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PANORAMA
TOWER

www.apteekkielixir.fi

Avoinna joka päivä
ma–pe 8.30–21.00,
la 10–18, su 12–18

Katutasolla,
Leppävaaran aseman
tuntumassa.

Leppävaarassa
ensimmäinen
Esteetön Espoo
-tunnuksen saanut
yritys.

Juhlakirjajulkaisutilaisuus
pe 28.3. klo 18–20

Leppävaaran kirkko

Coctail-tarjoilut,
musiikkia ja haastatteluja.

Paikalla kirjailija KAISA RAITTILA
ja valokuvaaja JANI LAUKKANEN

sekä kirjaan haastatellut
seurakuntalaisetMIIKKA SATURI

jaHEIDIMÄKI.

Tilaisuudessa jaossa
rajattumäärä kirjoja.

Palanut tiili,
sininen pisara

5

Skeittiparkki Leppävaaran
urheilupuistoon
Lue lisää keskiaukeamalta.

MUUTAMME
KÄSITYKSESI
ASUMISESTA.
Ne teknologian kehitysharppaukset, joihin olet tottunut

viimeisen 20 vuoden aikana tapahtuvat nyt myös asumisessa.
Tuomme tänä keväänä Espoon Kilossa myyntiin 18 Puu&Co.-kotia,

joissa design ja toimintojen älykkyys antavat
tunteidesi värikirjon loistaa.

MIKÄLI HARKITSETASUNNONVAIHTOA,VIERAILE OSOITTEESSAPUUCO.COM JATILAA
KATTAVAESITEPAKETTIMME ENNAKKOON. SAATNÄINVARASLÄHDÖNTÄYSIN UUTEEN

ASUMISEN KONSEPTIIN ENNENVIRALLISEN ENNAKKOMARKKINOINNINALOITUSTA.
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LALAA
EEENEEEN
SSTTA.

MIKÄLI HARKITSETASUNNONVAIHTOA,VIERAILE OSOITTEESSAPUUCO.COM JATILAA
KATTAVAESITEPAKETTIMME ENNAKKOON. SAATNÄINVARASLÄHDÖNTÄYSIN UUTEEN

ASUMISEN KONSEPTIIN ENNENVIRALLISEN ENNAKKOMARKKINOINNINALOITUSTA.

Ravintola Alberga, Espoo
www.ravintolaalberga.fi

Leipurinkuja 2
Puh. (09) 512 3600

Voihan veljet!
28.3., 29.3., 10.4.,
11.4. ja 12.4.
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Soittoniekanaukio 1 A 02600 Espoo

SU 16.3. KLO 18
KATRI HELENA

Liput alk. 40,50 €, Lippupiste

KE 19.3. KLO 19
ROBERT DAHLQVIST
Liput alk. 16,50 €, Lippupiste

PE 21.3. KLO 19
ANTTI RAILIO

Liput alk. 24,50 €, Lippupiste

KE 26.3. KLO 19
JIRI NIKKINEN
THE BEATLES
TRIBUTE BAND

Liput alk. 15 €, Lippupiste

PE 28.3. KLO 19
SILVENNOINEN &
MAIJANEN BAND

Liput alk. 22,50 €, Lippupiste

LA 29.3. KLO 19
JARKKOMARTIKAINEN
Liput alk. 20,50 €, Lippupiste

TI 1.4. KLO 19
ERJA LYYTINEN

Liput alk. 29,50 €, Lippupiste

Villa Elfvikin luontota-
lon uudeksi lämmi-
tysjärjestelmäksi on

tulossa maalämpö. Järjestelmä
otetaan käyttöön ensi kesänä.
Lämpökaivojen poraukset ovat
jo alkaneet.

Uusi lämmitysjärjestelmä
on kustannus- ja energiateho-
kas sekä ympäristöystävälli-
nen. Se käyttää uusiutuvia
luonnonvaroja energianlähtee-
nään ja tuottaa vähemmän hii-
lidioksidipäästöjä kuin sähkö-
lämmitysjärjestelmä.

Elfvik on kesäkäyttöön
1904 valmistunut, nyt jo
110-vuotias huvila Espoossa
Ruukinrannassa. Rakennus on
arkkitehtuurisesti ja ikänsä
puolesta arvokas ja siksi kaikki
muutostyöt tehdään tarkkaa
harkintaa käyttäen. Isossa van-
hassa talossa kuluu paljon
energiaa lämmitykseen.

Maalämpöpumppu
korvaa sähkökattilan
Villa Elfvikin 22 vuotta vanha
sähkökattila korvataan maa-
lämpöpumpuilla. Muutos nä-
kyy kävijälle lähinnä uusina
lämmityspattereina, joita tulee
nykyistä enemmän, sillä maa-
lämpö ei tuota niin kuumaa vet-
tä kuin sähkölämmitys. Pihalle

Villa Elfvikin luontotalo
siirtyy uusiutuvaan energiaan

Seuraavista Lepuski-lehdistä voit lukea maalämpö-projek-
tin etenemisestä. Sujuuko kaikki kuten on suunniteltu vai
tuleeko mutkia matkaan. Kerromme myös, mitä pitää ottaa
huomioon, kun suojeltu talovanhus saa uudenlaisen läm-
mönlähteen.

Seuraa Lepuskista
maalämpö-projektia

tulee porakaivo eli lämpökaivo,
jonka avulla lämpöä kerätään
kallioperästä.

Luontotalon johtaja Riitta
Pulkkinen kertoo, että kaiva-
minen ei paljoa häiritse talon
toimintaa. ”Jatkossahan ne ovat

sangen huomiota herättämättö-
mät.”

”Opimme tässä itsekin pal-
jon uutta. Tarkoituksenamme
on myös kertoa talossa vieraili-
joille maalämmöstä”, hän sa-
noo.

Media elää murrosta. Tilattavien,
kotiinkannettujen lehtien levikit
ovat kutistuneet ja toimitukset

käyvät yt-neuvotteluja. Murros on jo aikai-
semmin vaikuttanut ilmaislehtiin. Suuret
maksutta jaettavat lehdet ovat pääkaupunki-
seudulla jo vuosia sitten yhdistäneet toimi-
tuksensa, jolloin osa sisällöistä on samaa
kaikissa lehdissä. Hyvästä toimitustyöstä
huolimatta paikallisten uutisten määrä on
kutistunut.

Median murros tarkoittaa myös sitä, et-
tä tieto joudutaan kokoamaan entistä pie-
nemmistä pirstaleista, joista aina ei selviä,
kuka niiden takana on. Tässä uutisviidakos-
sa tarvitaan hyvää medialukutaitoa. Tässä
murroksessa Lepuskin kasvattaminen kevät-
ja syysaikaan säännöllisesti kerran kuukau-
dessa ilmestyväksi lehdeksi voi tuntua uska-
liaalta.

Me Lepuskissa näemme tässä myös
mahdollisuuden. Uskomme asukkaiden tar-
vitsevan enemmän tietoa oman alueen kehit-
tämisestä ja sen historiasta. Lukijapalaut-
teesta päätellen kokonaista suuraluetta
käsittelevällä lehdellä on tarvetta. Sen tarve
kasvaa vielä, jos visiot pääkaupunkiseudun
kuntien yhdistämisestä toteutuvat niin, että
Suur-Leppävaara kasvaa asukasmäärältään
tuntuvasti.

Lepuski ei ole eikä aio jatkossakaan ol-
la kaupungin tiedotuksen etäpääte. Toki
teemme hyvää yhteistyötä päättäjien kanssa,
seuraamme niin kaupunginhallituksen kuin
lautakuntien esityslistoilta aluettamme kos-
kevia uutisia.

Koska resurssimme ovat pienet, toivom-
me myös lukijoiltamme vinkkejä ja näke-
myksiä kotikyliemme asioista. Lepuskin jul-
kaisija, Leppävaara-seura, tekee aktiivista
yhteistyötä Suur-Leppävaaran asukasfooru-
min kanssa. Tähän yhteistyöhön kuuluu
myös Lepuski-lehti, josta seura antaa tilaa
asukasfoorumin asioille.

Ilmestymiskertojen määrä tai suuri levik-
ki eivät yksin riitä tekemään lehdestä kiin-
nostavaa. Sisältö ratkaisee. Lehden pitää ol-
la monella tapaa saavutettavissa – myös niin,
että sen voi poimia mukaan ostosmatkalla.
Entistä tärkeämpää on, että lehti on luettavis-
sa omalta päätteeltä tai puhelimelta. Lehden
omat kotisivut ja niiden säännöllinen päivit-
täminen lisäävät kiinnostusta painettua leh-
teä kohtaan.

Lepuski-lehden löydät myös osoitteesta
www.nettilepuski.fi tai Leppävaara-seuran
sivuilta www.lepuski.fi. Molemmista pai-
koisa löydät alueen uutisia. Voit lähettää
myös omia näkemyksiäsi joko suoraan toi-
mitukselle tai Leppävaara-seuralle avoimille
Facebook-sivuille (www.facebook.com/lep-
pavaaraseura).

PS.
Tässä numerossa on asiaa myös nuorille.
Kerromme keskiaukeamalla tulevasta skeit-
tiparkista ja mopokortin suorittamisesta. Eri-
tyisesti nuorilta kaipaamme lisää palautetta
ja juttuvinkkejä.

Pirjo Toivonen
pirjo@luovaratkaisu.fi

Pääkirjoitus 16.3.2014

Leppävaara-seuran vuosikokous pidetään torstaina 8.5.2014
kello 18 alkaen Ruusutorpan koulun auditoriossa, Leppävaarankatu
24-26. Merkitse ajankohta jo kalenteriisi.

Kokous alkaa kaikille avoimella info- ja keskustelutilaisuudella
Läkkitorin ja raitin korjaussuunnitelmista ja aikataulusta. Kaupungin
teknisen keskuksen suunnittelija tulee alustamaan aiheesta ja
kertomaan tarkemmista torisuunnitelmista.

Tämän osuuden jälkeen pidetään yhdistyksen sääntöjen määräämä
vuosikokous, jossa muun muassa valitaan puheenjohtaja ja johto-
kunnan jäsenet erovuoroisten tilalle sekä päätetään yhdistyksen
toiminnasta. Yhdistyksen jäsenille lähetetään kutsu kokoukseen paria
viikkoa ennen kokousta. Käsiteltävät asiakirjat julkaistaan yhdistyksen
kotisivuilla (www.lepuski.fi).

Kokousväelle tarjotaan kahvit koulun
ruokalassa kello 17.00 alkaen.

