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Raide-Jokeri kiinnostaa
leppävaaralaisia

Leppävaaralaisten
määrä kasvaa

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

Erik Bruunin näyttely
Sellon Galleriassa

*Tarjous voimassa rajoitetun ajan, valituista
varastotiloista, koskee ainoastaan uusia
asiakkaita, ei sisällä vakuutusta tai aloitus-
maksua.

0207 007 700
www.tilaakaikelle.fi

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

RavintolaAlberga

Ravintola Alberga on viihtyisä ja kodikas ravintola
syksyn juhliin ja yritystapahtumiin.

Räätälöimme paketin toivettesi mukaan,
joten voit ottaa yhteyttä Vuokko Kiverään

puh. 09-5123 600.

TEHDÄÄN JUHLASTASI IKIMUISTOINEN!

puh. 09-5123 600
www.ravintolaalbergfa.fi alberga@ravintolaalberga.fi
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PALOKÄRJENTIE 3, ESPOO
PUH: 050 496 7555

myynti@mp-control.fi
www.mp-control.fi

MP.Control

VALTUUTETTU
MOPO -JAMP-HUOLTO

LINTUVAARASSA

MYYNTI
HUOLTO
KORJAUS

PALOKÄRJEN

Pääkirjoitus 24.5.2015

”Todennäköisin vaihto-
ehto tällä hetkellä on

sellainen, joka meneeAlbergan
Esplanadin länsireunassa osin
nykyisten pysäköintialueiden
kohdalta”, kertoo suunnittelu-
päällikkö Davy Beilinson
Espoon kaupunkisuunnittelu-
keskuksesta Raide-Jokerin lin-
jauksesta.

Ratikan reittiä suunnitelta-
essa Espan kohdalla vaihtoeh-
toja on kolme. Jos reitti kulkee
puiston itäreunaa, ratikat joutu-
vat autoliikenteen ruuhkaan.
Puistosta ratikka saisi oman

Raide-Jokeri k

Vielä tänä kesänä ei päästä Leppävaaran
maauimalaan polskimaan, mutta vuo-

den päästä tämä riemu ratkeaa. Uudistunut
uimahalli avataan käyttäjille tammikuussa
2016 ja maauimala kesällä 2016. Mieluisa ja
odotettu aikataulu-uutinen kerrottiin touko-
kuun alussa Leppävaaran uimakeitaan har-
jannostajaisissa.

Kun Leppävaaran uimahalli vuonna
1969 valmistui, elettiin vielä Espoon kaup-
palassa. Leppävaaralaiset olivat jo silloin
toivoneet saavansa maauimalan uuden uima-
hallinsa yhteyteen. Ensimmäinen rakenta-
misaloite tehtiin ilmeisesti jo vuonna 1964.
Siitä on nyt kulunut yli 50 vuotta.

Asuntosäätiö oli aiemmin 1960-luvulla
rakentanut uimahallin Tapiolaan, mutta
huomasi pian sen ylläpidon itselleen hanka-
laksi. Säätiö tarjosi halliaan kauppalalle. Ta-
piola oli jo tuohon aikaan hyvin edustettuna
valtuustossa ja paikalliset poliitikot olisivat
tietysti riemurinnoin hyväksyneet tarjouk-
sen. Määrärahojen myöntämiseksi ostopää-
töstä varten tarvittiin kuitenkin valtuuston
määräenemmistö. Leppävaaralaiset näkivät
tässä tilaisuutensa tulleen ja aloittivat anka-
ran lobbauksen oman uimahallinsa puolesta.
Tarvittava määrävähemmistö saatiin kokoon
ja Leppävaaran uimahallin rahoitus saatiin
kytkettyäi Tapiolan uimahallin ostopäätök-
seen.

Maauimala jäi vielä siinä vaiheessa haa-
veeksi, mutta puhdistuslaitteiden mitoituk-
sessa varauduttiin jo ulkoaltaidenkin tarpei-
siin. Maauimalaa onkin ajettu siitä lähtien.
Se oli pitkään ykköstavoitteita, joita vuonna
1987 perustettu Leppävaara-seurakin otti
hoitaakseen. Seura on vuosien varrella use-
aan eri otteeseen kerännyt tuhansia nimiä
adressiin, käynyt lähetystönä poliitikkojen
puheilla ja lähettänyt kirjelmiä.

Viimeisin tempaus viiden vuoden takaa
oli Suur-Leppävaaran asukasfoorumin ja
paikallisten kaupunginosayhdistysten järjes-
tämä ”Maauimalan avajaiset”. Uimahallin
viereiselle nurmikolle saavuttiin omin altain,
ammein ja kylpyankoin. Samalla porukalla
lähdettiin myöhemmin myös valtuuston
neuvottelutoimikunnan puheille. Budjetti-
neuvottelijoille ja kaupunginjohtajalle lah-
joitettiin omat uima-ankat muistuttamaan
määrärahojen myöntämisestä.

Nyt voimme tyytyväisenä todeta, että
vuosien työ on kantanut hedelmää. Loppu-
tuloksena saamme upean ulkouimakeitaan ja
uudistuneen uimahallin. Vuosien varrella on

hankkeen koko kasvanut. Uimahallin laa-
jennusosa muodostaa peräti kaksi kolmas-
osaa koko laitoksen pinta-alasta. Mutta onpa
väestömääräkin sitten vanhan hallin valmis-
tumisen kasvanut ja jatkaa sitä edelleen.
Maauimalankin mitat ovat hulppeat: pääal-
las on 50 metriä pitkä ja 25 metriä leveä.
Kompleksiin kuuluvat erilliset lastenaltaat,
kolmiratainen vesiliukumäki , aurinkoteras-
sit ja ulkopelikenttät.

Leppävaaralaisilla on todella syytä olla
ylpeitä näistä urheilupuistomme tarjoamista
uusista liikuntapalveluista. Myös puistoon
juuri valmistunee lähiliikuntapaikat ovat
mahtavat. Nämä vihittiin pari viikkoa sitten
virallisesti käyttöön juhlallisella nauhanleik-
kaamisella. Leikkipuisto ja skeittirampit
ovat tosin ehtineet olla ahkerassa käytössä
heti viime syksyn valmistumisestaan lähtien.
Uusimpana palveluna avattiin nyt yksityisen
yrittäjän kiipeilypuisto.

Puiston kulmalle on myös noussut Lep-
pävaaran Pallon kuplahalli, jonka sisätöitä
vielä viimeistellään. Lisäksi puiston länsi-
reunaan kaavaillaan vielä isoa monitoimi-
hallia. Kaupungin tavoitteena on, että urhei-
lupuisto valmiina saisi vähintään 10 000
kävijää päivää kohden. Vilkkaimpina tapah-
tumaviikonloppuina kävijämäärät varmasti
moninkertaistuvat. Se herättää vakavan huo-
len autoliikenteen puuroutumisesta puiston
liepeillä ja pienillä asuntokaduilla. Nykyiset
kuusi paikoitukseen varattua aluetta tarjoa-
vat yhteenlaskien vain kahdeksisensataa au-
topaikkaa. Ne eivät tule mitenkään riittä-
mään.

Kaupunki onkin käynnistänyt selvitys-
työn puiston vaatimien paikoitustilojen ka-
pasiteetista. Parkkipaikkojen kapasiteettilas-
kentaa jatketaan kesällä sekä ensi vuonna
uimahallin ja maauimalan valmistuttua. Tu-
runtien varteen rakennettaneen tulevaisuu-
dessa suurempi puistoa palveleva pysäköin-
tilaitos. Sen myötä koko puiston paikoitus
muuttunee maksulliseksi. Tulevaisuuden vi-
siona siintelee myös mobiilisovellus, joka
opastaisi autoilijoita löytämään vapaata pai-
koitustilaa. On myös ilmeistä että massata-
pahtumia varten lisäpaikoitusta on tarpeen
osoittaa alueen ulkopuolelta esimerkiksi
Vermosta, josta sitten järjestetään sukkula-
bussikuljetus urheilupuistoon.

