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

Taloushallinnon asiantuntijayritys
palveluksessasi

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

Lars Sonckin kaari 14, 02600 ESPOO

LEPUSKILEPUSKI
Nro 77 3/13 • 25.08.2013  Ilmestynyt vuodesta 1993  

Hevosenkenkä 3, 
02600 Espoo

Leppävaaran asemalla

Avoinna:
Ark.  8.30 –21.00
La  10.00 –18.00
Su  12.00 –18.00

Vahvat hiusjuuret
Vahvat hiukset
Priorin aktivoi hiusten kasvua 
ja estää niiden ohenemista

käyttäjistä suosittelee  
Priorin-kapseleita.82%

Lähde: Taloustutkimus Oy 02/2009, (N=79)

Näkyviä tuloksia jo kahdessa kuukaudessa, paras teho 3–6 kuukaudessa
Uusi elämä hiuksillesi

Tarjousaika: 1.9–30.9.2013

98€

(norm. 118,53 €)
180 vitamiinikapselia

Aktia Pankissa varallisuutesi hoitoon ja kasvattamiseen on paljon hyviä
vaihtoehtoja. Perinteinen säästötalletus on niistä vain yksi, joskin juuri
nyt hyvin kilpailukykyinen. Onko se sinun omaisuudellesi paras, selviää
parhaiten kasvokkain. Varaa aika konttoriin, niin kartoitamme tarpeesi
ja kerromme sinulle tuottoisat vaihtoehdot. Tapaamiseen sijoittamillesi
45 minuutille saat hyvän tuoton.

Kysy lisää talletustarjouksistamme ja varaa aika rahaa säästävään
tapaamiseen www.aktia.fi tai puh. 0800 0 2470.

Tervetuloa Aktiaan!

VUOTUISTA KORKOA

Aktia Pankki Oyj ,Leppävaara
Hevosenkenkä 3 Panoramatori, 02600 Espoo Näkee jokaisessa asiakkaassaan ihmisen.

Säästötalletus on turvallinen tili säästämistä varten. Voit tehdä 
tilillepanoja ja nostoja milloin haluat. 

Kysy lisää talletustarjouksistamme ja varaa aika rahaa 
säästävään tapaamiseen www.aktia.fi tai puh. 0800 0 2470.

Tervetuloa Aktiaan!

• Nuorten taidetta Alberganesplanadin lippuihin
• Raittikarnevaali 31.8. Viaporintorilla
• Leppävaaran pelastajat

• Arja Salmelle kotiseutuneuvoksen arvonimi
• Sellosali palvelee koko pääkaupunkiseutua

WWW.ESPOONSEURAKUNNAT.FI  

Tässäkö tämä elämä on?

Tule Alfa-kurssille 
ottamaan siitä selvää.

Tied. ja ilm. viim. 11.9. 
Rauni Virtanen, 
040 523 3380 
tai alfa.leppavaaran-
seurakunta@gmail.com.

Lepuski – Suur-Leppävaaran oma lehti, painos 24 000 kpl.

Tykkää Nettilepuskista!

Leppävaaran 
asemalla 
katutasolla.

PANORAMA 
TOWER

www.apteekkielixir.fi

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

kokoontuu jälleen kesätauon jälkeen
ti 10.9.2013 klo 18.00.

Ravintola Basen viiniklubi bACe

Isäntänä sommelier 
Antti Uusitalo.
Iloiseen joukkoomme 
mahtuu vielä uusia jäseniä.

Ilmoittautumiset base@ravintolabase.fi 
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Oy GL Energy Ab
Fonseenintie 1, 00370 Helsinki
Puh. 09-591 5280, Fax.09-5713 1082
goran.lindholm@glenergy.fi 
www.glenergy.fi 

Leppävaaran syyskausi alkaa komeasti. Ensi lauantaina juhlitaan Raittikarne-
vaaleja, jotka ovat tänä vuonna ”evakossa” radan eteläpuolella Sellon Viapo-

rintorilla. 
Paikan vaihtumisen takana on se, että Läkkitorin ja Leppävaaranraitin remon-

tin piti alkaa jo elokuussa. Niinpä Leppävaara-seura ei keväällä saanut kaupungil-
ta tarvittavaa maanomistajan lupaa tapahtumapaikan vuokraamiseen. Nyt on tie-
tysti harmillista todeta, että remontin aloittamisen aikataulu onkin venynyt. Tällä 
tietämällä remontti torilla ja raitilla alkaa vasta syyskuun lopulla. 

Mutta eipä hätää, upeaa karnevaaliohjelmaa on ensi lauantaina luvassa taas 
aamusta iltaan. Päivä alkaa ihanasti ikivihreiden iskelmien tunnelmissa, kun Vie-
no Kekkonen, yksi suomalaisen kevyen musiikin Grand Old Leideistä nousee 
juhlalavalle. Ja karnevaaliohjelman päätteeksi supersuosittu Jukka Poika tarttuu 
mikrofoniin. 

Leppävaara-seuran tarjoamat Raittikarnevaalit ovat samalla osa Espoo-päivän 
juhlintaa Leppävaarassa. Kotikaupunkimme nimikkopäivän tarjonta onkin runsas 
ja monipuolinen. Karnevaalikattauksen lisäksi Sellosalissa, kirjastolla ja kauppa-
keskus Sellossa on luvassa paljon erilaista ohjelmatarjontaa.

Espoo-päivän aattona koetaan myös juhlava hetki, kun Leppävaaran koulun 
oppilaat vetävät 21 uutta taidelippua Alberganesplanadin puistikon päässä oleviin 
salkoihin. Liput kuuluvat yhteisö- ja ympäristötaiteelliseen Lippumeri 2013-teok-
seen. Se on suunniteltu ja toteutettu Leppävaaran koulun oppilaiden ja opettajien 
sekä paikallisen taiteilija KiA Winqvistin yhteistyönä. Teos syntyi, kun Leppävaa-
ra-seura päätti viime vuonna 25-vuotisjuhlavuotensa kunniaksi elävöittää Leppä-
vaaran keskustaa ympäristötaiteella ja satsasi rahoitukseen sata euroa per toimin-
tavuosi. Seura hankki teoksen lopulle rahoitukselle yhteistyökumppaneita ja 
koordinoi projektin toteuksen. Tuloksena luotiin Alberganespaa elävöittävät uudet 
liput nuorten elämästä kertovilla teemoilla. 

Eikä tässä kaikki. Karnevaalipäivänä saa Sellosalissa ensiesityksensä yhdessä 
Leppävaara-seuran kanssa suunniteltu ja Mirja Metsolan ohjaama videoelokuva 
”Albergasta Leppävaaraan”. Elokuvan teemat kulkevat suositun Albergasta Lep-
pävaaran -historiikin vanavedessä kertoen Leppävaaran suuresta muutoksesta sekä 
historiallisesta kerrostuneisuudesta ja sen tärkeydestä. Elokuvassa pääsevät lem-
pipaikoistaan kertomaan eri-ikäiset leppävaaralaiset ja erityisesti samavalmiit 
nuoret. 

Jos on valoja, niin on varjojakin. Läkkitorilla ja Leppävaaran raitilla on koko 
kesän odotettu pitkään suunnitelmissa olleen remontin alkamista. Töiden piti alun 
perin alkaa jo kesällä, mutta aikataulut ovat venyneet. On hienoa, että julkinen 
ympäristö myös radan pohjoispuolella saadaan vihdoin arvoiseensa kuntoon. Ikä-
vää taas on katutöiden keskellä eläminen. Luvassa on ikävää puikkelehtimista 
auki revityillä kaduilla ja kiertoteillä. Sama murhe on ollut koko kesän Alberga-
nesplanadilla, joka myös on remontissa.

Läkkitorin ja raitin remontin viivästyminen näkyy ympäristön ja kunnossapi-
don jatkuvana rapistumisena. Torille ei tuotu kesällä kukkaistuksia, kiveykset ja 
rakenteet repsottavat ja torin yleisilme on tavallistakin ankeampi. Asukaskom-
menttien mukaan tämä kesä onkin ollut kaikkien aikojen pohjanoteeraus keskustan 
kunnossapidossa. Pientareet rehottavat hoitamattomina, roskaisuus on lisääntynyt 
ja keskustassa vilisee päivittäin rottia. Tästä on vain yksi suunta ja se on ylöspäin. 
Läkkitorin ja raitin kehittämisestä viihtyisäksi kaupunkiympäristöksi täytyy pitää 
huolta. Tule Leppävaara-seuran Raittikarnevaalikojulle kertomaan omat kehittä-
misideasi.

Tavataan launtaina 31.8. Raittikarnevaaleilla. Päivän ohjelmaan kannattaa käy-
dä tutustumassa tapahtuman omilla verkkosivuilla www.raittikarnevaalit.fi

 Arja Salmi
arja.salmi@lepuski.fi

Leppävaarassa taas monta syytä juhlaan

Kansalaismuistipiirin istunnot jatkuvat
Kansalaismuistipiirin kokoontumiset jatkuvat taas syksyllä. Ensimmäinen tapaaminen on torstaina 
19.9.2013 klo 18.00–19.30 Ruusutorpan koulun auditoriossa (osoite: Leppävaarankatu 24). Syksyn 
istuntojen tarkempi aikataulu sovitaan ensimmäisessä tapaamisessa. Tervetuloa myös Kavaleffin 
muistolaatan paljastustilaisuuteen 12.9. klo 18, josta kerrotaan tarkemmin toisaalla tässä  lehdessä.

