
LEPUSKILEPUSKI

Läkkitori sai
uuden elämän

Lähderannantie 22, Espoo
Avoinna: ma-to 9-17, pe 9-16
Päivystys: puh. 010 235 2210

laaksolahti@kiinteistomaailma.fi

tutustu välittäjiimme osoitteessa:
www.kiinteistomaailma.fi/espoo-laaksolahti

Marko Suutarinen
Yrittäjä, KTM, LKV

www.apteekkielixir.fi
puh. 010 322 8980

Avoinna
joka päivä

MA–PE 8.30–21.00
LA 10–18, SU 12–18

LEPPÄVAARAN
ASEMALLA,
KATUTASOLLA

PANORAMA
TOWER

*Tarjous voimassa rajoitetun ajan, valituista
varastotiloista, koskee ainoastaan uusia
asiakkaita, ei sisällä vakuutusta tai aloitus-
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Teatterikausi
avataan
Albergassa 9.10.
esityksellä:
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hulvattomat
Huoviset

Uusi historiakirja ennakkomyynnissä
Raittikarnevaaleilla ensi torstaina.
Raittikarnevaalit pääsevät palaamaan juurilleen.
Katso päivän upea ohjelma sivulta 11.
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Rumasta ankanpoikasesta on kuoriutu-
nut valkoinen joutsen! Uudistunut

Läkkitori paistattelee puhtaana ja komeana
loppukesän kirkkaassa auringonpaisteessa.
Satunnainen ohikulkija pysähtyy ihastele-
maan näkemäänsä, pyörähtää kannoillaan
räpsiessään kuvia puhelimensa kameralla.
Raitin alaosa on saanut näyttävät istutukset
ja uusia oleskeluun kutsuvia istuinryhmiä.
Terveysaseman ja Gallerian väliin on raken-
nettu mielenkiintoisia ”soloistuimia” eli yh-
den hengen katupenkkejä. Ensimmäisenä
Espoossa on pimeän vuodenajan piristyk-
seksi vielä luvassa Gobo-valot, jotka heijas-
tavat toria ympäröivistä seinistä kivetyksel-
le koristeellisia kuvioita.

Pitkäksi venyneen remontin viimeistely
on vielä ollut menossa koko kesän ja paikat
ovat vieläkin osittain työmaa-aitojen takana.
Ilmassa on jännitystä, ehtivätkö työt tosiaan
valmiiksi Raittikarnevaaleihin mennessä.
Silloin joka tapauksessa avataan uudistunut
tori käyttöönsä juhlallisella nauhan leikka-
uksella ja vietetään järjestyksessä 24. Rait-
tikarnevaaleja. Kahden evakkovuotensa jäl-
keen lepuskilaisten yhteinen ja odotettu
tapahtuma pääsee jälleen palaamaan juuril-
leen. Leppävaara-seura tarjoaa yhdessä lu-
kuisten yhteistyökumppaneidensa kanssa
jälleen kerran upean ohjelmankokonaisuu-
den.

Mutta tuleeko uudistuneesta torista lo-
pulta vain tyhjä kulissi? Miten tori saadaan
elämään ja pysymään viihtyisänä? Kaikki
ovat varmasti samaa mieltä siitä, että Läkki-
torin kehitys pitää nostaa uudelle ja positii-
viselle uralle. Kauniista toriaukiostamme
pitää tehdä paikka, joka houkuttelee asuk-
kaita kokoontumaan yhteen ja viettämään
siellä aikaansa.

Sudenkuoppana vaan on se, että jälleen
kerran toistuu sama ja tuttu kuvio, josta
tanskalainen kaupunkisuunnitteluguru Hen-
rietta Vamberg hiljattain varotti Helsingin
Sanomissa. Vamberg puhuu siitä, kuinka
kaupunkiemme suunnittelu ja rakentaminen
tapahtuu täysin väärässä järjestyksessä.
Kaupunkisuunnittelijat ja rakentajat hääri-
vät omissa norsunluutorneissaan ja toivovat,
että ihmiset sitten ottavat siellä valmiiksi
suunnitellut paikat omikseen. Ihmisiä ei hä-
nen mukaansa voi pakottaa. Ensin pitäisi
tutkia, millaisia ratkaisuja ihmiset odottavat
ja vasta sitten suunnitella ja toteuttaa.

Joka tapauksessa Leppävaara-seuran

vuosittain organisoimat Raittikarnevaalit
ovat nyt komea toiminnallinen lähtölaukaus
torin uudelle elämälle. Raittikarnevaaleilla
kokoonnutaan yhteen mukavissa tunnelmis-
sa ja otetaan tori raitteineen omaksi. Mutta
karnevaaleja vietetään kuitenkin vain kerran
vuodessa, kun torilla pitäisi mieluusti olla
elämää ja houkutuksia ympäri vuoden.

Onneksi Leppävaaran Galleria on astu-
nut rohkean askeleen ja ottanut torin toimin-
nallisen pyörittämisen vastuulleen. Kauppa-
keskus ei tietenkään voi tehdä paljoa
yksinään ja onkin haastanut muun muassa
torinvarren kiinteistöjä ja yrittäjiä yhteisiin
talkoisiin. Myös Leppävaara-seura on lu-
vannut olla mukana ideoimassa torin ympä-
rivuotista elävöittämistä. Ja toimiihan Lep-
pävaarassa paljon muitakin yhdistyksiä ja
yhteisöjä, joita toivotaan nyt yhteistyö-
kumppaneiksi tuottamaan toimintaa torille.
Uuden kahvilan avaaminen torin kulmalle
on jo tehnyt paljon hyvää torin tunnelmalle.

Nyt onkin sinun vuorosi kertoa millais-
ta toimintaa sinä odotat uudelta torilta. Kai-
paatko kirpputoreja, viikottaista toripäivää
vai iltatoreja? Löytyisikö tahoja, jotka saisi-
vat aikaan pienimuotoisia torikonsertteja tai
-tapahtumia? Yhteinen illallinen taivaan al-
la voisi olla ikimuistoinen kokemus suosi-
tun ravintolapäivän hengessä. Joulukuusi ja
yhteiset joululaulutilaisuudet piristäisivät
varmasti kaamoksen keskellä toria. Entä mi-
tä kivaa keksittäisiin lapsille? Kiinteitä leik-
kivälineitä torille ei tule, mutta jotain toi-
mintaa ja tekemistä pitäisi sieltä lapsillekin
löytyä? Entä nuorille: katukorista, torisäh-
lyä vai mitä? Miten olisi torishakki? Torista
olisi mukava kehittää kaiken ikäisten ihmis-
ten mutkaton kohtaamispaikka.

Poikkea Raittikarnevaaleilla seuran ko-
julla juttelemassa ja esittämässä omat idea-
si torin elävöittämiseksi. Raittikarnevaalit
on myös julistanut lapsille piirustuskilpai-
lun Unelmien Läkkitorista. Kilpailuun voi
tuoda valmiita piirustuksia Galleriassa kar-
nevaaleilla avoimena olevaan askastelu- ja
legorakennustyöpajaan. Pajassa on myös
tarjolla piirustusvälineitä lapsilta kerättävää
ideointia varten.

Tavataan Raittikarnevaaleilla torstaina
3.9.!

Arja Salmi
arja.salmi(at)lepuski.fi

Uusi
Läkkitori
odottaa
käyttäjiään

Kansalaismuistipiirin illat jatkuvat
Leppävaara-seuran suositut kansalaismuisti-illat pyörähtävät taas käyntiin torstaina 17.9. klo 18.
Ensimmäinen istunto pidetään Gallen-Kallelan Museolla Tarvaspäässä, jolloin keskiössä on erityi-
sesti Leppävaaran VPK ja siihen liittyvät muistot. Museo sai viime keväänä kokoelmiinsa Akseli
Gallen-Kallelan suunnitteleman palokunnan alkuperäisen lipun. Museo onkin nyt kiinnostunut
kuulemaan leppävaaralaisten palokuntamuistoja. Seuraava istunto pidetään torstaina 1.10. kello 18-
19.30. Silloin kokoonnutaan tutussa paikassa Ruusutorpan koulun auditoriossa (osoite: Leppävaa-
rankatu 24–26). Syksyn kokoontumisaikataulu ja ohjelma vahvistetaan syyskuun aikana ja ohjelma
julkaistaan lepuski.fi-sivulla netissä. Lämpimästi tervetuloa kansalaismuisti-iltoihin!

Asunnonostajaa
kiinnostaa yhtiövastike
”Asuntoa ostavat kiinnittävät ensimmäiseksi huomiota yhtiövastikkeen suuruuteen”, sanoo
Marko Suutarinen Kiinteistömaailma Laaksolahdesta.