Tervetuloa uudet ja vanhat jäsenet!

Enemmän ilmestyskertoja, suurempi levikkialue

Lepuski on nyt koko
Suur-Leppävaaran lehti

Parkvilla on Lepuskin kotipesä

www.nettilepuski.fi

Teksti ja kuva: Villa Elfvik

Erilaisia buffetkokonaisuuksia

kevään ja kesän juhliin
cateringpalvelustamme

• Tutustu tuotteisiin kotisivuillamme www.milisfood.fi
ja pyydä tarjous info@milisfood.fi

• Kysy myös juhlatilaksi muotoutuvaa uutta

kokoustilaamme. Lisää tietoja kotisivuillamme.

Leppävaaran urheilupuiston
jäähallin kahvila
Maantiepelto 1, 2 krs.
Myynti ja tuotetiedustelut
+358 40 506 5051
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• yritysten perustaminen
• kaikki taloushallintopalvelut
• sähköinen laskutuspalvelu
• palkkahallinto
• verotuspalvelut

Taloushallinnon asiantuntijayritys
palveluksessasi

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

Lars Sonckin kaari 14, 02600 ESPOO

Espoon kaupunginhalli-
tus päätti 10.2.2014
linjata Raide-Jokerin

Leppävaarasta Otaniemeen ja
siitä eteenpäin Keilaniemeen.
Reitin toinen pää on Helsingin
Itäkeskuksessa.
Suomen ensimmäinen pikarai-
tiotie korvaisi nykyisen Bussi-
Jokerin eli runkolinja 550:n,
jonka suosio on kasvanut jatku-
vasti. Suurimmat matkustaja-
määrät Espoossa ovat Leppä-
vaaran ja Otaniemen välillä.
Ratikan kyytiin päästään ehkä
20-luvun puolivälissä.

Ratikka tulee Espalle
Uusien suunnitelmien mukaan
Raide-Jokeri alittaa Kehä yk-
kösen radan ja Hevosenkenkä-
kadun välistä. Sieltä se kääntyy
Sellon ja Panorama Towerin
väliin, johon tulee pysäkki.
Tästä se kääntyy Leppävaaran-
kadulle ja sieltä edelleen Espal-
le.

Linnoitustieltä ratikan mat-
ka jatkuu Turunväylän ylitse,
minkä jälkeen se siirtyy Kehä
ykkösen itäpuolelle.

Liikennesuunnittelupääl-
likkö Markku Antinoja Es-
poosta kertoo, että uusi linjaus
ei Leppävaarassa juuri tarvitse
asemakaavamuutosta, koska
suurin osa reitistä on jo nyt lii-
kenteelle varattua tilaa.

Uudella reitillä saattaa olla
pieniä kaavoittamattomia alu-

Raide-Jokerin reitti muuttuu Leppävaarassa

eita. Antinojan mukaan uudes-
sa linjauksessa on otettu huo-
mioon myös aikaisempaa
edullisemmat rakentamis- ja
käyttökustannukset.

Aikaisemmalle, alustavan
yleissuunnitelman mukaiselle
ratikkalinjalle ehdittiin Leppä-
vaarassa jo vahvistaa asema-
kaava.

Uutta reittivaihtoehtoa
alettiin suunnitella muun mu-
assa Aalto-yliopiston toivo-
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muksesta. Otaniemestä on tu-
lossa alue, jossa painotetaan
kävelyä ja pyöräilyä sekä jul-
kista liikennettä.

Taiteiden talo rakennetaan
entisen Teknillisen korkea-
koulun päärakennuksen vie-
reen. Tähän kokonaisuuteen on
tulossa myös metroasema. Vie-
reen tuleva ratikkkapysäkki
vahvistaa julkisen liikenteen
kilpailuasetelmaa.

Espoolla on raidevisio
Markku Antinojan mukaan
Raide-Jokeri ei jää ainoaksi es-
poolaiseksi ratikkalinjaksi. Tu-
levaisuudessa tavoitteena on
päästä raiteita pitkin esimer-
kiksi Leppävaarasta Myymä-
keen.

Myös Tapiola on tarkoitus
kytkeä osaksi pikaraitiotiever-
kostoon.
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Leppävaarankatu

Leppävaaranaukio

Leppävaarankatu

Ensisijaisena Espoossa on
rakentaa Länsimetron jatke Ki-
venlahteen asti. Työ käynnistyy
heti, kun valtio päättää, milloin
se rahoittaa lupaamansa oman
osuuden.

Valtion hanke on myös
kaupunkirata, jonka on suunni-
teltu jatkuvan Leppävaarasta
Kauklahteen. Markku Antinoja
arvelee, että Espoon keskus on
sen realistisempi päätekohta.

Raide-Jokeri on tärkeysjär-
jestyksessä kolmas suuri lii-
kennehanke, jonka kustannuk-
siin valtio on alustavasti
lupautunut osallistumaan. An-
tinojan arvelun mukaan sen ra-
kentaminen käynnistyy 20-lu-
vun taitteessa.

Teksti: Pirjo Toivonen
Kuvat: Espoon kaupunki

SUNNUNTAIBUFFET neljälle,
maksat vain KOLMESTA tällä kupongilla.

A-oikeudet

www.currypalace.fi

Leppävaarankatu 10, 02600 Espoo
Kelan talossa, 09-5483 751

CURRY PALACE

Leikkaa irti!
Voimassa huhtikuun loppuun asti.

Ark. 10.30-22.00
la 12.00-22.00, su 13.00-18.00
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”Palavan huoneiston
asukkaiden pitää
poistua asunnosta,

sulkea mennessään ovi rappu-
käytävään ja soittaa hätänume-
roon 112.”

Leppävaaran paloaseman
paloesimies Jani Haanpää
muistuttaa, että muut asukkaat
pysyvät kodeissaan.

”Täällä etäisyydet ovat niin
lyhyet, että parissa minuutissa
on toinenkin paloyksikkö pai-
kalla huolehtimassa muista
asukkaista. Ensimmäiseksi pai-
kalle tullut keskittyy paloon.”

Palomies Marko Laurila
kertoo, että palon sattuessa ker-
rostalon rappukäytävä voi täyt-
tyä savusta. Lisäksi palomie-
hillä pitää olla esteetön pääsy
palopaikalle, jotta tuli saadaan
nopeasti hallintaan.

Onnettomuudet ja
huoneistopalot
työllistävät
Joskus ambulanssia odottavat
hämmästyvät, kun paikalle kii-
tää paloauto. Kiireellisissä sai-
raus- tai loukkaantumistapauk-
sissa lähin yksikkö lähtee
ensiksi paikalle, sillä myös pa-
loauto on varustettu ambulans-
sivälinein.

Kotien sähkölaitteiden ku-
ten pesukoneiden ja kylmäka-
lusteiden viat aiheuttavat huo-
neistopaloja. Ihmisen oma
toiminta on kuitenkin usein pa-
lojen syynä. Siksi ne keskitty-
vät iltaan ja yöhön. Unten mail-
le päätynyt öinen kokkaaja
aiheuttaa turhan usein tulipa-
lon.

Palomiehet toivovat, ettei
hellalla pidettäisi mitään sil-
loin, kun sitä ei käytetä. Moni
palo on syntynyt päälle jääneen
levyn sytyttämästä tavarasta.

Parveke on keittiön lisäksi
kodin toinen riskipaikka. Pala-
maan unohtunut kynttilä on sy-
tyttänyt palon.

Kesäaikaan palot alkavat
myös kukkaruukkujen turpee-
seen tumpatuista savukkeista.

Leppävaaran pelastajat
Suur-Leppävaaralla on oma paloasema

Palomiehet olivat yksimie-
lisiä siitä, että sammutuspeite
kuulu jokaiseen asunnon va-
rusteisiin ja se sopii kaikenlai-
seen alkusammutukseen.

Keskustelua herätti sam-
mutuspeitteen järkevä sijoitta-
minen. Keittiö on hyvä paikka,
sillä nopeasti tempaistulla peit-
teellä sammuttaa rasva- ja säh-
köpalojen alut.

Jos rasvapalosta on ehtinyt
nousta liekkejä, pelastuslaitos
kannattaa kutsua paikalle var-
mistamaan, ettei tuli ole liesi-
tuulettimen kautta päässyt hor-
meihin, vaikka palo olisi saatu
tukahtumaan.

”Ihan hirveän rasvaisia”,
on palomiesten yksimielinen
käsitys liesituuletinten kunnos-
ta.

Palkanmaksajia riittää
Palomiehet erottuvat. Pankki-
automaatilla tai ruokakaupassa
hyvin herkästi tullaan muistut-
tamaan, että omat asiat pitää
hoitaa omana aikana eikä ve-
ronmaksajien piikkiin. Ihmiset
ovat kärkkäitä kertomaan mak-
savansa milloin palomiesten,
milloin hoitohenkilökunnan
palkan.

Jani Haanpää sanoo, että
välillä harmittaa.

Huomauttelijat eivät tiedä,
ettei palomiehillä ole erillistä
ruokatuntia kuten monilla
muilla työntekijöillä. Ruokai-
lua varten he pitävät pienen
tauon, mutta heidän pitää olla
valmiina lähtöön heti, kun hä-
lytys tulee.

Kun palomiehet tulevat aa-
mukahdeksaksi töihin, omiin
vaatteisiinsa he pääsevät seu-
raavan kerran 24 tunnin päästä
– edellyttäen, etteivät silloin
ole vielä paloa sammuttamassa
tai joudu sijaistamaan sairastu-
nutta työtoveria.

Päiväsaikaan palomiehet
käyvät lounastamassa läheisis-
sä ruokapaikoissa matkalla
työtehtävästä paloasemalle. Il-

taisin ja öisin syödään asemalla
omia eväitä tai kokkauksia. Öi-
sin voi myös levätä, mutta va-
rusteissa pitää olla minuutissa
hälytyksestä.

Hälytykset eivät katso ai-
kaa eivätkä paikkaa. Monta
kertaa ruoka on jäänyt lautasel-
le, kun on tullut kiire palopai-
kalle. Joskus samaa lounasta
on palattu syömään parikin
kertaa. Onneksi ravintoloitsijat
ovat ymmärtäneet, eivätkä ole
vieneet ruokia roskiin.