Tervetuloa uudet lukijat!
Lepuski jaetaan Viherlaaksoon, Lähderantaan, 
Laaksolahteen sekä Kauniaisen reuna-
alueelle.

Leppävaarassa
Syö hyvin

1
Maantiepelto 1
www.milisfood.fi  
p. +358 40 506 5051, 
Lounas klo 10.30–15.00,  hinta 6,50–8,90 euroa
Avoinna ark. klo 8.00–20.45, vkl. 9.00–19.45. 

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

Mili´s Food & Café

LEPPÄVAARAN URHEILUPUISTOSSA 
REEBOK ARENAN JÄÄHALLISSA

Lepuski jaetaan 22 000 talouteen
www.nettilepuski.fi
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Miten julkisen liikenteen 
matkakortista, piposta, 

sählypallosta ja lenkkareista 
syntyi kaupunkiympäristöä 
elävöittävää taidetta? Se näh-
dään Alberganesplanadilla, 
jossa perjantaina 30.8.2013 jul-
kistetaan nuorten tuntoja ku-
vaava yhteisötaiteellinen teos - 
Lippumeri 2013.

Alkuperäinen ja Espoon 
modernin taiteen museon EM-
MAn kokoelmiin kuuluva Lip-
pumeri-teos paljastettiin Lep-
pävaara-viikolla 10 vuotta 
sitten. Hollantilaisen taiteilija 
Germa Huijbersin Etelä-Lep-
pävaaraan suunnittelema ym-
päristö- ja yhteisötaideteos 
koostuu 21 säännöllisiin rivei-
hin rytmitellyistä lipputangois-
ta ja Suomen kesää kuvaavista 
lipuista. Ensi perjantaina Esp-
lanadin lippuaukio herää uu-
teen eloon, kun Leppävaaran 
koulun oppilaat vetävät 21 uut-
ta ja uniikkia lippua Lippume-
ren salkoihin.

 Uudet liput toteuttavat hi-
enosti Germa Huibersin teok-
sen alkuperäistä yhteisötaiteel-
lista tavoitetta. Teokseen ideaan 
kuuluu, että alueella asuvat ja 
työskentelevät ihmiset otetaan 
mukaan luomaan Esplanadille 
vaihtuvaa ilmettä omilla lipuil-
laan. ”Taiteilijan ajatus on 
valitettavasti toteutunut vain 
kerran aiemmin. Vuonna 2004 
Ruusutorpan koulun oppilaid-
en suunnittelemat liput liehu-
ivat saloissa jonkin aikaa,” ker-
too Kai Fogelholm 
Leppävaara-seurasta ja suree, 
että komeat tangot Espan 
päässä seisovat enimmäkseen 
tyhjillään. ”Leppävaara-seura 
viime vuonna täyttäessään 25 
vuotta päätti satsata 
ympäristötaiteeseen Lep-
pävaaran keskustassa. Sitä var-
ten kutsuttiin koolle Lip-
pumeri-projekti. Hienosti 
toimineella yhteistyöllä saatiin 

Miten liput syntyivät?
Lippumeren uudet liput suunniteltiin ja toteutettiin Leppävaara-
seuran koordinoimana yhteisötaiteellisena projektina. Taiteellises-
ta työskentelystä vastasivat Leppävaaran koulun oppilaat ja opet-
tajat paikallisen taiteilijan KiA Winqvistin idean pohjalta. 

Projekti aloitettiin koululla jo viime joulun alla. Nuorten kans-
sa paljon työskennellyt KiA Winqvist on mielissään, että mukaan 
saatiin koulun kaikki seiskat. ”Kävin eka koululla kertomassa 
projektista ja haastoin oppilaat mukaan ideoimaan pieniä tarinoi-

Nuoret tekivät tunnoistaan taidetta 
Alberganesplanadin lippuihin

Lippumeri 2013 lippujen nimet
1.  Matka alkaa askelista
2. Naisen elämää
3. Rakas harrastus
4. Piilo
5. Koulutus
6. Fudis
7. Talviharrastus
8. Raha
9. Värin voima
10. Oma tupa - oma lupa
11. Mielikuvitus
12. Elements for life
13. Fun
14. Mieli vaeltaa
15. Minä suojelen sinua
16. Näe näkymätön
17. Aika
18. Unelmoi
19. Tekniikka ilonamme
20. Hyvä ja paha
21. Puuttuva pala

ta omista ja itselle mieluisista teemoista. Keväällä tavattiin kou-
lulla uudestaan, jolloin valmiiksi mietityt aiheet ja esineet koottiin 
ja niistä alettiin työstää teemoja lippuihin pienissä ryhmissä. Jos 
idea jollakin oli vielä kateissa, pengottiin repun ja taskun pohjia 
ja katsottiin, mitä kiinnostavaa sieltä löytyy”, taiteilija KiA Win-
qvisti kertoo silmät hymyssä. ”Jokaiselta ryhmältä saatiin lopulta 
kuva-aihe”.

Tämän jälkeen oli vuorossa lippuaihioiden valokuvaus luo-
kassa kuvataiteen opettaja Jussi Keskitalon johdolla. /KiA 
täydennätkö:Missä vaiheessa lippujen nimet syntyivät ja kuka ne 
keksi?/ Oppilaat kirjoittivat valokuvien pohjalta tarinoita äidin-
kielenopettaja Marja-Leena Pihlajan tunneilla. Koulun media-
kurssilaiset ovat työstäneet projektin kulusta videomateriaalia, 
josta myöhemmin kootaan filmi.

Valokuvista ja tarinoista KiA Winqvist koosti lopulta tietoko-
neella kuvakokonaisuudet tarinoita vastaaviksi. Kuvat hän valitsi 
yhdessä nuorten kanssa niin, että ne olivat kirjoitettujen tarinoiden 
kannalta oleellisia. Valmiista lipuista, niiden nimistä ja esineisiin 
liittyvistä tarinoista muodostui lopulta Lippumeri 2013, joka hie-
nolla tavalla kuvaa tämän päivän nuorten elämää ja tuntoja. 

 Sellon kirjaston Pointissa on nuorille omat  Lippumeren kak-
kosjulkkarit karnevaalipäivänä 31.8.. Esillä on teoksen materiaa-
lia ja luvassa on pientä purtavaa. 

Teoksen rahoitukseen osallistuneet saivat lopuksi vielä taitei-
lijan valitseman oman nimikkolipun omalla logolla.

Äänestä oma suosikkilippuasi Lippumerestä. Äänestys-
paikat Raittikarnevaaleilla 31.8. Leppävaara-seuran 
kojulla ja Kirjaston Pointissa sekä teoksen julkistusti-
laisuudessa 30.8. klo 13 Alberganesplanadilla. Äänestä-
neiden kesken arvotaan elokuvalippuja.

Teksti: Arja Salmi

Nuorten valitsemat ja itselle mieluisat esineet kuvattiin luokassa lippujen aiheiksi. Kuva: Jussi 
Keskitalo

Värin voima -triptyykki kuvaa lippujen työstämisen prosessia. Vasemmalla 
kuva-aiheet, keskellä niihin liittyvä tarina ja oikealla valmis lippu. Kuva: KiA 
Winqvist ja Jussi Keskitalo

LOUNS ARKISIN KLO 10.30–14.30
Avoinna ark. 10.30–22, la 12–22, su 13–19

www.currypalace.fi 

Tule nauttimaan 
makunystyröitä hellivästä 

intialaisesta sunnuntaibuffetista 
klo 13–18

A-oikeudet

BACK TO SCHOOL AND WORK WITH INDIAN LUNCH!

Leppävaarank. 10, Sellon kauppakeskusta vastapäätä, Kelan talo, puh.09-548 3751

Indian Speciality Restaurant – tule kokemaan aito intialainen makuelämys!

CURRY PALACE

aikaan uudet ja upeat liput”, 
hän iloitsee. 

”Yhteisötaiteellisella Lip-
pumeri 2013 -projektilla Lep-
pävaara-seura haluaa myös 
nostaa esille kysymyksen, vai-
kuttavatko asukkaat riittävästi 
oman asuinympäristönsä kehit-
tämiseen,” Kai Fogelholm jat-
kaa. Hän pitää erityisen 
tärkeänä, että alueen koululai-
sille taideprojekti on avannut 
positiivisen tavan merkitä revi-
iriään uudessa kaupunkiraken-
teessa. Lippumeri-aukio sijait-
see keskeisellä ja 
kaupunkikuvallisesti komealla 
paikalla Sellon naapurissa. 
Teoksella tulee olemaan iso 
yleisö. 

Leppävaara-seura, Espoon 
kulttuuritoimi ja kuusi alueen 
yritystä ja yhteisöä ovat rahoit-
taneet projektia. Leppävaara-
seura koordinoi hankkeen ja 
lippujen valmistuksesta vastasi 
Flagmore. Kiinnostavalla ta-
valla toteutetusta produktiosta 
kootaan myöhemmin näyttely 
Sellon kirjastoon.

Tapaamisiin Lippumeren 
uusien lippujen alla perjantaina 
30.8 klo 13.00. 