Tehdyt ja tulevat remontit ovat myös tärkeitä tietoja. ”Nyrkkisääntönä voi sanoa, että
tulossa oleva putkiremontti tai linjasaneeraus kuten nykyään sanotaan, hidastaa myyntiä.”
Hän ottaa esimerkiksi Karakallion, jossa myynti on remonttia odottavissa taloissa todella
hiljaista.

Asuntojen hinnat alkavat laskea jo niinkin aikaisin kuin kuusi vuotta ennen remonttia.
Ostoa suunnittelevan kannattaa lisätä kuutisen sataa euroa neliötä kohti asunnon myyntihin-
taan silloin, kun kohteena on 60–70-luvulla rakennettu talo.

”Ainakaan viimeiseen
neljään vuoteen isän-

nöimiimme talloihin ei uutta
hissiä ole rakennettu taloon,
jossa ei sellaista ole entuudes-
taan”, kertoo Karakallion
Huollon toimitusjohtaja Tatu
Rasia. Huoltoyhtiö isännöi
suurinta osaa Karakallion kiin-
teistöistä.

”Myöskään laajempaa
keskustelua hissitarpeesta ei
ole liiemmälti ollut, joitain yk-
sittäisiä tapauksia lukuun otta-
matta.” Rasian mukaan hissin
rakentaminen koetaan liian kal-

Hissihankkeita vähän
Karakalliossa
Taloyhtiöiden ryhmäkorjauksista
etsitään kustannussäästöä

liiksi toimenpiteeksi suhteessa
sen antamaan hyötyyn.

Rasia muistuttaa, että
60–70-luvulla rakennetut talot
lähestyvät linjasaneerauksia,
jotka aiheuttavat taloyhtiölle
suuren pakollisen kuluerän. Si-
tä ei välttämättä haluta kasvat-
taa hissiremontilla.

Sinällään taloyhtiöt kuiten-
kin haluavat yhdistellä remont-
teja järkevästi, jolloin siitä
todennäköisesti saadaan kus-
tannussäästöjä ja paikat saa-
daan kerralla kuntoon. Lisäksi
remonttien rahoitukseen ei tule

niin paljon päällekkäisyyttä,
vaan ne voidaan hoitaa yhdellä
pitkäaikaisella lainalla.

Taloyhtiöt tekevät yhteis-
työtä remonttiasioissa. Kara-
kallion Huolto Oy on järjestä-
nyt keskustelutilaisuuksia
isännöimiensä saman ikäisten
taloyhtiöiden kesken. Niissä on
selvitelty ryhmäkorjausmah-
dollisuuksia. Keskustelut ovat
poikineet muutamia 2–4 talo-
yhtiön ryhmiä, jotka suunnitte-
levat ja toteuttavat korjauksia
ryhmäkorjauksina.

Asukasfoorumi Sellon kirjastolla
to 24.9. klo 18.00–19.45

Pelkäätkö jalankulkijana
pyöräilijöitä, jotka suhaa-
vat ohitsesi kovaa, holtit-
tomasti ja liikennesään-
nöistä piittaamatta? Entä
pyöräilijänä, pelkäätkö
puhelimiinsa uppoutuneita
kävelijöitä, jotka poukkoile-
vat ennakoimattomasti eteesi?
Millaisissa paikoissa jalankulkijat ja
pyöräiljät ovat mielestäsi pahiten törmäys-
kurssilla Suur-Leppävaarassa? Myös kun-
nolliset opasteet ovat osa turvallisuutta –
missä mielestäsi on pahimmat puutteet?
Mitä muita ideoita sinulla on kevyen liiken-
teen turvallisuuden ja sujuvuuden paranta-
miseksi?

Muun muassa näistä teemoista keskus-

Pelkäätkö pyöräilijänä
ja jalankulkijana?

Pyöräilijöiden määrä on lähes tuplaantunut viimeisen kymmenen vuoden aikana

Espoossa. Kävellen ja pyöräillen liikkumisen osuus koko liikenteestä on kasvanut

muita liikennemuotoja huomattavasti enemmän. Espoon pyöräilyn edistämis-

ohjelman tavoitteena on kasvattaa pyöräilyn osuutta koko liikenteestä

15 prosenttiin vuoteen 2024 mennessä. Tällä hetkellä pyörän selässä kulkijoita on

vajaat 10 prosenttia. Espoon vilkkain jalankulkuympäristö löytyy Leppävaarasta:

Leppävaaranraitilta Selloon johtavassa Asemaportissa liikkuu 10 000 jalankulkijaa

vuorokaudessa. Lähde: Liikenne Espoossa 2014 verkkolehti.

tellaan syksyn ensimmäises-
sä Asukasfoorumissa Sel-
lon kirjastolla torstaina
24.9. kello 18.00-19.45.
Espoon kaupungin, Hel-
singin Polkupyöräilijöi-

den ja paikallisten asukkai-
den edustajat alustavat

keskustelua omilla puheenvuo-
roillaan. Iltaa varten foorumien val-

misteluryhmä kerää nyt asukkaiden koke-
muksia Suur-Leppävaaran alueella koetuista
vaaranpaikoista.

Tule kertomaan kokemuksistasi ja
parannusehdotuksistasiAsukasfoorumin
teltalle Raittikarnevaaleilla 3.9. Lisäinfoa
tilaisuudesta löydät asukasfoorumin
verkkosivulta suurleppavaara.info.
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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

Curry Palace

Curry Palace
Leppävaarankatu 10

02600 Espoo
puh. 09 548 3751

Ravintola avoinna
• arkisin klo 10.30–22.00
• sunnuntaisin klo 13–18.00
Keittiö avoinna ma–la 21.30 asti

su 13.00–17.30

Tervetuloa herkuttelemaan
la klo 12.00–16.00
su klo 13.00–17.30

Tervetuloa myös
nauttimaan arkisin lounasta

klo 10.30–14.30

Olemme uudistaneet
viikonloppubuffetimme.

www.lepuski.fi

Valtatien varrelta
Leppävaara-seura julkaisee 2.11. pitkään
odotetun kirjan radan pohjoispuolisesta
Leppävaarasta ja Harakasta. Kirjassa on

336 sivua, sata tarinaa ja
yli 600 kuvaa ihmisistä ja elämästä

Lepuskissa ja Harakassa.

Osta kirja (käteismaksu)
Raittikarnevaaleilta
3.9.2015 edulliseen
ennakkohintaan tai
sähköpostilla
markku.salmi@live.fi

Ennakko-
hinta
30 €

Lintuvaarantie tunnettiin
ennen 60-lukua nimellä

Valtatie. Se syntyi vuonna 1907
alkaneen palstoituksen tulokse-
na ja johti nykyiseltä Vanhalta
maantieltä aina Vantaan rajalle
asti. Tie oli hienosta nimestään
huolimatta aluksi pahainen kär-
rypolku, mutta vähitellen siitä
muodostui Pohjois-Leppävaa-
ran valtasuoni, jonka varrelle
keskittyivät kaupat, palvelut ja
elämä. Ja kauppoja riitti, par-
haina aikoina kauppoja oli sa-
dan metrin välein Valtatien
alusta aina Jääskeläntielle asti.

Harakan elämää
Tästä kertoo Leppävaara-seu-
ran uusin historiakirjaValtatien
varrelta. Se on jatkoa suositulle
ja loppuunmyydylleAlbergasta
Leppävaaraan -historiikille.
Valtatien varrelta -kirja sisältää
336 sivua, sata tarinaa ja yli
600 kuvaa Leppävaaran ja Ha-
rakan, nykyisen Lintuvaaran
elämästä ja ihmisistä. Ajanku-
vaa väritetään tarinoilla ja valo-
kuvilla tapahtumista ja ilmiöis-
tä, kaupoista, baareista ja
kuppiloista, yrityksistä, yhdis-
tyksistä ja kulttuurielämästä
vuosisadan alkupuolelta aina
1960-luvulle eli jälleenraken-
nuskauden loppuun asti. Kir-
jassa on monia valokuvia, jotka
nyt julkaistaan ensimmäistä
kertaa.