Vuosittaiset testit
Jokainen palomies joutuu vuo-
sittain suorittamaan moniosai-
sen savusukellustestin, joka
koostuu polkupyörä-ergomet-
rista, lihaskuntotestistä ja leka-
testistä. Se on myös näyte
toimimisesta täydessä varus-
tuksessa, johon kertyy painoa
kolmisen kymmentä kiloa, kun
turvavaatteiden lisäksi mukana
on paineilmalaite, letkuja, leka

Asko Ampujan, Erki Pelgosen,
Marko Laurilan ja Jani
Haanpään varusteet ovat
valmiina kiireistä lähtöä
varten.

Kerrosmerkinnät
puuttuvat monista
rapuista.

tai moottorisaha.
Jani Haanpää pitää testejä

asiallisina, sillä jokainen palo-
mies joutuu vuoden aikana
myös savusukellustehtäviin.
Sen sijaan häntä ja muita palo-
miehiä harmittaa, ettei taidosta
makseta erillistä korvausta.

Palomiehen velvollisuuk-
siin kuuluu oman kunnon ko-
hentaminen myös vapaa-aika-
na. Espoossa palomiehet saavat
kaupungin muiden työntekijöi-
den lailla seteleitä uimahallei-
hin. Paloasemalla kuntoillaan
työvuoron aikana aina, kun sii-
hen jää aikaa.

Jotta kunto vastaa vaativaa
työtä, palomiehet maksavat itse
kuntosaleilla käynnin.

Jani Haanpää on huolis-
saan ikääntyvistä palomiehistä,
joiden pitäisi jaksaa savusukel-
lusta 65 vuoteen asti.

”Jos testissä ei pärjää, jou-
tuu muihin töihin.” Haanpää ih-
mettelee, riittäkö niitä kaikille.
Vuorotyön ja -lisien loppumi-
nen näkyy rankasti palomiehen
kukkarossa, sillä peruspalkka
on noin 1800 euroa kuukaudes-
sa.

Teksti ja kuvat: Pirjo Toivonen

Varusteet ovat valmiina
odottamassa lähtöä. Alensimme kaikkien

ajokorttikurssien
hintoja.

Meiltä saat
• mukavaa ja kannustavaa opetusta
• turvallisen ajamisen taidot

nykyaikaisin menetelmin
• joustavaa palvelua.

Ota yhteyttä ja kysy opetuksestamme!

Autokoulu Proway sijaitsee vastapäätä
Kauppakeskus Selloa, bussi- ja juna-aseman
tuntumassa.

Ratsukatu 4 B, 02600 Leppävaara
Puh. 050 3081 644



Jupperissa sijaitsevan Pitkäjärventien ja Riihiniityn-
tien risteysalueelle suunnitellaan kauppaa. Aikai-
semmin tontille kaavailtiin Siwaa tai Valintataloa,

mutta Tradeka on vetäytynyt hankkeesta.
Espoon kaupunki suunnittelee nyt kaavoittavansa

tontin ilman uusia suunnitteluvarauksia. Tontti luovute-
taan kiinnostuneille joko tarjouskilpailun tai yleisen ha-
kumenettelyn kautta.

Kolmas tontista aiemmin kiinnostunut taho, HOK-
Elanto, suunnitteli aiemmin toteuttavansa tontille Alepan,
mutta hävisi hakukilpailun Tradekalle. HOK-Elanto ei ota
kantaa siihen, ovatko he edelleen kiinnostuneita tontista.

Kaavan valmisteluaineisto on ollut nähtävillä, ja nyt
suunnitellaan ehdotusta kaupunkisuunnittelulautakunnal-
le. Kaupunkisuunnittelulautakunta käsittelee asiaa joko
kesäkuussa tai alkusyksystä. Kaavan saatua lainvoiman
tontti voitaisiin luovuttaa eteenpäin. Käytännössä raken-
nustyöt voisivat alkaa vuonna 2015.

Tony Hagerlund

Jupperin
liikenneympyrään
ei ole tulossa Siwaa

Otto Favén kertoi värikkäitä
elokuvamuistojaan 1950-lu-
vulta Lepuskin viime numeros-
sa (1/14). Jutun yhteydessä ole-
vaan kuvatekstiin oli pujahtanut
valitettava virhe. Kino Luxin
henkilökuntaa esittävä kuva ei
tietenkään voi olla vuodelta
1951, koska teatteri aloitti toi-
mintansa vasta kolme vuotta
myöhemmin. Kuvausaikaa ei
ole tiedossa, mutta se on toden-
näköisesti vuodelta 1956 tai
1957.

Elävän kuvan museon
(KAVI) tietojen mukaan teatte-
rin ensimmäinen toiminnan
pyörittäjä oli merikapteeni
K. Ginman. Hänen jälkeensä
tuli kolme muuta yrittäjää. Toi-
minta hiipui ensimmäisen ker-

Tietoja Kino Luxin vaiheista kaivataan
ran jo 1.12.1962, mutta käyn-
nistyi uudelleen 23.2 1963.
Elokuvayrittäjäksi tuli silloin
Aarne Lohman, joka vaimon-
sa Orvokin kanssa hoitaa nyky-
ään Kauniaisten Bio Grania.

Kino Luxin lakkauttami-
sesta ei ole tarkkoja tietoja
KAVI:llakaan. Lepuski otti sik-
si suoraan yhteyttä elokuvayrit-
täjä Aarne Lohmaniin. Hän
kuitenkin pahoitteli, ettei hä-
nellä ole tallessa faktoja tai ku-
via teatteristaan. Hän piti muis-
titietojaankin noilta ajoilta niin
etäisinä ja epätarkkoina, ettei
katsonut voivansa auttaa asias-
sa enempää.

Jos Lepuskin lukijoilla on
teatterin vaiheista tarkempia
muistikuvia, Leppävaara-seura

ottaa mieluusti näitä tietoja vas-
taan. Niin ikään Kino Luxin ku-
vat ja elokuvamuistot kiinnosta-
vat. Niitä on jo jonkin verran
koottu Albergasta Leppävaa-
raan -facebook-ryhmässä.

Teksti:Arja Salmi

Muuttolinnut matkalla Lintuvaaraan

Lämpenevät ilmat ja ai-
kainen kevät on saanut
jo osan muuttolinnuista

lentämään tänne Lintuvaaraan,
Leppävaaraan ja muualle pää-
kaupunkiseudulle. Lintulajeis-
ta ainakin kiuru, töyhtöhyyppä,
sepelikyyhky ja kottarainen
ovat tällaisia varhaisia matkus-
tajia.

Kevät on tällä hetkellä jopa
2–3 viikkoa edellä verrattuna
viime vuoteen, kerrotaan
BirdLife ry:stä. Lumen vähäi-
nen määrä on aikaistanut muut-
tolintujen saapumista. Tältä sa-
malta näytti viime vuonna
vasta huhtikuun alussa.

BirdLife Suomi ry on lintu-
jen suojelu- ja harrastusjärjes-
tö, joka edistää luonnon moni-
muotoisuuden säilymistä. Se
on keskusjärjestö, johon kuu-
luu 30 lintuyhdistystä. Jäseniä
lintuyhdistyksissä on yhteensä
11 000.

Kino Lux toimi vuodesta 1954
lähemmäs 25 vuotta osoittees-
sa Lintuvaarantie 41. Tiedot
lopettamisen ajoista puuttuvat.
Sali toimi jonkun aikaa myös
diskona ja bändien harjoitusti-
lana sekä Espoon Lasin
varastona. Talvinen kuva
Markku Laineen kokoelmista
on 1980-luvun alusta, jolloin
toiminta oli jo loppunut.

Töyhtöhyyppä
Piirros: Marika T.

Kottarainen
Piirros: Tutta T.

”Kevätauringon paljastama harmaankalpea iho
saa nopean avun uusista ja tehokkaista ter-
veysvaikutteisista hoidoista.” Kosmetologi
Tiina Bäckman Tina´s HoitolastaViherlaaksos-
ta kertoo niiden kirkastavan ja tasoittavan
nopeasti ihoa.

Tiina suosittelee talven jälkeen ihon uusiutu-
mista nopeuttavaa Infusion-laitehoitoa:
sähkövirtalaite avaa ihoon väliaikaisia kanavia,
joihin imeytetään hyaluronihappoa ja tuoretta
C-vitamiinia. Ne syväkosteuttavat ihoa ja
edesauttavat kollageenin muodostumista.

Tuloksena on kirkastunut iho. Hoito alkaa
välittömästi parantaa ihon rakennetta ja kiin-
teyttä, mikä näkyy tasaisuutena ja pienenty-
neinä huokosina.

Tina´s Hoitola: Iho tarvitsee kevätsiivouksen
Tiinan mukaan nykyihmiset haluavat hoito-
tulosten näkyvän heti.

Uudet laitteet ja hoitavat hapot ovat huippu-
teknologiaa ja niistä on tehty paljon tutkimuk-
sia. Muun muassa Infusion-laitehoito on
Nobel-palkittua teknologiaa.

Tiina muistuttaa, että talven jäljet näkyvät
myös vartalossa.

Näppärä apu aineenvaihdunnan vilkastuttami-
seen on kirkastava vartalokuorinta, joka
poistaa samentavan solukon.Tina’s Hoitola
tarjoaa myös kattavan valikoiman hierontoja
koulutetun hierojan tekemänä. Klassisen
hieronnan lisäksi tarjoamme aromaterapiaa
ja shiatsuhierontaa.

Tina´s Hoitola
Viherlaakson ostoskeskuksen alataso

Rajamännynahde 2, 02710 Espoo
ajanvaraus: (09) 586 3774 tai 0500 892 844

www.tinaskauneushoitola.fi

Sepelkyyhky
Piirros: Marika T.

Seuraava Lepuski
ilmestyy 13.4.

Lepuski
palvelee

Suur-
Leppävaaraa.
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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

Leppävaaran urheilu-
puistoon jäähallin ja
maauimalan väliin on

suunnitteilla liikunnallinen
monitoimitila, josta osaa jo ra-
kennetaan.

Kokonaisuuteen kuuluu
Angry Birds -puisto, monitoi-
mikenttä, aukio, kevyenliiken-
teen väylät, huoltoreitti, skeitti
sekä viheralueita. Alueen poh-
ja- ja vesihuolto työt on jo saa-
tu päätökseen. Seuraavan vai-
heen rakentaminen alkaa
maalis-huhtikuussa 2014.

Noin 5 000 neliön kokoiselle
viheralueelle tulee istutuksia. An-
gryBirds-leikkipuistolleonvarattu
1 100 neliötä. Suunnitelmissa on
lisäksi lähes 2 000 neliötä skeit-
tiparkille. Monitoimikentälle on
varattu noin 600 neliötä.

