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HALUATKO ASUA MUKAVASTI,
MUTTA ET OLE MIKÄÄN FORRESTER?
Hartela vastaa kysyntään
Olemme huomanneet, että pääkaupunkiseudulla
on aivan liian vähän kohtuuhintaisia kaksioita ja kol-
mioita hyvillä paikoilla. Siksi päätimme rakentaa niitä
itse. Painiitty on viihtyisä uusi kylä, johon teemme
moderneja puutalokoteja vehreisiin pihapiireihin.
Kylämäinen ympäristö, yhteiset yrttimaat, kollek-
tiivinen kesäkeittiö ja puurakenteiset pienkerrostalot
soveltuvat hyvään elämään – samoin neliöhinnat,
joita suorastaan yllytämme vertailemaan muihin
vaihtoehtoihin.

Sopuhinnan salaisuus
Painiityn puurakenteisten pienkerrostalojen hinta
on viilattu minimiin laadusta tinkimättä. Tässä
hyvänä apuna on ollut Hartelan KOTIPUU-konsepti.
Se tuottaa säästöä sekä suunnittelussa että
rakentamisessa, ja tämän säästön siirrämme kotisi
loppuhintaan. Lue lisää ja tutustu vapaana oleviin
asuntoihin: kotipuu.hartela.fi.

KOTIPUU-malliasunto (67,0m²) esittelyssä
su 2.11. klo 13.30-14.00 Pikkulotankuja 2, Espoo.

Asunto Oy Pikkulotta Espoo hintaesimerkit

HUONEISTOT MYYNTIHINTA VELATON HINTA
2 h+kt+s+terassi 53 m2 87.450 219.950
3 h+kt+s+parveke 67 m2 107.200 274.700

Kohteen arvioitu valmistumisaika on maaliskuussa 2015.
Energialuokka C.

OSOITE: Pikkulotankuja 4, 02860 Espoo
Lue lisää: kotipuu.hartela.fi

Myynnissä jo toinen sopuhintainen

KOTIPUU-taloyhtiö Painiityssä!

Pikkulotta muodostuu kolmesta

puuelementtitalosta ja viihtyisästä

pihapiiristä leikkipaikkoineen ja

hedelmäpuineen.

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

Liputa
Lepuskin puolesta.

Liity
Leppävaaraseuran

jäseneksi.
www.lepuski.fi

Leppävaarankatu 3–9
Ratsutori

Su 9.11.
Klo 13 ja 15
Pöytävaraukset
09-5123 6060

BASEN
Isänpäivälounas

AIKUISTEN NAISTEN
KUNTOSALI

‘’Konsepti on
erinomainen ja
tuloksia syntyy!’’
-Kirsi 62v.

Haukilahti Mankkaa Pitäjänmäki Liviaclub.fi

Yrityskylä Karaporttiin
Leppävaaran terveysasema 60 vuotta
Espoo hoitaa itse Leppävaaran puistot
Työ opettaa nuorelle vastuuta, Sofia jakaa Lepuskia

www.liviaclub.fi
www.apteekkielixir.fi
www.kotipuu.hartela.fi
www.hartela.fi/fi/Kodit/espoo/asunto-oy-pikkulotta-espoo
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Löydymme myös täältä
Mili´s Food & Café
info@milisfood.fi
+358 40 5065051

LEPPÄVAARAN
URHEILUPUISTOSSA
REEBOK ARENAN JÄÄHALLISSA
• Juhlatuotteet tilauksesta
• Keitto-salaattilounas
• Kokoustila ja -tuotteet
• Joukkueruokailut
• Tuoreet munkit
ja leivonnaiset

• Lastennurkka
www.milisfood.fi

Lepuskissa eletään lähellä luontoa
samalla kun asutaan tiiviissä kau-
punkikeskuksessa. Tämä on monil-

le tärkeä osa asumisviihtyvyyttä.
Lepuskissa voi hyvällä tuurilla iltakä-

velyllä bongata ketun tai rusakon. Hiljattain
iltapäivälehti julkaisi kuvan hirvestä juok-
semassa Ratsukadulla Sellon kauppakes-
kuksen kulmilla. Viime keväänä Lepuskin
palomiehet saivat paljon sympatiaa osak-
seen, kun pelastivat emostaan eksyneen
kuutinpoikasen Laajalahdelta Korkeasaa-
reen. Tarinalla oli valitettavasti lopulta su-
rullinen loppu. Emostaan liian pitkään
erossa ollut kuutti kuoli myöhemmin Kor-
keasaaressa.

Luonto ja sen tarkkailu tarjoavat meille
elämyksiä. Siksi monet meistä ruokkivat
pikkulintuja, jotka varsinkin nyt ilmojen
viiletessä ja pakkasten alkaessa hakeutuvat
pihapiireihin. Lintujen ruokinta kaupunki-
alueella herättää tunteita. Linnuille heitetyt
siemenet ja leivänpalat kun houkuttelevat
myös rottia. Leppävaarassakin on havah-
duttu rottaongelmaan.

Naapurikunnissa Helsingissä ja Van-
taalla on kokeiltu rottaongelman ja lintuin-
fluenssan torjumiseksi lintujen ruokinta-
kieltoa. Espoossa ruokinnan kieltoon ei
olla menty. Sen sijaan kaupunki yrittää tar-
jota valistusta oikein hoidetusta lintujen
ruokinnasta.

Mitä haittaa lintujen ja oravien ruokki-
misesta sitten on, jos rottaongelmaa ei ote-
ta lukuun? Linnunkakka tietysti likaa paik-
koja ja levittää tarttuvia tauteja, kuten
salmonellaa. Niinpä ruokkimista ei suosi-
tella asuntojen tai leikkipaikkojen välittö-
mässä läheisyydessä. Ruokintalaitteen tu-
lee olla sellainen, että lintujen uloste ei
pääse kosketuksiin ruuan kanssa eikä ruoka
putoamaan maahan.

Lintujen ruokkijan kannattaa valita sel-
laisia ruokinta-automaatteja, joista ruoka ei
tipu maahan. Leppävaaran urheilupuistossa
kävelytien varressa on iso kaupungin hoi-
tama ruokintapaikka, jonne on koottu mal-
liksi monenlaisia ruokinta-automaatteja.
Käy katsomassa ja ota mallia. Lisävinkkejä

lintujen ruokinnasta ja erilaisista ruokinta-
automaattimalleista saa Birdlifen sivuilta.

Kaupungin terveysviranomaiset muis-
tuttavat myös ruokintapaikkojen hygieeni-
syydestä. Ruokintapaikan ympäröivä maa-
perä tulisi puhdistaa ja kalkita määräajoin
ja ruokinta-automaatit kaipaavat aika-ajoin
pesua kuumalla vedellä ja astianpesuai-
neella.

Entä Lepuskin rottaongelma sitten?
Helsingin Sanomissa oli pari viikkoa sitten
iso artikkeli Helsingin rottaongelmasta ja
Tapiolassa metrotyömaa on saanut sikäläi-
set rotat liikkeelle. Sama tilanne on Leppä-
vaarassa. Jatkuva rakentaminen sekoittaa
rottien reviirit ja ne etsivät hätäpäissään uu-
sia.

Rotilla on Lepuskissa on muutamia
tunnettuja pesäpaikkoja: Yksi on Alepan
talon kulma ja Turuntien varren ruusupus-
kat aseman alikulun tuntumassa.Toinen iso
pesäpaikka on Ajurinmäen vanhoissa valli-
haudoissa. Kaupungin puistotyöntekijät
ovat sitä mieltä, että lintujen ruokinta Aju-
rinmäen puistossa aiheuttaa rottaongelman.
Siksi kaupunki on ajoittain poistanut puis-
toon tuotuja lintulautoja.

Lintujen ruokintaa suurempi syy rotta-
ongelmaan on pikaruoka-aterian jämien
kylväminen kaduille ja maastoon. Alepan
kulman rottaongelma aiheutuu erityisesti
maahan heitetystä ruokajämistä ja niiden
kääreistä. Puistotyöntekijöiden mukaan
pensaiden katveessa on niin paljon rottien
koloja, etteivät he suostu aluetta kitkemään.
Totta kai myös taloyhtiöiden roskikset on
pidettävä siisteinä ja roskat säiliöissä mutta
se taloyhtiöiden vastuulla.

Hyvin hoidettu lintujen ruokinta tuo
monelle iloa. Ruokintapaikoilta voi bonga-
ta helposti useita lajeja ja kuulla talvellakin
lintujen sirkutusta. Tärkeätä on jatkaa syk-
syllä aloitettua ruokintaa pitkälle kevää-
seen asti ja pitää ruokintapaikat ja automaa-
tit puhtaina. Silloin linnutkin pysyvät
terveinä ja jaksavat visertää omaksi ja mei-
dänkin iloksemme.