Leppävaarassa
Syö hyvin

Lepuski jaetaan 22 000 talouteen
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Kiinnostuitko? 
Lisätietoja asuntomyynnistämme 
puh. 0800 162 162 (maksuton), 
asuntomyynti.paakaupunkiseutu
@skanska.fi 

Kaupunkiasumisen harmoniaa 
Leppävaarassa
Katso uudet kodit osoitteessa www.skanska.fi /kodit

As. Oy Espoon Emilia, Puuportti 2 B 
www.skanska.fi /emilia

Ilmeikkäitä kaupunkikoteja hyvien palveluiden lähellä. 
 Kodit avautuvat rauhalliselle sisäpihalle. Väljissä kolmioissa 
ja neljän huoneen perheasunnoissa viihtyy isompikin perhe, 
mutta tilaa ja avaruutta riittää myös kaksioissa. Energia-
luokka A2007. Oma tontti. Myynnissä. Arvioitu valmis-
tuminen 12/2013.

Huoneistoesimerkkejä mh. € vh. €
2h+k+s 65,5 m2 6. krs 104.670 348.900
3h+k+s 69 m2 1. krs 94.320 314.400
3h+k+s 80,5 m2 2. krs 109.620 365.400
4h+k+s 100 m2 6. krs 149.220 497.400

Muutto-
valmis 27.8.

As. Oy Espoon Amalia, Puuportti 2 A 
www.skanska.fi /amalia

Ota syksy vastaan uudessa kodissa! 
27.8.2013 valmistuvassa Amaliassa asut 
 Leppävaaran eloisan keskustan tuntumassa. 
Kodissasi on hulppea lasitettu parveke ja isoista 
ikkunoista tulvii luonnonvaloa sisälle. Energia-
luokka A2007. Oma tontti. Tule tutustumaan 
sisustettuun esittelyasuntoon!

Vapaana neljä kotia mh. € vh. €
2h+k+s 65,5 m2 8. krs 114.780 382.600
3h+kt 65,5 m2 8. krs 114.330 381.100
3h+k+s 80,5 m2 4. krs 111.900 373.000
5h+k+s 103,5 m2 7. krs 162.600 542.000

As. Oy Espoon Aina, Puuportti 2 C 
www.skanska.fi /aina

Leppävaaran keskustan tuntumaan valmistuva tyylikäs 
kolmikko täydentyy, kun Amalia ja Emilia saavat seurakseen 
Ainan. Kodeissa korostuvat valoisuus ja avarat tilaratkaisut. 
Lyhyt matka Kauppakeskus Selloon, harrastuksiin tai junal-
le. Energialuokka A2007.Oma tontti. Myynnissä. 
Arvioitu  valmis tuminen 6/2014.

Huoneistoesimerkkejä mh. € vh. €
2h+k+s 65,5 m2 6. krs 104.640 348.800
3h+k+s 80,5 m2 2. krs 110.310 367.700
4h+k+s 83,5 m2 2. krs 112.920 376.400 
5h+k+s 103,5 m2 6. krs 157.710 525.700

Visualisointi Espoon Amaliasta

Visualisointi

Visualisointi Visualisointi

Danske Bankin Espoon 
Leppävaaran asiantunti-

jakeskuksen uusi yksikönjohta-
ja Markus Souru kertoo asiak-
kaiden hyötyvän, kun pankki 
keskitti Espoon toimintonsa 
Leppävaaraan ja Tapiolaan. Ne 
ajat ovat ohitse, jolloin asiakas 
joutui kaikissa tilanteissa tule-
maan pankkiin neuvottelemaan 
raha-asioistaan. 

Tätä päivää ovat pankin ja 
asiakkaan väliset verkkoneu-
vottelut, jotka ovat luonnolli-
nen jatkumo ja lisäpalvelu 
verkkopankille.

Palvelupisteiden määrä 
kasvaa 
”Mitään palvelua emme ota 
pois, vaan laajennamme mah-
dollisuuksia asioida.” Sourun 
mukaan asiantuntijat palvele-
vat iltakahdeksaan. Kassapal-
velut ovat Leppävaarassa auki 
normaalisti.
Lisäksi pankki tekee yhteistyö-
tä R-kioskin ja K-kaupan kans-
sa. Laskut saa maksetuksi kios-
keilla ja rahaa voi nostaa 
kaupan kassalta. Järjestelyistä 
hyötyvät erityisesti ne asiak-
kaat, jotka eivät käytä verkko-
pankkia eivätkä automaatteja. 
Aikaakin säästyy, kun ostoksia 
tehdessään voi nostaa rahaa. 

Paremmin – nopeammin – helpommin

Pankkineuvottelut käydään  
siellä missä asiakas on 

Asiantuntijat saman  
katon alle
Keskittämisen myötä yksityis-
asiakkaiden tarvitseman korke-
an osaamisen asiantuntijat toi-
mivat Leppävaarassa yhdessä 
paikassa. Asiakkaat pystytään 
tapaamaan verkossa, puheli-
messa tai kasvokkain.

”Voimme taata palvelun 
laadun, vaikka ’oma virkailija’ 
olisi poissa.  Asiantuntija soit-
tavat myös asiakkaille asioissa, 
joissa he tietävät tämän hyöty-
vän neuvoista.  Näin monet asi-
at hoituvat heti joko saman soi-
ton aikana tai erikseen 
sovitussa verkko- tai puhelin-
neuvottelussa.

Hyvänä osoituksena Dans-
ke Bankin asiantuntijuuden 
erinomaisuudesta on esimer-
kiksi suomen paras salkunhoi-
taja 2012 (Juha Varis) ja eniten 
viiden tähden rahastoja suo-
messa (morningstar 2012), se-
kä ekonomistiemme voitto ta-
lousennuste kilpailussa 
jyväskylässä 2013.

Souru muistuttaa, että asia-
kastyytyväisyys on pankin tär-
kein arvo. Avoimuus on toinen 
asiakaspalvelun peruspilari. 
”Annettujen neuvojen pitää 
kestää vielä 5 – 10 vuoden pää-
hän.”  

Edelläkävijyys  
velvoittaa
Danske Bankin esiäiti Suomes-
sa – Postipankki – otti ensim-
mäisenä käyttöön verkkopan-
kin. Sourun mukaan 
edelläkävijän asema sopii 
myös nykyiselle pankille.

Se mittaa hyvin laajasti 
asiakastyytyväisyyttä ja ottaa 
asiakkaiden toiveet huomioon. 
Parhaillaan pankki uudistaa ny-
kyisen verkkopankin sisältöä, 
ulkoasua ja turvaratkaisua.

Souru arvelee Danske Ban-
kin onnistuneen hyvin tavoit-
teessaan tarjota palveluja sil-
loin, kun asiakas niitä tarvitsee. 
Myös tarjottavia palveluja on 
helppo käyttää, mikä lisää nii-
den suosiota. 

Sähköisen asioinnin kehi-
tys jatkuu. Souru ottaa esimer-
kiksi asuntokaupan, joka vo-
daan siirtää verkkoon, kunhan 
asunto-osakeyhtiöiden osake-
kirjat saadaan digitaalisiksi. 
”Kaupat voi tehdä verkossa 
omilla tunnuksilla, joilla pää-
see tarvittaessa myös katso-
maan kauppaan liittyviä asia-
kirjoja.”   Omakotitalojen 
kaupoissa tämä on mahdollista 
ehkäpä jo lähitulevaisuudessa. 
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”Alkuun hieman hiersi, mutta 
puolessa vuodessa siihen tot-

tui”, ensihoitaja Matti Purhonen ker-
too, miltä tuntuu tehdä vaativaa ensi-
hoitoa ja sairaankuljetusta, kun 
kamera on kaiken aikaa kintereillä. 
Tänä kesänä olemme saaneet seurata 
televisiosta, miten Leppävaarasta kur-
vaa milloin ambulanssi, milloin palo-
auto. 

”Suurin osa asiakkaista hyväksyi, 
muutama kielto tuli jälkikäteen, kun 
tilanne oli ollut rankka.” 

Purhosen mukaan asiakkailta ky-
syttiin aina lupa, saako kuvausryhmä 
olla paikalla. Hän kehuu kuvausryh-
män osaamista ja taitoa toimia asia-
kasta arvostavasti. Mikään tirkistely-
ohjelma Pelastajat ei ollut. 

Hoitoyksikkö vaativiin 
tilanteisiin
Matti Purhonen toimii ”korkean ta-
son” ambulanssissa Länsi-Uuden-
maan Pelastuslaitoksella. Hoitoyk-
sikkönä se pystyy tarjoamaan 
perusambulanssia laajempaa tilan-
teen arviointia ja jopa aivoinfarktin 
alkuliuotusta.

Tarvittaessa apuun saadaan koko 
paloyksikkö pelastushelikopteria 
myöten. Joskus ambulanssia odottava 
ihmettelee, kun paikalle kurvaa palo-
auto. Pallomiehet ovat saaneet riittä-
vän ensiapukoulutuksen, joten apuun 
tulee se yksikkö joka pääsee nopein-
ten paikalle. 

Ambulanssityön ohella Purhosen 
tehtäviin kuuluu palomiesten säännöl-
linen ensiapukoulutus. Sitä työtä hän 
on tehnyt muutaman vuoden päivätyö-

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 

näänkin, vaikka suurin osa vuonna 
1977 alkaneesta on tapahtunut ambu-
lanssissa. 