Skeittiparkin suunnittelus-
ta on vastannut maisema-ark-
kitehti Janne Saario. Hän ker-
too, että jos suunnitelma
toteutuu, Espoo saa Suomen
suurimman betonisen skeit-
tiparkin. Hän on Suomen ainoa
skeittiparkkeja suunnitteleva
maisema-arkkitehti. Taustalla
hänellä on kansainvälinen am-
mattilaisura skeittaajana.

Leppävaaran skeittiparkkia
on ollut suunnitelmassa myös
toinen skeittaaja, Espoon
kaupungin nuorisonohjaaja
Jan Roberts. Hän on ollut pe-
rustamassa Suomen Rullalau-

taliittoa ja toimii sen espoolai-
syhdistyksen varapuheen-
johtajana.

Kivisen luonnon
rakentaja
Koska Leppävaaran skeitti-
parkki on tarjousvaiheessa,
Saario ei siitä halua paljon pu-
hua. Sen verran hän sanoo, että
sitä tulee kokobetoninen. Tie-
dossa on paljon kaarevaa pin-
taa, jonka tekeminen vaatii eri-
koisosaamista.

Saario kertoo skeittauksen
olevan todellista arkkitehtuurin
fiilistelyä, jossa hyödynnetään
katuja, aukiota ja muuta raken-
nettua ympäristöä. Maisema-
arkkitehdit ovat skeittausympä-
ristöjen luojia.

Saario kertoo ihailleensa
nuoruudessaan suunnittelijoita,
jotka usein tietämättään saivat
aikaan hienoja skeittipaikkoja
kaupunkiympäristöön.

”Arkkitehdit olivat meille

Skeittiparkki
Leppävaaran urheilupuistoon

Muurarinkuja 1
Puh. 040-7696216

www.paivakotihelmi.fi

VAPAITA
PAIKKOJA

syksyksi 2014!

mystisiä sankareita!” Tämä sai
hänet skeittiuran ohella koulut-
tautumaan alalle.

Nuorten keskuudessa laji
on hyvin suosittu. Esimerkiksi
Helsingin Eläintarhapuiston
laidalle rakennetusta skeittipar-
kista on tullut koko maan
suosituin liikuntapuisto. Jos
suunnitelmat toteutuvat, Lep-
pävaaraan saadaan sille vakava
kilpailija.

Saarion kädenjälki näkyy
20 skeittiparkissa, joista kolme
on Ruotsissa ja yksi tulee Hol-
lantiin. Loput ovat Suomessa.

Skeittaajat nauttivat
vapaudesta
Nuoriso-ohjaaja Jan Roberts
sanoo, että skeittaajia on vähin-
tään kymmenkertaisesti sen
verran kuin alan järjestöissä on
jäseniä. Ulkotilojen lisäksi Es-
poosta puuttuvat sisähallit.
Vain Tapiolassa on 400 neliön
tila.

Leppävaaraan tuleva park-
ki on avoin kaikille. Toki siellä
voidaan järjestää myös kilpai-

luja. Roberts uskoo uuden tilan
houkuttelevan ammattilaisia ja
muita taitajia harjoittelemaan.
Hän korostaa, että kaupunki
vastaa siitä, että tilat ovat kun-
nossa ja toimivat. Skeittaajat
vastaavat omasta turvallisuu-
destaan.

Omalla vastuulla on, ettei
kokeile temppuja, joihin taidot
eivät riitä. Muissa paikoissa on
ollut jonkin verran vanhempia,
jotka ovat jättäneet skeittausta

opettelevan lapsen eväsrahan
kanssa puistoon päiväksi.

Tällainen aloittelija ei vielä
osaa varoa nopeasti liikkuvia
osaajia, vaan voi joutua heidän
liikeradalleen, samoin kuin
vanhemmat jotka tallustelevat
muina miehinä radalla.

Roberts vakuuttaa, että
skeittiparkin ja pienten lasten
leikkipuiston käyttäjät eivät
joudu törmäyskurssille. Alueet
on erotettu toisistaan aidoin ja

Väestön kielisuhteet muut-
tuvat nopeasti koko pääkau-
punkiseudulla ja Leppävaa-
rassa sen mukana.
Ruotsikielisten määrä ei
enää kasva Leppävaarassa ja
heidän suhteellinen osuuten-
sa väestöstä vähenee. Sen si-
jaan vieraskielisten määrä ja
suhteellinen osuus kasvavat
nopeasti. Vuonna 2030 joka
viidennen espoolaisen arvi-
oidaan puhuvan muuta kuin
suomea tai ruotsia äidinkie-
lenään.

Viime vuoden alussa ko-
ko Espoossa asui 20 240
ruotsinkielistä. Määrä pysyy
lähes ennallaan jos kaupun-
gin juuri valmistunutta ruot-
sinkielisen väestön ennustet-
ta on uskominen. Ennuste
ulottuu kymmenen vuoden
päähän. Koska Espoo kasvaa
voimakkaasti, ruotsinkielis-
ten suhteellinen osuus laskee
koko kaupungissa nykyises-
tä 7,9 prosentista 6,8 pro-
senttiin vuonna 2023.

Suur-Leppävaarassa on
jo nyt ruotsia äidinkielenään

puhuvia asukkaita suhteelli-
sesti selvästi vähemmän
kuin muualla Espoossa. Ny-
kyinen osuus (5,8 %) laskee
ennusteen mukaan edelleen
hieman. Kanta-Leppävaa-
rassa toista kotimaista kieltä
puhuvien osuus väestöstä
on enää 3,6 % ja osuuden on
ennustettu vähenevän edel-
leen 0,3 prosenttiyksikköä.
Suuralueella asuu nyt 3 750
ruotsinkielistä, josta Kanta-
Leppävaarassa asuu 1020.
Ennusteen mukaan ruotsin-
kielisten asukkaiden määrä
Espoossa kasvaa vain Tapio-
lan, Kauklahden ja Pohjois-
Espoon suuralueilla.

Vieraskielisten osuus
kasvaa nopeasti
Helsingin, Espoon ja Van-
taan yhteistyönä valmistui
viime vuonna vieraskielisen
väestön ennuste vuosiksi
2013 – 2030. Ennuste tehtiin
kahdeksalle kieliryhmälle.
Leppävaaran osuutta ei voi-
da arvioida, koska ennustet-
ta ei ole jaettu kuntaa pie-

Ruotsinkielisten osuus väest

Piirros: Jukka Toivonen

Ystävien kanssa voi tehdä treffit tulevalle hengailuaukion maamerkille.
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Juuri nyt monessa perhees-
sä mopo on jo valmiina
odottamassa nuoren

15-vuotissynttäreitä. Uusi
ajokki houkuttelee kokeile-
maan – edes vähän.

Matti Soini Autokoulu Vi-
heristä vastasi Lepuskin kysy-
myksiin mopokortista.

Saako ennen
mopokortin saamista
harjoitella ajamista?
Ennen mopokortin saamista
mopolla ajamista saa harjoitel-
la vain autokoulun ajo-opetta-
jan kanssa ajotunnilla, joilla
ajetaan sekä liikenteessä että
harjoitellaan mopon käsittelyä.
Ajo-opetus voidaan aloittaa,
kun nuori on täyttänyt 15 vuot-
ta.

Alle 15-vuotiaalle ostettu
mopo on yleensä äidin tai isän
nimissä, joten sen luovuttami-
nen kortittomalle tietää omista-
jalle sakkoja. Sakkoja saa myös
ilman ajo-oikeutta ajava nuori.
Lisäksi ajokortin suorittaminen
siirtyy vuodeksi eteenpäin. Tä-
mä koskee myös moottoripyö-
rä- ja henkilöautokorttia.

Jos ajokortiton ajaa mopol-
la kolarin, seuraukset voivat ol-
la hyvinkin vakavat.

Mitä mopokorttiin
vaaditaan?
Poliisin myöntämän ajokortti-
luvan lisäksi tarvitaan autokou-
lussa saatu kuljettajaopetus, jo-
hon minimissään kuuluu kuusi
oppituntia teoriaa ja kolme ajo-

Mopokausi on alkamassa
tuntia. Lisäksi tarvitaan ajo-
korttilupaa varten huoltajan
suostumus, kaksi valokuvaa se-
kä lääkärintodistus tai nuorison
terveystodistus.

Kun poliisi on myöntänyt
ajokorttiluvan, teoriatunnit on
käyty ja ikää on 14 vuotta ja 11
kuukautta, saa suorittaa teoria-
kokeen. Kun se on hyväksytty
ja ikää on 15 vuotta, pääsee
ajotunneille ja käsittelykokee-
seen.

Minkälaista ajo-
opetusta mopokorttiin
annetaan?
Ajo-opetus sisältää mopon kä-
sittelyä ja ajamista siten, että
opettaja seuraa omalla mopol-
laan tai autolla mukana. Teoria-
opetusta on kuusi tuntia, joista

neljä käsittelee mopoilun eri-
tyispiirteitä. Mopokortin suo-
rittanut tietää esimerkiksi, mi-
ten mopon ominaisuudet
muuttuvat, jos ottaa toisen kyy-
tiin.

Mopokortin saaminen
edellyttää hyväksyttyä teoria-
koetta ja käsittelykokeen. Ko-
keet vastaanottaaAjovarma Oy.

Käsittelykoe koostuu mo-
pon taluttamisesta ja kolmesta
tehtävästä: hidasajo, portit ja
hätäjarrutus. Onnistuminen ko-
keessa palkitaan heti. Hyväk-
sytyn käsittelykokeen jälkeen
saa kuukauden voimassa ole-
van mopokortin, varsinainen

kortti tulee postissa.
Kaksipyöräisen mopon

kortilla ei saa ajaa mopoautoa,
vaan siihen tarvitaan oma kort-
ti.

Mitä mopokortti
maksaa?
Autokoulu Viherissä mopo-
kortti maksaa 460 euroa. Hinta
sisältää tarvittavat teoriatunnit
ja ajo- opetuksen sekä oppima-
teriaalin ja tarvittavat vakuu-
tukset. Autokoulumaksujen li-
säksi maksetaan poliisille
ajokorttilupamaksua 51 euroa
sekä Ajovarmaan tutkintomak-
su 53 euroa.