Persoonallista väkeä
Esittelynsä saavat alueen en-
simmäiset suurmaanomistajat,
joista osa oli utopisteja ja osa
kovia liikemiehiä. Aikansa su-
perjulkkikset, Miss Eurooppa
Ester Toivonen ja kohujourna-
lismin luomus Tabe Slioor
aloittelivat molemmat aikuis-
elämäänsä tiskin takan Hara-
kan kaupoissa. Monet merkittä-
vät kulttuurin tekijät kuten
Hella Wuolijoki, Elli Tompuri,
Katri Vala, Mauri Favén ja Juk-
ka Linkola ovat tehneet osan
taiteilijan urastaan täällä. Hara-
kan elämä oli rouheaa, kirja
kertoo myös unissasaarnaajas-
ta, salametsästäjästä ja Harakan

Uusi historiakirja
Leppävaarasta

Valtatien
varrelta

nuorimmasta lestiheittäjästä.

Kuvia, tarinoita
ja tiukkaa tietoa
Tarinoiden ja mehevien valo-
kuvien lisäksi kirjassa on run-
saasti tiukkaa ja osittain uutta
tietoa ensimmäisten asukkai-
den asumisoloista ja toimeen-
tulosta, huvilatonttien palstoi-
tuksesta, alueen yrityksistä ja
merkkihenkilöistä, poliitikoista
ja kulttuurintekijöistä. Kirjassa
Harakan vaiheet asetetaan his-
toriallisiin kehyksiinsä ja ne

Suutari Lund oli Harakan ensimmäisiä asukkaita. Vuoden
1918 kuvassa on Lund perheineen, mukana myös miniöitä,
vävyjä ja lapsenlapsia. Kuva: Carita Ullman-Ruuskanen

kuvataan osana Suomen vai-
heita.

Valtatien varrelta on paitsi
tukeva tietopaketti myös viih-
dyttävä lukukokemus, jonka
taitto, kuvitus ja tarinat vievät
lukijan matkalle Pohjois-Le-
puskin menneisyyteen, siihen
Harakkaan, jota monet siellä
asuneet vieläkin kaiholla muis-
televat. Lisätietoja kirjasta löy-
tyy osoitteesta www.lepuski.fi.

Leppävaara-seura myy kir-
jaa edulliseen ennakkohintaan
30 euroa (sis. ALV) Raittikar-

nevaaleilla, kirja ilmestyy
2.11. ja on sen jälkeen myyn-
nissä Sellon Suomalaisessa
kirjakaupassa. Seura rahoittaa
ennakkomyynnillä kirjan pai-
nokulut.

Teksti: Markku Salmi

Nyt upeita uutuuksia ruotsalaiselta Belidiltä
esillä meillä Espoossa!

Tule tutustumaan laadukkaisiin valaisimiin ja
laita sisustukseesi uuJa puhLa
Skandinaavisella, tyylikkäällä muotoilulla!

Löydät meidät osoiJeesta LintuvaaranLe 2 /
ESPOO Puh: 09 4525 276 ma&pe 8-16 L-to 8-18

”Lintuvaarantie
tunnettiin ennen
60-lukua nimellä

Valtatie”

www.sellonapteekki.fi
www.leppavaaranlaskenta.fi
www.suomenlamppupalvelu.fi
www.bembolenkahvitupa.net
www.currypalace.fi
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Me leppävaaralaiset olem-
me raviurheilun aitio-

paikalla. Vermoon, Suomen ra-
viurheilun pääradalle, tulee
syyskuun alussa useita tuhan-
sia ihmisiä seuraamaan suurta
suomalaista derbytä. Parin
vuoden päästä tiedossa on ravi-
maailman suurin tapahtuma
Kuninkuusravit.

Kaavoituksessa Vermosta
on suunniteltu Espoon hevos-
urheilun keskusta. Toimitus-
johtaja Pia Blom-Johansson
sanoo, että se on myös Vermon
toive.

Hän aloitti Vermon toimi-
tusjohtajana viime toukokuus-
sa. Hevosten kasvattajana ja
ratsastajana hän tuntee hyvin
hevosurheilun, mutta ennen
uutta pestiä hänellä ei ollut ra-
vikokemusta.

Naisia ohjastajina
Raviurheilua on totuttu pitä-
mään miehisenä lajina. Ravin-
uorten ja poniravien myötä ty-
töt ovat alkaneet kiinnostua
siitä. Moni heistä on siirtynyt
ponien ohjastuksesta hevosiin.

Vermo alkaa houkutella
myös nuoria katsojia raviurhei-

”Remontti oli aivan vält-
tämätön”, korostaa

Leppävaaran Gallerian toimi-
tusjohtaja Pertti Myllymäki.

”Aikataulun viivästyminen
on kysynyt hermoja. Väliai-
kaista epämukavuutta on kui-
tenkin ollut syytä sietää. Lop-
putulos nostaa Läkkitorin
alueen profiilin. Sisältö on mei-
dän kaikkien toimista kiinni.”

Kauppias Ilkka Kärkkäi-
nen K-Supermarketista sanoo,
että remontti kannatti ehdotto-
masti tehdä, tori on tosi siisti.

”Nyt alkaa kuitenkin se tär-
kein vaihe, torille on saatava
elämää ja tapahtumia, ei riitä

Lähes kahden vuoden sinnittely palkittiin
Läkkitori sai uuden elämän

pelkkä siisti tori. On myös kiin-
nitettävä järjestyksenvalvon-
taan huomiota, että torista ei
kehity jälleen pelkkä ryypiske-
lypaikka laitapuolenkulkijoille,
vaan viihtyisä oleskelupaikka
kaikille leppävaaralaisille.

Omat asiakkaat ovat suh-
tautuneet varsin hyvin pitkitty-
neeseen remonttiin, jonkin ver-
ran remontin aikana
asiakasmäärät laskivat, mikä
on ihan luonnollista.

Nyt voimme palvella asi-
akkaita taas entistä paremmin
ja suuremmalla innolla, kun
ympäristö on siisti ja kulkuyh-
teydet toimivat.”

Juho Pennanen Gallerian

Suutarista haluaa nähdä, mitä
kaupunki tekee jatkossa torin
eteen. ”Vasta sitten voidaan pu-
hua, kannattiko remontti teh-
dä.” Hänestä on nyt tärkeää, et-
tä toimitaan niin, ettei torista
tule uudestaan ”pulitoria”.

”Jos tuli tori kalliiksi kau-
pungille, tuli se maksamaan
meille yrityksillekin. Kyllä asi-
akkaita kaikkosi.”

Gallerialle ja sen yrityksel-
le Pennanen povaa uusia mah-
dollisuuksia. ”Uuden kahvilan
tuleminen on jo merkinnyt pal-
jon.” Itse hän korostaa tarjoa-
vansa asiakkaille tuttuja ja tur-
vallisia palveluja.

Suuri suomalainen derby
Vermossa syyskuun alussa

lun pariin. Suunnitteilla on
mm. opiskelijoille suunnatut
teemaravit. Monien oppilaitos-
ten Leppävaara on tässäkin
suhteessa hyvä paikka.

Pia Blom-Johansson taus-
taltaan liiketoiminnan kehittäjä,
joten muutakin uutta on tulossa.
Hänen eräänä tavoitteenaan on
saada Vermon ravien katsoja-
määrät nousuun. Nettipelaami-
nen on puolittanut raviyleisön
määrän. Nykyisellään noin
1 000 –1 500 katsojaa käy kes-
kiviikkoraveissa. Raviurheilu
on Suomen toiseksi seuratuin
urheilulaji.Ykkössijalla on jää-
kiekko.

Nettipelaaminen ei ole pois
Vermolta, sillä molempien tuo-
tot käytetään raviurheilun hy-
väksi. Vermon Ravirata Oy:n
omistaa 99 prosenttisesti Hel-
singin Keskusraviseura ry.

Elämyksellinen
koulutuskeskus
Vuodessa Vermossa on keski-
määrin 70 ravipäivää. Blom-
Johanssonin mukaan se riittää
Suomen nykyisille ravihevosil-
le. Hevosista osa on valmenta-
jiensa hoidossa Vermossa, jos-

sa myös on hevosklinikka.
Uutta Vermossa on pieneläin-
klinikka.

Vermon palkkalistoilla on
noin sata henkilöä. Suurin osa
heistä on työssä vain silloin,
kun on ravit tai muut suuret ta-
pahtumat. Kokoaikaisia työnte-
kijöitä on kymmenen. Viikoit-
taiset ravit ovat hioneet koko
henkilökunnan toimimaan yh-
dessä.

Vermo onkin saanut kiitos-
ta monipuolisesta yritysvierai-
lutarjonnastaan, joka puhutte-
lee osanottajien kaikkia aisteja.
Lisäksi yritykset arvostavat hy-
viä liikenneyhteyksiä ja isoa
parkkialuetta. Yritykset voivat
mm saada raveihin oman läh-
dön. Yritys jakaa palkinnot ja
saa logonsa voittajahevosen
loimeen.