Työ on henkisesti hyvin raskasta, 
sillä ensihoitaja joutuu kriittisessä ti-
lanteessa tekemään usein vajavaisten 
potilastietojen perusteella kauaskan-
toisia päätöksiä.  Fyysistä kuntoaan 
ensihoitajat ja palomiehet kohentavat 
paloaseman kuntosalilla. Ei ole leikin 
asia, jos joutuu kantamaan hissittö-
mästä talosta ihmisen ambulanssiin.

”Nykyistä enemmän pitäisi kui-
tenkin kiinnittää huomiota työn hen-
kiseen kuormittavuuteen”, Purhonen 
sanoo. ”Työ jättää väkisin jälkensä.”

Onnistumisista iloa 
 Syntyminen on aina ihme. Leppävaa-
rankin alueella on vuoden aikana ollut 
kaksi sairaalan ulkopuolella tapahtu-
nutta synnytystä. Ensihoitajat kokevat 
myös onnistumista, kun vakavasti sai-
rastunut kuntoutuu.

Purhonen peräänkuuluttaakin en-
siaputaitojen nykyistä parempaa osaa-
mista. Sairaskohtauksessa tai onnetto-
muudessa ensimmäinen paikalla voi 
olla koko vastaisen toipumisen tärkein 
lenkki. 

”Nelikymppinen mies sai sairaus-
kohtauksen. Omainen osasi elvyttää ja 
toimia oikein ambulanssia odotelles-
saan. Nyt mies on terve ja työelämäs-
sä.”

Koulut kutsuvatkin ensihoitajia ja 
palomiehiä sekä kertomaan työstään 
että antamaan ensiapukoulutusta. 
Opettajilta saadun palautteen perus-
tella Pelastajat-ohjelmaa on seurattu 
tiiviisti. Työvuoron aikana yksi ambu-

lanssi tekee keskimäärin  8–9 keikkaa. 
Niistä kolmasosassa riittää tilannear-
vio ja neuvo kääntyä terveyskeskuk-
sen puoleen. 

Ihmisillä on hätä
Työ ambulanssissa antaa läpileikkauk-
sen suomalaiseen pahoinvointiin. Pur-
hosen mukaan valitettavan moni  
ambulanssia tarvitseva on päihtynyt 
– joko alkoholista tai sekakäytöstä. 
Usein kyse on myös joko hätähuudos-
ta tai itsemurhayrityksestä. 

”Vanhempien pitäisi ottaa tosis-
saan nuortensa rakkaushuolet. Pitäisi 
muistella omaa nuoruuttaan.” Jätetyk-
si tuleminen voi tuntua omankin elä-

Leppävaaran PELASTAJAT

Tietokoneet mukana

Kun asiakas soittaa hätänumeroon 112, puhelu nauhoitetaan 
ja jatkotoimet kirjautuvat automaattisesti ambulanssin tieto-
koneseen. Siihen kuitataan koska lähdetty liikkeelle, koska 
päästy kohteeseen. Näin voidaan aukottomasti selvittää am-
bulanssit liikkeet ja kuinka nopeasti paikalle päästään.

Jokaisessa ambulanssissa on lisäksi kannettava tietokone, 
jolla espoolaisambulanssit pääset kotipaikkansa lisäksi Hel-
singin ja Vantaan terveystietoihin.

Potilaan luona toinen ensihoitaja etsii tiedostosta potilaan 
mahdollisen sairaushistorian ja tämän käyttämät lääkkeet. 
Sairastunut itse tai hänen hätääntynyt omaisensa ei näitä aina 
muista. 

män lopulta, mikä voi johtaa dramaat-
tisiin seurauksiin.”

”Nuori rakkaus on niin intensii-
vistä. Lapsen pitäisi saada surra.”

Toinen ryhmä, josta Purhonen 
kantaa erityistä huolta, ovat vanhuk-
set. Monet apua tarvitsevat ovat todel-
la heikkokuntoisia. He ovat yleensä 
tottuneet pärjäämään omillaan, joten 
ambulanssia ei hevin kutsuta, kuten ei 
vaivata muutenkaan viranomaisia. 

”Moni soittaa hätätilanteessa en-
sin lapsilleen, jotka sitten hälyttävät 
ambulanssin.” 

Teksti ja kuvat: Pirjo Toivonen

Suurin osa 
remontoitavista 
kouluista
Lepuskin 
jakelualueella

Espoossa viisi peruskoulua on korvat-
tu remontin takia väistötiloilla.

Karakallion koulu
Oppilaat käyvät Kirkkojärven ja Jär-
venperän koulua vielä ensi vuoden ke-
vätlukukauden.

Lintuvaaran koulu
Laajennuksen ja peruskorjauksen 
vuoksi oppilaat on siirretty Lintu-
metsän kouluun. Pienimmille on 
järjestetty parakkikoulun oman 
koulun alueelle. Järjestelyt jatkuvat 
vuoden 2015 loppuun asti.

Auroran koulu
Koulu korvataan uudisrakennuksel-
la, joka valmistuu syksyksi 2016.

Muut korjattavat koulut ovat  Tapi-
olan koulu ja lukio sekä Espoonlah-
den koulu ja lukio.
Lähde: HS 14.8.2013

www.nettilepuski.fi

Keijo Tolvanen (vas.) ja  Matti Purhonen
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Leppävaaran PELASTAJAT

Tietokoneet mukana

Kun asiakas soittaa hätänumeroon 112, puhelu nauhoitetaan 
ja jatkotoimet kirjautuvat automaattisesti ambulanssin tieto-
koneseen. Siihen kuitataan koska lähdetty liikkeelle, koska 
päästy kohteeseen. Näin voidaan aukottomasti selvittää am-
bulanssit liikkeet ja kuinka nopeasti paikalle päästään.

Jokaisessa ambulanssissa on lisäksi kannettava tietokone, 
jolla espoolaisambulanssit pääset kotipaikkansa lisäksi Hel-
singin ja Vantaan terveystietoihin.

Potilaan luona toinen ensihoitaja etsii tiedostosta potilaan 
mahdollisen sairaushistorian ja tämän käyttämät lääkkeet. 
Sairastunut itse tai hänen hätääntynyt omaisensa ei näitä aina 
muista. 

Vastaavasti tietokantaan kirjoitetaan ensihoitajien tekemät 
toimet. Näin hoito pääsee keskeytyksettä jatkumaan sairaalas-
sa. Myös terveyskeskuslääkäri näkee, mihin tilanteeseen on 
ambulanssia tarvittu.

Pitkä työvuoro
Ensihoitajien työvuoro kestää 24 tuntia. Sinä aikana voi 
levätä, kunhan on lähtövalmiina minuutissa. 
Työvuoroa seuraa lepopäivä ja kaksi vapaapäivää.
Vilkkainta on yleensä aamuyön tunteina, jolloin ahdistus voi 
kasvaa liian suureksi. Myös ravintoloine sulkemisaikaan am-
bulansseilla on kiirettä. 

Leppävaarassa asuvalla on hyvät 
mahdollisuudet liikkumiseen. 

Silti  liikuntarajoitteinen kohtaa  on-
gelmia. Pitkäaikaissairaus on huonon-
tanut ratkaisevasti liikuntakykyäni. 
Huonona päivänä kävelen 10 -20 met-
rin pätkissä, hyvänä päivänä joitakin 
satoja metrejä pysähtymättä. 
Alberganesplanadin puiston penkit 
katosivat keväällä kunnostustyön alta. 
Viikkokausia jatkunut meluisa ja pö-
lyävä katutyö haittaa tuntuvasti liikku-
mista. Bussipysäkiltä on korkea pudo-
tus sepelille, joten sitä ei kyynärsauvan 
kanssa kulkeva voi käyttää. 

Leppävaarankatua ylittävälle valo 
vaihtuu vihreäksi lähes samalla het-

kellä kuin Esplanadilta kääntyville au-
toille. Valitettavan monet autoilijat 
painavat kaasua ja ajavat sivuilleen 
vilkaisematta ihmisten keskeltä. Am-
mattiautoilijat näyttävät esimerkkiä. 

Olin jäädä vihanneksia kuljetta-
van kuorma-auton alle. Kuljettaja 
naureskeli kopistaan, kun näytin hä-
nelle jalankulkijoille palavaa vihreää 
valoa. Firman logo loisti suurena au-
ton kyljessä. Niinpä lähetin sähköpos-
tin toimitusjohtajalle kertoen tilan-
teesta. 

Hän lähetti pahoittelevan vastauk-
sen ja kertoi heidän käyttävän alueel-
lamme kuljetusliikkeen palveluja. Ko-
pio vastauksesta meni kuljetusliikkeen 

johtajalle ja teksti loppui toteamuk-
seen, että kuljetusliikkeen johtaja var-
maan ottaa pian yhteyttä minuun. Yli 
kaksi vuotta on kulunut yhteydenottoa 
odotellen.  

Istuisin hetkeksi
Ratsutorin rappusilta ovat skeittailijat 
onneksi hieman vähentyneet. Heidän 
väistelemisensä käy työstä huonosti 
liikkuvalta. 