Arja Salmi
arja.salmi@lepuski.fi

On sitä
odotettukin

Julia ja Panu Kaukonen
asuvat nyt Muuralassa,

mutta suunnittelevat paluuta
Leppävaaraan. Mielessä on
omakotitalo ja paikkana Frii-
sinmäki, koska se on ainoa

Hyvät liikenneyhteydet
houkuttelevat Leppävaaraan

Leppävaaran keskustan tuntu-
massa oleva omakotialue.

Kaukosille Espaa pitkin
joskus tulevaisuudessa kulkeva
ratikka sopii hyvin, vaikka ar-
velevat tulevaisuudessakin kul-

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

alueen, mutta silloin puistoa
jouduttaisiin ottamaan liiken-
nekäyttöön. Tämä vaihtoehto
oli aikanaan kaupunginhalli-
tuksen päätöksessä.

Espan länsireunassa Rai-
de-Jokeri voi kulkea varsin hil-
jaisen autoliikenteen alueella
omalla urallaan tai sekaliiken-
teessä. Tämä vaihtoehto veisi
jonkin verran Espoon Pysä-
köinnin autopaikkoja. Niille et-
sitään mahdollisesti muualta
toinen tila.

Teksti ja kuvat: Pirjo ToivonenSeuraava
Lepuski
ilmestyy

23.8.

Leppävaaralaismäyräkoira joutui lenkillään myrkyttäjän uhriksi. Se oli omistajansa kanssa
liikkunut Vallikallion kallioilla, Mäkkylässä ja Sellon ympäristössä. Joissakin näissä pai-
koissa myrkkyansa oli ollut.

Koirapotilas viipyi päivän verran eläinlääkärin hoidossa.Vaikka vointi oli todella huono,
se on nyt toipumaan päin.

Myrkyttäjä Leppävaarassa

Espan länsireunaa ..
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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

MILI´S KAHVILA AVOINNA URHEILUPUISTOSSA

REEBOK ARENAN JÄÄHALLIN VIEREEN AVAUTUI PINGVIINI
JÄÄTELÖKIOSKI TERASSEINEEN

TOKOKUUSSA OLEMME AVOINNA VIIKONLOPPUISIN KELLO
10–18 JA KESÄ-ELOKUUSSA JOKA PÄIVÄ 10–20

ITSE PINGVIINI ON KIOSKILLA 13.6 KLO 10–18 RÄPYLÄT
RADALLA – TAPAHTUMASSA, JOLLOIN TARJOUKSIA JA
TUOTEUUTUUKSIA!

Seuraa jäätelökioskin tapahtumia täältä
Mili´s Food & Café

info@milisfood.fi

Espoo: Kauppakeskus Galleria, p. 5415 049

Parturi-
työ
tai

Hiusten-
leikkaus

25€

40€
Kesto
n. 45min.

Kuponki
voimassa
18.6.2015 asti.

Kesto
n.30min.

Varaa aikasi osoitteesta: www.beautyhair.fi

TÄLLÄKUPONGILLAkiinnostaa leppävaaralaisia

kevansa omalla autolla. Hyvät
liikenneyhteydet ja palvelut
ovat asiat, jotka tekevät Leppä-
vaaran houkuttelevaksi.

”Ja suuri osa kavereista
asuu täällä”, Panu Kaukonen
summaa.

Ratikka mieluisa
vaihtoehto
Kaire Ronk-Säilylle ratikka
olisi mieluisampi kulkuväline
kuin bussi. Hän kuuluu niihin
leppävaaralaisiin, jotka käyttä-
vät bussilinjaa 550, sillä hänen
työpaikkansa on Pitäjänmäellä.
Tosin matka sinne taittuu pyö-
rällä keväästä syksyyn.

Kairelle sopii hyvin, että
ratikalle tehtäisiin tilaa Espan
puiston länsireunaan.

Aina jonkun
talon editse
Heidi ja Pekka Tukiainen ot-
taisivat mielellään ratikan kul-
kemaan puiston länsireunaa.
He kuuluvat niihin, joiden ko-
titalon editse ratikka mahdolli-

sesti kulkisi. Pekka muistuttaa,
ettei mitään saataisi aikaan, jos
asioita katsotaan vain yhden ta-
loyhtiön näkökulmasta. Siksi
päättämässä on valtuusto, jolla
on laajempi kuva.

Heidi ja Pekka Tukiainen
käyttävät työmatkoihinsa julki-
sia kulkuvälineitä. Vapaa-ajan
menot taitetaan omalla autolla.
Pariskunta muutti viitisen
vuotta sitten Kontulasta Leppä-
vaaraan, joka on lähellä Heidin

työpaikkaa. Myös hyvät palve-
lut houkuttelivat alueelle.

Parkkipaikkojen
katoaminen
huolestuttaa
Kukkakauppias Marianne
Salminen Leppävaaran Kukas-
ta ihastui kovasti ajatuksesta,
että ratikka kulkisi liikkeen ik-
kunan edestä. ”Aivan mahta-
vaa.”

Hän arvelee ratikan tuovan
puistoon uudenlaista eloa. Sen
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!*#;<&&< :105 <&$#sijaan parkkipaikkojen katoa-
minen huolestuttaa kukka-
kauppiasta. ”Meidän etuna on
nyt, että pysäköintitilaa on riit-
tävästi.”

Kaire Ronk-Säily ja Ransu

Tervetuloa Kahvituvan kesään!

Puh (09) 863 2917 www.bembolenkahvitupa.net

Kesäaika 1.5-31.8
arkisin 7.30-20
la 10-18 su 10-20
Keittiö auki:
arkisin 10-18
la, su 11.30 -17

Välkommen till Kaffestugans sommar!

Sommartid 1.5-31.8
vardagar 7.30-20
lö 10-18, sö 10-20
Köket öppet:
vardagar 10-18
lö, sö 11.30 -17

www.sanomapaino.fi/DIGIJULKAISU/Lepuski_03_2015

... tai läpi puiston ... ... tai Espan itäreunaa?
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Ulkomaalit
meiltä!

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

Kevättä
rintaan,

maalia pintaan.

Viime syksystä asti Mehi-
läinen on Leppävaarassa

palvellut asiakkaitaan myös
lauantaisin. Yksikön johtaja
Kristiina Aalto kertoo asiak-
kaiden olleen hyvin tyytyväisiä
uudistukseen.

Mehiläinen palvelee
Leppävaarassa
myös lauantaisin

”Moni on tullut aamusta la-
boratoriokokeisiin, joihin ei ole
työpäivänä ehtinyt.” Aallon
mukaan useat asiakkaat kysele-
vät myös lauantain erikoislää-
kärien vastaanottoaikoja.

Lauantaista on tullut suo-
sittu päivä lapsiperheille, sillä

lastenlääkärin lisäksi paikalla
on korvalääkäri. Infektioiden
lisäksi erilaiset tapaturmat ovat
syynä tuoda lapsi lääkäriin. Jos
hoito edellyttää laboratorioko-
keita tai röntgeniä, ne hoituvat
samalla kertaa Leppävaaran
Mehiläisessä myös lauantaisin.

Leppävaaran urheilupuiston
lähiliikuntapaikkojen ava-

jaisia vietettiin 9.5.2015 lep-
poisissa tunnelmissa. Ohjel-
maan kuului arvovaltainen
avajaisnauhan leikkaaminen.
Ensimmäisenä isoja saksia
käyttämään pääsi 8-vuotias
Kiisa, joka kertoi olevansa ah-
keraAngry Birds-puiston käyt-
täjä. Nauhaa leikkaamassa oli-
vat kaupungininsinööri Harri
Tanska, liikuntajohtaja Martti
Merra, kaupunginjohtaja Juk-
ka Mäkelä, peliyhtiö Rovion
toimitusjohtaja Peter Vester-
backa sekä Seikkailupuisto
Huipun toimitusjohtaja Jari
Saarhelo. Myös Leppävaara-
seura sai muistoksi palan ava-
jaisnauhaa.

