kaan paitsi turvallisuus, sillä laiturin 
kestävyydestä ei enää ole mitään ta-
keita, niin myös se, että laituri tullaan 
kokonaisuudessaan purkamaan ja kor-
vaamaan uudella laiturilla. Laiturin 
suunniteltu valmistuminen ajoittuu 

Jäät	ja	kova	tuuli	hajottivat	venelaiturin

Jäät hajottivat Laajalahden 
venelaiturin. Kuva Markku Salmi

kaupungin antaman tiedon mukaan 
viikoille 24 ja 25 eli laiturin pitäisi ol-
la valmis ennen juhannusta.

Espoon kaupunki on päättänyt pi-
dentää Laajalahden venesataman tela-
kointiaikaa laiturin valmistumiseen 
asti, normaalisti veneiden pitää olla 
vesillä 10.6. Kaupunki myös tarjoaa 
laituripaikan haltijoille varapaikkaa 
laiturin korjauksen ajaksi joko Kala-
nokasta (Keilaranta 13) tai Keilalah-
desta (Keilasatama 5). Järjestelystä ei 
kaupungin mukaan aiheudu lisäkuluja 
veneilijöille. Kaikille nykyisille vene-
paikoille ei korvaavaa paikkaa ilmei-
sesti kuitenkaan riitä.

Pidentynyt telakointiaika aiheut-
taa suurimmat ongelmat puuveneille, 
jotka kuivuvat maissa liikaa ilmojen 
lämmetessä. 

Teksti: Markku Salmi

H
elmikuussa 1939 pienen 
brittiläisen Maplegroven 
kylän parempi väki oli 
kutsuttu iäkkään neiti 

Agatha Goodenoughin vieraiksi päi-
vällisille Maplegroven kartanoon. Pai-
kalla olivat kaikki keskeiset henkilöt: 
poliisikomisario vaimoineen ja tyttä-
rineen, kirkkoherra, majuri perhei-
neen. Nuori perijätär kohautti saapu-
malla paikalle seuralaisenaan 
tennisopettajansa. Kylässä oli sattu-
moisin paikalla myös suuren maail-
man seikkailuihin tottunut naislääkäri, 
kuuluisa dekkarikirjailijatar sekä neiti 
Goodenoughin vieraana jo pidemmän 
aikaa viihtynyt puolalainen kreivi. 
Miellyttäväksi tarkoitettu ilta sai ikä-
vän käänteen, kun eräs vieraista me-
nehtyi. Ikävä onnettomuus paljastui-
kin tahallaan aiheutetuksi. Lisäksi 
heräsi epäilys, että kohde olikin oike-
astaan joku muu läsnäolijoista. Ko-
misario kielsi ketään poistumasta ja 
alkoi selvittää tapausta, yllättävänä 
apunaan muuan rouvashenkilö…

Oikeasti oli helmikuu 2013. Paik-
ka ei ollut brittiläinen maaseutu toisen 
maailmansodan kynnyksellä vaan Es-
poon Leppävaara ja siellä sijaitseva 
kotiseututalo Parkvilla. Taloon ko-
koontui parikymmentä henkeä pelaa-
maan Agatha Christien romaaneista 
innoituksensa saaneessa Maplegroven 
mysteeri  –larpissa eli liveroolipelissä. 

Liveroolipeli on kuin näytelmä il-
man katsojia. Pelaajat pukeutuvat saa-
mansa roolin mukaan ja esiintyvät 
pelin ajan roolihahmonaan. Toisin 
kuin näytelmässä tarkkaa käsikirjoitu-
sta ei ole. Maplegroven mysteeriä var-
ten pelaajat olivat tutustuneet 1930-lu-
vun muotiin ja etsineet vaatteita ja 
asusteita esimerkiksi kirpputoreilta. 
Naisten kampauksissa nähtiin runsaa-
sti aikakauteen sopivia suuria laineki-
haroita. Herroilla näkyi piippuja ja 
joillakin naisista elegantteja imukkei-
ta savukkeille – oikeat savukkeet tosin 
täytyi käydä polttamassa ulkona en-
nen pelin alkua, sillä tupakointi on 
Parkvillassa kielletty.

Kahdeksan hengen järjestäjäporu-
kan voimin Parkvilla oli kalustettu ko-
konaan uudelleen niin, että juhlatilaan 
saatiin asuttu tuntu. Matot, kirjat ja 
koriste-esineet oli tuotu omista varas-
toista, lainattu tai ostettu kirpputorilta. 
Yläkerran kokoushuone sai kokonaan 
uuden ilmeen vanhan neidin makuu-

Kun kotiseututalo muuttui kartanoksi

huoneena. Keittiössä hääri iltaa varten 
avuksi värvätty ravintolakokki – roo-
lipelaaja hänkin. Moni pelaajista kiit-
tikin tilan tunnelmaa; huolella tehty 
lavastus helpottaa hahmoon eläyty-
mistä. Jotta suuri lavastustyö saatai-
siin tarkkaan hyödynnettyä ja jotta 
mahdollisimman moni pääsisi osallis-
tumaan peliin, pelattiin Maplegroven 
mysteeri kahdesti saman viikonlopun 
aikana.

Kuinka mysteeri sitten päättyi? 

Tohtori Amanda Wilson valmiina illanviettoon.