Arja Salmi
arja.salmi(at)lepuski.fi

Iloa lähiluonnosta

KE 29.10. KLO 19
TERRY HANCK

Liput alk. 17,50 €, Lippupiste

TO 30.10. KLO 19
ASA & BAND

Liput alk. 17,50/15,50 €,
Lippupiste

PE 7.11. KLO 19
FIAMMA D’AMORE

– RAKKAUDEN LIEKKI
Sopraano Angelika Klas ja
Ensemble Recordanza
Liput alk. 14,50/10,50 €,

Lippupiste

SU 16.11. KLO 18
RAJATON

JAAKKO KUUSISTO
PEKKA KUUSISTO

Kaksi astetta
-levynjulkaisukonsertti

Liput alk. 38,50 €, Lippupiste

KE 19.11. KLO 19
AINO VENNA

Liput alk. 16,50 €, Lippupiste

PE 21.11. KLO 19
RISTO

Liput alk. 16 €, Lippupiste

LA 22.11. KLO 19
JORMA UOTINEN
Chansonkonsertti

Liput alk. 30,50 €, Lippupiste

WWW.SELLOSALI.FI
Soittoniekanaukio 1 A
02600 Espoo

Vielä tänä lukukautena
sadat espoolaiset kuu-
desluokkalaiset pää-

sevät Karaportissa avautuvassa
Yrityskylässä kokeilemaan,
miltä tuntuu olla kauppias tai
mitä pankkivirkailija tekee.

Kerralla Yrityskylässä
työskentelee 60–70 oppilasta,
joista jokainen noudattaa etu-
käteen käsikirjoitettua roolia.
Päivän aikana oppilas toimii
työntekijänä, kuluttajana ja
kansalaisena.

Kuten oikeassakin elämäs-
sä toiset johtavat yrityksiä ja
käyvät niiden välillä kauppaa,
toiset ovat niissä työntekijöinä.
Johto seuraa yrityksen kasavir-
taa ja talouden kehitystä. Sitä
varten käytössä ovat sopivat
pankkiohjelmat.

Kiinnostavia ammatteja
Yrityskylään on tulossa useita
Leppävaarassakin toimivia yri-
tyksiä, esimerkkinä Terveysta-
lo, jossa on tarjolla muun
muassa johtajaylilääkärin, fy-
sioterapeutin ja työterveyshoi-
tajan tehtävät. Käsikirjoituk-
seen kuuluu uudelle
työntekijälle tehtävä työter-
veystarkastus, jota työssä jat-
kaminen edellyttää.

Pankissa käydään laina-
neuvotteluja ja avataan tilejä.
Pankkikortti pin-koodeineen
toimii maksuvälineenä. Joskus

Yrityskylä Karaporttiin

voi käydä niinkin, että tili on
tyhjä ja ostokset jäävät kaup-
paan.

Espoosta ei vielä tiedä,
mutta tähän asti kaupunginjoh-
tajaksi kovin moni kuudes-
luokkalainen ei halua, mutta
kauppiaaksi tai kaupan kassak-
si kyllä.

”Ainakin yhtenä selitykse-
nä on, että kaupoissa myydään
karkkeja”, Saija Äikäs nauraa.
Hän on Espoon Kilpailukyky,
innovatiivisuus ja yrittäjyys
-kehitysohjelman puheenjohta-
ja ja kaupunginvaltuuston jä-
sen. Päivätyönään hän toimii
Helsingin seudun kauppaka-

Taidepainotteinen
Päiväkoti Satusydän

www.satusydan.fi
Harakantie 6 A 1, Leppävaara
puh. 040-1874667

Haluatko lapsellesi kodinomaisen taide-
painotteisen päiväkodin? Muutama paikka
vapaana 2,5 - 5-vuotiaille lapsille.

Meillä lapsesi voi harrastaa myös lastenjoogaa,
Chiballia ja englantilaisten kehittelemää
kiinalaiseen terveystietoon perustuvaa
Morgans´ Organs- ”lapsen keho ja mieli”-liikunta- ja
terveystietoa sekä mieltä rauhoittavia,
pieniä meditaatio/mindfullnessharjoituksia.

Veräjäpellon koulun väistötilat valmistuvat
vielä ennen joulua lukion edustalle.

Kaupankäyntiä. Kuva:Annukka Pakarinen

Saija Äikäs

Kuudesluokkalaiset päiväksi aikuisten maailmaan

www.satusydan.fi
www.milisfood.fi


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

MYYNTI: Rakennusosakeyhtiö HartelaKäyntiosoite: Kaupintie3, 00440Helsinki |PL 32,00441 Helsinkipuhelin 0800 93200 (maksut on)
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Curry Palace avannut
lounasravintolan Perkkaalle

Tervetuloa nauttimaan herkullisia
intialaisia ja suomalaisia lounasherkkuja

Lounasravintola avoinna ma–pe klo 8.00–14.00
Lounas tarjoillaan klo 10.30–14.00

Vänrikinkuja 2, 02600 Espoo (AinaComin talo)

Viikonloppuisin tiloissamme voi järjestää juhlia.

Curry Palace Leppävaarankatu
Tervetuloa nauttimaan arkisin lounaasta

tai viikonlopun buffetista

Ravintola auki arkisin 10.30–22
(keittiö avoinna 21.30 asti)

herkullinen intialainen lounasbuffet ma–pe 10.30–14

Lauantai 12–22 (keittiö on auki 21.30 asti)
Sunnuntai 13–18

Curry Palace

Curry Palace
Leppävaarankatu 10
02600 Espoo
puh.09 548 3751

Lounasravintola
Curry Palace
Vänrikinkuja 2
02650 Espoo
puh. 09 4242 8065

Maailman paras
koulutusinnovaatio
Yrityskylä Espoo palvelee myös Kaunaisten, Kirkkonum-
men ja Vihdin koululaisia. Hanke on suomalainen koulu-
tusinnovaatio, joka on juuri voittanut arvostetun World
Innovation of Summit for Education –palkinnon. Se on
aikaisemmin palkittu muun muassa Euroopan parhaana
yrittäjyyskasvatushankkeena.
Ennen Espoota alueellisia yrityskyliä on jo perustettu Hel-
sinkiin, Itä-Suomeen, Pirkanmaalle, Pohjanmaalle ja Var-
sinais-Suomeen. Niissä 55 000 oppilasta on saanut päivän
tuntuman työelämään ja sitä ennen kymmenen oppitunnin
kokonaisuuden koulussa.

Yrityskylä on Taloudellisen tiedotustoimiston tuote.
Se neuvottelee Yrityskylään tulevien yritysten kanssa ja
järjestää opiskelijoita ohjaamaan koululaisia.

marin johtajana. Työpaikkana
on leppävaaraisille tuttu Alber-
gan kartano.

Äikäs on iloinen, että kau-
pungilla on nyt ohjelma, joka
korostaa sekä yrittäjyyden
merkitystä että edistää yrittä-
jyysmyönteisyyttä. Hänestä on
myös tärkeää, että Yrityskylän
toiminnassa on mukana useita
hallintoalueita opetustoimesta
elinkeinotoimeen. Myös kau-
punkikehitysyksiköllä on siinä
vahva rooli. ”Näin pystymme
tarjoamaan toiminnalle riittä-
vän hartiat.”

Eri hallintolimet hyötyvät,
kun ne pääsevät näkemään
myös omaa aluettaan laajem-
paa kokonaisuutta. Virkakie-
leksi muutettuna kyse on poik-
kihallinnollisesta toiminnasta,
jonka Espoo on ottanut käyt-

töönsä ensimmäisenä kuntana
Suomessa.

Syventävää opetusta
Yrityskylä-hanke on ollut
myös haaste opettajille. Ennen
kuin oppilaille on päässyt yri-
tyselämää opettamaan, opetta-
jien on pitänyt itse kouluttau-
tua. Ennen Yrityskylä-päivää
oppilaat tutustuvat käsikirjoi-
tettuihin ammatteihin sekä ku-
luttajana ja kansalaisena toimi-
miseen.

Äikäs ottaa esimerkiksi ve-
rot, joiden opiskelussa joutuu
käyttämään sekä matematiikas-
sa opittuja taitoja että mietti-
mään, mihin verot käytetään ja
mitä niillä saa vastineeksi.

Saija Äikäs haaveilee, että
tulevaisuudessa oppilas pääsisi
myöhemmin uudestaan Yritys-
kylä-opintojaksolle. Hän us-
koo, että uusi jakso ja pari ikä-
vuotta toisivat syventävää
näkemystä muun muassa yrit-
täjyyteen.

Teksti: Pirjo Toivonen

Liputa
Lepuskin puolesta.

Liity
Leppävaaraseuran

jäseneksi.
www.lepuski.fi

Yrityskylä tulee Karaportin camupukselle.
Kuva: Nokia

www.currypalace.fi
www.sellonapteekki.fi
www.kiinteistomaailma.fi/espoo-laaksolahti
www.suomenlamppupalvelu.fi
www.lepuski.fi
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Leppävaaran terveysase-
ma perustettiin 1954
Mäkkyläntien varteen.