Seikkailupuisto Huippu
avattiin heti vapun jälkeen. Kä-
vijöitä on toimitusjohtaja Saar-

Iloiset avajaiset urheilupuistossa

Leppävaaran yhteiskoulu perustettiin vuonna 1955. Leppävaaran koulu ja lukio jatkavat sen työ-
tä ja ne juhlivat yhdessä 60-vuotista taivaltaan viiime maanantaina. Juhlan yhteydessä paljas-

tettiin lukion ala-aulaan kahden edellisen rehtorin muotokuvat. Muotokuvansa rehtorit saivat kehyk-
sissä pelipaidan kera, mikä urheilupainotteiselle lukiolle onkin luonteva kunnianosoitus. Päiviö
Alaranta sai paidan pelaajana numero yksi ja Seppo Sipilä numerona kaksi. Koulujen musiikkiluo-
kat olivat yhteistyönä valmistaneet kouluelämästä kertovan musikaalin.

Leppävaaran koulu ja lukio juhlivat
60-vuotisjuhlavuottaan

helon mukaan riittänyt ja ke-
vään mittaan monet alueen
koulut ovat varanneet Huipun
luokkaretkikohteekseen. Seik-
kailupuisto työllistää tänä ke-

sänä kymmenkunta opiskelijaa
ja koululaista.

Teksti ja kuvat: Arja Salmi

Valmiina nauhan
leikkaamiseen.

Iloisissa tunnelmissa

Skuuttaajat skeittipuistossa
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2015

Kaikille
avoin ja

maksuton Tule
ostamaan!

Paikat
valitaan

saapumis-
järjestyksessä

Paikkojen
varausta
etukäteen
ei tarvita

Tule
myymään!

Alberganespan puistossa
lauantaina 13.6.
Kesän muut Puistokirppikset

4.7. • 15.8. • 19.9.

Tule ostamaan tai
myymään klo 9-14
Oma pöytä tai alusta mukaan

www.lepuski.fi

Villa Elfvikin luontotalo
Luontotalo tarjoaa luontoelämyksiä ja tietoa

ympäristöstä kaiken ikäisille.

Talviaikaan 1.10.–31.3.
ma–pe 9–15
su 10–16

Tervetuloa tutustumaan näyttelyihin, luontopoluille
sekä retkillemme! Vapaa pääsy.

Elfvikintie 4, Laajalahti, ESPOO
puh. +358 (0)9 8165 4400, s-posti: villaelfvik@espoo.fi

www.espoo.fi/villaelfvik

Kesäaikaan 1.4.–30.9.
ma–pe 9–16
la–su 10–16

Avoinna:

Minun mielessäni on juhannus
-juhla ja mittumaari! Eino Leino
Juhannusjuhla jokaiselle pe 19.6. klo
15–18 Perkkaan kappelilla. Tarjolla grilli-
makkaraa ja muuta purtavaa, yhteislaulua
ja musiikkia, lasten pomppulinna ja muuta
kivaa kisailua sekä hartaus kappelissa klo 17.
Juhannuspäivän sanajumalanpalvelus
la 20.6. klo 11 Leppävaaran kirkon pihalla.

"""'-*!$$%*-&#,(&%%,+') Leppävaaranseurakunta

euroa
16,90

MUOVIPIKARI 70 kpl
0,4 litraa 4 euroa

Viisaritie 2, Vantaa • Puh. 855 5260 • Ark. 9–18, la 9–14

SAAVI 90 litraa kannella

(2 x 3 m)
alk.

2 euroa

RAUTA-JAAKKO

KEVYT-
PEITTEET

”Eikä toimenpiteitä tarvit-
se pelätä, sillä henkilökunta
osaa karkottaa pikkupotilaan
pelon ja jännityksen.”

Leppävaaran Mehiläisestä
monet perheet ovat löytäneet it-
selleen sopivan perhelääkärin,
joka hoitaa niin lapset kuin ai-
kuiset. Hän tuntee perheen ti-
lanteen ja taustat.

”Vaikka perhelääkäri tun-
tee koko perheen, hän ei kerro
ilman lupaa puolison tervey-
destä toiselle puolisolle.” Aalto
korostaa, että tietosuoja on rik-
kumaton.

Rokotukset kuntoon
Juuri nyt eletään punkkikautta,
joka jatkuu lähes syyspakka-
siin. Rokottaminen on tarpeen
Leppävaarassakin, sillä punk-
keja on niin nurmikoilla kuin
pensaissa. Asfaltti on ainoaa
punkkivapaata aluetta. Koira-
perheessä punkki voi löytyä
kotisohvaltakin.

Aikuisten lisäksi punkkiro-
kotus kannattaa ottaa myös lap-
sille, jotka liikkuvat paljon siel-
lä, missä punkitkin lymyilevät.
Aikaisemmin ne olivat lähinnä
saariston riesana.

Ulkomaille lomalle mat-
kustavien on nyt aika selvittää
oma rokotustilanne. Jos roko-
tukset on otettu Mehiläisessä,
voi Oma Mehiläinen -sivustol-
ta käydä pankkitunnuksilla kat-
somassa, ovatko ne vielä voi-
massa.

Aalto kehuu Oma Mehiläi-
nen -palvelua, jossa rokotustie-
tojen lisäksi näkee laboratorio-
tuloksensa ja muut omaa
terveyttä koskevat tiedot. Sieltä
voi tilata itselleen myös recalll-
muistutussähköpostin määräai-
kaisesta lääkärintarkastuksesta
tai esimerkiksi tehosterokotuk-
sesta.

Tietoa eri matkakohteiden
rokotustarpeesta voi kysyä Me-
hiläisen sairaanhoitajilta.

”Jos edessä on maailman-
ympärysmatka, lääkärimme
kertovat, minkälaista suojaa
missäkin maassa tarvitaan.”

Kesä on allergia-aikaa
Leppävaaran Mehiläisessä on
useita lastenlääkäreitä, jotka
hoitavat myös allergioita.

”Laajat allergia- ja astma-
tutkimukset tehdään Töölön
Mehiläisessä, josta saadut tut-
kimustiedot ovat käytettävissä
kaikissa Mehiläisen toimipis-
teissä.

Leppävaarassa hoitoa voi
jatkaa tutun lastenlääkärin ja
muun henkilökunnan hoteissa.
He auttavat sopivan lääkityk-
sen löytämisessä ja opettavat
käyttämään esimerkiksi ”ast-
mapiippua”.

Asiantuntemusta Leppä-
vaaran Mehiläisestä löytyy.
Esimerkiksi noin 150 lääkäriä
pitää siellä vastaanottoa.

Teksti ja kuva: Pirjo Toivonen

Vähennä jätekuormaa
kierrättämällä ja
lajittelemalla.

Kiinteistöjen huoltoa ja
isännöintiä jo vuodesta 1972

Ympäristö on ystäväsi

Miekka 2 • 2600 Espoo
puh (09) 540 4910

Perkkaan Huolto

Seuraava Lepuski 23.8.
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Jokainen suomalainen on
nähnyt Erik Bruunin töitä:

Jaffa-mainokset, norppajulis-
teen tai seteleitä. Bruunin taide
on vähäeleistä, hyväntuulista ja
elämänmyönteistä.

Tapaan Erik Bruunin Sel-
lon Galleriassa, jossa on avattu
laaja ja edustava näyttely hänen
töistään. Erik on juuri täyttänyt
89 vuotta ja jatkaa edelleenkin
graafikkona, tilauksia on kuu-
lemma enemmän kuin ehtii
tehdä. Hän piirtää edelleen tus-
silla ja värikynillä, muut saavat
huolehtia digitaalisista kirja-
painoversioista.