Vermolla on asiakastilai-
suuksiin valmis elämyspaketti,
jota on vaikea kopioida. Kau-
niit hevoset, kavioiden kopse,
ajeluja ja tallivierailuja, hyvä
ruoka.

Teksti ja kuva: Pirjo Toivonen

Wallander, 5 v, asuu Vermossa. Pia Blom-Johansson käy välillä tervehtimässä
hevosia. Hänelle hevoset ovat osa elämää.

Järvenperäntie 1-3,
02940 Espoo
www.pikkuaurora.fi
Puh. 09 8168 3364

Kulttuuria ja taidetta,
lapsille ja perheille!

Työpajoja, konsertteja,
teatteriesityksiä,

näyttelyitä, tapahtumia
ja elämyksiä.

Lasten kulttuurikeskus

Katso
koko ohjelmawww.pikkuaurora.fiProgram ävenpå svenska

pikku-aurora

majapaja leikkikurssi leluhakkerointia pihaleikkejä
tähtitiedettä sibeliusta filosofiaa kädentaitoja lucia
savityöpaja elokuvia kierrätyspaja sirkusteatteria

vauvojen värikylpy tanssia kransseja satuja rytmikylpy
satuhieronta tarinoita perhekahvila kerhoja

www.pikkuaurora.fi
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SUURI ERÄ
HEDELMIÄ

SUPERPÄIVÄT!

Palvelemme: ark. 7-21, la 7-18, su 12-18
Konstaapelinkatu 4, 02650 ESPOO

L E P PÄVA A R A

Hevitarjous voimassa ma 31.8. - ke 2.9. niin kauan kuin tarjoustuotteita riittää.
Ei koske Luomutuotteita. Ei jälleenmyyjille.le.lemyyjill

kg/ps/rs

2 kpl3,-
pkt1,-kg599

4 kpl2,-
PALMOLIVE
NESTESAIPPUAT
300ml ( 5,00€/L)
yksittäin 1,89€/kpl
(6,30€/L)

LOTUS NESSU
NENÄLIINA
75kpl/pkt
aloe vera ja
sensitive

KARKKIKATU
IRTO-
MAKEISET
Rajoitus 2kg/
talous

KISMET
SUKLAAPATUKAT
55g (9,09€/kg)
yksittäin 0,59€/kpl
(10,73€/kg)

Nämä tarjoukset voimassa 31.8. - 6.9. !

”Moni ei usko, että em-
me peri trailerista

vuokraa.” Jonina Vuorinen
kertoo, että kärryn saa lainaksi,
vaikka ei olisi Pelicanin asia-
kaskaan. Peräkärryn lainaami-
sen ei tarvitse mitään erityistä
syytä. ”Lainapaperit tietysti
tehdään, mutta vuokra on pyö-
reä nolla.”

Kilon Pelican:
Ilmainen peräkärry
auttaa muutossa
Joninan muuttovinkit opiskelijalle
• Hyödynnä opiskelijatarjoustamme: Saat 5 muuttolaatikkoa
maksutta esittämällä voimassa olevan opiskelijakorttisi. Laa-
tikot saa vain Kilon Pelicanista.
• Jos minimoit asuntoon viemäsi tavaramäärän, mahdut pie-
neenkin asuntoon. Kaiken tavaran ei tarvitse olla koko ajan
samassa paikassa kuin sinä.
• Pakkaa säilytettävät tavarat niin, että löydät helposti tarvitse-
masi. Voit koska vain käydä varastollasi.
Saat meiltä neuvoja, miten hyödynnät koko vuokraamasi tilan.

Kausitavaroille tilaa tarvit-
sevien lisäksi opiskelijat ovat
Pelicanin tyypillisiä syksyn
asiakkaita. Tullaan opiskelu-
paikkakunnalle tai vaihdetaan
asuntoa.Tavaraa pitää joko tuo-
da säilöön tai hakea sieltä pois.

”Omaan soluhuoneeseen ei
kauheasti mahdu. Ylimääräiset
tavarat kannattaa tuoda varas-

toon, jossa ne säilyvät odotta-
massa seuraavaa asuntoa.”

Joninan mukaan tyypilli-
nen opiskelija-asiakas on kui-
tenkin pitemmäksi aikaa ulko-
maille opiskelemaan tai työhön
lähtevä. Moni on valtuuttanut
sukulaisen tai ystävän käyttä-
mään varaston avainta, sillä it-
se he pääsevät sinne vain koti-
maan lomaillaan.

”Meillä tavarat ovat asialli-
sesti varastoituna hyvässä tur-
vassa. Hoidamme vakuutukset
ja muun tarpeellisen.”

Leppävaran alueen opiske-
lijoille Kilon Pelican on niin
lähellä, että he voivat käydä va-
rastohotellissa vaikka päivit-
täin. Tilaa tulee reilusti lisää,

PINNAT
UUSIKSI

Kyttäläntie 6 • 00390 • HELSINKI
www.hmtm.fi • ma–pe 7–17

Helsingin Mattotyö ja myynti Oy
www.varisilma.fi

lattiapäällysteet,
maalit sisä- ja ulko,

Borås tapetit toimitus myyntinä

Galleria vastaamaan Läkkitorista
Leppävaaran Galleria vuokraa Läkkitorin alueen ja hakee
sinne järjestyksenvalvojan oikeudet turvallisuudesta vastaa-
ville. Läkkitorista halutaan ihmisten elävä kohtaamispaikka,
jossa on paljon erilaisia tapahtumia.

Leppävaaran Galleria
30 vuotta
Vuonna 1985 ovensa avannut Leppävaaran Galleria oli edelläkä-
vijä kauppakeskuksena. Silloinen käsitys Leppävaaran kasvusta
oli turhan vaatimatonta toteutuneeseen verrattuna.

Leppävaaran Gallerian toimitusjohtaja Pertti Myllymäki ker-
too Kauppakeskus Sellon valmistumisen merkinneen reippaita
muutoksia myös Gallerialle, jonka toisesta kerroksesta kehitettiin
hyvinvointipalvelujen alue.

Myllymäen mukaan Gallerian dynamo on kuitenkin ensim-
mäisen kerroksen laajentunut ja uusiutunut K-Supermarket Lep-
pävaara, jonka etuna on helppo, nopea ja miellyttävä asiointi.

”K- Supermarketia täydentävät sopivat erikoisliikkeet. Läk-
kitorin ja Raitin kulmassa Gallerian näkyvimmällä paikalla Cafe
Zoceria avautuu kauan odotetuilla palvelluillaan ihmisille. Uudis-
tunut Galleria pyrkii vastaamaan ihmisten palvelutarpeisiin. Näin
Galleria on saanut uuden pitkän elinkaaren.”

Läkkitori on pohjoisen Leppävaaran ydin. ”Läkkitoria ympä-
röivät kiinteistöt avautuvat asukkaille yhtenäisenä kokonaisuute-
na. Myllymäki muistuttaa, että torin itäistä laitaa sivuava Leppä-
vaaran raitti on Pohjois-Leppävaaran asukkaiden luontainen
kävely- ja pyöräilyreitti.

Raittikarnevaalit palaa
omalle paikalleen
Vuotuinen Raittikarnevaali juhlistaa 3.9. Raittia yhteisöllise-
nä juhlana. Juhlassa leikataan jättisaksilla myös uudistuneen
Läkkitorin avausnauha.
www.raittikarnevaali.fi

kun asunnossa ei pidetä kuin
kaikkein välttämättömin.

”Meidän pienimpään tilaan
mahtuu 10 laatikkoa. Niihin
mahtuu todella paljon tavaraa.”

Jonina Vuorinen muistut-
taa, että varastointi maksaa hal-
vimmillaan vain muutaman
kympin kuussa. ”Lisäksi meillä
on jatkuvasti hyviä tarjouksia.”

Pelicaneista saa myös tar-
vittavan pakkausmateriaalin.
Esimerkiksi 10 laatikon pakka-
us maksaa viitisentoista euroa.
Laatikot ovat niin tukevia, että
niillä muuttaa monta kertaa.
Eikä säilytyskään ole ongelma,
sillä ne voi purkaa ja säilyttää
vaikka sängyn alla.

www.hmtm.fi
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Tector Sello | p. 09 - 3508 1760 | sello@tector.fi

Lähiseutusi ystävälliset
Apple-asiantuntijat.
Kaikki uusimmat Macit, iPhonet, iPadit sekä oheislaitteet.
Meiltä saat myös koulutuksen, palvelut ja asennukset.