Terkkari muutti 30 vuotta sitten
Kehä ykkösen alta uusiin tiloi-
hin Leppävaaranraitille. Lepus-
ki-lehti onnittelee tasavuosia
täyttävää omaa terkkariaan ja
sen henkilökuntaa!
Terveysasemalla työskentelee
vielä kaksi lääkäriä, jotka ovat
hoitaneet meitä lepuskilaisia
sekä vanhalla että uudella ter-
veysasemalla. Toinen heistä,
lepuskilainen Leena Penttinen,
kertoo Leppävaaran terveys-
aseman vaiheista, tulevaisuu-
den näkymistä ja hoitotyöstä.

Leena Penttinen, olet
ollut lääkärinä sekä
vanhalla että uudella
terveysasemalla. Milloin
tulit Lepuskiin lääkäriksi
ja miksi juuri tänne?

Aloitin Lepuskin vanhalla ter-
veysasemalla vuonna 1977.
Juuri valmistuneena lääkärinä
kiersin aluksi viransijaisena
Kirkkonummella, sen jälkeen
Pohjois-Espoon Kalajärven
terveysasemalla ja sitten Le-
puskissa, jossa muutaman vuo-
den kuluttua avautuikin vaki-
nainen pesti.

Olen siis lähes koko työ-
urani työskennellyt Leppävaa-
rassa, erikoistuin kuitenkin vä-
lillä yleislääketieteeseen
sairaalapalveluin. Kiinnostus
käytännön potilastyöhön on pi-
tänyt paikallaan ja jo runsas
kolmekymmentä vuotta sitten
itsestänikin tuli lepuskilainen.

Millä tavalla toiminta ja
tunnelma vanhalla
terkkarilla eroavat
nykyisestä? Muistan
itse, miten aikanaan
pikkupentujen fillarit
vietiin kolarin jälkeen
naapurin Käpille korjat-
tavaksi ja lapset kannet-
tiin Mäkkyläntien yli
terkkariin paikattaviksi,
ilman sen kummempia
muodollisuuksia.

Toki tilat olivat vanhalla terve-
ysasemalla ahtaammat ja van-
hanaikaisemmat, mutta samal-
la myös kodikkaat. Työyhteisö

Leppävaaran terveysasema 60 vuotta

oli tiivis ja työtoverit sekä poti-
laat sananmukaisesti käden
ulottuvilla. Siihen aikaan Lep-
pävaarakin oli lähempänä ky-
läidylliä ja väestökin oli pää-
osin vanhan asuntokannan
kasvatteja.

Kehätien rakentamisen alta
muutimme nykyiseen taloon.
Samalla myös Lepuskikin oli
kokemassa suurta muutosta uu-
sien asuntoalueiden suunnitte-
lun ja valmistumisen kautta.
Uusi terveysasema vastasi hy-
vin kehittyvän kaupunginosan
haasteisiin.

Olet hoitanut lepuskilaisia
useamman sukupolven
ajan. Mitä etua tästä on
ollut lääkäri-potilassuhteel-
le?

Kyllähän toimiva lääkäri-poti-
lassuhde on hoidon kannalta
keskeinen. Näin on erityisesti
pidempiaikaisissa ja monia
hoitokertoja vaativissa vaivois-
sa ja sairauksissa sekä niiden
kuntoutuksessa ja uusien on-
gelmien ennaltaehkäisyssä.
Hoitotilanne on myös molem-
minpuolista viestintää ja siinä
hoitosuhteen pysyvyys auttaa
paljon.

Millaisia asiakkaita me
lepuskilaiset olemme,
onko meillä muista
poikkeavia ongelmia?

Luulenpa, että nykyisellään
Lepuski on suuri kaupunki pie-
noiskoossa tai paremminkin
pieni kaupunki suuremmassa
koossa, onhan meidän ase-

mamme vastuualueen väestö
suuri moniin kaupunkeihin
verrattuna. Siis tavallista reilua
porukkaa.

Lepuskissa on paljon
maahanmuuttajia, aiheut-
taako tämä terveyskes-
kukselle erityisiä haastei-
ta?

Maahanmuuttajat ovat tervetul-
leita potilaita siinä missä kan-
taväestökin. Hoitotyö ja hoito-
suhde ovat pääosin samanlaisia.
Toki kulttuurierot ja kommuni-
kaatio lisäävät haasteita. Kyllä
hoitosuhteessa tapahtuu paljon
oppimista puolin ja toisin ja on
varmaan tärkeä osa myös ko-
touttamista.

Millaisena näet
terveyskeskuksen tulevai-
suuden sote-myllerrykses-
sä, voidaanko toiminnan
paikallisuus säilyttää
tehokkuus-
vaatimusten alla?

Ensin varmaan tarvitsee odot-
taa uudistuksesta riittävää
konkretiaa. En usko, että Lep-
pävaaran tapaisessa ja kokoi-
sessa keskuksessa suuriakaan
muutoksia tulee. Ei täältä pai-
kallisuus minnekään katoa.
Toivoa vain sopii, että henkilö-
kunnan varsin hyvä pysyvyys
pystytään säilyttämään.

Teksti: Markku Salmi

Leena Penttinen työhuoneessaan 1989 uudella terkkarilla.
Kuva: Leppävaaran terveysasema.

Kuva:Arja Salmi

Lähiöstä kaupunkikyläksi?
Asukasilta Karakallion koulun auditoriossa
ke 12. marraskuuta
Tilaisuuden avaus
Karakallio-Seuran puheenjohtaja
Aulikki Pentikäinen
Karakallion koulun esittely
Rehtori Seija Väätäinen
Karakallion mahdollisuudet ja haasteet
Suur-Leppävaaran projektijohtaja
Mika Rantala, Espoon kaupunki
Lisärakentaminen ja Espoon maankäyttömaksu
Tiina Elo
Espoon kaupunginhallituksen tila-
ja asunto-jaoston puheenjohtaja
Karakallio kaupunkisuunnittelijan työpöydällä
Aluearkkitehti Lotta Kari-Pasonen
Espoon kaupunki
Keskustelu
Yhteenveto ja tilaisuuden päätös
Kahvi- ja teetarjoilu. Vapaaehtoinen
maksu Karallio-Seuran toiminnan hyväksi.
Yhteistyössä Karakallio-Seura ja
Suur–Leppävaaran asukasfoorumi
Tervetuloa!Koivuhovinlaakson

asemakaava hyväksytty
Espoon kaupunginhallitus hyväksyi Koivuhovinlaakson asemakaavan Sepänkylässä.Tavoit-
teena on täydentää Koivuhovin aseman ympäristön kaupunkirakennetta muuttamalla toteu-
tumattomat liiketontit asuinkäyttöön ja laajentaa Koivuhovin aseman liityntäpysäköintialu-
etta. Rakennusoikeuden kokonaismäärä alueella säilyy ennallaan.

Terveyskeskuslääkäri Leena Penttinen: Ei täältä paikallisuus minnekään katoa

Leena Penttinen kirjioitushommissa vanhalla terveystalolla
vuonna 1979. Kuva: Leppävaaran terveysaseman arkisto.
Oikealla yllä vanha terveystalo 1980-luvulla.
Kuva: Markku Laine



1-9/13 1-9/14 % suunta

ka. myyntiaika 11 vko 7 vko -36 % lyhentynyt
ka. neliöhinta 3 537 euroa 3587 euroa 1 % kasvua
tehdyt kaupat 123 kpl 118 kpl - 4 % laskua

Vanhat rivitalot
ka. myyntiaika 10 vko 11 vko 10 % pidentynyt
ka. neliöhinta 3 287 euroa 3 209 euroa - 2 % laskua
tehdyt kaupat 77 kpl 97 kpl 26 % kasvua

Vanhat omakotitalot
ka. myyntiaika 12 vko 16 vko 33 % pidentynyt
ka. neliöhinta 3 089 euroa 2 855 euroa - 8 % laskenut
tehdyt kaupat 61 kpl 61 kpl 0 % ei muutosta

Kiinnostuitko?
Lisätietoja asuntomyynnistämme
puh. 0800 162 162 (maksuton),
asuntomyynti.paakaupunki-
seutu@skanska.fi

visualisointi

Ennakkomarkkinoinnissa!

As. Oy Espoon Konkari, Niittytaival 3 • www.skanska.fi/konkari
Espoon Konkari on suunniteltu turvalliseen arkeen ja leppoisaan yhdessäoloon.
Konkari kohoaa puistomaiseen asuinkortteliin Espoon Niittymaalle. Valoisissa ja
esteettömissä kodeissa on tyyliä sekä varusteltavuutta yllättävien elämäntilantei-
den varalta. Naapureita tapaa talosaunalla, alakerran klubihuoneella sekä käte-
vässä palvelueteisessä. Ennakkomarkkinoinnissa. Oma tontti. Energialuokka C.
Arvioitu valmistuminen loppuvuosi 2015.
Huoneistoesimerkkejä, mh. € vh. €
1h+kt 43 m2 3. krs 65.970 219.900
2h+kt 43,5 m2 5. krs 79.500 265.000
2h+kt 48 m2 7. krs 90.000 300.000
2h+kt+s 59 m2 4. krs 92.970 309.900
3h+kt 66 m2 5. krs 111.870 372.900
3h+kt+s 74,5 m2 2. krs 112.770 375.900

visualisointi

Luodaan yhdessä uusia muistoja!