Luonto on aina merkinnyt
Bruunille hyvin paljon. Kun
hän kuuli Saimaan norppaa uh-
kaavasta sukupuutosta, hän
päätti tehdä asialle jotakin. Hän
meni vasta-avattuun Särkän-
niemen akvaariooon Tampe-
reelle, ja oli sen ensimmäinen
kävijä. Altaassa uiskenteli ute-
lias hylje, joka oli mielissään
saadessaan seuraa ja tuli lasin
taakse katselemaan piirtäjää.
Bruunin mukaan hylje oli pit-
kän tovin seurustellut hänen
kanssaan ja Erik piirsi hylkeen
siltä seisomaltaan. Hyväntuuli-
sesta norppajulisteesta tuli
merkittävä askel mielipiteiden
kääntämisessä suojellulle
myönteiseksi ja samalla siitä

Julistetaiteen klassikko
Erik Bruunin näyttely Sellon Galleriassa

tuli Suomen luonnonsuojelulii-
ton symboli. Toinen liiton ra-
kastettu juliste on sekin Bruu-
nin piirtämä merikotka.

Bruun on piirtänyt posti-
merkkejä ja seteleitä. Hän ker-
toi tarinan suunnittelemastaan
500 markan setelistä. Seteli oli
juuri otettu käyttöön, kun
Bruun oli vaimonsa kanssa saa-
punut Reykjavikiin. Hän halusi
vaihtaa setelin lentokentällä
kruunuiksi, mutta vaihtopis-
teen neitokainen ei ollut seteliä
aiemmin nähnyt ja epäili sitä
väärennetyksi. Erikin vaimo oli
vakuuttanut virkailijalle, että
”kyllä seteli on ihan oikea, mi-

nun mieheni on piirtänyt sen
ihan itse”.

Erik Bruun kävi aikoinaan
usein Inarinjärvellä kalassa.
Lentokone oli aina täynnä Ten-
olle matkaavia kalastajia va-
poineen. Hän ajatteli, että tä-
mähän on kalastajalinja ja
piirsi lohen lentokoneen run-
goksi ja hilpeät pikkulohet
moottoreiksi. Julisteen taustan
graafiset viivat kuvaavat veden
juoksua koskessa ja ne kaiver-
rettiin suoraan painolaattaan.

Erik tarjosi julistetta Finn-
airille, josta vastattiin yksikan-
taan: ”Kuulkaas taiteilija, eikel-
paa. Me haluamme viestittää,

Erik Bruun ja hänen ehkä tunnetuin julistesarjansa.Sellon Galleria on valoisa ja avoin näyttelytila, jossa esiteltävät
työt ovat pääosassa.

Kilon Pelican tarjoaa kodin
kausitavaroille säilytysratkaisun

Kilon Pelicanissa on me-
neillään varsinaiset

”vaihtoviikot”. Talveksi varas-
toidut terassikalusteet ja kesäi-
set urheiluvälineet, kuten pur-
jeet ja muut venetarvikkeet
haetaan pois ja tilalle tuodaan
talvisia välineitä. Monet väli-
neistä kuten vesiskootterit ovat
sellaisia, että niille on vaikea
löytää muualta säilytystilaa.

Turvallista säilytystilaa
arvotavaroille
Säilytystilan lisäksi asiakkaat
hakevat turvallisuutta. ”Monet
asiakkaamme eivät halua jättää

arvotavaraa edes häkkikome-
roihin, joiden sisältö on mui-
den nähtävissä.” Rautelin ker-
too noin 80 prosenttia
asiakkaista pitävän tärkeänä,
että Pelican tarjoaa kulkukoo-
dit, kiinteät seinät, kameraval-
vonnan sekä aidatun piha-alu-
een.

Arvokkaita pyöriä ei uskal-
leta säilyttää taloyhtiöiden pyö-
rävarastoissa, koska ne ovat
pitkäkyntisten himoamia tava-
roita. Kerrostalojen ns. häkki-
komeroihin ei tilaa vieviä ur-
heiluvälineitä mahdu.

Entistä useammin varasto-

tilaa vuokrataan arvotavaroille,
kuten tauluille pitkien lomien
ajaksi.

Mari Rautelinin mukaan ti-
loja käytetään hyvin eri tavalla.
Eräs esiintyvä taiteilija säilyt-
tää koko työrekvisiittansa Ki-
lon Pelicanissa, josta hän hakee
sen, kun lähtee keikalle. Varas-
tohotellista on helppo vaikka
päivittäin käydä hakemassa ta-
varaa tai palauttamassa sitä.

Leppävaaran maauimalaa
odotellessa kannattaa tu-

tustua espoolaisiin uimarantoi-
hin, joita löytyy yli kolmekym-
mentä. Monille näistä rannoista
pääsee Leppävaarasta nopeasti
bussilla.

Laaksolahden uimaranta
löytyy Pitkäjärven rannalta,
Laaksolahden jäähallin ku-
peesta. Ranta on yksi Espoon
suosituimmista. Ranta syvenee
tasaisesti, joten se sopii myös
perheen pienimmille. Vierestä
menee useita bussilinjoja, Lep-
pävaarasta viereen pääsee lin-
jalla 25.

Pitkäjärveltä löytyy myös
Jupperinranta. Jupperin oma-
kotiyhdistyksen ylläpitämä
pieni uimaranta löytyy muuta-
man sadan metrin päässä linjan
24 päätepysäkistä, melko lähel-
tä Vantaan rajaa. Aurinkoisella

Kesä tulee, minne uimaan?

säällä pienellä rannalla on
ruuhkaa.

Lippajärven uimaranta
tunnetaan myös Viherranta-
na. Viherlaaksossa sijaitseva
ranta on vain kivenheiton pääs-
sä lähimmistä kerrostaloista.
Ranta ei ole kovinkaan iso, jo-
ten aurinkoisena kesäpäivänä
voi tulla jo ruuhkaa. Itse järven
kunto on viime vuosina paran-
tunut. Muutaman sadan metrin
päähän pääsee lukuisilla bussi-
linjoilla.

Lippajärven vastakkaiselta
rannalta löytyy Vilniemen ui-
maranta. Pientä rantaa pitää
kunnossa asukasyhdistys. Pieni
ja idyllinen ranta on lähinnä
paikallisten asukkaiden käytös-
sä.

Laaksolahdesta löytyy kui-
vakäymälät sekä tilat vaattei-
den vaihtoon. Laaksolahden ui-
maranta on yleensä kesäisin

valvottu, tosin alkavan kesän
uimarantojen valvonnoista ei
ole vielä tietoa.

Hieman kauempaa löytyy
muun muassa Oittaan uima-
ranta, johon Espoo on satsan-
nut viime vuosina. Oittaalta
löytyy nykyään niin Angry
birds -puisto perheen pienim-
mille kuin muun muassa
beachvolley-kenttä ja runsaasti
nurmia joissa löhöillä. Läheltä
löytyy myös frisbeegolfrata.

Vaihtoehtoja löytyy myös
rajan takaa: Itään päin mentä-
essä Munkkiniemen uima-
ranta on vain viiden kilomet-
rin päässä Leppävaaran
asemalta.

Teksti ja kuvat:
Tony Hagerlund
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Vermossa ravataan joka keskiviikko
Toto65-ravit klo 18.00 alkaen

Totoa voit pelata myös
Vermon lähialueella
seuraavissa paikoissa:
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Iloisesti syyskuun ensimmäisenä
torstaina 3.9.2015 klo 10-21

Läkkitorilla ja Leppävaaranraitilla!

Be there!

Raittikarnevaalit
palaa juurilleen!

www.raittikarnevaalit.fi

Destination North Finland syntyi kalastusmatkoilla Inarinjärvelle.

että lentäminen on mukavaa,
mutta teidän kuvassannehan is-
tutaan kalan vatsassa”. Kauppo-
ja ei tullut.Myöhemmin juliste
valittiin vuoden parhaaksi ja jul-
kaistiin Hesarissa isolla jutulla
ja kuvalla. Seuraavana aamuna
Finnairilta soitettiin ja kysyttiin
happamasti: ”Paljonko?”. ”Sa-
noin niille kaksinkertaisen hin-
nan”, Erik kertoo. Juliste oli yk-
si Finnairin suosituimmista ja
eniten käytetyistä julisteista Eu-
roopassa.