Piirros: Jukka Toivonen

AJATTELE YMPÄRISTÖÄ JA SÄÄSTÄ RAHAA!AJATTELE YMPÄRISTÖÄ JA SÄÄSTÄ RAHAA!
HUIPPULAADUKKAAT UUSIORENKAAT SUORAANHUIPPULAADUKKAAT UUSIORENKAAT SUORAAN

MAAHANTUOJALTA. 3-VUODEN TAKUU!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€

HUOM! Uusi osoitteemme 24.3. alk.
Nihtisillankuja 3, 02630, puh. 050 44 84 936

Palokärjentie 3, Espoo

Puh. 050 496 7555

mYYNTI@mp-control.fi

www.mp-control.fi

myynti, huolto
JA

KORJAUS

Valtuutettu
mopo- ja mp-huolto

Lintuvaarassa
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79,5 %
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Muu/tuntematon

Muu Aasia

Muu Afrikka

Lähi-itä ja P-Afrikka

Itä-Eurooppa

Länsi-Eurooppa

Venäjä

Baltia

Suomi ja ruotsi

3,8 % Muut kielet
yhteensä
20,5 %

11%

suojavallein. Sen sijaan moni-
puoliset harrastusmahdollisuu-
det innostavat koko perhettä tu-
lemaan Leppävaaraan.

Teksti: Pirjo Toivonen
Havainnekuva:
Espoon kaupunki/Tekninen
keskus

nemmille alueille. Espoossa
vieraskielisten määrä kasvaa
26 000 hengestä 64 400 hen-
keen ja osuus kasvaa 11 pro-
sentista lähes 21 prosenttiin.
Vielä vuonna 2000 vieraskie-
listen osuus oli alle 4 prosent-
tia.

Muun kuin suomen- tai
ruotsinkielisiä leppävaaralai-
sia oli viime vuoden alussa

suuralueella 7 500 henkeä eli
11,8 prosenttia väestöstä.
Kanta-Leppävaarassa muun
kielisiä oli 3 900 henkeä ja
heidän osuutensa oli jo 14 pro-
senttia kantaleppävaaralaisis-
ta.

Alueittaisia väestölukuja
ja -ennusteita voi tarkastella
lähemmin Aluesarjat-tieto-
kannasta (www.aluesarjat.fi).

Teksti ja graafi: Arja Salmi

töstä vähenee ja vieraskielisten kasvaa

Vieraskielisen väestön ennus-
te kahdeksan kieliryhmän mu-
kaan Espoossa vuodesta 2013
vuoteen 2030 ja vertailuluku-
ja vuodelta 2000. Lähde: Hel-
singin tietokeskuksen tilasto-
ja 2013:5
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Ilmari Kianto asui Leppä-
vaarassa vuosina 1907–
1908. Leppävaara-seuran

kansalaismuistipiirissä on nyt
melkoisen salapoliisityön tu-
loksena saatu selville uutta ja
mielenkiintoista tietoa korpi-
kirjailijamme vaiheista täällä
etelän rintamailla.

Alberga oli viime vuosisa-
dan alussa kulttuuriväen suosi-
ossa tuolloin muodikkaan hu-
vila-aatteen hengessä.
Ratayhteys Helsinkiin oli avat-
tu 1904. Tästä alkoi heti ensim-
mäinen huvilarakentamisen
buumi. Uutta tietoa on nyt se,
että tämä buumi alkoi vahvim-
min nimenomaan Mäkkylän
virkatalon mailta. Sattumoisin
tätä aihepiiriä oli muutenkin
käsitelty viime aikoina kansa-
laismuistipiirissä. Niinpä se
auttoi salapoliisityössä Kian-
non asuinpaikkojen selvittämi-
sessä.

Jäljet johtivat
Mäkkylään
Iki-Kiannon asuinpaikkojen
jäljet Leppävaarassa johtivat
juuri Mäkkylään. Kirjailija
vuokrasi perheelleen kahtakin
eri mäkkyläläishuvilaa. Myö-
hemmin hän hakeutui vielä
kolmanteen paikkaan Pitäjän-
mäen puolella. Ei ehkä ole yl-
lätys, että korpikirjailijamme ei
tuntenut oloaan kovin kotoi-
saksi ”etelän ylpeiden ruotsin-
kielisten huvilaporvarien” jou-
kossa.

Kirjallisessa tuotannossaan
hän haukkuu täkäläisiä maise-

Ilmari Iki-Kianto Leppävaarassa
mia rumiksi sekä sadattelee
metelöiviä naapureitaan ja ve-
toisia huoneita. Eipä siis ihme,
että lehti-ilmoituksessaan vuo-
delta 1908 Kianto hakee ”eh-
dottoman rauhallista, lämmintä
ja hyvin eristettyä” vuokra-
asuntoa.

Salapoliisityötä osoittei-
den selvittämiseksi
Kiannon asuinpaikkojen osoit-
teet selvisivät melkoisten mut-
kien kautta. Kirjailijan tuotan-
nosta löytyy monia sitaatteja,
jossa hän kuvaa asuntonsa si-
jaintia ja ympäristöä Albergas-
sa. Vanhojen karttojen ja mui-
den lähteiden perusteella
paikat onnistuttiin lopulta jäl-
jittämään. Kansalaismuistipii-
riläiset olivat myös yhteydessä
kirjailijan sukulaisiin ja kirjai-
lijan hiljattain ilmestyneen elä-
mänkerran kirjoittajaan. Heil-
läkään ei ollut antaa
lisävalaistusta tarkempiin
osoitteisiin. Lopulta Kiannon
äidilleen lähettämä postikortti,
jota säilytetään Suomalaisen
kirjallisuuden seuran arkistos-
sa, avasi solmun. Niinpä Kian-
non asuinpaikat on nyt saatu
merkattua kartalle.

Ensimmäinen Kiannon ko-
ti Leppävaarassa oli Anckarin
huvilassa. Huvilan omistaja
asui itse talon yläkerrassa ja
vuokrasi alakertaa. Vuokralais-
ten pito tuohon aikaan oli hyvin
tavallista, sillä huvilat olivat
kookkaita. Näin saatiin myös
lisäansioita.

Anckarin huvilan paikalla

on nykyisin Leppävaaran pal-
velutalo eli Kiannon nykyosoi-
te olisi ollut Armas Launiksen
katu 7-9. Anckarin huvila toi-
mi myöhemmin 1950-luvun lo-
pulta alkaen Espoon Vesihuolto
Oy:n toimistona. Huvila puret-
tiin jo 1970-luvun lopussa. Ny-
kyistä Puustellinmäkeä kutsut-
tiin aiemmin yleisesti
Vesihuollonmäeksi. Sitä ennen
nykyinen Armas Launiksen ka-
tu tunnettiin Anckarintienä.

Kiannon toinen koti Mäk-
kylässä oli Öhbergin huvilassa.
Se sijaitsi nykyisen Puhujanpo-
lun tienoilla aivan Turuntien
tuntumassa. Tämä huvila oli
vuonna 1908 vastavalmistunut
ja Kiannon perhe asui siinä yh-
den kevään ajan. Öhbergin hu-
vilasta ei ole toistaiseksi enem-
pää tietoa ja sekin on jo purettu.
Kummastakaan Kiannon asut-
tamasta huvilasta ei toistaiseksi
ole löytynyt valokuvaa.

Pitäjänmäkeläiset
kylään
Myös Pitäjänmäen kansalais-
muistipiiri kiinnostui Iki-Kian-

non asuinpaikoista, asuihan
kirjailija myös siellä. ”Pitäjän-
mäki muistelee” -piiriä vetävä
Leena-Maija Tuominen koosti
yhteistyössä Leppävaara-seu-
ran kanssa mielenkiintoisen
kirjoituksen Kiannosta pitäjän-
mäkeläisten verkkosivuille. Pi-
täjänmäen muistelijat on nyt
myös kutsuttu kylään Leppä-
vaaran kansalaismuistipiiriin
istuntoon torstaina 10.4.2014.
Silloin kuullaan lisää naapuri-
kaupunginosamme työstä pai-
kallisen muistitiedon keruussa
ja keskustellaan yhteistyön jat-
kamisesta. Istunto on kaikille
kiinnostuneille avoin. Paikka
on Ruusutorpan koulun audito-
rio ja tilaisuus alkaa kello 18.

Teksti: Arja Salmi
Kartta: Arja Salmi
Pitäjänmäki muistelee -sivut :
http://www.helsinki.fi/kansa-
laismuisti/pitajanmaki/muut/
kianto_ilmari.htm
Leppävaaran kansalaismuisti-
piirin kokoontumisajat: http://
www.lepuski.fi/kansalaismuis-
ti_11122013.html

”Tuli räiskyy uunissa aamuin-illoin, mutta lattiat pysyvät
kylminä, äiti koettaa kaikin tavoin varoa lasta vilustumasta.
Keittiössä nurkka ja ovensuu ovat aina jäässä … Mutta mi-
kä kolina se on, joka päivittäin ylhäältäpäin kuuluu, mikä
soitonräminä ja renkutus sieltä usein korviin kantautuu ja
miksi isä sitä melua kuullessaan aina näyttää niin kärsiväl-
tä ja onnettomalta?”
---

”Niin, me olimme muuttaneet keskellä talvea toiseen
taloon, ihka uuteen kauniiseen huvilaan, jossa ei ketään
muita asunut, ja päässeet sekä onnellisesti että onnettomas-
ti erille ilkeästä vuokraisännästämme. Oh, se oli ikävä juttu
kertoa, mutta minulla ei siihen ole halua, mainitsen vain
ettei monella, joka erämaissa elelee, ole aavistustakaan sii-
tä, kuinka proosallisia ja kiusallisia ihmistyyppejä voi tava-
ta pääkaupungin seuduilla, varsinkin sen sivistymättömäin
ruotsalaisten huvilaporvarien keskuudessa”.

Lähde: Ilmari Kianto, Pyhä rakkaus, Otava 1910 (s. 101 ja
110–111 )

Kartta Kiannon asuinpaikoista. Pohjakartta kuvaa 1930-lukua.
Nro 1 Anckarin huvila nykyisellä Armas Launiksen kadulla
Nro 2 Öhbergin neitien huvila Turun tien varrella (nyk. Puustellinmäki)

Kiannon kuvauksia
asumisoloistaan
1900-luvun alun Mäkkylässä

Kianto etsii rauhallista vuokra-asuntoa,
lehtileike keväältä 1908

Suma on suurella sydämellä seurannut Kehä II:n jat-
kon hautajaisia Hesarin palstoilta, kun liikenteen
päättäjät ovat joutuneet tunnustamaan, ettei sitä ra-

kenneta ainakaan ”näkyvissä olevassa tulevaisuudessa”.
Tarkoittaakohan tämä yhden sukupolven aikaa vai ehkä Su-
man lapsenlapsia, joilla on edessään vielä ehkä 100 vuoden
kestävä elämä?