RAUTA-JAAKKO
Viisaritie 2, Vantaa - Puh. 855 5260 - Ark. 9-18, la 9-14

VIISARITIE 2 AVATTU!
(hämevaaran ja lintuvaaran liikenneympyrä)

TUOTTEITA RAJ. ERÄT

3 kpl

20 €
€29

VARASTOLAATIKKO
50 L, pinottava, säänkestävä
laatikko vaikka muuttohommiin

TUOTTEITATUOTTEITA RR

490€

HIEKOITUS-
SEPELI
25 KG

yy py ))

€€€€

Keraaminen PAISTINPANNU
lasikannella

laadukas pannu
kaikille liesille,

halk. 28 cm

KOIVUHALOT
40 L
kuivattu
kotimainen
halko

490€

Suur-Leppävaarassa on
asukkaita keskikokoi-
sen kaupungin verran.

Hyvien liikenneyhteyksien
vuoksi muuttoliikenne on vil-
kasta. Uskomme alueen asun-
tojen hintojen kehityksen kiin-
nostava lukijoitamme. Marko
Suutarinen Kiinteistömaail-
maLaaksolahdesta kokoaa
meille tilastoja, joista selviävät
niin toteutuneet neliöhinnat
kuin myyntiajat. Taulukosta
pystyy näkemään myös kehi-
tyksen suunnan: onko hinta
noussut vai laskenut, onko
myyntiaika lyhentynyt ja pi-
dentynyt.

Keskeisimmät
havainnot
Suur-Leppävaaran alueella
kerrostalokaksioiden keski-
määräinen myyntiaika lyheni
tammi-syyskuussa 2014 edel-
lisvuoden vastaavasta ajankoh-
dasta kuukaudella vajaaseen
kahteen kuukauteen. Vanhojen
rivitalohuoneistojen kauppa-
määrät kehittyivät suotuisasti.
Omakotitalojen myyntiajat pi-
tenivät kuukaudella neljään
kuukauteen ja kauppoja tehtiin
edellisvuotta alemmalla keski-
neliöhinnalla

Lepuski seuraa asuntojen hintojen kehitystä

TERVETULOA Ruusun YKSITYISEEN
PÄIVÄKOTIIN Espoon Leppävaaraan!

•Mukavan kokoinen
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Huvilinnanaukio 8
02600 Espoo

MUUTAMIA VAPAITA PAIKKOJA
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PÄIVÄKODISSAMME ON
SISARUSRYHMÄ!

Suur-Leppävaaran alue

Tilaston laati: Kiinteistömaailma Laaksolahti.

Espoon kaupungin Tilakeskus neuvottelee Mikeva Oy:n
kanssa siitä, että Träskändan kartanoon tulisi vanhusten
hoiva-asumispalveluja itse maksaville espoolaisille van-
huksille. Erilisista käyttövaihtoehdoista hoivapalvelut on
arvioitu kaupungin kannalta riskittömimmiksi.

Kartanon peruskorjaaminen hoiva-asumiskäyttöön
maksaisi kaupungille noin 3,5 miljoonaa euroa. Mikeva Oy
vuokraisi kartanon 15 vuodeksi 5 vuoden jatko-optiolla.
Vuokra olisi noin 140 000 euroa vuodessa. Tämän lisäksi
vuokralainen vastaisi kaikista vuokrakohteen käyttö-,
huolto- ja kunnossapitokustannuksista.

Rakennuksen ensimmäisen kerroksen yhteiset tilat oli-
sivat avoinna yleisölle viikonloppuisin aamukymmenestä
iltaneljään. Kuntalaisten olisi mahdollista myös vuokrata
kerroksen itäpäädystä huonetta kohtuuhinnalla kokous-
käyttöön.

Träskändan kartanon
käytöstä tarjouskilpailu

Vanhat kerrostalokaksiot

www.skanska.fi/espoonkonkari
www.ruusunpaivakoti.fi
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Olemme olemassa, jotta sinä voisit paremmin

Tornihaukantie 6 • 02620 Espoo • puh. 010 320 2180 • espoon@omtfysioterapia.com

ESPOON OMT
FYSIOTERAPIA OY

www.omtfysioterapia.com

Tervetuloa !
• fysioterapiaan • OMT:aan • lymfa-
terapiaan • akupunktioon • selkävoitto-
ja niskalenkki-kursseille

Eräs rouva kiitteli Leif,
Lefa, Sandströmiä ja
muita viheralueiden

hoitajia siitä, että Parkvillan
puisto ja muut Leppävaaran vi-
heralueet ovat nykyään hyvin
hoidettuja.

Rouva kertoi huomanneen-
sa työn laadun parantuneen,
kun kaupunki ei enää osta pal-
veluja, vaan teettää työn omalla
väellä.

Ruusut ja risut kaupungin
työntekijöille

Leppävaarassa ainoastaan
aseman ympäristön siisteydes-
tä vastaa ulkopuolinen yritys.
Kaupungin lisäksi aluetta
hallinnoivat Sello ja Ratahal-
lintokeskus. Työskentely ra-
taympäristössä vaatii erikois-
koulutuksen.

Espoon puistoja hoitavan
Espoo Kaupunkitekniikan yllä-
pidon itäisen alueen puisto-
työnjohtaja Michael, Micke,
Frigren kertoo asukkailta tule-
van nykyään mukavasti palau-
tetta ympäristön siisteydestä.
Valitusten väheneminen kertoo
enemmän laadusta kuin satun-
naisesti tulevat kiitokset. Kun
asiat ovat hyvin, ei ole syytä
ottaa yhteyttä. Asiakaspalau-
tetta toivotaan, jotta työntekijät

Ruokitko SINÄ rottia?
Ajurinmäki ja Alepan kulma ovat Leppävaarassa rottien pesäpaikkoja. Kummassakin syynä
on ihminen, joka joko huolimattomuuttaan tai piittaamattomuuttaan ruokkii rottia.
Kaupungissa ei koskaan päästä kokonaan rottaongelmasta, mutta jokainen voi auttaa
sen vähentämisessä.

Lintujen ruokinta
Jos ruokit lintuja, sitoudut myös siivoamaan ruokintapaikan. Vaikka lintuja varten laittaisi
lintulaudan, sen alle tippuu ruokaa ja rotille syötävää. Kaupungintyöntekijät korjaavat lin-
tulaudat pois syksyisin.

Entäpä jos lintujen ruokkija sairastuu? Syksyllä ruokintaan totutetut linnut kärsivät tal-
vella nälkää. On siis lintujenkin etu, että ne saavat itse hankkia ravintonsa.

Lintujen ruokinta on Ajurinmäen rottaongelman takana. Anne Mannermaa muistuttaa,
että Urheilupuistossa on kaupungin hoitama paikka, jossa voi käydä ruokkimassa lintuja.

Ruokaroska
Kirjaimellisesti toisen roska on toisen ruoka, jos pikaruoka-aterian jämät heittää maahan.
Alepan kulman rottaongelma aiheutuu erityisesti maahan heitetystä ruokajämistä ja niiden
kääreistä. Anne Mannermaan mukaan pensaiden katveessa on niin paljon rottien koloja, ett-
eivät työntekijät suostu aluetta kitkemään.

Jätteiden säilytys
Liike- ja asuinkiinteistöjen roska-astioita ei pidä täyttää niin, että kannet eivät mahdu kiinni.
Kauppojen roskisten penkominen voi auttaa rottia pysymään hengissä.

pääsevät tuoreeltaan ongel-
miin.

Töiden sujumisen kannalta
työt tehdään määrätyn suunni-
telman mukaan. Esimerkiksi
Raitin, Espan puiston eli Kir-
sikkapuiston ja Karatorin ros-
kikset tyhjennetään viikoittain.

”Satuin näkemään Kirsik-
kapuistoon heitettyjä talousros-
kapusseja. Pakkohan ne oli
käydä korjaamassa, vaikkei
puisto päivän ohjelmaan kuulu-
nutkaan.” Lefan esimerkki
kertoo, miten tärkeää työnteki-
jöille on, että heidän nimikko-
alueensa ovat kunnossa.

Frigrenin mukaan olisi ki-
va tietää, mikä saa ihmiset
kantamaan talousjätteensä
puistoon. Luulisi Etelä-Leppä-
vaarasta joka talosta löytyvän
roskapöntöt.