Sellon ylemmissä kerroksissa on 
mukavia nojatuoleja. Valitettavasti ne 
ovat huonosti ja kankeasti liikkuvalle 
liian matalia ja useimmiten nuorison 
valtaamia. Asemalla erään linja-auto-
pysäkin katoksen alla oleva penkkikin 
on noin 30 cm:n korkeudella maasta, 
lumiaikaan vielä matalammalla. Moni 

penkki heiluu ja keinuu uhkaavasti. 

Kohti Läkkitoria
Kotoani terveysasemalle on matkaa 
900 metriä. Kävelen sen tunnissa. Le-
vähdän bussien odotustilassa, jos sin-
ne mahtuu istumaan ja jos siellä ei ole 
nestemäisiä eväitä nauttivia kansalai-
sia. Tunnelista ylös nousun jälkeen 
olisi mukava levähtää. Penkit katosi-
vat tornitalon valmistumisen myötä ja 
matalan liikerakennuksen aidalla istuu 
kaljoittelijoita. 

Läkkitorin kunnossapito ei ilmei-
sesti kuulu kenellekään. Kesällä se on 
sotkuinen ja talvella jäinen. Kyynär-
sauvan piikkikään ei uppoa jäähän. 
Jos sieltä löytää itselleen penkin kul-
man, jossa ei ole örisijöitä, niin kuin-

kahan kauan menee ennen kuin tupa-
kan pummaaja tai myyjä lähestyy. 

Turvallisuus mietityttää
Asema-aukion ylittäminen on varsin-
kin talvella erittäin haasteellista liuk-
kauden ja epätasaisuuden vuoksi. Sel-
lon puoleisen radan vieressä oleva 
hissi toimii vaihtelevasti. Joskus his-
sistä löytää tuhdin haisevan kasan ih-
misen jätöstä. 

Pimeään aikaan aseman lähellä 
melskaavat jengit mietityttävät hitaas-
ti liikkuvaa. Moottoripyörätuoleja 
käyttävät liikuntarajoitteiset hurista-
vat ohi käsittämättömän kovaa.  

Leppävaarassa on mukava asua, 
liikkuminen voisi olla turvallisempaa.
Teksti: Anita Andersson

Liikuntarajoitteisen mietteitä

Tietokoneelle kirjataan lähtöaika , reitti ja koska ollaan perillä.

Tarvikkeet tarkistetaan ennen työvuoron alkua.
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Kolumni

Tietotekniikka jyrää
Suma pitää itseään kohtuullisen edistyneenä tietotekniikan käyttäjänä, 
mutta sekään ei riitä silloin, kun kaikki menee pieleen ja ongelma toi-
sensa jälkeen kaatuu päälle. Silloin ihminen tuntee itsensä hyvin, hyvin 
pieneksi kunnes raivo voittaa ja otsasuonet pullistuvat. Silloin uskoo, 
että asiat ratkeavat näppäimistöä hakkaamalla, sillä suomalainen mies-
hän ei koskaan lue käyttöohjeita, ei ainakaan insinööri.

* * *
Suma oli aikoinaan 80-luvulla ensimmäisiä sähköpostin ja oman PC:n 
käyttäjiä. Kun minut kutsuttiin uuteen työpaikkaan asetin kaksi ehtoa, 
joista en tinkinyt: seutulipun ja oman PC:n. Seutulippu ymmärrettiin, 
mutta PC:tä sain perustella pidempään. Tulin tutkimusmaailmasta, jos-
sa tietokoneet otettiin vauhdilla käyttöön ja niistä tuli osa arkipäivää 
etuineen ja ongelmineen. Ensimmäiset sähköpostit toimivat Tele-Sam-
po -palvelun kautta. Ilmoitustaululla oli lappuja, joihin oli kirjoitettu 
silloisia sähköpostiosoitteita, mystisiä numero- ja kirjainsarjoja. Kun 
sähköposti oli lähetetty, pistettiin perään vielä faxi: ”Hei, sulle on tu-
lossa sähköposti”. Eikä sekään riittänyt, soitettiin kaverille ja kerrottiin 
sama asia vielä uudestaan.

* * * 
Olin myös perustamassa Suomen ensimmäisiä ammattilaisten nettipal-
veluja jo aikana ennen internetiä. Asiakkaat kytkettiin meidän serveril-
lemme omilla kaapeleillaan, joita hallinnoi silloinen valtion Tele. Pal-
velu oli muuten moderni, mutta hidas ja yhteysmaksut olivat 
kohtuuttomat. Palvelu pantiinkin nurin jo parin vuoden jälkeen. Koke-
musta tuli rutkasti mutta raha virtasi silloinkin operaattorille, kaapelit 
omistaneelle Telelle. Kuulostaako tutulta?

***
Tämäkään pitkä kokemus ei riittänyt eilen, kun IT:n ongelmat vyöryivät 
päälle. Kaikki alkoi aamulla, kun edessä piti olla työteliäs päivä, moni-
en asioiden määräajat olivat menossa umpeen. WLAN-yheys oli ollut 
vuosia moitteeton, ja nyt se oli poissa, yhteyttä ei meiltä enää maailmal-
le ollutkaan. Soitto operaattorille vei yli tunnin, sinä aikana ehdin kuun-
nella kaikenlaista rätisevää taustamusiikkia ja monta kehotusta hoitaa 
asia nettipalvelussa. Ei niinkään hauskaa silloin, kun netti on kaatunut. 
Vihdoin, monien mutkien kautta sain häiriöilmoituksen tehtyä ja vähän 
ajan päästä vielä tekstarin, jossa kerrottiin operaattorin jatkavan vian 
korjaamista ja ei kun odottamaan.

***
Illan suussa tuli sitten operaattorilta tekstari, jossa kerrottiin, että vika 
on korjattu ja pyydettiin vastaamaan numerolla 2, mikäli homma ei 
edelleenkään toimi. Ei toiminut ja vastasin kakkosella. Jonkun ajan 
päästä soitti asentaja, joka kertoi, että oikeastaan mitään vikaa ei ole 
ollutkaan vaan WLANin sopimus oli päättynyt. Mielenkiintoista, min-
kähän vian operaattori oli korjannut? Virittelin puhelimesta nettiyhte-
yttä tietsikalle, mutta se oli auttamattoman hidas isojen tiedostojen lä-
hettämiseen. Eipä auttanut muu kuin tallentaa ne CD:lle ja viedä 
etanapostilla eli fillarilla perille.

***
Eikä tässä kaikki. Skannasin samana päivänä kaverin kuitteja verotta-
jalle melkoisen nipun, varmaan yli 100 läpyskää. Siinä vaiheessa kun 
kaikki oli skannattu ja muunnettu pdf:ksi ohjelman ja minun logiikkani 
kulkivat eri teitä. Onnistuin kadottamaan koko ison tiedoston bittien 
hautausmaalle ja jouduin tekemään kaiken uudestaan. Ymmärrän nyt 
hyvin, miksi pyydettyjä kuitteja ei saa lähettää sähköisesti verottajalle 
 vaan ne pitää printata ja laittaa tavalliseen postiin. Hidasta, mutta tur-
vallista.

***
Suma odottaa nyt uutta WLAN -modeemia, siihen menee viisi päivää. 
Se aika pitää selvitä ilman kunnon yhteyksiä ulkomaailmaan. Sinä ai-
kana pitää ehkä soittaa kavereille tai jopa käydä tapaamassa tuttuja. 
Ehkä voisi lähteä leffaankin, Taiteiden yöhön tai muuten vaan kaupun-
gille? Raittikarnevaaleille Suma kuitenkin tulee, toimi netti tai ei. Teip-
pasin karnevaalien ohjelman jääkaapin oveen, eikä se tietopalvelu kaa-
du.

***
Raittikarnevaaleilla tavataan! 
Suma

Arja Salmelle 
kotiseutuneuvoksen arvonimi

Tasavallan presidentti Sauli Niinis-
tö on 24.5.2013 ”suonut erityis-

asiantuntija, diplomi-insinööri Arja 
Salmelle kotiseutuneuvoksen nimen 
ja arvon”. Kaupunginjohtaja Jukka 
Mäkelä luovutti Arjalle nimityskirjeen 
8.8.2013 järjestetyssä kotoisassa juh-
latilaisuudessa Albergan kartanossa. 

Arvonimen taustalla on Arjan pit-
kä ja ansiokas työ kotiseututyössä ja 

ennen kaikkea Leppävaara-seurassa. 
Neuvos-hankkeen takana olivat leppä-
vaaralaiset toimijat. 

Leppävaara-seurasta  
se alkoi
Arja oli 26 vuotta sitten perustamassa 
Leppävaara-seuraa, jonka puheenjoh-
tajana hän toimii edelleen.  Vuonna 
1992 hän oli perustamassa tätä Lepus-

ki-lehteä ja käynnistämässä Raittikar-
nevaaleja. Lepuski on vakiinnuttanut 
asemansa Leppävaaran ja lähikylien 
omana lehtenä. Karnevaalit ovat lep-
pävaaralaisten oma kaupunkijuhla, jo-
hon vuosittain osallistuu reilusti yli 
10 000 kävijää. Ensimmäiset kahdek-
san vuotta Arja toimi niiden tuottaja-
na. 