T t S ll | 09 3508 1760 | ll t t fi

Leppävaara-seuran suosittuja
ja ilmaisia Puistokirppiksiä on
tänä vuonna järjestetty jo nel-
jättä vuotta Alberganesplana-
din puistossa. Kirppiksiä on tä-
näkin vuonna pidetty
toukokuusta alkaen kerran
kuussa. Paikalla on parhaim-
millaan ollut reilusti toistasataa
myyjää.

Tämän vuoden viimeinen
Puistokirppis on lauantaina
19.9. klo 9–14. Skanska Kodit
tarjoaa kauden päättäjäisiksi
jätelavan, jonne voi jättää itsel-
le tarpeettomat kirpputoritava-
rat. Kehitteillä on myös keräys,

Puistokirppareille ehtii
vielä syyskuussakin

jolla kootaan kirppareilta yli
jääneitä lastenvaatteita Hope
ry:lle lahjoitettavaksi. Parhail-
laan selvitetään sitä, saadaanko
vaatteiden välivarastointi ja kul-
jetus luontevasti järjestymään.
Tilannetta kannattaa seurata le-
puski.fi-sivustolta ja seuran fa-
cebook-sivulta. Puistokirppa-
reillaonmyösomafb-ryhmänsa,
jolla on jo yli 400 seuraajaa.
Ohjeet kirppareille myymään
tuleville löytyvät lepuski.fi-si-
vustolta.

Tervetuloa Puistokirppa-
reille tekemään löytöjä!

Tänä syksynä Lasten kult-
tuurikeskus Pikku-Auro-

rassa lapset pääsevät kokeile-
maan majojen rakentamista
Arkkitehtuurikoulu Arkin
opastuksella. Tähtitieteellinen
yhdistys Ursan näyttelyn lisäk-
si lapset saavat opastusta siitä,
miten aloittaa tähtitiedeharras-
tus.

Intendentti Yvonne Godh-
wani kertoo, että Pikku-Auro-
rassa on vilkas syksy, joka tar-
joaa paljon uusia kokemuksia.

Pikku-Aurora rakentaa majoja ja tutkii avaruutta
Uutta tuo myös taloon vuodek-
si majoittuva ympäristötaitelija
Enni Kömmistö, joka mm. yh-
dessä puutarhurin kanssa
rakentaa mielenkiintoisen
luontopolun. Lepuski seuraa
tulevissa numeroissa työn edis-
tymistä.

Poimintoja ohjelmasta:
Arkkitehtuurikoulu Arkki

Majapaja, jossa rakenne-
taan Auroran pihapiirissä pa-
justa oikeita majoja. Majapaja

sopii yli 5-vuotiaille. Vapaa
pääsy. Ajankohta: lauantai 5.9.
klo 11.00–14.00

Melukylä-työpaja, jossa ra-
kennetaan lasten ideoiden pe-
rusteella iloin ”Melukylä”.
Lapset tutustuvat tekemällä ja
leikkimällä pientalojen arkki-
tehtuuriin ja kaupunkisuunnit-
teluun. Jokainen lapsi rakentaa
oman talonsa yhteiseen kylään.

Ajankohta: peräkkäiset
tiistait 8.9–29.9. klo 9.00–
10.30 ja 11.00–12.30 Ikäsuosi-

tus: 4–6-vuotiaat, Ennakkova-
raus, liput 4 euroa/henk.

Pop up -talo syntyy työpa-
jassa taittelemalla ja leikkaa-
malla. Sopii perheen pienem-
millekin. Ajankohta: la 12.9.
klo 11–14.00 välisenä aikana
nonstopina. Vapaa pääsy

Unelmien linna .työpajassa
askarrellaan oma unelmien lin-
na. Ajankohta: lauantai 19.9.
klo 10–14 nonstopina, vapaa
pääsy.

Rakenna korttitalo jättipe-

likorteista. Niistä voi tehdä
mielikuvituksellisia tiloja ja ta-
loja. Työpaja sopii koko per-
heelle. Lauantai 26.9. klo klo
11.00–14.00. Vapaa pääsy

Leikkikurssi perheille
opastaa perinneleikkeihin
Pikku-Auroran pihalla kolme-
na peräkkäisenä tiistai-iltana
8.-22.9. klo 18.00–19.30.
Kurssimaksu 5 euroa henkilöl-
tä. Ennakkovaraus.

Taivaan merkit ja
muuta tähtitiedettä
-kokonaisuudessa

kuljetaan planeettojen lo-
massa, tutustutaan Ursan au-
rinkokunta-näyttelyyn, opi-
taan harrastamaan tähtitiedettä
ja käydään avaruusmatkalla.
Ajankohta lauantai 3.10. klo
11.00–14.00. Vapaa pääsy

Tutustu koko
ohjelmaan
www.pikkuaurora.fi

Ulla Aaltonen, osakas
040 778 0653
ulla.aaltonen@huom.fi

Oletko harkitsemassa kodinvaihtoa?
Autan mielelläni kaikissa kodinvaih-
toon liittyvissä asioissa jo 18 vuoden
kokemuksella.

Ulla - oma luottovälittäjäsi

AMMATTI-
VALOKUVAUS
VELOITUKSETTA

kun teet
toimeksianto-
sopimuksen
kanssani.

Soita heti
040 778 0653
Suunnitellaan
yhdessä helppo
ja huoleton kodin-
vaihto!

Asiakkaani ovat antaneet
palautetta minulle. Lue kaikki
arviot www.huom.fi

Huom! Suomen Asuntopalvelut Oy
Metsänneidonkuja 12, 02130 Espoo
Y-tunnus 2044327-1
huom.fi

Kaksi näppärää kotia myynnissä Vallikalliossa!

Vallikallio / Vallikuja 8
2h+k+s+ph+wc+vh+parveke 58m2
Kohdenumero 9980395.
Mh 209.000 €, Vh 209.000 €.

Vallikallio / Vallikatu 17
3h+k+s+ph+wc+parveke 71,5 m2
Kohdenumero 9550159.
Mh 228.226,94 €, Vh 229.000,00 €.

2015

Kaikille
avoin ja

maksuton

Tule
ostamaan!

Paikat
valitaan

saapumis-
järjestyksessä

Paikkojen
varausta
etukäteen
ei tarvita

Tule
myymään!

Alberganespan puistossa
lauantaina 19.9.
Tule ostamaan tai
myymään klo 9-14
Oma pöytä tai alusta mukaan

www.lepuski.fi

Skanska Kodit
tarjoaa jätelavan,
jonne voi jättää
itselle tarpeettomat
kirpputoritavarat!

www.tector.fi
www.lepuski.fi
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Espoonlahden toimisto
Yläkaupinkuja 2
(Soukka)
Avoinna ma-pe klo 9-16.30

Leppävaaran toimisto
Konstaapelinkatu 3
(Gallerian lähellä)
Avoinna ma-pe klo 9-16.30

Muina aikoina sopimuksesta

Maksuton ohjevihko
ja kustannusarvio

Alennukset
arkuista ja uurnista:
Veteraanit –15%
SuomenYrittäjät –10%
Espoolaiset -10%
Kauniaislaiset -10%

Puhelinvaihde
(09) 2709 3500
Päivystys 0500 512 942
kielonkukka@kolumbus.fi
www.kielonkukka.fi

Postin noutopiste Viherlaaksoon
Viherlaakson R-kiskaan Kuusinimentielle
tulee lokakuussa postin noutopiste.

Vermossa ravataan joka keskiviikko
Toto65-ravit klo 18.30 alkaen

Totoa voit pelata myös
Vermon lähialueella
seuraavissa paikoissa:
6 0=! 0>C" ;=%. 5"##(A==!=
6 8,/DE%<=!?"E @">>$
6 -!DG<= @">>$
6 B,?D$G?D @">>$
6 B,?D$G?D 1C!D9?$#DF=
&5"##(A==!=9?+ )'3

6 B,?D$G?D :DF"!>==?G$
6 B,?D$G?D 8=!=?=>>D$
6 :"!<$9 !=AD!=4=9 "E(#">D#DGE"
&=A$D99= A=D9 >=C=9E=DGD93

-((G%>D#CE !=A"DFD9* 7 "C!$=. =>>" )2 A+ D><=DG"?GD GDG((9

Kauneusalan yrittäjä Hele-
na Lapinkaira pääsi juu-

ri työstä kotiin lähes puolitoista
vuotta sitten, kun hän sai vies-
tin, että rakennuksessa, jossa
Kauneushoitola Anumari si-
jaitsee, oli ylimmän kerroksen
parvekkeelta lähtenyt tulipalo.
Savu ja vesivahingot olivat mit-
tavat.