Erik Bruunin näyttely on
avoinna Sellon kolmannessa
kerroksessa sijaitsevassa Gal-
leriassa vielä 14.6. asti. Suosit-
telen lämpimästi, se on hieno
avaus uudelle Gallerialle.

Teksti ja kuvat: Markku Salmi
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Onnellisten maa

Suma oli nuori 60-luvulla ja silloin meidän kapinal-
listen sielujen silmissä onnellisuus oli tylsää. Mei-

dän mielestämme onnellinen ihminen on kaikkeen ja it-
seensä tyytyväinen, ja siksi ei halua muuttaa mitään,
vaan vaalii pysähtynyttä tilaansa. Ikävä myöntää, mutta
olimme väärässä. Lähes kaikki ihmiset tavoittelevat on-
nea.

Meillä suomalaisilla on vankka käsitys siitä, että täällä
ei yksinkertaisesti voi olla onnellisia ihmisiä. Ilmasto on
surkea, ruoka kallista, ihmiset juroja ja viinalla läträämi-
nen tekee pahaa jälkeä. Toista se on etelässä, siellä elämä
on helppoa, aurinko paistaa aina, ruoka on halpaa, viini
virtaa ja seuralliset ihmiset istuvat sivistyneesti hyvän
ruuan ääressä viihtymässä.

Synkkä omakuvamme ei sekään pidä paikkaansa. Kan-
sainvälisten tutkimusten mukaan suomalaiset ovat tyyty-
väisiä elämäänsä ja kokevat itsensä onnelliseksi. Emme
ole ihan maailman onnellisimpia, mutta lähellä huippua
joka tapauksessa. Täällä ollaan esimerkiksi onnellisem-
pia kuin Ranskassa, vaikka maiden varallisuus asukasta
kohden on kutakuinkin sama ja vaikka Ranskan ilmasto
on välimerellisen leppeä.

Tutkijat ovat jo pitkään hakeneet syitä onnellisuuden tun-
teeseen. Se tiedetään, että onnellisuus lisääntyy sitä mu-
kaa, kun kansan varallisuus kasvaa. On selvää, että köy-
hyyden ja nälän vähetessä onnen tunne kasvaa. Jossain
vaiheessa tulee kuitenkin raja vastaan eikä bruttokansan-
tuotteen kasvu enää lisääkään onnellisuuden tunnetta.
Suomi on jo ohittanut sen pisteen, eikä onnelliseksi it-
sensä kokevien määrä ole täällä lisääntynyt 70-luvun
jälkeen vaikka kansan varallisuus on kasvanut. Toisaalta
nykyinen taantumakaan ei ole horjuttanut meidän onnen-
tunnettamme, ei ainakaan kansakunnan tasolla.

Jos raha ei tuo onnea, niin mikä sitten? Tutkijoiden mu-
kaan vapaus ja sen tunne lisäävät onnea. Vapaus koostuu
heidän mukaansa siitä, miten paljon yhteiskunnassa on
erilaisia mahdollisuuksia valittavina ja miten hyvin ihmi-
set ovat perillä niistä. Lisäksi ihmisillä pitää olla vapaus
valita ja sitä tuo vahva itseluottamus sekä ympäristön
pieni paine sopeutua toisten odotuksiin. Eikö kuulosta
tutulta? Näin se kuitenkin on. Suomalaiset oppivat jo
koulussa tekemään töitä kimpassa, valitsemaan oppiai-
neitaan tai koulujaankin aika vapaasti. Keski-Euroopassa
opettaja on ehdoton auktoriteetti ja oppi valuu ylhäältä
alas, meillä taas lapset opiskelevat enemmän keskenään.

Hyvinvointivaltio veroineen ja tulonsiirtoineen näyttää
lisäävän kansakunnan onnellisuuden tunnetta. Vaikka
verot kirpaisevat, niin tulonjaolla voidaan nostaa köy-
hempien onnen tunnetta ja koko kansakunta hyötyy tästä.
Siksi muutkin pohjoismaat ovat onnellisuustilastojen
kärkimaita.

Onnentunnetta rapauttaa se, jos naapurilla näyttää mene-
vän selkeästi paremmin. Suomessa on perinteisesti pidet-
ty varallisuutta piilossa, eikä meillä vieläkään rahoilla
leveillä - joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta. Aikoi-
naan kun ensimmäiset it-miljonäärit hankkivat kalliita
Lamborgiineja, se herätti enemmän pahennusta kuin ka-
teutta. Siksi muiden rikastuminen ei täällä ole laskenut
kansan onnellisuuden tasoa samassa määrin kuin muissa
kulttuureissa.

Varma tapa lisätä onnentunnetta on ruveta aktivistiksi.
Se vahvistaa tunnetta vapaudesta - siitä, että voi olla
oman elämänsä ohjaksissa. Jo vanha Aristoteles totesi,
että ihminen on yhteisöllinen eläin ja hyvään elämään
kuuluvat ihmissuhteet, mutta myös yhteiskunnallinen
vaikuttaminen. Jos siitä vielä saa hyvän mielen, niin ei
kai ole mitään syytä olla ryhtymättä vaikka Leppävaara-
seuran aktiiviksi?

Uskoo ainakin Suma

Keväällä julkaistut tuoreet vä-
estötilastot paljastavat, että
Kanta-Leppävaaran kasvu jat-
kuu kiihtyvällä vauhdilla talou-
den taantumasta huolimatta.

Viime vuoden aikana kan-
taleppävaaralasten määrä li-
sääntyi 837 hengellä. Tämä on
puolitoistasataa enemmän kuin
vuonna 2013 ja jopa parisataa
enemmän kuin se, mitä kau-
pungin väestöennusteessa vii-
me vuodelle luvattiin. Kasvun
kiihtyminen on yllättävää otta-
en huomioon, että uusien asun-
tojen tuotanto on ollut vaikeuk-
sissa. Aloituksia on lykätty, ja
rakentajilla on käsissään en-
nestäänkin myymättömiä asun-
toja.

Leppävaaraisten määrä kasvaa
– iso osa tulee maahanmuutosta

Leppävaaran väkiluku vuosina 2014-2015 ja sen kasvu vuonna 2014 tilastoalueittain.
Lähde: www.aluesarjat.fi

Nopeimmin kasvaa Uus-
mäki, jossa rakennetaan vilk-
kaasti. Uusmäkeläisiä oli vuo-
den vaihteessa jo lähes 1400
henkeä, ja siinä on viime vuo-
den lisäystä lähes kolmesataa.
Myös Etelä-Leppävaaraan ja
Mäkkylään on rakennettu uusia
asuntoja, joten nekin lohkaisi-
vat ison siivun väkimäärän lisä-
yksestä. Pientalorakentamisen
jatkuminen on taannut Lintu-
vaaran tasaista kasvua. Van-
hemmilla kerrostaloalueillakin
kirjattiin lievää väkimäärän
kasvua. Ainoastaan Lintukorpi
menetti jonkin verran asukkai-
ta.

Asumisen kalleus
karkottaa
lapsiperheitä

Asumisen kalleus ajaa usein
lapsiperheitä halvemmille alu-
eille, kun etsitään lisää tilaa
perheen kasvulle. Näin on il-
meisesti Etelä-Leppävaarassa-
kin, jossa asuntojen pieni kes-
kikoko vielä edesauttaa
kehitystä. Ilmiö näkyy tilastos-
sakin: 7-vuotiaiden määrä vä-
heni Etelä-Leppävaarassa,
vaikka väkimäärä muuten jat-
koi kasvuaan. Kato onkin pan-
tu merkille Ruusutorpan kou-
lussa, jossa uusien
koulutulokkaiden määrä on yl-
lättäen odotettua pienempi.