Vuonna 2002 Arja käynnisti Lep-

Tuore kotiseutuneuvos Arja Salmi kaupunginjohtaja Jukka Mäkelän onniteltavana. Kuva: Tapio Lipasti

LePuSKi 20 v.
Juhlanumero ilmestyy 13.10. 
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Arja Salmi paljastamassa vuoden 2008 Valopilkkulaattaa. Valo-
pilkuksi valittiin Leppävaaran ensimmäinen vuokrataloyhtiö Pos-
tipuuntie 5 ja sen aktiivinen asukastoiminta. Kuva: Tapio Lipasti

W W W . S E L L O S A L I . F I
Soittoniekanaukio 1 A, 

02600 Espoo

Ke 11.9. Klo 19
RobeRt ja ClaRa 

SChumannin kiRjeitä 
ja muSiikkia
Lasse Pöysti, lukija

Laura Mikkola, piano
Essi Luttinen, mezzosopraano

Petteri Salomaa, baritoni

Näyttelijälegenda Lasse Pöysti 
johdattaa tunnettujen  

Schumann-tulkitsijoiden kanssa 
yleisön suoraan kahden suuren 

taiteilijan tunne-elämän  
keskiöön.

Liput alkaen 17,50/14,50 €,  
Lippupiste

Ke 18.9. Klo 19
kauko Röyhkä & 

naRttu
Liput alkaen 27,50 €, Lippupiste

la 28.9. Klo 19
hoedown vieRainaan 

anna Puu &  
tuuRe kilPeläinen

Liput alkaen 26,50/22,50 €,  
Lippupiste

Ke 2.10. Klo 19
iSmo leikola

Liput alkaen 27,50/24,50 €,  
Lippupiste
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Danske 
Verkkotapaaminen

Tuomme pankkiasioinnin 

lähemmäksi meitä suomalaisia. 

Jos olet yksi 530 000 verkko-

pankkiasiakkaastamme, voit 

tavata asiantuntijamme Danske 

Verkkotapaamisen avulla – 

siellä ja silloin kun sinulle sopii. 

Tarvitset vain tietokoneen, 

puhelimen ja pankkitunnukset. 

Voit keskustella sijoitus- ja 

lainavaihtoehdoista, näet asian-

tuntijamme havainnollistamia 

laskelmia ja allekirjoitat vieläpä 

sopimuksiakin verkossa. 

Helppoa, turvallista ja aikaa 

säästävää. 

Varaa aika ensimmäiseen 

tapaamiseen: danskebank.fi /

verkkotapaaminen

530 000 uutta paikkaa 
tavata asiantuntijamme. 
Yksi niistä on luonasi.

pävaara-seuraan kansalais-
muistipiirin ja  historiatoimi-
kunnan, joka alkoi kerätä 
systemaattisesti talteen Lep-
pävaaran historiaa. Työn yhte-
nä tuloksena julkaistiin vuon-
na 2011 myyntimenestykseksi 
noussut Albergasta Leppävaa-
raan -historiikki. Aihepiiri jat-
kuu Metsola Median tuotta-
massa kotiseutuelokuvassa, 
joka saa ensi-iltansa tämän 
vuoden Raittikarnevaaleilla.

Seuran uusin hanke on 
Raittikarnevaaleilla julkistetta-
va Lippumeri 2013 -projekti, 
jossa Leppävaaran koulun op-
pilaat ja opettajat ovat tehneet 
nuorten tunnoista taidetta ja 
uudistaneet Alberganesplana-
din lippujen sisällön vastaa-
maan tätä päivää.

Vastakkainasettelusta  
yhteistyöhön
Arjan johtama Leppävaara-
seuran toiminta painottui alku-
vuosina nykyistä enemmän 
kaavoitukseen ja rakennussuo-
jeluun.  Se on aktiivisesti vai-
kuttanut Kyyhkysmäen kaavoi-
tukseen, ajanut Kehä ykkösen 
tunnelointia ja maauimalan ra-
kentamista nykyisen uimahal-
lin viereen sekä vastustanut 
hiihtoputkea Urheilupuistoon.

Albergan kartanon, 
Parkvillan ja Åbergin talon 
suojelu olisi tuskin toteutunut 
ilman seuran vaikuttamista. 

Arjan mukaan Leppävaa-
ran asukastoiminnan alkuvuo-

sina kaupunki nähtiin  
vastapuolena. Vähitellen ra-
kennettiin luottamusta ja py-
rittiin yhteistyöllä vaikutta-
maan hankkeisiin jo niiden ai-
kaisessa vaiheessa. 

Esimerkiksi ilman seuran 
aktiivisuutta Etelä-Leppävaa-
ran kaavoituksessa ja koko 
Sellon konseptissa tuskin olisi 
saatu Sellosalia ja musiikki-
opiston tiloja. Myös leffa- 
teatteri olisi varmasti jäänyt 
siitä pois.

Leppävaara-seuran ja Ar-
jan toiminta ovat tuoneet koti-
seututyön nykyaikaan ja sovit-
taneet sen kaupunginosan 
tarpeisiin. Molempien nykyi-
nen työtapa korostaa verkos-
toitumista, pyrkimystä tiivii-
seen yhteistoimintaan niin 
Lepuskin järjestöjen, yhteisö-
jen ja yritysten kuin kaupun-

gin organisaatioidenkin kans-
sa. 

Lepuski-lehti onnittelee 
kotiseutuneuvos Arja Salmea! 

Teksti: Pirjo Toivonen

Kierrätyskeskus 
Nihtisiltaan
Leppävaaralaiset saavat Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen 
kotikulmilleen, kun se loppuvuodesta muuttaa Matinkylästä Ki-
loon Kutojantielle. Tulossa on todellinen kierrätystavaratalo, sillä 
tilat lähes tuplaantuvat nykyisiin, Matinkylän tiloihin verrattuna. 
Nykyiset tilat suljetaan vaiheittain: Huonekalu- ja rakennustarvi-
keosastot lokakuun lopulla pientavara-, elektroniikka- ja vaate-
osastot marraskuun lopulla.
 

Lepuski on  
20 vuoden ajan 

seurannut 
kotikylämme 
tapahtumia.

Tästä numerosta 
alkaen Lepuski  

on koko  
Suur-Leppävaaran 

lehti.

LEPUSKI

JOULUKUU 2013
To  05.12.  Tää on niin tätä!
La  07.12. Badding – Jykevä Rakkaus
Pe 13.12.  Yksityistilaisuus
La 14.12. Punkkuelämää
Ti  17.12.  Ohukainen & Paksukainen
Ke 18.12.  Ohukainen & Paksukainen
To  19.12  Ohukainen & Paksukainen
Pe 20.12. Ohukainen & Paksukainen

TEATTERIOHJELMISTOAMME 2013

LOKAKUU 2013
Ke 02.10.  Varma valinta – Aino & Carin
Ke 04.10.  Yksityistilaisuus
Ke 09.10.  Ohukainen & Paksukainen
  Ennakkonäytös
To  10.10.  Ohukainen & Paksukainen
  Ensi-ilta
Pe 11.10.  Ohukainen & Paksukainen
Pe 18.10.  Heiskasen Hulvattomat
  Huoviset
La 19.10.  Yksityistilaisuus
Ti  22.10.  Varma valinta – Aino & Carin
Ke 23.10.  Varma valinta – Aino & Carin
To  24.10.  Ohukainen & Paksukainen
Pe 25.10.  Ohukainen & Paksukainen
La  26.10.  Ohukainen & Paksukainen
To  31.10.  Badding – Jykevä Rakkaus

MARRASKUU 2013
Pe 01.11.  Badding – Jykevä Rakkaus
Ke 06.11.  Ohukainen & Paksukainen

To  07.11.  Ohukainen & Paksukainen
Pe 08.11. Ohukainen & Paksukainen
La  09.11. Ohukainen & Paksukainen
Ke 13.11.  Rikas, rakas työ
To  14.11.  Rikas, rakas työ
Pe 15.11. Badding – Jykevä Rakkaus
La  16.11. Badding – Jykevä Rakkaus
Ti  19.11. Badding – Jykevä Rakkaus
Ke 20.11. Badding – Jykevä Rakkaus
To  21.11. Badding – Jykevä Rakkaus
Pe 22.11.  Badding – Jykevä Rakkaus
La  23.11.  Punkkuelämää
Ti  26.11.  Ohukainen & Paksukainen
Ke 27.11.  Ohukainen & Paksukainen
To  28.11.  Ohukainen & Paksukainen
Pe 29.11.  Ohukainen & Paksukainen
La 30.11.  Ohukainen & Paksukainen

SYYSKUU 2013
Ke 25.09. Varma valinta – Aino & Carin
  Ensi-Ilta
To  26.09.  Badding – Jykevä Rakkaus
Pe 27.09.  Badding – Jykevä Rakkaus
La  28.09.  Badding – Jykevä Rakkaus
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Kavaleffin muistolaatta paljastetaan 12.9.2013
Lepuski-lehden tämän vuoden ensimmäisessä numerossa kerrottiin Mäkkylän virkatalon 
isännän ja Pitäjänmäen VPK:n päällikön, luutnantti Karl Kavaleffin elämästä ja hänen kuo-
linpaikalleen pystytetystä muistokivestä. Muistokivi on huomaamaton, eikä sen sijaintia tai 
siihen liittyvää tarinaa tunneta laajalti edes lähinaapurustossa.