Rahaa ei Kehä II:n jatkoa varten nyt yksinkertaisesti löydy,
ei valtiolta eikä Espoolta, vaikka se on roikkunut vuodesta
toiseen erilaisissa suunnitelmissa ja hankeohjelmissa. Suma
oli aistivinaan Espoon liikennesuunnittelijoiden lehtikom-
menteissa uudenlaista urbaania ajattelua, jossa modernilla
raideliikenteelläkin alkaa olla painoarvoa. Se kuulostaa lu-
paavalta, ainakin ajateltaessa ratkaisuja ”näkyvissä olevas-
sa tulevaisuudessa”.

Sillä onhan se totta, etteivät moottoritiet sovi kaupunkiym-
päristöön, eivätkä kaupungit moottoriteiden väliin. Suma
kehottaa jokaista epäilijää muistelemaan Kehä I:n vaiheita
Lepuskissa: miten moottoritie pilasi aikanaan idyllisen
Mäkkyläntien ympäristön, leikkasi Puustellinmäen irti
Emo-Leppävaarasta, ja miten hieno tilanne on nyt, kun Ke-
hä painettiin tunneliin piiloon. Taivaan tosi on myös se,
etteivät ruuhkat Lepuskista kadonneet Kehä I:n myötä mi-
hinkään, ne vain siirtyivät muille nurkille.

Kehä II:n puolustajat ovat kaivautuneet bunkkereihinsa il-
meisen pysyvästi ja vaativat edelleen Kehä II:n jatkon väli-
töntä rakentamista Helsingin puolelle, joka ei sitä halua,
eikä ole koskaan halunnutkaan. Sitä paitsi Kehän kannatta-
jat näyttävät asuvan jossain muualla, kuin sen suunnitellun
linjauksen varrella.

Kakkoskehän jatkamiseen tarvittaisiin vaivaiset 600 mil-
joonaa euroa, mikäli hanke toteutettaisiin nykyisten suun-
nitelmien mukaan. Virkahenkilöt ovat realisteja, eivätkä
pidä mahdollisena hinnan tinkimistä ja suunnitelmien kar-
simista, koska se käytännössä tarkoittaisi tunneliosuuksista
luopumista. Kehän haitat ympäristölle ja kaupunkiraken-
teelle ovat siksi ilmeiset.

Keskustelussa on helppo heittää isoja summia, jotka eivät
tavalliselle tallaajalle oikein aukene. Mitä tällä 600 miljoo-
nalla eurolla oikein saisi? No, sillä saisi vaikka 4 000 yk-
siötä Lepuskin hintatasolla tai sillä maksaisi melkein koko
tämä vuoden sosiaalitoimen menot Espoossa. 600 miljoo-
naa euroa on kutakuinkin samaa luokkaa kuin Espoon puo-
len vuoden verokertymä, eli sillä voitaisiin ostaa kuuden
kuukauden vapautus kunnallisverosta jokaiselle veronmak-
sajalle. Ei siis ihan pieni summa hassattavaksi moottoritie-
hen.

600 miljoonalla saisi Raide- Jokerin, eli pikaratikan, Itäkes-
kuksesta Leppävaaran kautta Otaniemeen sekä kaupan
päälle kaupunkiradan jatkon Leppävaarasta Espooseen.
Taskun pohjalle jäisi vielä 180 miljoonaa, jolla rahoittaisi
Espoon peruskoulujen menot yhden lukukauden ajan. Rai-
deliikenne on paitsi edullista, myös urbaania ja ympäris-
töystävällistä.

Ilmastonmuutos yhdessä julkisen sektorin kestävyysvajeen
kanssa tekee työtä ympäristön hyväksi. Nousukaudelta pe-
rittyjä giganttisia suunnitelmia on pakko karsia ja panna ne
uuteen harkintaan. Mutta ei syytä huoleen, se antaa hyvät
eväät suomalaisen kaupunkikulttuurin kehittämiselle. Sitä
tarvitaan Leppävaarassakin, sillä tämä on kaupunki, ihan
oikea kaupunki.

Uskoo ainakin Suma

Mitä saa
600 miljoonalla?

Tyhjennämme varastoa!
Tervetuloa tekemään

nettilöytöjä!

Nyt edullisesti
pellavapöytäliinoja
ja pellavapussi-
lakanoita.

www.toidesign.fi
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Leppävaaran
terveysasemalla
tilapäinen jono

Tänä vuonna Leppävaa-
ran terveysaseman jono
kiireettömille lääkä-

rinajoille on pidentynyt muuta-
malla viikolla johtuen pienestä
lääkärivajeesta. Tilanne kuiten-
kin korjaantuu jo kevään aika-

Sinäkin voit auttaa itseäsi ja
palvelujen saatavuutta

Soila Karreinen, terveyskes-
kuslääkäri
Tuomo Lehtovuori, ylilääkäri
Leppävaaran terveysasema

Apteekkari Annika Tuo-
minen-Kalland Apteek-

ki Elixiristä muistuttaa, että
farmaseutit ovat lääkeiden am-
mattilaisia. Heidän kanssaan
voi tulla koska vaan keskuste-
lemaan lääkkeistä.

Hän kehottaa asiakkaita
kysymään myös itsehoitolääk-
keiden sopivuutta muuhun lää-
kitykseen. Hänen mukaansa tä-
tä mahdollisuutta käytetään
vielä verrattain vähän.

Tuominen-Kalland kertoo,

Lääkehoidon päivä
Leppävaaran apteekeissa
Suomessa vietetään 19.3. toista kertaa
Lääkehoidon päivää.

Asukkaana ja terveysaseman asiakkaana si-
näkin voit vaikuttaa palvelujen saatavuuteen
ja siihen, miten paljon niistä saat itsellesi
hyötyä.

Hoida itseäsi hyvin
Syö monipuolisesti ja liiku riittävästi. Mo-
neen vaivaan apu löytyy jouhevasti apteekis-
ta tai kotikonsteista. Aina ei siis tarvita päi-
vystävää hoitajaa tai lääkäriä. Hyvä
tietopankki on Lääkäriseura Duodecimin
laadukas terveyskirjasto.fi.

Perusteellinen haastattelu
varmistaa oikean hoidon
Kun soitat meille varataksesi aikaa, sinua
haastatellaan perusteellisesti. Tällä haluam-
me varmistaa, että annamme oikeanlaisen
ajan oikealle ammattilaiselle ja voimme
myös ehkä jo määrätä etukäteen tutkimuksia
tehtäväksi. Näin hoidostasi saadaan mahdol-
lisimman sujuva kokonaisuus.

Pitkäaikaissairaita auttaa
myös hoitaja
Espoon pitkäaikaissairaan hoitomallin mu-
kaisesti me varaamme mm. verenpainetautia
tai diabetesta poteville ihmisille ensin hoita-
jan käynnin. Siinä kartoitetaan elämäntilan-
ne voimavaroineen, lääkitykset, katsotaan
laboratoriokokeita ja mietitään, onko tarvet-
ta lääkärille. Käynti on niin laaja-alainen ja
laadukas, että usein lääkärikäynti ei anna li-
säarvoa.

Fysioterapeutti avuksi
Selkäkipuiselle saatamme antaa ajan fysio-
terapeutille lääkärin sijaan. Tätä voimme
vain suositella. Fysioterapeutti on selän to-
siammattilainen ja hänen pitkä vastaanotton-
sa antaa enemmän eväitä myös tulevaan kuin
päivystävän lääkärin pikainen tapaaminen.

Omamittauksen tulokset
vastaanotolle
Otathan kaikille vastaanotoille mukaan
omamittausten tulokset, jotta voimme arvi-
oida tilannettasi kunnolla. Myös ajantasai-
nen lääkelista itsehoitolääkkeet mukaan lu-
kien on kullanarvoinen paperi.

Oma terveyskansio netissä
Jos joudut usein asioimaan esimerkiksi labo-
ratoriossa, voit avata itsellesi netissä oman
terveyskansion ja saada sitä kautta vastauk-
set tutkimustuloksista ja kysyä myös yksin-
kertaisempia asioita hoitajalta tai lääkäriltä
ilman puhelinsoittelua. Kansioon kirjataan
yhdessä kanssasi tehty myös hoitosuunnitel-
ma. Tätä palvelua ja Omahoito-mallia ollaan
muuten Leppävaarassa oltu vahvasti aika-
naan kehittämässä!

Pidämme työstämme, osaamme sen hyvin ja
haluamme auttaa palvelujamme tarvitsevia
parhaalla mahdollisella tavalla.

Soila Karreinen

Apteekki Elixir neuvoo
itsehoitolääkkeiden
käyttöä

Lääkehoidon päivänä Sel-
lon Apteekista saa lääke-

kortteja, joihin reseptilääkkei-
den lisäksi voi kirjata myös
itsehoitolääkkeet. Apteekkari
Patrick Gothoni muistuttaa,
että apteekin perustyötä on
neuvoa käyttämään lääkeitä oi-
kein.

Apteekkari Patrick Gotho-
ni Sellon apteekista kertoo, että
sähköiset reseptit ovat lisän-
neet lääketurvallisuutta, koska
enää ei tarvitse tulkita lääkäri-
en käsialaa. Hän muistuttaa,
että farmaseutit ovat nimen-
omaan lääkkeisiin koulutuksen
saaneita, joten työhön kuuluu
myös varmistaa, että määrätty
lääke sopii muuhun lääkityk-
seen.

Sembalojen aikana Sellon
torilla esitelellään useana päi-
vänä hyvinvointia tarjoavia yri-
tyksiä. Sellon apteekki esittelee
siellä omaa toimintaansa keski-
viikkona 19.3.

Sellon apteekki
tarjoaa asiakkaille
lääkekortteja

Annika Tuominen-Kalland

Patrick Gothoni

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

että apteekeilla on tieto niistä
ostetuista reseptilääkkeistä.
Tietokoneohjelman avulla on
helppo tarkistaa esimerkiksi,
mikä särkylääke sopii parhai-
ten yhteen jo käytössä olevien
lääkkeiden kanssa.

”Muutenkin meiltä voi tul-
la kysymään neuvoa. Kahdella
farmaseuteistamme on myös
sairaanhoitajakoulutus. Toinen
heistä on terveydenhoitaja. Li-
säksi meillä on kosmetologi.”