Vasta tämän vuoden juhan-

Konstaapelinkadun tulipalolla pitkät seuraukset
nuksena talossa päästiin teke-
mään lopputarkastus. Valmis-
tumista hidasti taloyhtiöön
samalla kertaa tehty linjasa-
neeraus.

Omaa tilannettaan Lapin-
kaira ei jäänyt surkuttelemaan,
vaan suoritti aloittamansa eri-
koisammattitutkinnon. Hän pi-
ti välttämättömänä lisätä osaa-
mistaan, sillä reilun vuoden

tauko liiketoiminnassa merkitsi
lähes uutta alkua.

”Tai ainakin on tehtävä
monta vuotta töitä, jotta vuo-
den menetykset saadaan kuro-
tuksi kiinni.” Lapinkaira on
vuosia tehnyt hyvin pitkää päi-
vää. Ennen tulipaloa hän oli ar-
vellut voivansa hieman hellit-
tää.

Vakuutusyhtiön korvaus

toiminnan keskeyttämisestä jäi
reilusti alle todellisen ansio-
tason. Palon vaikutukset ulot-
tuivat myös tulevaan työeläk-
keeseen, johon tuli nyt vuoden
katkos. ”Se kismittää, että jou-
tuu toisen huolimattomuuden
maksumieheksi.”

”Jos nyt olisin uudestaan
samassa tilanteessa, tietäisin,
miten pitäisi toimia.” Lapinkai-

ra kertoo, että mikään ei suju-
nut ongelmitta enempää oman
kuin kiinteistön omistajan va-
kuutusyhtiön kanssa. Hänen te-
kemiään parannuksia eikä
muutoksia ollut valmis korvaa-
maan kukaan. Kiinteistön
omistaja puolelta onneksi löy-
tyi ihana virkanainen, jonka
kanssa Lapinkaira puhui samaa
kieltä.

Lähes kaikki alkuperäiset
asukkaat muuttivat takaisin. Ja
mikä oli muuttaessa, kun kodit
olivat saneerattu uudenveroi-
siksi. Lapinkairalle ei remon-
tissa käynyt yhtä hyvin. Mo-
nesta työstä olisi veloitettu
erikseen.

Nyt Anumari on uudessa
kuosissa. Työt ovat päässet jäl-
leen alkamaan.

1–7/2015 1–7/2014 muutos (%)

Vanhat kerrostalokaksiot
ka. myyntiaika 9 vko 8 vko pidentynyt (13 %)
ka. neliöhinta 3 452 euroa 3 442 euroa samalla tasolla (0 %)
tehdyt kaupat 415 kpl 387 kpl kauppamäärä kasvanut (7 %)

Vanhat rivitalot
ka. myyntiaika 12 vko 12 vko samalla tasolla (0 %)
ka. neliöhinta 3 279 euroa 3 302 euroa samalla tasolla (-1 %)
tehdyt kaupat 624 kpl 581 kpl kauppamäärä kasvanut (7 %)

Vanhat omakotitalot
ka. myyntiaika 14 vko 17 vko lyhentynyt reilusti (-18 %)
ka. neliöhinta 3 197 euroa 3 022 euroa noussut (6 %)
tehdyt kaupat 235 kpl 234 kpl samalla tasolla (0 %)

Asuntojen hintakehitys koko Espoon alueella

Lähde: Kiinteistömaailma Laaksolahti

www.vermo.fi
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Tänään puhutaan yhteisöllisyydestä ja monikulttuuri-
suudesta, mitä niillä sitten itse kukin tarkoittaakin.

Suman mielestä yhteisöllisyys on yhteenkuuluvaisuutta ja
monikulttuurisuus on erilaisten ihmisten hyväksymistä.
Jos näin on, niin tämähän ei ole mitään uutta Lepuskissa.

Monet Suman kaverit ovat aina hehkuttaneet Harakan
hengestä. He ja heidän vanhempansa ja vielä isovanhem-
pansakin ovat lämmöllä ja ylpeydellä muistelleet sitä vah-
vaa yhteishenkeä, joka Harakassa on eri vuosikymmeninä
vallinnut. Siellä ei kaveria jätetty pulaan vaan naapuriapu
oli kunniassaan. Ihmiset tunsivat toisensa ja välittivät toi-
sistaan. Onkohan tässä käynyt niin, että vuodet ovat kul-
lanneet muistot?

Nykyinen Lintuvaara ja osa radan pohjoispuolista
Leppävaaraa tunnettiin ennen Harakkana. Harakka sai
alkunsa, kun Bergansin pitkää metsäpalstaa alettiin myy-
mään tonteiksi runsas sata vuotta sitten. Harakka alkoi
suunnilleen nykyisen Harakantien tasolta ja jatkui pohjoi-
seen aina Vantaan rajalle asti. Sen keskellä kulki Valtatie,
joka on nyt pätkitty Lintuvaaran- ja Pohjois-Lintuvaaran-
tieksi. Harakssa asui eri kansallisuuksia ja kieliä oli tois-
takymmentä. Kukaan ei kuitenkaan puhunut maahan-
muuttajista.

Etelässä oli vähän parempaa väkeä ja ihan pohjoises-
sa oli pienimmät tulot, talot ja palstat. Harakkalaiset olivat
pääasiassa työväkeä joiden toimeentulo oli tiukassa. Vuo-
sisadan alkupuolella ei sosiaaliturvaa ollut vaan sen kor-
vasi yhteisön tuki. Yhteisöllisyys kumpusi todellisesta
tarpeesta.

Harakkalaiset ovat aina olleet aikaansaavaa väkeä
etenkin silloin, kun yhteiskunta ei apuun tullut. Talot ja
tiet tehtiin talkoilla ja yhteiskoulua rahoitettiin keräyksil-
lä. Urheilun suorituspaikat raivattiin ensin metsiin ja mäil-
le, kunnes Lepuskin vanha urheilukenttä valmistui suur-
talkoilla nykyisen Gallerian paikalle. Tanssipaikat ja lavat
rakennettiin nekin talkoilla. Elämä ei ollut pelkkää puur-
tamista vaan myös ilonpitoa ja rilluttelua.

Harakan henki kesti hyvin myös sotien jälkeisen
muuttoaallon, jonka tuloksena Harakan väkiluku tuplaan-
tui. Evakot ja rintamamiestonttien rakentajat otettiin hy-
vin vastaan. Uusien tulijoiden arvot eivät juuri poikenneet
Harakan hengestä: rintamamiestalotkin tehtiin talkoilla ja
naapurien avulla.Yhteisöllisyys on ollut aina aikansa lap-
si.

Ajat ovat muuttuneet ja Lepuski niiden mukana. Nyt
ennen niin köyhä Suomi on maailman rikkaimpia maita.
Naapuriavun on jo pitkään korvannut hyvinvointivaltio,
joka edelleenkin, tämän hetkisistä vaikeuksistaan huoli-
matta, pitää huolta kansalaisistaan.Yhteisöllisyys muuttui
samalla, kun yhtenäiskulttuuri mureni lukuisiksi erillisik-
si yhteisöiksi.

Tänään yhteisöllisyydestä haetaan samaistumisen
kohdetta, sisältöä elämään ja hyvää mieltä. Se ei enää ra-
joitu pelkästään omaan asuinpaikkaan vaan elää lisäksi
somessa, harrastuksissa, työpaikoilla ja kouluissa. Mutta
elää silti ja on voimissaan.

Jos et usko, niin tule mukaan Raittikarnevaaleille 3.9.
nauttimaan hyvästä seurasta, ohjelmasta ja lepuskilaises-
ta yhteisöllisyydestä, jossa on edelleen mukana ripaus
Harakan henkeä. Tule tsekkaamaan tilanne, Sumakin on
siellä.

Nähdään karnevaaleilla!

Suma

Kolumni 29.8.2015

Harakan henki

139€

AH-Auto Oy | Espoontie 8, 02770 Espoo
asiakaspalvelu@ah-auto.fi | Puh. 09 855 44 99

KAUSIHUOLTO

ah-auto.fi

Moottoriöljyn (max.5l) ja
suodattimen sekä vaihtotyön
Raitisilmansuodattimen
ja vaihtotyön
Huoltovalon nollaus
(vm. 2009 ja vanhemmat)
Jarrujen, alustan, yms. tarkas-
tuksia 23 kohdan verran!