Karl Kavaleffin kuolemasta on tänä vuonna kulunut 100 vuotta. Pitäjänmäen VPK ja 
Leppävaara-seura ovat päättäneet kunnioittaa Karl Kavaleffin muistoa pystyttämällä paikal-
le muistolaatan, joka paljastetaan 12.9.2013 klo 18.00. Tervetuloa laatan paljastustilaisuu-
teen!

Kavaleffin muistokivi sijaitsee Pohjois-Lintuvaarassa. Sinirinnantien päästä kuljetaan 
ensin linkkimastolle ja sen jälkeen jatketaan 10 metriä samaan suuntaan kohden edessä nä-
kyvää uutta Helmipöllönmäen aluetta. Tämän jälkeen käännytään 90 astetta polulle pohjoi-
seen, jota kuljetaan noin 50 metriä. Polun vasemmalla puolella on muistokivi, jonka viereen 
laatta kiinnitetään.

Paikalle ei kannata tulla omalla autolla, sillä Sinirinnantie on kapea asuntokatu eikä lä-
heisyydessä ole parkkipaikkoja. 

 Karl Kavaleffin muistokivi sijaitsee Pohjois-Lintuvaarassa Sinirinnantien päässä, kar-
talla punainen täppä.

Leppävaaran seurakunnan 
perhekerhot ja -kahvilat 

ovat alueen perheiden suosios-
sa. Seurakunnan pikkulapsi-
perheille suunnatussa toimin-
nassa käy viikoittain yli 500 
lasta ja aikuista.

Etenkin Leppävaaran seu-
rakunnan kolme perhekahvilaa 
ovat suosittuja. Perhekahviloita 
järjestetään klo 9.30–11.30: 
maanantaisin Lasten kappeli 
Arkissa ja torstaisin ja perjan-
taisin Uutussa.

– Uutussa kahviloita alet-
tiin järjestää viime syksynä 
kahtena päivän yhden sijasta, 
koska kävijöitä oli niin paljon, 
parhaimmillaan lähes sata, to-
teaa leppävaaran seurakunnan 
varhaiskasvatuksen ohjaaja 
Merja Saravuo.

Saravuon mukaan Leppä-
vaarassa seurakunnan tarjonta 
kohtaa hyvin kysynnän. Tänä 
vuonna lähes kaikki halukkaat 
lapset mahtuivat mukaan päi-
väkerhoihin ja musiikkileikki-
kouluihin. 

Seurakunnan 
perhekerhoissa
käy vilinä 

Merja Saravuo näkee toi-
minnan suosioon olevan monta 
syytä. 

– Toiminta on ilmaista, laa-
dukasta ja se on perheitä lähel-
lä. Seurakunnan kerhoihin on 
helppo tulla, siellä ei kysytä us-
kon määrää tai muuta sellaista.

Saravuo uskoo, että yksi 
tärkeimpiä asioita perheille on 
muiden samanlaisessa elämän-
tilanteessa olevien kohtaami-
nen.

– Perheet hakevat saman-
henkistä seuraa. Perhekerhois-
sa ne lapset, jotka eivät ole päi-
vähoidossa, saavat ekoja 
kavereitaan, kuvaa Merja. 

Yhdessäolon lisäksi seura-
kunnan kerhoissa keskustel-
laan paljon kasvatukseen liitty-
vistä asioista. Jokaisessa 
kerhossa on myös hartaus.  

– Monelle perheelle se on 
tärkeä viesti, että täällä ei olla 
yksin eikä aina tarvitse jaksaa 
omin voimin. Eivät perheet eh-
kä sitä ääneen sanota, mutta us-
kon, että ilman tätä he eivät 

Leppävaaran  
seurakunnan  
päiväkerhot
Karakappeli, Karakalliontie 
12, 09 8050 5901,  
040 560 0496

KilonRisti, Vanharaide 1, 
09 8050 5903, 041 534 1707

Leppävaaran kirkko,  
Veräjäkallionkatu 2, 
09 8050 5540, 040 5756 575 

uuttu, Lintukulma 2, 
09 8050 5518, 041 534 1708

Tuomiokirkkoseurakun-
nan päiväkerhoja  
Suur-Leppävaarassa
Auroran kappeli, 
Heiniemenpolku 1    
p. 80503945 ja  80503526  

Viherlaakson kappeli, 
Viherkalliontie 2  p. 80503595 
tai 80503946  

Laaksolahden kappeli, 
Ylänkötie 16   p. 80503926

hartauksiin osallistuisi tai lau-
luja niin innolla laulaisi. Eten-
kin, jos elämässä on vaikea 
kohta, mieleen voi nousta aja-
tus, että seurakunnasta saa ihan 
erilaista tukea ja ymmärrystä.

Laura Vähäsarja
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Leppävaaran ja Kilon rajalle 
radan eteläpuolella sijait-

sevalla maa-alueella toimii uu-
si, toimintansa huhtikuussa 
2013 aloittanut golfharjoittelu-
keskus. All Range Oy jatkaa 
Säterinpuistontiellä aikaisem-
min toimineen Alberga Golf 
Oy:n toimintaa. All Range 
Oy:n pääomistajat Hans Käm-
pe ja Marko Tiilikainen ovat 
tyytyväisiä Kilon kartanon 
omistavan Burmeisterin per-
heen kanssa solmittuun pitkä-
aikaiseen vuokrasopimukseen, 
joka kattaa 3,5 hehtaarin suu-
ruisen maa-alueen. Alueella si-
jaitsevalla kukkulalla on mui-
noin sijainnut Konungsbölen 
kylä, jonka johdosta se osa 
aluetta on suojeltu.

Golf-lyöntipaikasta 
ravintolatoimintaan ja 
sisäharjoitushalliin
All Rangella on 70 mattolyön-
tipaikkaa ja harjoittelualue lä-
hipeliä varten. Tyypilliset asi-
akkaat ovat Suur-Leppävaaran 
alueen golfharrastajien lisäksi 
ensikertaa golfmailaa kädes-
sään pitäviä ja koululaisryh-
miä. Kuka tahansa voi kokeilla 
lajia vuokramailalla.  Yrittäjät 
pitävät nuorisotyötä tärkeänä ja 
tulevat sijoittamaan osan yri-

All Range – Uusi golfharjoittelukeskus Leppävaaraan

 All Range kokoaa leppävaaralaiset golfharrastajat. 

 

tyksensä tuloksesta juniorigol-
fin tukemiseen. Golfvalmen-
nuksesta vastaa mm. entinen 
golfammattilainen Hanna-Lee-
na Ronkainen HLR Academyn 

puitteissa.
Yrittäjien suunnitelmissa 

on rakentaa alueelle klubira-
kennus ja ravintola, johon etsi-
tään ravintoloitsijaa lounas- ja 

iltaruokapalveluja tuottamaan. 
Nykyisen 200 m2:n rakennus-
oikeuden puitteissa toteutetta-
van rakennuksen on tarkoitus 
valmistua vuonna 2014. Suun-
nitelmissa on lisäksi sisäharjoi-
tushallin rakentaminen vuonna 
2016. Tämä hanke edellyttää 
kaavamuutosta, josta käydään 
neuvotteluja Espoon kaupun-
gin edustajien kanssa.

All Range täyttää Suur-
Leppävaaran alueelle jääneen 
tyhjiön, joka syntyi Vermon 
harjoitushallin toiminnan lo-

puttua. All Range on tervetullut 
harrastuspaikka, jonne on help-
po mennä lyhyttäkin harjoitte-
lua varten. Maanantai-iltaisin 
järjestettävä Zumbaliikunta on 
esimerkki alueen monikäyttö-
mahdollisuuksista.

Jatkosuunnitelmat
All Rangen palvelujen tunnet-
tuuden parantamiseen panoste-
taan. Muutaman par-3 -väylän 
ja St.Andrews-tyyppisen bunk-
kerin rakentaminen ovat suun-
nitelmissa.

Kaupunki on luvannut kul-
jettaa Säterinpuistontien var-
teen jääneet maamassakasat 
pois. Ne ovat jääneet sinne kas-
vamaan rikkaruohoja lähialu-
een asukkaiden harmiksi. Säte-
rinpuistonkatua jatketaan 
kaupunkiradan jatkorakenta-
misen yhteydessä radan ali 
pohjoiseen. Pääsy All Rangelle 
helpottuu.

Teksti ja kuvat: Aarne Nilsson

Yrittäjät Marko Tiilikainen ja Hans Kämpe

”Albergasta 
Leppävaaraan”-histo-

riikin molemmat painokset on 
myyty loppuun.  Nyt Leppä-
vaara-seura julkaisee samasta 
aihepiiristä videoelokuvan, jo-
ka julkistetaan Raittikarnevaa-
leilla 31.8.2013. Elokuva esite-
tään karnevaaleilla Sello-salin 
ilmaisnäytöksissä klo 14 ja 15. 
Leppävaara-seura myy video-
elokuvaa kojullaan karnevaali-
hintaan 15 €. Elokuvan on oh-
jannut lepuskilainen Mirja 
Metsola, joka teki YLEn TV 
1:lle 2002 Etelä-Leppävaaraa 
käsitelleen dokumentin ”Suur-
kaupungin huvilat”.