Kurkistus neiti Agatha Goodenoughin makuuhuoneeseen

Pöytä on katettu

Aitoon Christien henkeen arvoitusta 
ja illan aikana sattuneita tapahtumia 
selvittivät sekä poliisi että paikalla 
sattumalta ollut salapoliisi. Aivan yk-
sin pelaajia ei tähän tehtävään jätetty, 
vaan järjestäjät antoivat heille illan ai-
kana vihjeitä. Ilta päättyi paljastus-
kohtaukseen, jossa jokaisella oli mah-
dollisuus sekä tunnustaa oman 
hahmonsa salaisuuksia että syyttää 
muita salailuista. Viimeiseksi paljas-
tettiin murhaaja. Peli päättyi, pelaajat 

muuttuivat jälleen omiksi itsekseen ja 
lähtivät kotiin. Järjestäjät viettivät vie-
lä muutaman kiireisen tunnin purkaen 
ja pakaten lavasteita ja siirrellen huo-
nekaluja takaisin tavalliseen juhlatila-
käyttöön. Kenties peli järjestetään vie-
lä joskus uudelleen.

Maplegroven mysteeri –liverooli-
pelin kotisivut: http://maplegroven-
mysteeri.wordpress.com/ 

Lisätietoa liveroolipelaamisesta: 
http://www.larp.fi/

Lelumuseo Hevosenkengän Fan-
tastista –näyttelyn yhteydessä tutustu-
taan myös roolipeliharrastukseen: 
http://www.lelumuseohevosenkenka.
fi/nayttelyt/fantastista-nayttely

Lisätietoja Parkvillasta: http://
www.ekyl.fi/palvelut/kotiseututalo-
parkvillan-kaytto/kotiseututalo-
parkvilla/

Teksti: Kristel Nyberg
Kuvat: Elli Leppä



Asuntoja, joissa
viihdytään

VIP-ASIAKKAAMME SAA ENEMMÄN!

VIP-asiakkaana voit varata ensimmäisten joukossa uuden asuntosi ennen julkista markkinointia. 
Saat myös tuntuvan kohdekohtaisen VIP-edun ja tietoa asiakastilaisuuksistamme. 

Liity JM:n VIP-asiakkaaksi osoitteessa www.jmoy.fi 

As Oy Espoon Puputtaja
Helmipöllönkatu 6, Lintuvaara/Uusmäki

Puputtajassa 14 kaksikerroksista rivi-,  
pari- ja erillistaloasuntoa, jotka kätkevät 
oman tontin sydämen kadulla kulkijoiden 
katseilta. Erityyppisistä kerrosratkaisuista 
löytyy asuntokokoja ja -malleja moneen 
makuun. Valmistuu alkukesällä 2013.

Asuntokoot:  3h–4h+k+s 96,5 m2

   4h–5h+k+s 118,5 m2 

Hinnat:  Mh. 161.378–198.252 €     
 Vh. 404.630–496.140 € 

Asuntomyynti: JM Suomi Oy
Liisa Nuutinen, P. 040 676 6180

As Oy Espoon Helmipöllö
Helmipöllönkatu 6B, Lintuvaara/Uusmäki

Helmipöllössä 20 kaksikerroksista rivi-,  
pari- ja erillistaloasuntoa. Asunnoissa on 
luontoa kunnioittavat ja laadukkaat mate-
riaalit sekä hieman tavanomaisesta poikke-
avat asuntopohjat.  Helmipöllö valmistuu 
syksyllä 2013.

Asuntokoot:  3h–4h+k+s 96,5 m2

 4h–5h+k+s 118,5 m2

Hinnat:  Mh. 146.546–179.408 €     
 Vh. 399.890–488.990 €

Asuntomyynti: JM Suomi Oy
Liisa Nuutinen, P. 040 676 6180

ASUNTOJA,  JOISSA VIIHDYTÄÄN!
RAKENNAMME

Tunnelitöitä Leppävaarassa
HSY parantaa vedenjakelua 
Espoossa 
HSY rakentaa Leppävaaran alle vesihuoltotunnelin, jonka pituus on noin 1500 metriä. Raken-
nustyö sulkee Ruusutorpan parkkiluolan Gyldenärinkadun puoleisen ajotunnelin, jota kautta 
louhinta toteutetaan. Työ valmistuu vuoden 2014 loppuun mennessä. 

Kalliotunneliin tulee kolme pystykuilua: Säterinkujalle, Pikkalantielle ja Perkkaanpolulle. 
Tunneli on osa uutta runkovesijohtohanketta, jolla turvataan ja parannetaan vedenjakelua 

koko Espoossa. Sen on arvioitu valmistuvan vuonna 2015.

Ikkunat	voivat	helistä	lähiaikoina
Porauksista voi aiheutua asukkaita haittaavaa melua. Räjäytykset ja ponttien lyönti aiheuttavat 
tärinää. Paineaaltoja vaimennetaan mahdollisimman paljon kumi- ja hirsisuojamatoilla, joita 
asennetaan paineaallon kulkureitille. Ajoittain ikkunat voivat kuitenkin helistä.

Räjäytyssavu tulee purkautumaan Gyldenärinkadun päässä olevasta ajotunnelista, myö-
hemmin myös Säterinkujan kuilun kautta. Savut pyritään ohjaamaan pystyputkella suoraan 
ylöspäin taivaalle, jotta ne eivät häiritse lähiasukkaita. 

Gyldenärinkadun puoleinen ajotunneli on  
suljettuna ainakin vielä ensi vuoden.