Tehokasta toimintaa
Suur-Leppävaaran alueella yh-
den henkilön työsaraksi tulee
lähes 10 hehtaaria rakennettua
puistoa ja muuta aluetta. Päälle
tulevat päiväkotien ja koulujen
pihat, jotka vievät noin 1,5 hen-
kilön työpanoksen. Esimerkik-
si kaikki leikkivälineet tarkiste-
taan säännöllisesti ja
rikkoutuneet korjataan. Myös

Espoo hoitaa itse Leppävaaran puistot

Urheilupuistossa on erityinen paikka linnuille. Kaupunki pitää huolen siitä, että alue on siisti.
Lintujen ruokintapaikkojen kuvat: Jussi Katajala

Leif Snadström (kuvassa) ja Erkki Mannermaa ovat työpari

www.omtfysioterapia.fi
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Kyttäläntie 6, 00390 HELSINKI
Puh. (09) 540 4000
Palvelemme:
ma-pe 7.00-17.00

HelsinginMattotyö
ja Myynti Oy

www.varisilma.fi

PINNAT UUSIKSI!
∞ Muovimatot ∞ Laminaatit ∞ Parketit
∞ Laadukkaat Borås-tapetit
∞ Kotimaiset Värisilmä sisä- ja ulkomaalit

PÄÄLLYSTÄ
LATTIASI

MUOVIMATOLLA!
MATON LEVEYS ON VAKIO.
Kuivan tilan maton leveydet:

2m, 3m ja 4m
Kostean tilan maton
leveydet: 1,5m ja 2m

PITUUDET OMIEN
MITTOJEN MUKAAN

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

Taloushallinnon asiantuntijayritys
palveluksessasi

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

Lars Sonckin kaari 14, 02600 ESPOO

toimistotyöt, kuten sisäinen
laskutus, sitovat työvoimaa.
Vihertyöpäällikkö Anne Man-
nermaa kertoo, että puistojen
hoidosta kaupungin oma yksik-
kö toimii samalla urakkasopi-
muksella kuin ulkopuoliset
urakoitsijat.

”Emme ole saaneet yhtään
uutta työntekijää, vaikka yllä-
pidettävät alueet ovat laajentu-
neet. Myös jälkilaskelmat
osoittavat, että itse tehty työ on
ollut kaupungille kannattavaa.”

Kaikista lisätöistä on en-
nen niiden tekemistä sovittava
tilaajan eli kaupungin kanssa.

Omin päin eivät työntekijät voi
viedä lisäroskista, vaikka asuk-
kaat sitä toivoisivat, jos siitä ei
ole erikseen sovita tilaajan
kanssa.

Yhteishengen kasvattami-
seksi työporukka viettää kerran
vuodessa talkoopäivää. Silloin
esimiehetkin vetävät haalarit
päälle, eväät otetaan mukaan ja
yhdessä kunnostetaan joku vä-
hemmälle hoidolle jäänyt alue.
Samalla kun siistitään paikko-
ja, kohotetaan myös yhteishen-
keä.

”Ensimmäinen kohteemme
oli Säterissä, vaikka se oli sil-

loin yksityisen urakoitsijan
aluetta.”

Ammattitaitomme, kokemuksemme sekä ennen
kaikkea paikallistuntemuksemme takaavat sinulle

palvelun, jota et muualta saa.

PALVELEVAA
ASUNTOVÄLITYSTÄ
LEPPÄVAARASSA!

#!'&"$%
Bertel Jungin aukio 5 C,
02600 Espoo
puh. 010 292 1501
leppavaara@spkoti.fi

Liputa
Lepuskin puolesta.

Liity
Leppävaaraseuran

jäseneksi.
www.lepuski.fi

Kuvat Urheilupuiston lintujen
ruokintapaikalta:
Jussi Katajala

Teksti: Pirjo Toivonen

Anne Mannermaa, Micke Frigren ja Lefa Sandström.

Lepuski on Suur-Leppävaaran asukaslehti.
Se julkaisee alueen asukkaiden kannalta

tärkeitä uutisia, joista useinkaan ei muualta saa
tietoa.
Paikalliset uutiset – siinä juuri on lähilehden
voima.
Lepuski ilmestyy nyt myös digitaalisesti.
Näköislehden ilmoituksista on mahdollista päästä
suoraan ilmoittajan sivulle. Vastaavaa palvelua
muut paikalliset lehdet eivät tarjoa vielä.
Seuraava Lepuski ilmestyy 23.11.

ILMOITA LEPUSKISSA

www.leppavaaranlaskenta.fi
www.hmtm.fi
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Kepelin päiväkoti avasi
ovensa helmikuussa
kuluvana vuonna.Vii-

siryhmäinen, 100 lapsen päivä-
koti löytyy eteläisestä Leppä-
vaarasta.

Kepelin päiväkoti tarjoaa
vuorohoitoa, siis hoitoa myös
iltaisin, viikonloppuisin ja tar-
vittaessa ympärivuorokautises-
ti. Tämänkaltaiseen tarpeeseen
voi johtaa esimerkiksi vanhem-
pien vuorotyö tai iltaopiskelu.

”Vuorohoidon tarvetta on
esimerkiksi vanhemmilla jotka
työskentelevät hoitoalalla ja
lentoliikenteessä”, toteaa Es-
poon varhaiskasvatuksen joh-
taja Titta Tossavainen.

Myös töiden varhainen al-
kaminen voi merkitä vuorohoi-
don tarvetta: jos bussikuski
aloittaa aamunsa neljältä, ei
lasta voi sitä ennen jättää päi-
väkotiin.

”Vuorohoito yritetään huo-
mioida monella tavoin. Koska
hoitajat ja myös hoitokaverit
vaihtuvat, pyritään vuorohoi-
don tiloista saamaan mahdolli-
simman kodinomaiset.”

Kepelissä onkin niin tulisi-
ja, sohvia kuin kotoisa keittiö.
Ideana on, että päiväkodissa ol-
laan siihen malliin kuin koto-
nakin oltaisiin. Iltaisin ei esi-
merkiksi ole kovinkaan paljon
suunniteltua ohjelmaa, toisin
kuin päiväsaikaan.

Vuorohoitoa
keskellä
Leppävaaraa

Ei me mitään erityistä olla täällä tehty, mutta
Risto Räppääjää ja kotia ollaan kyllä leikitty,
toteavat nelivuotiaat Ria, Jemina ja Martin

Kolumni 28.9.2014

Turvatalon näkökulmas-
ta Leppävaara on si-
jainniltaan mitä mai-

nioin. ”Hyvät kulkuyhteydet,
asemalle parisataa metriä.”
Johtaja Isto Onali kertoo Lep-
pävaaraan Espoonlahdesta
muuttaneen Nuorten turvatalon
palvelevan koko Espoota. Asi-
akkaina ovat 12–19-vuotiaat
nuoret.

Nuorten turvatalot ovat
Suomen Punaisen Ristin toi-

Nuorten turvatalo Leppävaaraan

Turvallista apua
nuorelle ja perheelle

Iltakävely on oivalainen paikka selkeyttää ajatuksia ja
tarkkailla ympäristöä. Samalla tietää tekevänsä jota-
kin hyvää itsensäkin eteen. Tiedettähän, että istumi-

nen tappaa. Jotkut jo harrastavat kävelykokouksia. Kerran
päivässä pitäisi jokaisen saada ruotonsa pystyasentoon ja
lähteä liikkeelle. Me leppävaaralaiset tietysti suuntamme
omille tuille reiteille. Monille Sellon ympäristö on urbaa-
nia sielunmaisemaa. Kauppakeskuskin on ottanut tämän
huomioon ja alkanut järjestää senioireille kauppakeskus-
kävelyjä - ihan kuntoilumielessä.

Meidän ulkotiloissa kävelevien on syytäkin tarkkailla ym-
päristöä, katse tiivisiti jaloissa ainakin näin syksynhämä-
rään aikaa, sillä kotikatu on jo usein miinoitettu. Tuntuu
siltä, että mitä suurempi koira, sen vastenmielisempää
omistajan on korjata pois lemmikkinsä jätöksiä.

Viherlaaksossa joku asukas oli kiinnittänyt lyhtypylvää-
seen kakkapusseja niille koiranomistajille, joiden omista-
jilta pussi oli juuri jäänyt kotiin. Koiraparka on turhaa
osoitella, sillä ongelma on hihnan toisessa päässä.

Ihmisen kädenjälki näkyy kaikkialla. Kauniisti hoidetut
pihat ja puistot saavat mukavan kontrastin jalkakäytäville
kylvetyistä roskista. Välillä silmään osuu isompaakin, jo-
pa pussillisia talousjätteitä. Heti on heristettävä itselle
sormea: äsken vielä ihmetyttivät koirien jätökset, jotka
sentään maatuvat, jos eivät joudu kenkien pohjissa ja las-
ten vaatteissa sisätiloihin.

Mutta nämä ihmisten jättämät roskat – ne kestävät vuosi-
kymmeniä. Tästä harmituksesta jokunen vuosi sitten syn-
tyi Roska päivässä -liike, joka on kiitettävästi levinnyt eri
puolille Suomea. Meidänkin kirjastosta saa lainata roska-
pihtejä, jos haluaa siivota lähiympäristöään.

Jos keräisin joka päivä yhden roskan olisi Leppävaaran
keskustassa 365 roskaa nykyistä vähemmän. Jos 10 lep-
pävaaralaista toimisi samoin, ympäristöstämme katoaisi
jo 3650 roskaa. Entäpä jos toimeen tarttuisi 100 asukasta:
saisimme yhdessä pois 36500 roskaa eli aikamoisen kuor-
man.