Leppävaara on ollut vii-
meisten vuosikymmenien ajan 
Suomen suurin kaupunkiraken-
nusprojekti.  Muutos on ollut 
mittava. Mirja Metsolan ohjaa-
ma ja kuvaama uusi videoelo-
kuva dokumentoi Leppävaaran 
rakennetun ympäristön muu-
tosta ja nostaa esiin sen histori-
allisen kerrostuneisuuden tär-
keyden myös ihmisten 
henkiselle hyvinvoinnille.  Elo-
kuvassa pääsevät ääneen eri-
ikäiset, erilaisia asumismuoto-
ja edustavat asukkaat, niin 
vanhat kuin uudetkin leppävaa-
ralaiset, jotka esittelevät lempi-
paikkojaan. Erityisen painavia 
puheenvuoroja elokuvassa 
käyttävät virkeät ja sanavalmiit 

Uusia näkökulmia Lepuskista ja sen juurista

ALBERGASTA LEPPÄVAARAAN  
– videoelokuva valmistuu Raittikarnevaaleille

nuoret ja lapset, joihin ohjaaja 
törmäsi kuvausretkillään.

Leppävaarassa on asuttu 
keskiajalta lähtien.  Vanhim-
man asutuksen jäänteitä on py-
ritty suojelemaan. Vaikka van-
hat 1900-luvun alun, puiset 
huvilarakennukset ehtivät pa-
hasti rappeutua, on niitä jonkin 
verran pystytty pelastamaan.  
Leppävaaran kaupunkikuvassa 
on sekaisin vanhan ja uuden ra-
kennuskannan helmiä, viehke-
yttä ja rujoutta. Elokuva valot-
taa asumisen yllättävän laajaa 
kirjoa, persoonallisia asuin-

paikkoja ja kiintymystä omaan 
lähiympäristöön.  Leppävaaran 
luonto ja kulttuurihistoria ker-
tovat vuosisatojen asutuksesta 
ja syvistä juurista. Monet elo-
kuvan haastatellut ovat nämä 
tunnistaneet ja ihmisten vuoro-
vaikutuksessakin näkyy vanhaa 
suvaitsevaista monikulttuuri-
suutta. 

Elokuva julkaistaan DVD-
muodossa. Se sisältää neljän-
kymmenen minuutin mittaisen 
pääelokuvan ja kolme lisärai-
taa, bonusosien yhteiskesto on 
myös 40 minuuttia. Ensimmäi-

sessä lisäosassa kaupunginmu-
seon intendentti Tryggve Gest-
rinin tarjoaa syvennettyä ja 
osittain uutta tietoa Vanhan Al-
bergan Puiston ”isästä” Carl 
Tersmedenistä ja kertoo tari-
noita tästä seudun 1700-luvun 
kehittäjästä. Toinen lisäraita 
kuvaa asukkaiden kokemuksia 
vanhan Jylhä-huvilan kunnos-
tuksesta ja kolmas syventyy 
asukasyhdistyksen monipuoli-
seen toimintaan Leppävaara-
seuran puheenjohtajan, koti-
seutuneuvos Arja Salmen 
haastattelussa. 

Elokuvan suunnittelu: Lep-
pävaara-seura ry, Espoon kau-
pungin museo ja Mirja Metso-
la. Tuotanto Metsola Media. 
Käsikirjoitus, ohjaus, kuvaus, 
äänitys ja leikkaus Mirja Met-
sola. Musiikki Petri Loues, 
graafikko Tapio Lipasti, leikka-
uksen viimeistely Titta Jänkkä-
lä ja DVD-masteroint Otso Pa-
karinen, Visual Power Oy. 
Elokuvaa ovat taloudellisesti 
tukeneet Museovirasto sekä 
Bergans kiinteistöt Oy, Sellon 
kauppiasyhdistys, Skanska Oy 
ja Sponda Oy.

Katso elokuvan traileri 
osoitteesta www.raittikarne-
vaalit.fi 

Teksti: Markku Salmi

Turhake tarpeelliseksi  
tavaraksi Glimsissä
Tuo oma turhakkeesi vaihtoon  
ja ota tilalle tarpeellisempi! 

Turhakkeiden vaihtopiste on avoinna 
Talomuseo Glimsissä
27.- 30. 8.2013 klo 10.00 - 17.00
Glimsin löydät Jorvin sairaalan takaa. 

www.toidesign.fi

ale 30–50 %

NettipeNkojaiset



Meistä leppävaaralaisista saattaa 
tuntua, että Sellosali on ruokki-

massa juuri meidän kulttuurinälkääm-
me. Mutta se on enemmän. Johtava 
tuottaja Tero Kaakkunen muistuttaa, 
että salin vaikutuspiiriin kuuluu koko 
pääkaupunkiseutu. Leppävaaraan on 
helppo tulla monesta suunnasta.

Tänä syksynä 10 vuotta täyttävä 
Sellosali tarjoaa upean juhlaohjelmis-
ton, jossa esiintyvät niin kotimaiset 
kuin kansainväliset huiput.

”Alkuvuodet painottuivat taide-
musiikkiin.  Sen lisäksi tarjolla on pal-
jon myös viihde- ja rytmimusiikkia – 
jazzia ja rockiakin.” Kaakkunen 
kertoo, että Espoon strategia, jossa ko-
rostetaan lasten ja nuorten asemaa, nä-
kyy myös Sellosalin ohjelmistossa. 

Paljon mahdollisuuksia pienellä 
rahalla

Lapsille on tarjolla myös maksut-
tomia esityksiä. Toki lapset ja nuoret 
saavat osaan tapahtumista alennusta 
normaaleista pääsylipuista – aivan ku-
ten eläkeläisetkin. Alennukset eivät 
koske vuokra- ja yksityistilaisuuksia.

Tero Kaakkunen korostaa Sellosa-
lin ainulaatuista sijaintia. Yhdessä 
erittäin suositun kirjaston ja elokuva-
teatterin kanssa se muodostaa koko-
naisuuden, jossa tarjolla on niin jokai-
seen makuun kuin jokaisen 
kukkarolle sopivaa ohjelmaa.  

Alkuvuosina Sellosali toimi myös 
elokuvateatterina. Kaakkusen mukaan 
edelleen tarjolla on lastenelokuvia. 

Sellosali palvelee koko pääkaupunkiseutua

Mahdollista on, että salissa nähdään 
klassikoita ja mielenkiintoisia taide-
elokuvia. Sellosali jatkanee myös ko-
keiluja, jossa elokuva yhdistetään elä-

vään musiikkiin. Marraskuussa salissa 
nähdään mykkäkomedioita siivousvä-
linein esiintyvän Cleaning Women 
-yhtyeen säestämänä.

Helsingin Jakelu-Expert Oy 

Suoramainonnalla varmistat, että saat 
asiakkaasi liikkeelle ja liikkeen ovesta 
sisään. Suora kolahtaa ja saa aikaan 
liikettä, joka johtaa kauppaan. 

Kotiin jaettu suoramainos on tehokas 
tapa tavoittaa asiakkaat ja lisätä myyn-
tiä. Katso kampanjaedut www.hjex.fi 
tai ota yhteys 09 561 56 400.

SUORA KOLAHTAA JA 
SAA AIKAAN LIIKETTÄ

HELSINGIN JAKELU-EXPERT 
HUOLEHTII MYÖS

LEPUSKIN JAKELUSTA.

Päivätanssit suosiossa

Vaikka Espoo panostaakin lapsiin ja 
nuoriin, on varttuneelle väellekin oh-
jelmaa. Kerran kuukaudessa järjestet-
tävät maksuttomat päivätanssit ovat 
houkutelleet paikalle noin sata pyö-
rähtelijää. 
”Monien toiveissa on saada tänne vii-
koittaiset tanssit.” Seuraavan kerran 
Sellosalissa tanssahdellaan Espoo-
päivänä 31. elokuuta, jolloin tanssi-
musiikkia tarjoilee tämän vuoden Tan-
gomarkkinafinalisti Netta Skog. 
Sellosalin tilat omistaa kauppakeskus, 
joka aikoinaan teki tiloista 20 vuoden 
vuokrasopimuksen kaupungin kanssa. 
Tero Kaakkunen uskoo ohjelmiston 
olevan tulevinakin vuosina aika sa-

mantyyppisenä kuin se on nyt. Itse 
hän nostaisi nykyistä enemmän esille 
myös ikäihmisten tarpeet. Toki tarvi-
taan myös ohjelmistoa, joka puhutte-
lee eri-ikäisiä ihmisiä. 

Seuraavana 10 vuoden aikana 
Suur-Leppävaaran alueelle nousee 
kaksi mittavaa asuinaluetta: toinen 
Vermoon, toinen Karamalmiin. Yh-
teensä niihin tulee yli 10 000 asukasta, 
mikä varmasti näkyy myös Sellosalin 
kävijämäärissä. 

Kymmenen vuoden aikana Sello-
sali on tarjonnut 2 500 yleisötapahtu-
maa, joissa on vieraillut liki puoli mil-
joonaa kävijää. 

Teksti: Pirjo Toivonen

Egotrippi esiintyy Sellosalissa 26.10. Kuva: Sellosali

Sellosalissa tanssahdellaan taas Espoo-päivänä 31. elokuuta
Kuva: Nina Siven