Lähetinpuisto Perkkaalla
perusparannetaan
Kaupungn tekninen keskus järjestää tiistaina 25.3.2014 klo 16.30-17.30 asukastilaisuuden,
jossa esitellään Perkkaalla sijaitsevan Lähetinpuiston kunnostamista Perkkaan Kirjurinpolun
ja Lähetinpolun kulmauksessa. Suunnittelu on käynnistynyt ja nyt on vuorossa asukkaiden
kuuleminen. Aukiolle suunnitellaan mm. pientä lasten leikkipaikkaa.

Nykyiset rakenteet puretaan huonokuntoisina. Tilaisuus järjestetää Espoon keskuksessa
teknisen keskuksen näytelytilassa, os. Virastopiha 2 C. Suunnitelma on nähtävillä myös kau-
pungin verkkosivuille. Lisätietoja antaa Heli Engberg.

na ja jonotusaika tulee lyhene-
mään huomattavasti.

Leppävaarassa on jo vuosi-
kymmenien ajan tehty kehittä-
mistyötä, jotta palvelut olisivat
paremmin saatavilla ja sellai-
sia, mitä tarvitaan.

Olemme saaneet palvelu-
jemme käyttäjiltä valtavan hy-
vää palautetta aulamme Happy
or Not -laitteen kautta: noin 90
prosenttia on antanut meille
myönteisen palautteen eli pai-
nanut laitteen vihreää hymy-
naamaa. Kielteisestä palaut-
teesta kertova punainen naama-
painike on ollut hyvin vähän
käytössä.

Kiitos hyvästä palauttees-
ta – se auttaa henkilökun-
taamme jaksamaan! Myös ne-
tin kautta ja paperilla voi
antaa meille palautetta ja pa-
rannusehdotuksia.

Kilon ja Viherlaakson ter-
veysasemilla hymynaama-pa-
lautetta ei voi vielä antaa.
Molemmissa paikoissa lääkä-
ritilanne on ollut nyt jopa pa-
rempi kuin Leppävaarassa.
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Liikuntamahdollisuuksien ka-
ventuminen on huolestuttanut
asukkaita Suur-Leppävaarassa,
kun monet liikuntapaikat ovat
remonttien takia yhtä aikaa
poissa pelistä. Suur-Leppävaa-
ran asukasfoorumi tarttui ai-
heeseen ja järjesti helmikuulla
Sellon kirjastolla keskusteluti-
laisuuden liikuntapaikkojen
nykytilasta ja kaupungin lähi-
ajan suunnitelmista niiden pa-
rantamiseksi.

Leppävaaran urheilu-
puisto kehittyy
voimakkaasti
Kaupunki satsaa paljon Leppä-
vaaran urheilupuiston kehittä-
miseen. Puistoon avattiin viime
syksynä siirrettävä tekojää.
Nyt myös hiekkakentälle suun-
nitellaan tekojäätä ja huoltora-
kennusta. Kesällä vaihdetaan
tekonurmen pinta ja paranne-
taan ulkoilureittejä.

Lumen tykitysalue on koko
talven ollut täydessä käytössä,
mikä on parantanut latujen
kuntoa. Latureitistöjä laajenne-
taan ja rataprofiilia kehitetään
yhdessä Espoon hiihtoseuran
kanssa.

Myös uimahallin peruskor-
jaus, laajennus ja maauimalan
rakentaminen ovat vihdoin
käynnistyneet. Uimahalli on
tarkoitus avata vuoden 2015 lo-
pulla ja maauimala keväällä
2016. Vanha uimahalli säilyy
ulkoasultaan ennallaan. Vie-
reen tulee uudisrakennus, joka
sisältä hyppytornin sekä pore-
ja terapia-altaita.

Maauimalaa ympäröivä
nurmialue on jäämässä alkupe-
räisiä suunnitelmia pienem-
mäksi. Uuden, kaiken ikäisiä
palvelevan urheiluaukion ra-
kentaminen stadionin kupee-
seen on jo aloitettu. Sen yhtey-
teen on suunniteltu mm.
skeittipuisto. Heikko maaperä
aiheuttaa tuntuvia lisäkustan-
nuksia.

Leppävaaran Pallo on to-
teuttamassa Reebok Areenan
viereiselle Veräjävahdin hiek-
kakentälle tekonurmen jalka-
palloilua varten. Talvisin kenttä
katetaan ylipainehallilla.

Laaksolahden jäähallin
aikataulu avoinna
Kaupungin omistama Laakso-
lahden jäähalli on ollut käyt-
tökiellossa joulukuusta 2012
alkaen. Kaupungin suunnitel-

mana on rakentaa alueelle yk-
siratainen jäähalli. Yksityinen
harjoitushalli tullaan purka-
maan. Lähiliikunnalle vapau-
tuu nykyisen jäähallin paikka,
josta rakennetaan uusi kulku-
yhteys uimarannalle. Samalla
uimarantaa on tarkoitus kehit-
tää ja rakentaa huoltoraken-
nus talviuimareita varten.

Perkkaan jää- ja liikunta-
hallin rakentaminen alkanee
yksityisenä hankkeena tämän
vuoden syksyllä. Leppävaaran
urheilupuiston ja mormonikir-
kon läheisyyteen on suunnitel-

Uutta tietoa liikuntamahdollisuuksista

Leppävaaran
asukasfoorumissa
keskusteltiin liikuntapaikoista

Espoon liikuntapäällikkö
Jarmo Ikävalko kertoi
Suur-Leppävaaran asukasfoo-
rumissa Leppävaaran
urheilupuiston kehittämis-
suunnitelmista.

Leppävaaran
Galleria
Kauppakeskus
Galleria on muuttanut
nimensä Leppävaaran
Galleriaksi.
Toimitusjohtaja Pertti
Myllymäki kertoo
nimen kuvaavan sekä
Gallerian toimintaa
että sijaintia. ”Olemme
lähikauppa ja
hyvinvointikeskus.
Leppävaaran
Galleriana se erottuu
Suomen kaikista
gallerioista. ”

Edessä on pitkä pimeä
suora maantie. Autom-
me takaa tulee toinen

ajoneuvo, joka selvästi on ai-
keissa ohittaa. Meidän kuskim-
me kytkee pitkät ajovalot pois,
jotta ohittaja ei häikäistyisi.
Pitkiin ajovaloihin palataan,
kun etäisyys ohittajaan on sopi-
va.

Kaikki sujuu yhtä mallik-
kaasti, kun vastan tulee auto.
En kuitenkaan istu autossa,
vaan olen päässyt seuraamaan
simulaattorilla tapahtuvaa pi-
meän ajon opetusta Olariin,
jonne leppävaaralainen auto-
koulu Proway vie oppilaansa
säännöllisesti.

”Olemme ensimmäisenä
autokouluna Espoossa ottaneet
uuteen teknologiaan perustu-
van simulaattorin pimeän ajon
opetuksen”, toimitusjohtaja Ti-
mo Immonen kehaisee.

Eikä simulaattori ole mi-
kään lelu, vaan oikea auto, VW-

Uudenlainen ajo-opetus yhdistää
oikean auto ja virtuaaliympäristön

Golf vuosimallia 2014, jonka
ajama tie on virtuaalinen lii-
kennetilanteita, ajokeliä sekä
peilinäkymää myöten. Koko-
naisuus tuli tammikuussa VW-
auton tiloihin. Virtuaalisia ajo-
kilometrejä sillä on ajettu
runsaasti, vaikka auto ie ole
liikkunut senttiäkään.

Uudenlaista
ajo-opetusta
Pekka Kari Finnosim:siltä
kertoo, että Trafi on hyväksynyt
simulaattorin käytön pimeän
ajon opetuksessa. Hän toivoi-
si samaa mahdollisuutta myös
vaikeissa olosuhteissa harjoit-
teluun sekä korvaamaan perin-
teistä ajoharjoittelurataopetus-
ta.

Timo Immosen mukaan si-
mulaattori sopisi mainiosti
maantiellä tapahtuvan ohituk-
sen opettamiseen. Esimerkiksi
rekan ohittamista on haasteel-
lista harjoitteella liikenteessä.

Ajokorttiuudistus tuli voi-
maan 2013, liikenneturvalli-
suutta haluttiin parantaa ja ope-
tusta kehittää, joten lainsäätäjät
lisäsivät kuljettajaopetuksen
määrää. Nyt Immonen haluaisi
jäädä odottamaan muutoksen
tuomaa myönteistä liikennetur-
vallisuuden kehitystä.

Simulaattori sopii alkajai-
siksi myös henkilöille, jotka
vuosien jälkeen haluavat takai-
sin auton rattiin, mutta ajohar-
joittelu liikenteessä tuntuu yli-
voimaiselta. Monia kasvaneet
liikennemäärät pelottavat ja
omat taidot arveluttavat.

”Ajopelkoisille tämä on
hyvä alku.” Immonen kertoo,
että monille on tosi vaikeaa
lähteä liikenteeseen esimerkik-
si vakavan kolarin jälkeen.

Teksti: Pirjo Toivonen
Kuva: Timo Immonen
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tu yksityisellä rahoituksella to-
teutettavaa suurta liikuntahallia.
Suunnitelma vaatii kaavamuu-
tosta. Karakallion kentän teko-
nurmi tulee valmiiksi ensi ke-
sänä. Se parantaa jalkapalloilun
harjoituspaikkatilannetta.

Kaupunkilaiset
liikkumaan
Espoo on strategiansa mukaan
liikkuva kaupunki. Haasteena
on tavoittaa liikkumattomat ih-
miset. Nykyisessä taloustilan-
teessa kaupungilla on paineita
kustannusten alentamiseen.
Liikuntatoimen 36 miljoonan
euron vuosibudjetti kaipaa lisä-
ystä, jotta seuroja voitaisiin tu-
kea esimerkiksi vuokria alenta-
malla.

Tiukka talous vaikuttaa tu-
leviin hankkeisiin. Investointe-
ja toteutetaan osittain yhteis-

Pääkaupunkiseudulla vain Sello-salissa

työssä kumppaneiden kanssa.
Espoossa on aktiivisia seuroja
ja yhteistyö näiden kanssa toi-
mii onnistuneesti.