Mitäpä jos käännämme asian vielä toisin päin. Jos jokai-
nen kadulle ja puistoihin lentänyt karkkipaperi tai tupa-
kantumppi päätyisi roskikseen, muiden ei tarvitsisi kerätä
toisen roskia.

Miltä kotikylämme näyttäisi, jos jokainen meistä jättäisi
joka päivä heittämättä yhden roskan luontoon? Siis sen
yhden purkkapaperin, tupakantumpin tai tyhjän karkki-
pussin? Kuinka suuri vaiva oikeastaan olisi kantaa kotiin
tai lähimpään roskikseen muutaman gramman painoinen
roska?

Sillä silmällä

Roska päivässä

mintamuoto. Nuorisotyöhön
erikoistuneen henkilökunnan
lisäksi työ tarvitsee vapaaeh-
toisia. Espoon lisäksi pääkau-
punkiseudulla toimintaa on
Helsingissä ja Vantaalla.

Apua tarvitseva nuori voi
tulla turvataloon vaikkapa kes-
kellä yötä, sillä yösija löytyy
aina eikä lähetettä tarvita. En-
siapua tarjotaan esimerkiksi ti-
lanteisiin, joissa nuoren ja hä-
nenperheensäkeskusteluyhteys

on syystä tai toisesta katken-
nut. Onalin mukaan nuoren it-
sensä lisäksi myös vanhemmat
ottavat yhteyttä.

Matala kynnys
Onali pohtii, että nimi turvatalo
luo ehkä väärän mielikuvan ja
yhdistetään naisten turvakotei-
hin, joihin perhe pakenee väki-
valtaa. Nuorten turvatalo tarjo-
aa paikan, jossa nuori voi olla
muutamasta päivästä pariin

viikkoon. Sinä aikana koko
perhe saa etäisyyttä ongelmiin.

”Ilmoitamme aina kotiin,
että nuori on tullut meille. Sen
jälkeen pohdimme, miten voi-
simme auttaa nuorta ja hänen
perhettään”

Onali muistuttaa, että tur-
vatalolla pyritään tarjoamaan
apua ennen kuin ongelmat kas-
vavat liian suuriksi. Tärkeää on
saada nuori ja hänen perheensä

Äänestä ennakkoon
seurakuntavaaleissa!
Ma–pe 27.–31.10. klo 10–20
Sello, 1. krs aukio.

Sellon lavalla
ma 27.10. klo 17
koomikko Mikko Vaismaa
ja Jouluradio
ke 29.10. klo 17
Tangoa ja perheneuvontaa
to–pe 30.–31.10.
pyhäinpäivän
kynttilöiden koristelua

SEURAKUNTAVAALIT 2014!

Turvatalon yhteinen oleskelutila
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Vain osa Kepelissä hoidos-
sa olevista lapsista on vuoro-
hoidossa. Suurin osa on siellä
normaalin päivähoitoajan.
Kaksikerroksinen päiväkoti on
tilava, ja isolla pihalla on tilaa
touhuta. Pihan erikoisuus on
pieni tekonurmikenttä.

Leppävaaran alueella päi-
vähoito on tällä hetkellä “kuor-
mittuneessa tilanteessa”, toteaa
Tossavainen. Lintulan päiväko-
ti tulipalo ja Lintuvaaran päivä-
kodin remontti ovat johtaneet
väliaikaisjärjestelyihin. Tilan-
ne on tosin parantumassa, Lin-

tulan päiväkodin uusi rakennus
on valmistumassa, ja Lintuvaa-
ran päiväkodin peruskorjaus
valmistuu ensi vuonna.

Tilanne helpottuu kun väli-
aikaisjärjestelyistä päästään
eroon.

Teksti ja kuvat:
Tony Hagerlund

keskustelemaan keskenään.
Perheen näkökulmasta on

tärkeää, että perhetapaamiset
järjestyvät myös ilta-aikaan.
Silloin nuorelle ei tule poissa-
oloja koulusta eikä vanhempi-
en tarvitse pyytää töistä vapaa-
ta. Vaikka pienten lasten
asioiden hoitamista työaikana
pidetään luonnollisena, mur-
rosikäisen kohdalla suhtautu-
minen ei aina ole yhtä mutka-
tonta.

Vapaaehtoisia tarvitaan
Ilman vapaaehtoistyöntekijöitä
turvatalo ei pystyisi toimi-
maan. He ovat läsnä nuorten ar-
jessa kuten läksyjen teossa ja
huolehtivat toiminnan sujuvuu-
desta. Jokainen voi päättää työ-
vuorojensa määrän.

Isto Onali korostaa, että va-
paaehtoisen työparina on aina
koulutuksen saanut palkattu
työntekijä. Vaikka vapaaehtoi-
sia sitoo vaitiolovelvollisuus,
he eivät osallistu nuorten on-
gelmien ratkaisemiseen eivätkä
perhetapaamisiin.

”Meillä on selkeästi määri-
telty, mikä on vapaaehtoistyön-
tekijän rooli.” Onali arvelee sen
edistävän työhön sitoutumista.
Keksimäärin yksi vapaaehtoi-
nen on mukana toiminnassa
seitsemisen vuotta. Uusia kui-
tenkin tarvitaan, sillä turvatalo
on kehittämässä uusia palvelu-
muotoja.

Mitä vapaaehtoistyönteki-
jältä edellytetään? ”Aikuisuut-
ta, tervettä järkeä ja huumorin-
tajua.”

turvatalo.espoo@redcross.fi
www.nuortenturvatalo.fi

Teksti: Pirjo Toivonen
Kuva: Nuorten turvatalo

Miksi seurakuntavaaleissa kannattaa äänestää
Leppävaaran seurakunnan kirkkoherra
Kalervo Salo?
Äänestämällä vaikutat seurakunnan linjauksiin.Valitsemalla itsel-
lesi sopivan ehdokkaan vaikutat siihen, millaiseksi kotikirkkosi
tulevaisuus muotoutuu. Seurakuntavaaleissa on kysymys kahdes-
ta erillisestä vaalista: nyt valitaan Leppävaaran seurakunnan 9
edustajaa Espoon seurakuntayhtymän yhteiseen kirkkovaltuus-
toon sekä 16 edustajaa seurakuntaneuvostoon.

Yhteinen kirkkovaltuusto päättää koko Espoon alueella seu-
rakuntayhtymän suurista linjoista kuten budjetista tai rakennus- ja
korjaushankkeista. Seurakuntaneuvostolle puolestaan kuuluu seu-
rakuntatoiminnan suuntaviivojen määrittely. Pääsääntöisesti se
päättää myös siitä, kuka valitaan avoinna olevaan työpaikkaan.
Luottamushenkilöt valitsevat myös Espoon hiippakunnan edusta-
jat kirkolliskokoukseen.

Seurakuntavaaliehdokas Ahti Hurmalainen
Mitä haluat kehittää erityisesti Leppävaaran
seurakunnassa?
Haluan kehittää erityisesti seurakunnan yhteistoimintaa erilaisten
yhteisöjen ja kuntalaisten kanssa, sillä se säästää seurakunnan
varoja ja helpottaa löytämään vaikeuksissa olevat.
Haluan kohdistaa taloudellisia resursseja sinne, missä on suurin
tarve eli perheisiin ja aikuistyöhön.

Mikä on seurakunnan tärkein työmuoto?
Tärkein työmuoto heikkoina taloudellisina aikoina on perhe, ai-
kuistyö sekä diakonia. Erityisesti yksinasuvien tilanteeseen tulee
kiinnittää huomioita. Nämä usein unohtuvat sekä kirkolta että
kaupallisilta toimijoilta.

Miten lisätään seurakuntalaisten kiinnostusta kirkon
tekemää työtä kohtaan eli vaikutetaan siihen, että
kirkosta eroaminen vähenisi nykyisestä?
Kirkon tulee olla osana yhteiskuntaa ja toimia kuntalaisten kes-
kellä tämän päivän ehdolla. Kirkon palvelujen pitää olla saatavil-
la ja kirkon ja työntekijöiden ehdoilla pitää olla pitää olla helpos-
ti saavutettavissa. Kirkon tulee korostaa myös perinteisiä arvoja.

Seurakuntavaalit 2014

Leppävaara-seura aloitti Raittikarnevaaleilla leppävaara-
aiheisten runojen keruun. Satoa on alkanut jo mukavasti
kertyä. Nyt julkaisemme Raimo Korhosen runon.

Monikonpuro
Metsä on hiljainen, on elokuu ja täysikuu.
Puro virtaa hiljalleen, sen rannalla on vanha puu.
Jos puuvanhus kaiken kerto vois,
ei niitä muistoja voi pyyhkiä pois.
Se suruja, iloja sisälleen kätkee.
Vain harva sen sisintä syvälle näkee.
Solina vain puron jatkaa kulkuaan.
Puuvanhus seisoo yhä paikallaan.