Myös nuorten 16–19-vuo-
tiaiden ikäryhmässä näkyy ka-
toa. Asuntojen hintataso taitaa
olla liian kova kotoaan omil-
leen muuttamaan pyrkiville
nuorille. Tosin Helsingin imu
on muutenkin kova nuorten pii-
rissä. Selkeä trendi on myös
65-vuotta täyttäneiden osuuden
kasvu Leppävaaran keskeisillä
alueilla. Ikäihmiset hakeutuvat
hyvien palvelujen äärelle ja tä-
mä suuntaus varmasti jatkuu.

Kaksi kolmesta
maahanmuuttajia

Lähes kaksi kolmasosaa viime
vuoden väestölisäyksestä oli
ulkomaalaistaustaista väestöä.
Äidinkieleltään muuta kuin
suomea tai ruotsia puhuvia lep-
pävaaralaisia oli vuoden vaih-
teessa lähes viisituhatta hen-
keä. Viime vuoden kasvu oli
runsaat viisisataa henkeä.
Muunkielisten osuus on nyt
viidennes väestöstä. Sen sijaan
ruotsinkielisten määrä jatkoi
lievää laskuaan.Muunkielisten
määrä on noussut jo viisinker-
taiseksi ruotsinkielisiin verrat-
tuna.

Kantaleppävaaralaisia oli
kuluvan vuoden alussa yhteen-
sä 29 285 henkeä. Jos viime
vuoden kasvutahti jatkuu, yli-
tetään 30 000 asukkaan raja-
pyykki jo ennen vuoden 2016
vaihtumista. Koko suuralueen
väkimäärä oli vuoden vaihtees-
sa lähes 66 000 henkeä. Kasvua
edellisvuodesta oli puolitoista-
tuhatta.

Teksit ja taulukko: Arja Salmi

Lähteenä on käytetty Helsingin
seudun aluesarjojen tuoreita
tietokantoja

Väkiluku, henkeä Kasvu v. 2014
Alue 1.1.2014 1.1.2015 henkeä %
Suur-Leppävaara 64 314 65 824 1 510 2,3
Kanta-Leppävaara 28 448 29 285 837 2,9
Pienalueittain:
Uusmäki 1 108 1 394 286 25,8
Etelä-Leppävaara 6 680 6 851 171 2,6
Mäkkylä 3 936 4 074 138 3,5
Lintumetsä 2 451 2 534 83 3,4
Perkkaa 3 731 3 812 81 2,2
Lintulaakso 1 087 1 157 70 6,4
Pohjois-Leppävaara 6 326 6 358 32 0,5
Lintukorpi 3 129 3 105 -24 -0,8

Ennen Leppävaara-seuran
sääntömääräistä vuosiko-

kousta 7.5.2015 keskusteltiin
urheilupuiston uusista palve-
luista ja kasvavien kävijämää-
rien vaikutuksesta liikentee-
seen. Puistohan palvelee
Kanta-Leppävaaraa laajempaa
aluetta ja kävijämäärät tulevat
nousemaan 10 000 kävijään per
päivä. On selvää, että huip-
pusesongin puiston kulmilla
liikenne puuroutuu, eivätkä ny-
kyiset paikoistukseen varatut
alueet puistossa tule mitenkään
riittämään.

Espoon kaupunkisuunnit-
telukeskuksen suunnittelu-

Leppävaara-seuraa luotsaa edelleen Arja Salmi

Mihin mahtuvat autot kun puiston kaikki palvelut valmistuvat?
Kuva lähiliikuntapaikkojen avajaispäivältä 9.5.2015.
Kuva: Tapio Lipasti

päällikkö Tarja Pennanen
kertoi kokousväelle, että on-
gelma on suunnittelijoiden
tiedossa, ja että kapasiteetti-
selvitys parkkipaikkojen tar-
peesta on käynnistetty. Tois-
taiseksi parkkitilaa on ollut
riittävästi, mutta laskennat tul-
laan uusimaan sitä mukaan
kun puiston uusia palveluja
otetaan käyttöön. Turuntielle
tarvittaneen kahteen tasoon si-
joitettava pysäköintilaitos.
Liikenteen ohjaamista ja tur-
haa ajoa parkkipaikan löytä-
miseksi helpottaisi opastava
mobiilisovellus, joka kertoo
paikoitustilanteen. Pennanen

esitteli myös Leppävaaran lii-
kenne-ennusteita sekä seudul-
listen joukkoliikennehankkei-
den suunnittelutilannetta.
Erityisesti Raide-Jokerin lin-
jauksesta Alberganesplanadil-
la nousi vilkas keskustelu.

Vuosikokouksessa valittiin
seuran toimihenkilöt tulevalle
toimikaudelle 2015-16. Pu-
heenjohtajana jatkaa Arja Sal-
mi. Erovuorossa olevista johto-
kunnan jäsenistä valittiin
jatkamaan Raija Ahonen, Kai
Fogelholm ja Tapio Lipasti
sekä uusina tulivat mukaan
Henrik Särkkä ja Timo Hau-
kilahti. Varajäseniksi valittiin

Mikke Surakka ja Maija-Lii-
sa Metsola uusina ja entisinä
jatkavat Marjatta Karjalai-
nen ja Pirjo Myllys. Toimin-
nantarkastajana jatkaa Jorma
Sinisalo ja hänen varahenki-
lökseen valittiin Markku Toi-
vonen.

Seuran toiminnasta kerto-
vat asiakirjat löytyvä verkosta
http://www.lepuski.fi/leppa-
vaaraseura.html

Vuosikokouskutsun muka-
na lähetettiin tiedot seuran jä-
senmaksun maksamista varten.
Jos syystä tai toisesta et saanut
jäsenkirjettä, niin tiedot mak-
samista varten löytyvät edellä
mainituist verkko-osoitteesta.

Tänä vuonna Valtakunnallisia kotiseutupäiviä vietetään

teemalla Rakkaudesta kotiseutuun. Päätapahtumapaikkana

on Leppävaara. Espoon Valtakunnallisten kotiseutupäivien

suojelijana toimii Tasavallan presidentti Sauli Niinistö

6.-9.8.2015
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Albergasta Leppävaaraan -kirjalle
odotettu jatko-osa

Leppävaara-seura on tekemässä kirjaa
radan pohjoispuolisesta Leppävaarasta ja
Harakasta. Kirja sisältää satoja kuvia ja
lukuisia tarinoita ihmisistä ja elämästä

Lepuskissa ja Harakassa.

Uusi kirja Leppävaarasta
Kirja

ilmestyy
1.11.

Osta kirja
Raittikarnevaaleilta
3.9. edulliseen
ennakkohintaan.

”Ihan missin näköinen”,
hengähti kahdeksanvuo-

tias tyttäreni nähtyään Anne
Pohtamon kuvan. Ei ihme että
Anne Pohtamon kauneus on
maailmanlaajuisesti tunnustet-
tua, kun jo pieni lapsikin lu-
moutuu. Pohtamo on hiljattain
palannut otsikoihin, sillä hänen
kauneuskuningatarvoitoistaan
on tänä vuonna kulunut pyöreät
40 vuotta. Lehtien kansissa hy-
myilee iätön kaunotar, joka
muistelee hillittyyn tyyliinsä
elämänsä merkkipylväitä.

Jokaisesta merkittävästä
ihmisestä on tehty elämäkerta,
eikä Anne Pohtamo tee tästä
poikkeusta. Vuonna 2004 il-
mestyi Liisa Kososen kirjoitta-
ma kirja, jossa käydään läpi
kauneuskuningattaren elämän-
polkua missistä evankelistaksi.
Koko tarina on saatu mahdutet-
tua vajaaseen kolmeensataan
sivuun ja lukijaa hemmotellaan
runsaalla kuvaliitteellä.