Asukasfoorumin alustajina
ja yleisökysymyksiin vastaa-
massa olivat liikuntapalvelu-
päällikkö Jarmo Ikävalko ja lii-
kunta- ja nuorisolautakunnan
puheenjohtaja Antti Aarnio se-
kä alueellinen liikunnanohjaaja
Anne Luhtala. Heille voi jat-
kossakin lähettää palautetta ja
ehdotuksia. Laajempi selostus
asukasfoorumista ja vastaukset
tilaisuudessa esitettyihin ylei-
sökysymyksiin löytyvät fooru-
min verkkosivulta
http://www.suurleppavaara.in-
fo/toiminta/liikkuuko-espoo-
13-2-2014-asukastilaisuuden-
yhteenveto

teksti ja kuva: Esko Uotila

Metsässä, majassa,
mielessä
Sello-salissa koetaan musiikkia
ja näyttämötaidetta yhdistävä,
meditaatioaiheinen Metsässä
majassa mielessä -esitys 23.3.
Esitys tuo meditaation näyttä-
mölle.

Jokapäiväisessä elämässä
meditatiivinen tila saattaa
avautua vaikkapa puhuttelevan
luontokokemuksen kautta. Oh-
jaaja Pauliina Hulkon mukaan
teoksessa etsitään, voiko esiin-
tyjien ja katsojien välille syn-
tyä meditatiivinen yhteys.

Hulkon lisäksi esityksestä
vastaavat cembalotaiteilija As-
si Karttunen, japanilaisia hui-
luja soittava Jone Takamäki,
ja näyttelijä Petra Frey, joka
tulkitsee esityksessä japanilai-
sen erakkorunoilija Bashoon
ajatelmia. Ne on suomentanut
Kai Nieminen.

Esityksen musiikki koostuu
Jone Takamäen japanilaisilla
shakuhachi- ja hochiku-
huiluilla soittamista zenbuddha-

Musiikkimeditaatio
Metsässä, majassa, mielessä
ja tanssiteos Bright Shadow

laisista kappaleista,Assi Karttu-
sen cembalolla tulkitsemista
musiikillisista meditaatioista
sekä soitinten yhteisimprovisaa-
tioista.

Konsertin säveltäjänimiä
ovat muun muassa Johann Ja-
kob Froberger, Toru Takemitsu,
Giacinto Scelsi sekä brittiläi-
nen Graham Lynch, jonka
Karttuselle säveltämä Present
- Past - Future - Present (2013)
saa maailman kantaesityksen-
sä.
Aika: sunnuntai 23.3. klo 15.00
Liput: 15/10 euroa, Lippupiste.
ovelta 16/11euroa.

Bright Shadow
Tanssija-koreografi Minna
Tervamäen ja harmonikkatai-
teilija, muusikko-säveltäjä
Kimmo Pohjosen teos Bright
Shadow sai alkusysäyksen pari
vuotta sitten, kun Tervamäki
ehdotti yhteistyötä Pohjoselle.
Taiteilijat työstivät ensin lyhy-
en teoksen Kansallisoopperan
lavalle, minkä jälkeen syntyi

tehdä kipinä kokoillan teos.
Bright Shadow peilaa kah-

den vahvan taiteilijan vastavoi-
mia. Pohjosen väkevä energia
haastaa herkän ja intensiivisen

Tervamäen. Yleisö pääsee seu-
raamaan tahtojen taistoa ja voi-
mien vääntöä, kun nämä kaksi
karismaattista taiteilijaa koh-
taavat. Suurin voima löytyy

rauhasta ja tasapainosta.
Teos sai kantaesityksensä

viime vuonna Oulun musiikki-
juhlilla.

Aika: torstai 3.4. klo 19.00
Liput alkaen 27,50 euroa, Lip-
pupiste. Ovelta 28 euroa.

Leppävaaran seurakun-
nan historiikki on eri-
lainen. Sen lähteenä ei-

vät ole pöytäkirjat ja tehdyt
päätökset. Se kertoo seurakun-
nan jäsenten suhteesta omaan
kirkkoonsa. Alkuvuosien nuo-
ret seurakuntalaiset ovat nyt
ikääntyneitä. Viimeinen vuosi-
kymmen antaa tilaa nuorille.

Jokainen vuosikymmen
loppuu aukeamaan, johon on
kerätty kuvin ja sanoin ajanjak-
son tärkeimmät tapahtumat.
Rakenne helpottaa lukemista.
Kirjan voi oikeastaan aloittaa
mistä kohtaa vain.

Jokainen tarinan kertoja on
myös pohtinut, mikä esine olisi
kirkossa. Näistä pohdinnoista
on syntynyt myös kirjan nimi
”Palanut tiili, sininen pisara”.

Kuusivuotias KilonRistin
päiväkerholainen olisi ”joku
kirkossa tai sen pihalla tai An-
nin kerhossa olisin keinu. Sai-
sin aina keinua.”

Kirja jaetaan Leppävaaran
seurakuntalaisille ennen pal-
musunnuntaita.

Kirjailija Kaisa Raittila, mi-
ten syntyi ajatus kuvata vuo-
sikymmeniä seurakuntalais-
ten näkökulmasta?

Kirkko kärsii työntekijä-
keskeisyydestä. Monen kuva
siitä on jäykän institutionaali-
nen. Todellinen kirkko ovat kui-
tenkin seurakuntalaiset.

Heidän kokemuksensa ja
muistonsa kotiseurakunnasta
ovat Leppävaaran seurakun-
nan arvokkainta historiaa.

Palanut tiili, sininen pisara
Leppävaaran seurakunnan viisi vuosikymmentä

Kirjan tekijät: Kirjailija Kaisa Raittila ja
valokuvaaja Jani Laukkanen

Miten syntyi idea kysyä jo-
kaiselta, mikä esine he olisi-
vat kirkossa?

Etsin konkretiaa. Konk-
reettinen jää mieleen ja synnyt-
tää tunteen juurevasta kuulu-
misesta.

Kotikirkko on tuoksuja, tii-
len pintaa, alttarikaiteen puu-
ta. Jokin yksityiskohta jää elä-
män matkalle kotikirkosta tai
sen liepeiltä mieleen.

Erilaiset valinnat kuvaavat
myös itse kunkin suhdetta kirk-
koon. Joku samastuu alttarin
polvistumistyynyyn, toinen ha-
luaa katsella kirkon katolta
kauas.

Miten helposti oma paikka
löytyi?

Yllättävän helposti. Ihmi-
set olivat ihanan luovia näke-
mään itsensä tiilenpäinä tai
kerhon eväsmehupulloina.

Miten teitte valokuvaajan
kanssa yhteistyötä?

Enimmäkseen kiersimme
tapaamassa ihmisiä yhdessä.
Olen tehnyt Janin kanssa pal-
jon yhteistyötä, joten luottamus
toisen oivallukseen oli ainakin
minun puoleltani täydellinen.

Mielenkiintoisin kuvaus-
retki Janilla taisi olla, kun hän
otti yleiskuvan nyky-Leppävaa-

ran iltaisista valoista. Tornita-
lon rapussa hän oli soittanut
ylimmän kerroksen asunnon
ovikelloa ja kysynyt, saisiko
tulla parvekkeelle kuvaamaan.
Kyllä vain, asia oli järjestynyt.

Miten kauan kirjan tekemi-
nen kesti?

Asiasta oli ensi kerran pu-
he jo puolitoista vuotta sitten.
Haastattelut tehtiin vuosi sitten
kevättalvella. Kuvia otettiin eri
vuodenaikoina. Viimeinen ry-
pistys on tällaisessa urakassa
aina kovin. Siitä kantoivat suu-
ren vastuun taittaja Elina Or-
pana ja kustannustoimittajan
virkaa toimittanut Leppävaa-
ran seurakunnan tiedottaja
Laura Vähäsarja.

Kuka olet? Taidat olla kirjai-
lijasukua?

Olen 53-vuotias vapaa toi-
mittaja ja kirjailija. Asuin per-
heeni kanssa Leppävaaran seu-
rakunnan alueella monta
vuotta, espoolainen olen ollut
suuren osan aikuisuuttani.

Kyllä, kirjailijasukua olen
sen verran, että Anna-Maija
Raittila on tätini ja Hannu
Raittila serkkuni, kuten myös
tapiolalainen runoilija Liisa
Immonen. Leppävaarassa ja
myöhemmin Mankkaalla ovat
kasvaneet myös viisi lastani.
Nykyään asun Helsingin Tapa-
nilassa.

Teksti: Pirjo Toivonen
Kuva: Leppävaaran seurakunta

Suur-Leppävaaran asukasfoorumien valmistelu-
ryhmä etsii täydennystä joukkoonsa. Tarvitsemme
aktiivisia ihmisiä järjestämään asukastilaisuuksia
ajankohtaisista aiheista Suur-Leppävaarassa.
Tiedotamme ja keräämme palautetta internetissä
(www.suurleppavaara.info) ja paikallisissa tapah-
tumissa. Tule mukaan mielenkiintoiseen toimintaan
alueemme asukkaiden hyväksi!

Jos kiinnostuit, ota yhteyttä valmisteluryhmän
puheenjohtajaan Leila Tauriaiseen, p. 050 541 6704,
sähköposti leila.m.tauriainen@gmail.com tai
ryhmän sihteeriin Esko Uotilaan, p. 050 558 7861,
sähköposti euotila@gmail.com

Lisätietoa: www.suurleppavaara.info

Wanted
Aktiivisia toimijoita

asukasfoorumiin!



Tervetuloa Aktia Pankkiin!

Tili, kortti ja verkkopankki
alle 27-vuotiaille
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Painiitty on Hartelan rakentama viihtyisä uusi kylä Leppävaarassa, Helsingin ja Espoon rajalla.
Osta perheellesi uusi koti sieltä, niin saat upouuden Ford Fiestan kaupan päälle!*

Sellainenkin vaihtoehto on, että voimme ottaa vanhan asuntosi vaihdossa.
Lue lisää ja ihastu uuteen kotiin: www.painiitty.fi.

YHDET
KAUPAT,
KAHDET
AVAIMET

Rakennusosakeyhtiö Hartela Kaupintie 3, 00440 Helsinki / p. 0800 93 200 (maksuton)

* Hartela vauhdittaa ostopäätöksiä ja uusien painiittyläisten työmatkoja antamalla Espoon Painiitystä kodin ostaville auton kaupan päälle. Höveli tarjous koskee Heikunanpihan ja
Painiitynkulman valmiita asuntoja, joista tehdään kaupat 2.2.–31.3.2014. Auto on taloudellinen ja pienipäästöinen Ford Fiesta 1.0 65hv Start/Stop Trend M5 (arvo 14.750 e).

kylä Leppävaarassa, Helsingin ja Espoon rajalla.
at upouuden Ford Fiestan kaupan päälle!*