Runonkeruu jatkuu. Jos haluat jakaa runosi lukijoiden
iloksi lähetä se osoitteeseen: Leppävaara-seura ry c/o Ki-
venhakkaajankuja 2 C 17, 02650 Espoo tai seura@le-
puski.fi. Runoja tullaan julkaisemaan myös lepuski.fi-
sivustolla.

Lepuskin runonurkka

Urheilupuistoon valmistunut
Angry Birds -puisto kerää väkeä.

kuva: Raimo Heino
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Leppävaara-seura uteli
uusilta ja vanhoilta jä-
seniltä mielipiteitä

Leppävaarasta ja seuran toi-
minnasta. Tässä kysymykset ja
ensimmäisiä vastauksia:

1. Miksi olet liittynyt
Leppävaara-seuran
jäseneksi?

2. Mitkä seuran toimin-
noista ovat mielestäsi
tärkeitä?

3. Minkä asian haluaisit
Leppävaarassa parem-
maksi?

4. Mikä on Leppävaaran
mukavin paikka?

Seija Rajarinne
1. Halu vaikuttaa kotiseudun
asioihin.
2. Juurruttaa uudet asukkaat

uuteen kotiseutuunsa ja tuo-
malla alueen historiaa tutuksi
uusille ja vanhoille lepuskilai-
sille.
3. Turvallisuuden ja siisteyden.
4. Itselleni tärkeät paikat ovat
kalliot ja merenranta.

Laura Vihreäpuu
1. Liityin Leppävaara-seuraan,
koska muutettuani Leppävaa-
raan pari vuotta sitten päätin,
että tämä on nyt minun kotiky-
läni. Olen myös kiinnostunut
paikallishistoriasta, ja jäsenenä
voin paremmin osallistua ja
vaikuttaa siihen, että oma lähi-
alue tuntuu kotoisalta.
2. Raittikarnevaalit,
puistokirppis-tapahtumat ja
paikallishistorian/-muistojen
kerääminen
3. Remontin valmistuttua Läk-
kitorin ympäristöön aktiivista
kantakaupungin tunnelmaa –

lisää palveluita, persoonallisia
putiikkeja ja tapahtumia.
4. On niin vaikea valita yhtä,
kerron kolme mieluisinta: ur-
heilupuiston luonto, Peroba ca-
fe ja kirjasto.

Seppo Ahonen
1. Raittikarnevaaleilla vähän

houkuteltiin liittymään, eikä-
hän tuo paljoa maksanut.
2. Pitää leppävaaralaisten puo-
lia kaupungin huonoja suunni-
telmia vastaan.
3. Parempaa pysäköintikuria,
selkeitä ohjeita.
4. Metsä

LEPUSKI SUOSITTELEE
SEURAAVA
LEPUSKI

ilmestyy 23.11.

Akseli Gallen-Kallelan museo • Alberti Clean • Arkitehtitomisto Pekka Haanpää

• Bergans kiinteistöt • Elixir Apteekki • Espoon Asunnot Oy • Kauppakeskus Sello

• Leppävaaran Lähetys • Leppävaaran seurakunta • Leppävaaran sos.dem.

työväenyhdistys • Leppävaran Laskenta Oy • Musaamo Oy • Musiikkiopisto

Juvenalia • Nieminen Helena • Orasmus Ky • Pelican Self Storage • Puustelli/Sello

Rakennusosakeyhtiö Hartela • Rapal Oy • Ravintola Alberga • Ravintola City Bamboo

• Sellon Apteekki • Siljander Oy • Skanska Talonrakennus Oy • Tiimixi Oy •

Timanttiset Kulta-Aika • Viestintätoimisto Luova Ratkaisu • William K. Sello www.lepuski.fi

Kannattajajäsenemme liputtavat
Lepuskin puolesta, liputa sinäkin
ja käytä kannattajajäseniemme
palveluja.

Apteekit
Apteekki Elixir

Sellon apteekki

Autokoulut
Viherin Autokoulu

Fysioterapia
Espoon OMT

Kolarikorjaamot
Stenström

Kauppakeskukset
Leppävaaran Galleria

Kirjanpito
Leppävaaran Laskenta Oy

Kiinteistönvälitys
Kiinteistömaailma Laaksolahti

SP-koti

Kodin remontit
Helsingin Matto ja Myynti Oy

RautaJaakko Oy

Kuntosalit
Livia Club

Päiväkodit
Päiväkoti Satusydän

Päiväkoti Ruusu

Ravintolat
Cafe Milís

Curry Palace

Ravintola Alberga

Seurakunnat
Leppävaaran seurakunta

Uusien kotien rakentajat
Hartela Oy

Skanska Kodit

Valaistus
Suomen Lamppupalvelu Oy

Viihde
Sello Sali

Leppävaara-seuran jäsenet haluavat vaikuttaa lähiympäris-
töönsä ja tuntea paikallishistoriaansa. Kuva: Raimo Heino

Kiitos kaikille vastaajille!

Jos sinä haluat kertoa oman
mielipiteesi, vastaa yllä oleviin
kysymyksiin ja lähetä ne osoit-
teeseen: seura@lepuski.fi

Leppävaara-seuran pieni jäsenkysely:

Vaikuttaminen,
tapahtumat ja
viihtyminen
tärkeitä

LEPUSKILEPUSKI SUUR-LEPPÄVAARAN ASUKASLEHTI

Päätoimittaja:
Arja Salmi
Leppävaara-seura ry
Puh. 0500 675 387
arja.salmi@lepuski.fi

Vastaava toimittaja:
Pirjo Toivonen
Luova Ratkaisu Oy
Puh. 040 53 22 907
pirjo@luovaratkaisu.fi

Ilmoitusmyynti:
Viestintätoimisto
Luova Ratkaisu Oy
Puh. 040 53 22 907
pirjo@luovaratkaisu.fi
tutta@luovaratkaisu.fi
Ilmoitusaineisto:
tutta@luovaratkaisu.fi

Kustantaja:
Viestintätoimisto
Luova Ratkaisu Oy

Julkaisija:
Leppävaara-seura ry
PL 120, 02601 Espoo
0500 675 387
www.lepuski.fi
seura@lepuski.fi

Painopaikka:
Sanomapaino Oy

Jakelu ja jakelun valvonta:
Helsingin Jakelu-Expert Oy,
Puh. (09) 561 56 400
www.hjex.fi/jakelu

Jäsenmaksut:
Henkilöjäsen: 10 €/vuosi
Kannatusjäsen: 50 €/vuosi

Leppävaara-seuran tilit:
Nordea 238618-25130
Danske Bank 800019-70201282

Johtokunta
Arja Salmi (puheenjohtaja)
Raija Ahonen
Kai Fogelholm
Ahti Hurmalainen
Martti Jokela

Juha Laakso
Teemu Lahtinen
Tapio Lipasti
Kari Pietarinen
Nina Sandström
Annika Tuominen-Kalland.

Varajäsenet
Marjatta Karjalainen
Lea Lipasti
Jussi Melkas
Pirjo Myllys

www.lepuski.fi

Raittikarnevaalien
koordinaattori:
Tapio Lipasti
raittikarnevaalit@gmail.com

Taloudenhoitaja:
Maija Tahvanainen

Kansallismuistopiirin vetäjät:
Arja Salmi ja Riitta Laaksonen

www.lepuski.fi
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Keskiviikkona 5.11. klo 19.00
Säveltäjä Luis Pasquet’n omaperäisessä sävelkielessä ovat kuultavissa hänen mielenkiintonsa koh-
teet impressionismi, ekspressionismi ja jazz. Pitkän uransa aikana Pasquet toimi orkesterinjohta-
jana ja muusikkona lukuisissa yhtyeissä, myös radiossa ja televisiossa. Suomeen muutettuaan hän
työskenteli mm. Suomen kansallisoopperan baletin ja Lahden oopperan korrepetiittorina.
Monilla kiertueillaan hän on esiintynyt yhdessä maailmankuulujen taiteilijoiden, kuten Josephine
Bakerin, Juliette Grècon sekä George Ulmerin kanssa.

Muistokonsertissa esiintyvät Anu Airas, Colin Hansen, Esa Heikkilä, Taiju Kaartinen, Hannu
Lehtonen, Peter Lönnqvist, Sole Mustonen, Susanna Pajukangas, Juhani Palola, Raili Poijärvi-
Salmela, Maarit Ranta, Lauri Suonio, Kari Tikkala, Tomi Uotila sekä Musiikkiopisto Juvenalian
Puhallinorkesteri johtajanaan Olli Silván.

Keskiviikkona 29.10. klo 19.00
Terry Hanck –rokkaava saksofonisti
Tänä vuonna 70 vuotta täyttävä Hanck rokkaava saksofonisti ja väkevä laulaja ottaa yleisönsä luon-
tevasti haltuun niin klubeilla kuin festivaalilavoillakin.

Hanckin musiikissa on kuultavissa vaikutteita kaikilta bluesin keskeisiltä alueilta. Kun tähän
vielä lisätään ripaus soulia ja Hanckin teeskentelemättömän intensiivinen lavakarisma, ovat ainekset
maailmanluokan bluesiltaan kasassa.