Anne Pohtamon kauneus-
ura alkoiTytöstä tyylikäs -kurs-
sista, josta pitkänhuiskea tyttö
sai suoruutta ryhtiinsä. Pikku-
veli Timo ilmoitti näyttävän
näköisen sisarensa vuonna
1972 Me Naiset -lehden järjes-
tämään Pikku Naisia -kisaan.
Anne tuli kisassa toiseksi.

Sellon kirjastosta bongattua!

Liisa Kosonen: Kirkkainta kruunua kohti. Anne Pohtamo:
Kauneuskuningattaresta evankelistaksi (Kustantaja: Perussano-
ma, 2004)

Elämä kauniina naisena
Kauneusvoitot olivat kui-

tenkin horisontissa, sillä legen-
daarinen SanelmaVuorre näki
tulevaisuuteen ja lausahti syk-
syllä 1974 seuraavat sanat:
”Nyt minulla on kursseilla sel-
lainen tyttö, josta tulee varmas-
ti Miss Suomi, jos hänet vain
saa kilpailuihin mukaan.”
Suostuttelun jälkeen Anne
osallistui kisoihin ja voitti yli-
voimaisesti Miss Suomen titte-
lin. Voittoputki jatkui ja koko
Suomi kohahti, kunAnnen kut-
reille painettiin El Salvadorissa
Miss Universumin kimalteleva
kruunu.

Miss Universum -vuoden
jälkeenAnne sai jalansijaa mal-
lina New Yorkissa. Uudelleen
leimahtanut rakkaus entiseen
sulhaseen Artoon toi kaunotta-
ren neljän ulkomaanvuoden jäl-
keen kotisuomeen. Pian oli häi-
den ja perheen perustamisen
aika.

Lasten kasvattamisen ohel-
la Anne oli muodin rautainen
ammattilainen, joka omisti
vaateliikkeen, teki juontotöitä
ja antoi pukeutumisneuvontaa.
Pian työura laajeni, sillä hen-
gellisistä asioista syvästi kiin-
nostunut Anne koki uskoontu-
lon ja alkoi työskennellä
evankelistana ja sielunhoitaja-

na. Hengellisessä työssäAnnea
viehättää sen ihmisläheisyys:
”Kun Sana saa koskettaa kuuli-
jaa, niin se ravitsee meitä sa-
nanjulistajiakin”.

Kososen kirjoittama teos
antaa kattavan kuvan kohtees-
taan ja erityisen miellyttävää
on se, että Anne Pohtamon
oma ääni ja mielipiteet kaiku-
vat kirjan sivuilta. Olen luke-
nut kirjan moneen kertaan ja

Kirjoittaja on filosofian maisteri ja informaatikko, jonka sydäntä
lähellä on erityisesti elämäkertakirjallisuus.

Pe 29.5. klo 18 & 21
Ke 30.9. klo 18 & 21

SAMI HEDBERG 365
alk. 32,50/27,50 €, Lippupiste

La 6.6. klo 15

VAR DET EN DRÖM?
Sinfonietta SOI -orkesteri
Jani Sivén, kapellimestari
Ritva Auvinen, sopraano

alk. 14,50/7,50 €, Lippupiste

Su 23.8. klo 19

LUSIA RUSINTYTÄR
Sävellys: Juha T. Koskinen

Libretto & visualisointi: Hannu Väisänen
Ohjaus & koreografia: Jorma Uotinen

Ooppera kertoo Lusia Korhosen tarinan

alk. 37,50/22,50 €, Lippupalvelu

Pe 18.9. klo 19

ANSSI KELA
alk. 20 €, Lippupiste

Ke 23.9. klo 19

TEHO MAJAMÄKI
– levynjulkaisukonsertti

alk. 16 €, Lippupiste

Ke 28.10. klo 19

TUUREKILPELÄINEN JA
KAIHONKARAVAANI

alk. 34,50 €, Lippupiste

Pe 6.11. klo 19

SUPERNAISET!
Esiintyjinä Pirkko Mannola, Vieno
Kekkonen ja Marjatta Leppänen

alk. 32/29 €, Lippupiste

To 12.11. klo 19

PIIRPAUKE 40 VUOTTA
alk. 25/20 €, Lippupiste

Pe 20.11. klo 19

IRINA BJÖRKLUND
– Ah quelle belle soirée!

alk. 32,50 €, Lippupiste

SOITTONIEKANAUKIO 1 A,
02600 ESPOO | SELLOSALI.FI

PERINTEISET
ULKOSEINÄ -
MAALIT

TM Rakennusmaailman testiparhaimmistoa.
Luonnonöljypohjainen pääasiassa pellava-
öljyvernissaan perustuva PERINNEMAALI.
Helpposivelteinen.
2+* ###*&!,)-+$/1--3!)$"%-+*0()'.))$$)

Väritiimin Petrooliöljymaali sisältää
valopetroolin ohella pellavaöljyvernissaa ja
luonnonöljyjä. Ainutlaatuiset värit tehdään
vain parhailla pigmenteillä.

Värisilmä - ESPOON VÄRI

Kuusiniementie 2
Puh. (09) 597 007

Avoinna

VIHERLAAKSO
www.varisilmaespoonvari.fi
myynti@espoonvari.fi

ark. 8.00-18.00
la 9.00-13.00

Lisäksi sävytysmahdollisuus eri värikarttojen mukaan

Lisäksi sävytysmahdollisuus eri värikarttojen mukaan

VAKIOSÄVYT 109€/10l

POISTOHINTA alk.60€/9l

4 ÖLJYNMAALI

PETROOLIÖLJYMAALI

suosittelen sitä kaikille elämä-
kertakirjallisuudesta kiinnos-
tuneille. Innokas lukija voi
teoksen luettuaan suunnata
Tamminiemessä avautunee-
seen näyttelyyn, jossa on esillä
Annen missi-uraan liittyviä
asuja, koruja, valokuvia ja fil-
mimateriaalia. Aitoa gla-
mouria 40 vuoden takaa!

Satu-Elina Tuunanen

LuovaRatkaisu
V I E S T I N T Ä T O I M I S T O

Esitteet, lehdet

Ilmoitukset, muu
myyntimateriaali

Kuvitukset, nettisivut

tutta@luovaratkaisu.fi



• 10 LEPUSKI •

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

LEPUSKI SUOSITTELEE

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

Bergans kiinteistöt • Cambridge valmentajat Sari ja Mikael Heerman • Elixir Apteekki •

Espoon Asunnot Oy • Helsingin seudun kauppakamari • Kauppakeskus Sello •

Leppävaaran Lähetys • Leppävaaran seurakunta • Leppävaaran Galleria •

Leppävaaran sos.dem. työväenyhdistys • Leppävaran Laskenta Oy • Musaamo Oy •

Musiikkiopisto Juvenalia • Nieminen Helena • Orasmus Ky • Pelican Self Storage •

Puustelli/SelloRakennusosakeyhtiö 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

Autohuolto/
kolarikorjaamo
AH-auto Oy

Kolarikorjaamo
Stenström Oy

Kauppakeskukset
Leppävaaran Galleria

Kirjanpito
Leppävaaran Laskenta Oy

Huippu on Espooseen
Leppävaaran urheilu-

puistoon vuonna 2015 avattu
köysiseikkailupuisto, jossa
liikutaan kiipeilyvaljaiden
varassa puusta puuhun
rakennetuilla radoilla. Siellä
tasapainoillaan, ryömitään
tunneleissa, taiteillaan ver-
koissa ja kävellään huojuvil-
la silloilla 6−18 metrin kor-
keudessa.

Huipussa on kaksi rato-
jen lähtöpaikkaa, joista toi-
nen sijaitsee kallion laella,
toinen sen juurella. Kallion
laelle rakennetut yläradat on
mitoitettu yli satasenttisille
seikkailijoille. Kallion juu-
rella sijaitsevilla alaradoilla
seikkailijan on oltava vähin-
tään 140-senttinen.