Kotkatie 4, 02620 Espoo
www.karatalo.fi
www.facebook.com/karatalo
Puh. 09 8168 2708

Karatalo
10.9.-5.10.
RIIMIKISSA KARKUTEILLÄ -NÄYTTELY

Pe 11.9. klo 19.00
KARAKLUBI: MUSKA
Marija ”Muska” Babitzinin supersuosittuja hittejä
eri vuosikymmeniltä. Kesto noin 1 h, ei väliaikaa.
Liput alk. 11 € Lippupiste, 12 € ovelta jos lippuja jäljellä.

Su 20.9.
ELÄIMELLISTÄ MENOA -PERHEPÄIVÄ
klo 14.00 ja 15.00 Pörrien tarina
Osallistava ympäristöaiheinen teatteriesitys.
Yli 3-vuotiaille. Kesto 30 min. Vapaa pääsy.
Klo 13-17 Pehmolelupaja
Kaikenikäisille. Vapaa pääsy.
Café Kara avoinna klo 13-17.

Pe 9.10. klo 19.00
STAND UP SHOW: ARJEN IHMEET
Tommi Mujunen & Riku Sottinen
Kesto noin 1 h 15 min, ei väliaikaa. K15.
Liput alk. 11 € Lippupiste, 12 € ovelta
jos lippuja jäljellä.

”Jaan itse osan perheen va-
lokuvista iCloud-ku-

vanjakokansiolla. Sieltä iso-
vanhemmat voivat käydä
katsomassa, mitä meille kuu-
luu.” Sellon Tectorin esimies
Kari Ollila on lähes viikottain
näköpuhelimella yhteydessä
pohjoisessa asuviin vanhem-
piinsa.

Kun isovanhemmat tulivat
käymään, oli vuoden vanha ty-
tär kädet ojossa menossa papan
syliin. ”Ei vierastanut yhtään.
Tunsi heti, kun kasvot ja ääni
olivat tutut.”

Tablettia Kari Ollila pitää
ehdottomana tapana pitää yh-
teyttää kaukana asuviin suku-
laisiin ja ystäviin. Hän tekee
yhteistyötä Isovanhemmat ry:n
kanssa ja tietää, miten suurta
iloa nykyaikainen yhteydenpito
tuo.

Palvelut käden
ulottuville
Ollilan mukaan tablettien ja
älypuhelinten käytön helppous
on mullistanut palvelujen tar-
jonnan. Erityisesti hän kehuu
niiden suljettua käyttöjärjestel-
mää, joka on selaimia turvalli-

Tabletit yhdistävät perheet

sempi esimerkiksi pankkiasioi-
den hoitamisessa. Erillisten
salasanojen tarve vähenee, kun
sormenjäljellä tunnistautumi-
nen yleistyy.

Ollila näyttää omaa puhe-
lintaan, johon on ladattu mat-
kakorttien lisäksi kaupan kan-
ta-asiakaskortteja, joita ei enää
tarvitse tunkea kukkaroon. Ah-
kerana liikkujana hän käyttää
puhelintaan myös askelmittari-
na. ”Erillisiä laitteita ei tarvita,
riittää että hankkii ohjelman.”
Aktiivisuusrannekkeet ja syke-
mittarit antavat tarkempaa tie-
toa liikumisesta.

”Liput saa suoraan puheli-
meen, eikä tarvitse tulostaa.
Kuitit voi kuvata säilytystä var-
ten, parkkimaksut hoituvat…”
Ollila luettelee asiointimahdol-
lisuuksia.

Metsästystä harrastavana
hän on hyvin ylpeä puhelimeen
talletetusta metsästyskortista,
koska siinä kulkevat mukana
myös niin vakuutustiedot kuin
tarvittavat luvat. Puhelimella
saalistiedot siirtyvät tilastoihin
eikä niitä tarvitse jälkeenpäin
lähetellä.

Ohjelmat tekevät
laitteen
Kari Ollila kehottaa hyödyntä-
mään älypuhelinten ja tablet-
tien monipuolisia ohjelmia.

”Eivät laitteet mene rikki siitä,
että kokeilee erilaisia asioita.”

Lähitulevaisuudessa Olli-
lan mukaan laitteiden tehot ja
esimerkiksi kuvien tarkkuus
paranevat entisestään. Suurin
kehitys kuitenkin on uusissa ja
olemassa olevissa palveluissa.

Uusia asioita siirtyy hoidetta-
vaksi digitaalisesti. Pilvipalve-
lut lisäävät mahdollisuuksia se-
kä tallettaa tietoa että jakaa
sitä.

Tuleeko tableteista saman-
laisia henkilökohtaisia välinei-
tä kuin kännyköistä, siihen Ol-
lilalla ei ole suoraa vastausta.
Monet kuitenkin ostavat uuden
laitteen heti, kun se tulee
myyntiin.

Oletettavaa on, että vanhat
pääsevät kiertoon. Niillä pää-
see hyvään alkuun kokeile-
maan laitteiden mahdollisuuk-
sia.

Tector auttaa asiakkaitaan
ottamaan tabletit käyttöön. Jo
Sellon myymälästä saa perus-
avun. Lisäksi se järjestää erik-
seen yksilö- ja ryhmäopetusta.
Myös työväenopisto järjestää
niin älypuhelinten kuin tablet-
tien käyttökoulutusta.

Seuraavat Lepuskit:
11.10. ja 29.11.

Kari Ollila tuntee älypuhelimet ja tabletit

www.karatalo.fi
www.sello.fi
www.viherpeippo.fi
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Päiväkirjaklubi

SOITTONIEKANAUKIO 1 A,
02600 ESPOO | SELLOSALI.FI

Parikiloinen Hertta-koira
kokeili, miten koiriin suh-

taudutaan leppävaaralaisilla te-
rasseilla.

Base
Basessa oli meneillään terassi-
torstai, silti koira oli tervetullut
terassille. Toivomuksena oli,
että löytäisimme paikan reu-
nalta; ymmärrettävä pyyntö
sekä koiran että muiden asiak-
kaiden näkökulmasta. Seuru-
eemme ihmisjäsenelle tuotiin
cappuccino pöytään.

Muut asiakkaat suhtauivat
Herttaan hyvin. Joku olisi ha-
lunnut tehdä lähempää tutta-
vuutta – siis koiraan.

Hertta ei yhtynyt musiik-

Hertta testaa terassit
kiin, vaan kuunteli esitystä tar-
kasti.

Vuokko Varila-Kiverä sa-
noo, että kiltit koirat pääsevät
jopa baarin puolelle.

Cafe Zoceria
Hertta oli tervetullut terassin li-
säksi myös sisätiloihin. Täällä-
kin korostettiin, että kiltit koi-
rat ovat tervetulleita. Joa
Koivunotko kertoo, että henki-
lökunta on koiraihmisiä. ”To-
sin omat koirat eivät tänne pää-
se.”

Seurueen ihmisjäsenelle
tuotiin cappuccino terassille ja
Hertalle juomakuppi – eikä mi-
kään kertakäyttökippo vaan oi-
kea koirille tarkoitettu astia.

Tule Sellosaliin kokemaan
myötähäpeää, nauramaan

ja tunnistamaan omia tunteitasi
tai lukemaan omia päiväkirja-
merkintöjäsi!

Päiväkirjaklubit Sellosalin
lämpiössä la17.10. klo 19,
pe13.11. klo 19 jalLa 19.12.
klo 19

Viime vuoden joulukuusta
Kulttuuritehdas Korjaamon

loppuunmyyty Päiväkirjaklubi
on ollut tunnelmaltaan välillä
hysteerisen hauska. Aikuisiksi
varttuneet itsetietoiset mur-
heenkryynit jakavat nolot
kirjoituksensa yleisölle. Mer-
kinnät ensirakkauksista, van-
hemmista ja nuoruuden ahdis-
tuksista ovat paitsi liikuttavia
ja traagisia myös käsittämättö-
män hauskoja, kun ne kuulee
entisen nuoren lukemana.

Päiväkirjaklubi on myötä-
häpeää, naurua ja ennen kaik-
kea tunnistettavia tunteita siltä
ajalta, kun kuvittelit, että olet
ajatuksiesi kanssa täysin yksin
– mutta kyllä me olimme kaik-
ki siellä. Klubilla luetaan paitsi
päiväkirjamerkintöjä myös
rakkauskirjeitä ja kouluaineita.
Mitä nolompaa, sen parempaa.

Maailmalla suosiota niittä-
nyt Päiväkirjaklubi on saanut
innoituksensa amerikkalaises-
ta Mortified Nation-ilmiöstä.
Klubin toivat Helsinkiin kon-
karikoomikko Risto Koo Jär-
vinen, joka on (valitettavasti)
kirjoittanut päiväkirjoja koko
ikänsä ja koomikko Eeva Vek-
ki, joka on säästänyt myös
kaikki kouluvihkonsa yleisön
riemuksi.