Terry Hanck voitti vuonna 2012 Blues Music Awardin parhaana bluespuhaltajana. Delta Groo-
ve julkaisi viime huhtikuussa Hanckin uutuuslevyn ”Got to bring it on home” ja toukokuisessa Blues
Music Award -gaalassa Terry oli jälleen ehdolla vuoden bluespuhaltajaksi.
Terry Hanck (laulu, saksofoni)
The Frostbites: Jonne Boy Bonner (kitara), Jaska Prepula (basso), Mikko Peltola (rummut)

Sellosalista bongattua

Musiikkiopisto Juvenalia:
Luis Pasquet’n muistokonsertti

Kirjastokortti ekaluokkalaisen
asiointikortti

On suorittanut satudiplomin

allekirjoitus ja nimen selvennys

. . 20

diplominmyöntänyt kirjasto

Espoon liikunta- ja nuorisopalvelujen
johtaja Martti Merra, liikunta- ja nuorisolauta-
kunnan puheenjohtaja Antti Aarnio ja urheilu-
seurojen edustajat kertovat uimahallin ja mui-
den liikuntapaikkojen rakennushankkeiden
tilanteesta ja lähivuosien suunnitelmista.

Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan!

Suur-Leppävaaran asukasfoorumien
valmisteluryhmä

Asukasfoorumi:

LIIKKUUKO ESPOO
Aika: Keskiviikko 19.11.2014

klo 18.00 – 19.45

Paikka: Sellon kirjaston aula ja lavaSellon kirjaston ja Viher-
laakson kirjaston lisäksi
kaikki kirjastot Espoos-

sa, Helsingissä, Kauniaisissa ja
Vantaalla kutsuvat ekaluokka-
laiset tutustumaan kirjaston
monipuolisiin palveluihin.

Lähiviikkoina koulutulo-
kas saa oikean kutsukortin
koulunsa välityksellä. Kutsu-
korttia vastaan lapsi saa pienen
lahjan ja Satudiplomi-kirjan-
merkin. Kutsu on voimassa vo-
den loppuun asti.

Kirjastokortti on lapsen en-
simmäinen tärkeä asiointikort-
ti. Alle 15-vuotiaat tarvitsevat
hakemukseen huoltajan alle-
kirjoituksen.

Satudiplomi-ohjelmaa
kehittää lukutaitoa
Satudiplomin saa lukemalla it-
se tai kuuntelemalla äänikirja-
na diplomilistalta kymmenen
kirjaa, joista vähintään viiden

täytyy olla satukirja. Samasta
kirjasarjasta voi valita vain yh-
den kirjan. Kirjat voi lukea mil-
lä tahansa kielellä.

Ryhmät ja perheet saavat
kirjastosta ryhmädiplomin, it-
senäiset suorittajat saavat dip-
lomin omalla nimellään.

Kirjastot muistuttavat, että
sillä, joka osaa lukea ja ym-
märtää lukemansa, on hyvät
eväät pitkiinkin opintoihin,
elämänhallintaan ja jopa me-
nestykseen monella mittapuul-
la.

Kirjasto tukee lukemaan
oppimista ja tarjoaa tilaa ja työ-
pajoja myös taiteelliseen ilmai-
suun ja kaikenlaiseen tekemäl-
lä oppimiseen. Kirjastosta lapsi
löytää aina tietoa, tarinoita ja
elämyksiä. Siellä hän tapaa ai-
na myös turvallisen aikuisen,
jonka puoleen voi kääntyä.

Ryhmä päätti jatkaa yhteisiä laulutuokiota. Ensimmäinen niistä on tiistaina 28.10. klo 13.00. Sen
jälkeen tapaaminen on joka toinen viikko: 4.11., 18.11., 2.12. ja 16.12. Satu Klemi muistuttaa, että
mukaan mahtuu uusia laulajia. Paikalle kannattaa tulla jo varttia vailla, sillä silloin kahvitellaan.

Jokaisella kerralla on teema: syyslaulut, toivelaulut, elokuva- ja näyttämösävelmät. Ja tietysti
joulun toivelaulut! Laulukerran hinta on 5 euroa. Se sisältää kahvit. Kuva: Estrada

Lähes 20 innokasta laulajaa
Ikäihmisten yhteislaulutilaisuus Estradan
tiloissa Lintuvaarantie 21:ssa oli menestys.

Tilaa Lepuskin näköislehti

Liity kasvavaan tilaajajoukkoomme.
Lähetämme sähköpostiisi Lepuskin
digilehden linkin jo ennen kuin lehti

jaetaan koteihin. Tilaus on maksuton eikä sido
sinua mihinkään.
Lepuskin ilmestymisajat tänä syksynä

Näköislehti Jakelu Telinejakelu
Lokakuu 23.10. 26.10. 29.10

Marraskuu 20.11. 23.11. 26.11.

Tilaukset: pirjo@luovaratkaisu.fi
Näköislehden osoite: www.sanomapaino.fi/
DIGIJULKAISU/Lepuski_07_2014

Liputa
Lepuskin puolesta.

Liity
Leppävaaraseuran

jäseneksi.
www.lepuski.fi

www.suurleppavaara.info
www.lepuski.fi


”Ajattelen ajokort-
tia, jos lehtien ja
mainosten jaka-

minen alkaa väsyttää”, Sofia
Öhman, 15, kertoo.

Kun hän aloitti jakajana
Helsingin Jakeluexperteissä
vuosi sitten, hänellä oli selkeä
tavoita: hankkia ajokortti omil-
la ansioillaan.

Sofiaa hykerryttääkin aja-
tus, että muutaman vuoden
päästä hänellä on ajokortti, jon-
ka hän on hankkinut omalla
työllään.

Hän arvelee toimivansa ja-
kajana siihen asti, kunnes
muuttaa pois kotoa. Rahan li-
säksi työ opettaa vastuuta.
Työstä ei voi jäädä pois, vaikka
kaverit houkuttelisivat mu-
kaansa. Sofia korostaa myös
vastuutaan yrityksille, joiden
lehtiä ja mainoksia hän jakaa.

”Nippujen pitää olla niin
siistejä, että ihmiset haluavat
ne kotiinsa.”

Huolellisuudesta ja asioi-
hin tarttumisesta Sofia sai kii-
tosta juuri päättyneeltä TET-
jaksoltakin. Kun hän aloitti
Sellon Hesessa, olivat esimie-
het sanoneet työkokemuksen
näkyvän.

Viime kesänä Sofia piti ja-
kelutaukoa partioleirin ja ripa-
rin verran. Vapaa järjestyy hy-
vin, kunhan siitä kertoo
riittävän ajoissa, jotta tilalle
saadaan toinen jakaja.

Kaksi kertaa viikossa
Sofia saa kaksi kertaa viikossa
kotiinsa lähelle jaettavan mate-
riaalin, josta hän kotona tekee
210 nippua. Parhaimmillaan
yhteen nippuun tulee 15 eri
painotuotetta. Aluksi työ eteni
aika hitaasti, mutta omat rutii-
nit ovat lisänneet nopeutta.

Lehtinippujen käsittely on
lisännyt myös voimaa. Nyt
jaettava materiaali nousee pal-
jon kevyemmin kuin vuosi sit-
ten.

”Nykyään jakelupäivää
edeltävästä illasta menee tun-
nista kahteen niputukseen.”
Vähintään toinen mokoma ku-
luu nippujen jakamiseen nel-
jään kerrostaloon ja 32 omako-
titaloon.

Kotona äiti on tarkka siitä,
missä jaettavan materiaalin saa
pitää, ettei painomuste sotke
kotia. Sofia nauraakin, että
omat kädet ovat lajittelun jäl-
keen niin mustat, ettei niillä pa-

rane mihinkään koskea.

Tärkeä linkki
Sofia tietää olevansa tärkeä
linkki lehtien ja mainosten te-
kijöiden ja kuluttajien välillä.
Suuri osa materiaalista jää hä-
neltä itseltään lukematta.
”Ajattele nyt, kun samaa lehteä
pitää kädessään yli kaksisataa
kertaa.” Vastanottajille lehdet

ja muu materiaali ovat tärkeitä.
”Ilman meitä niitä ei saisi

lukijoille.” Sofia on huoman-
nut, että omakotialueella voi-
daan jo postilaatikolla odottaa
jakajaa. Myös kerrostaloissa
jakaja otetaan hyvin vastaan.

Vain poikkeustapauksissa
mainospostia tuovaan nuoreen

on suhtauduttu nuivasti, annet-
tu ymmärtää, että hän on rapus-
sa tiellä tai sotkemassa paikko-
ja.

Työ opettaa nuorelle vastuuta

Sofia jakaa Lepuskia

Lepuski on
Suur-Leppävaaran

asukaslehti.

TÄYDEN PALVELUN
KOLARIKORJAAMO/AUTOMAALAAMO

Sofian tavoitteena on kolmen
vuoden päästä saada
ajokortti, jonka hän maksaa
jakelutyöstä saamillaan
ansioilla.

www.stenstrom.fi
www.leppavaarangalleria.fi
www.safewheels.fi