Päiväkirjaklubi nähdään
vuoden 2015 aikana myös Es-
poon lisäksi myösVantaalla,
Porissa, Turussa ja Jyväskyläs-
sä.

Onko sinulla päiväkirjoja,
joita tahtoisit tulla lukemaan
klubille?

Ota yhteyttä: paivakirja-
klubi@gmail.com ja ker-
romme lisää!

Wallander-hevosen koti on
Vermossa. Lepuskin
seuraavissa numeroissa
saat tietoa Wallanderin
ravimenestyksestä.
Seuraava ravilähtö on
suunnitteilla syyskuun
alkupuolelle.
Pia Blom-Johansson
muistuttaa, että erityisesti
lämminveriset ovat herkkiä
eläimiä.
Tule seuraamaan
Wallanderia!

Miten Lepuskin nimikkohevonen
Wallander pärjää raveissa?

Elinvoimaa ja parempaa
toimintakykyä ikäihmisille

Tilaa fysioterapeutti kotiin

09 3922 302
Toimipisteet: Helsinki / Espoo / Vantaa

www.fysiogeriatria.fi

Muut asiakkaat suhtautui-
vat myönteisesti pieneen syli-
koiraan. Rapsutusta olisi tullut,
mutta Hertalle tuttu syli oli tur-
vallisempi.

To 17.9.2015
Oktoberfest teltassa
klo 18.00–22.00
Über Aber

Pe 18.9.2015
Oktoberfest teltassa
klo 16.00–18.00
Trubaduuri Londe

Klo 19. 00–21.30
Retuperän WBK

Juhlat jatkuvat
Basen Baarissa
klo 03.00 saakka
klo 22.00–01.00
Richie goes
to Helsinki

Ravintola Basen

Ohjelmistoa 17.9.–19.9.2015

La 19.9.2015
Oktoberfest teltassa
klo 16.00–18.00
Trubaduuri Ile Hilden

Klo 18.00–22.00
Über Aber

Juhlat jatkuvat
Basen Baarissa
klo 03.00 saakka
klo 22.00–01.00
Ilja Jalkasen Trio

Ps. Muista lunastaa
ajoissa VIP-passi

Ei sisäänpääsymaksua

www.sellosali.fi
www.ravintolabase.fi
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Apteekki Elixir • Cambridge valmentajat Sari ja Mikael Heerman •

Espoon Emilia • Helsingin seudun kauppakamari • Karakallion

Huolto Oy • Kauppakeskus Sello • K-Supermarket Leppävaara •

Leppävaaran Galleria • Leppävaaran seurakunta • Leppävaaran

Sos.dem työväenyhdistys • Musiikkiopisto Juvenalia • Orasmus Oy •

Ravintola Alberga • Ravintola City Bamboo • Sellon apteekki •

Tiimixi Oy • Timanttiset Kulta-Aika www.lepuski.fi

Kannattajajäsenemme liputtavat

Lepuskin puolesta, liputa sinäkin

ja käytä kannattajajäseniemme

palveluja.

”Meidät yllätti, että au-
tojen romuttaminen

jatkuu edelleen vilkkaana hei-
näkuun alkupiikin jälkeen.”
Kaisa Syrjä Romu Keinäseltä
kertoo, että nyt moni tuo auton
itse romutettavaksi. Silloin saa
romutustodistuksen heti mu-
kaansa.

Romutustodistus tarvitaan,
jotta autoliike hyvittää uuden
auton hinnasta valtion lupaa-
man romutuspalkkion. Jos Ro-
mu Keinänen noutaa auton, ro-
mutustodistus lähetetään
postitse. Sen verran suurta
kiinnostus palkkiota kohtaan
on ollut, että Syrjä epäilee val-
tion lupamaan 3 miljoonan eu-
ron riittävyyttä.

Vanha auto kannattaa myy-
dä sellaiselle, joka haluaa hyö-
dyntää romutuspalkkion, jos
itse ei tarvitse tilalle uutta au-
toa. ”Olen romuttanut autoja,
joiden omistajanvaihdos on
tehty samana päivänä.”

Pari tuhatta autoa
vuodessa
Romu Keinänen on jo vuosia
noutanut romuautoja muun
muassa Leppävaarasta. Sillä

Romu Keinänen taikoo
metalliromulle uuden elämän

onkin sopimus Espoon kau-
pungin kanssa. Parkkipaikat
ovat siistiytyneet, kun romut on
saatu niistä pois.

Yritys toimittaa noin pari
tuhatta autoa paalutettuina
murskaamoihin, joissa erote-
taan magneetti- ja magneetiton
rauta erotetaan muovista ja ver-
hoilumaterialaista. Syrjän mu-
kaan osa raudasta myydään ul-
komaille.

”Koskaan ei tiedä, tuleeko
oma vanha Fiat mersuna vas-
taan”, hän kuvaa metallin kier-
toa. Osa materialista on voinut
saada monta uutta elämää.

Harjateräksen Romu Kei-
nänen käsittelee myyntikun-
toon ja kuljettaa sen omalla lai-
vallaan maailmalle Inkoon
satamasta.

Syrjä muistuttaa, että heille
kelpaa kaikki romu, jossa on
metallia. ”Ei niin pientä esinet-
tä olekaan, ettei sitä kannattaisi
kierrättää.”

Näin romutat autosi
Autoa ei tarvitse poistaa erik-
seen rekisteristä, riittää kun
viet sen romuttamoon, josta
saat heti romutustodistuksen.
Se ei maksa mitään

Voit ilmoittaa auton romu-
tettavaksi A-katsastuskontto-
rissa ja tilata sille noudon, jos
auto ei enää ole ajokunnossa.

Auton rekisteriote tai re-
kisteröintitodistus (myös luo-
vutusosa) on oltava mukana.
Ainoastaan omistajalla on oi-
keus romuttaa auto. Auton luo-
vuttajan on pystyttävä todista-
maan henkilöllisyytensä. Jos
auton vie romutettavaksi muu
kuin omistaja, hänellä on olta-
va valtakirja auton omistajalta.

Teksti ja kuvat:
Pirjo Toivonen

TEATTERIRAVINTOLA ALBERGAN
OHJELMISTOA SYKSY 2015

LOKAKUU MARRASKUU
Pe 06.11. Anopit

La 07.11. Anopit

To 12.11. Badding-Jykevä rakkaus

Pe 13.11. Badding-Jykevä rakkaus

La 14.11. Badding-Jykevä rakkaus

To 19.11. Yötön Yö

Pe 20.11. Yksityistilaisuus

To 26.11. Hyvässä Nousussa

Pe 27.11. Hyvässä Nousussa

La 28.11. Hyvässä Nousussa

La 03.10. Yksityistilaisuus

Pe 09.10. Heiskasen

Hulvattomat Huoviset

La 10.10. Heiskasen

Hulvattomat Huoviset

To 15.10. Rikas, rakas työ

To 22.10. Hyvässä Nousussa

Ensi-ilta

Pe 23.10. Hyvässä Nousussa

La 24.10. Hyvässä Nousussa

To 29.10. Hyvässä Nousussa

Pe 30.10. Rikas, rakas työ
Lahjavinkkimme:
Teatterilahjakortti Albergaan!
Teatterilipun hinta 22 euroa
Illallisen hinta 35 euroa
Esitykset alkavat klo 20.00

Romuauto odottaa kuivatus-
ta: siitä poistetaan nesteet ja
renkaat.

Auto tulee kuivatuksesta

Auto on matkalla paalattavaksi.

Estradan Seniorisävelet starttaavat taas
tiistaina 1.9. klo 12.30 Lintuvaarantie 21:ssa
Ensimmäinen kerta on maksuton tutustumiskerta ja silloin suun-
nitellaan myös toivottua soitinosuutta.

Mikäli haluat virkistää soittotaitojasi, voi tämä olla sinullle
sopiva paikka. Seniorisävelien laulattaja Tiina Tertsusta voi tulla
tapaamaan myös Estradan teltalle Raittikarnevaaleille 3.9. klo 12-
13. Tule kertomaan toiveesi! Lämpimästi tervetuloa vanhat ja uu-
det laulajat! Tiina ja Satu

www.estrada.fi
www.ravintolaalberga.fi


Läkkitorilla ja Leppävaaranraitilla torstaina 3.9.2015 klo 10-21
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www.raittikarnevaalit.fi


www.leppavaarangalleria.fi