Huipun radoilla voi naut-
tia korkeuden tunnusta, ul-

koilmassa reippailusta ja it-
sensä sekä mielenkiintoisten
haasteiden voittamisesta.
Huippulaiset kannustavat ko-
kemaan uusia elämyksiä: Jos
selviät köysitikkaista, selviät
myös tästä seikkailusta!

Puiston alueella saa oles-
kella vapaasti, mutta radoille
nousemiseen tarvitaan kii-
peilyvaljaat.

Huipussa tasapainoillaan
puiden latvojen korkeudessa

muutos4/2015 4/2014

Koko Espoo alue

Kiinteistöhuolto
Perkkaa

Kiinteistönvälitys
Kiinteistömaailma Laaksolahti

Kodin remontit
Helsingin Matto ja
Myynti Oy
Espoon väri
RautaJaakko Oy

Liukuovet, kaapit
Inaria Oy

Pankit
Aktia Pankki

Ravintolat
Bembölen kahvitupa
Cafe Milís
Ravintola Alberga

Seurakunnat
Leppävaaran seurakunta

”Toukokuu on ollut meidän
kaikkien aikojen paras kuukau-
si, vaikka kuukautta on vielä
reilusti jäljellä.” Marko Suuta-
rinen Kiinteistömaailma Laak-

Lepuski seuraa asuntokauppaa

vanhat
kerrostalokaksiot
ka. myyntiaika 8 vko 7 vko hieman pidentynyt
ka. neliöhinta 3 410 euroa 3 388 euroa hieman nousua
tehdyt kaupat 62 kpl 68 kpl reilusti enemmän

kauppoja

Vanhat rivitalot
ka. myyntiaika 11 vko 10 vko hieman pidentynyt
ka. neliöhinta 3 294 euroa 3 299 euroa samalla tasolla
tehdyt kaupat 91 kpl 78 kpl reilusti enemmän

kauppoja

Vanhat omakotitalot
ka. myyntiaika 12 vko 17 vko myyntiaika

lyhentynyt

ka. neliöhinta 3 115 euroa 3133 euroa hieman alempi
tehdyt kaupat 30 kpl 46 kpl hieman vähemmän

kauppoja

Lähde: Kiinteistömaailma Laaksolahti

Uudet kodit
Hartela Oy

Varastohotellit
Pelican Self Storage

Viihde
Sellosali
Vermon Ravirata Oy

solahdesta uskoo tuloksen joh-
tuvan osaltaan siitä, että he
valmistelevat jokaisen myyn-
nin todella hyvin. ”Parissa vii-
kossa meni omakotitalo Lintu-
vaarasta.”

Hänen mukaansa markki-
nat vaihtelevat alueittain. Rin-
tamamiestalon myyntiin menee
aikaa, yksiöt ja kaksiot hyvältä
paikalta menevät nopeasti.

Kuva: Arja Salmi

Suur-Leppävaarassa
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Tennis
Oliver Saarinen:
SM-menestys:
12 v. SM-kulta nelinpeli,
12 v. SM-hopea kaksinpeli,
12 v. SM hopea sekanelin-
peli
14 v. SM-pronssi nelinpeli

Ella Tuomela:
SM-menestys:
12 v. SM-hopea sekanelin-
peli,
12 v. SM-pronssi nelinpeli

Max Alopaeus:
10 v. SM-liigacup voitto

Felix Alopaeus:
10 v. SM-liigacup voitto

Helmi Kivistö:
esimerkillinen asenne

Sulkapallo
Tommi Kaikkonen:
kisamenestys

Laura Jalli: esimerkillinen
asenne ja aktiivisuus

Iltalaulajaretki
Iso Huopalahdelle
29.5.2015
klo 20.00–22.00
Lähtö Perkkaalta Majurinkujan
päästä Vermon raviradan
pysäköintialueelta, Leppävaa-
ran suunnasta katsottuna
oikeasta takakulmasta.
Eväät mukaan. Bussit 106 ja
205.

Järjestäjä:
Espoon ympäristökeskus
Yhteystiedot: 09 816 54400
villaelfvik@espoo.fi
Hinta: Vapaa pääsy.
Osoite: Majurinkatu 5,

Luonnonkukkien päivän
perheretki
Villa Elfvikin luontotalon
lähiympäristö
14.6.2015
klo 10.30-12.30
Koko perheen toiminnallisella
luontoretkellä kuljetaan lasten
ehdoilla. Ota retkelle mukaan
pienet eväät ja pukeudu sään
mukaan.

Yhteispohjoismaisen Luon-
nonkukkien päivän tavoitteena
on kasvituntemuksen ja -har-
rastuksen edistäminen sekä yh-
teisten luontokokemusten tar-
joaminen mahdollisimman
monelle. Vuoden 2015 teema-
laji on tupasvilla.

Järjestäjä:
Espoon ympäristökeskus
Yhteystiedot: 09 816 54400
villaelfvik@espoo.fi
Hinta: Vapaa pääsy
Osoite: Elfvikintie 4

Villa Elfvik
ohjelmistosta poimittua

Lude vai lukki?
-ötökkäretki
Villa Elfvikin luontotalon
lähiympäristö
Kesän aikana on useita retkiä,
joiden aikataulun löydät osoit-
teesta villaelfvik@espoo.fi

Ota retkelle mukaan pienet
eväät ja pukeudu sään mukaan.
Koko perheen toiminnallisella
luontoretkellä kuljetaan lasten
ehdoilla.

Kesä-syyskuussa joka sunnun-
tai järjestetään koko perheelle
sopiva luontoretki Villa Elfvi-
kin lähiluontoon. Retkillä on
erilaisia teemoja. Retket ovat
maksuttomia.

Träskandan kartano-
puiston iltakävely
11.6.2015 klo 18.00 - 20.00
22.8.2015 klo 18.00v-20.00

Retkellä tutustutaan kartano-
puiston monimuotoiseen puus-
toon ja kiehtovaan historiaan.
Lähtö Aurorakodin pysäköinti-
paikalta (Träskandanristi 2).
Hyttysöljyt mukaan.
Bussit 21, 25A, 27, 27V, 29,
82, 315 ja 533.

Järjestäjä:
Espoon ympäristökeskus
Yhteystiedot: 09 816 54400
villaelfvik@espoo.fi
Hinta: Vapaa pääsy
Osoite: Träskandan puistotie 8

Espoon Tennisseura
ja Laaksolahden
sulkapallo jakaneet
stipendejä
nuorille lupauksille

Espoossa oleva Glim-
sinjoki on harvinainen

poikkeus nykyään; vapaas-
ti uomansa valitsevat virta-
vedet kun käyvät nykyään
yhä harvinaisemmiksi Ete-
lä-Suomessa.

Tule kulkemaan joki-
reittiä; kuule veden solina
ja lintujen visertely. Anna
puun oksien kahista ja leh-
tien havista. Tule katso-
maan, mitä kukkia alueella
kasvaa ja mitkä lintulajit
viihtyvät Glimsinjoen mai-
semissa.

Joki kulje kanssani
Glimsinjoen kävely

Upeita kurkistuksia
luonnon ihmeellisyyksiin

Leppävaaran urheilupuistossa sijaitseva Mili´s Food & Cafén omista Marica Ahlroth on
neljän urheilevan nuoren äiti, jonka asiakkaana on paljon nuoria urheilijoita.

Hän tarjoaa valmiin välipalalistan, josta vanhemmat ja nuoret voivat valita mieluisat
vaihtoehdot. Lipukkeita ostamalla vanhemmat varmistavat, että rahat menevät ruokaan ei-
vätkä herkkuihin. Lipukkeella saa vain sitä, mitä vanhempien kanssa on sovittu.

Omasta kokemuksesta Marica tietää, että herkut houkuttelevat nuoria ja tie terveellisiin
ruokatottumuksiin vie aikaa, mutta vaiva kannattaa.

Ohjatut kävelyt järjes-
tetään 24.5.2015 klo 10.00
- 12.00 ja 13.6.2015 klo
18.00 - 20.00

Retkelle lähdetään Au-
rorakodin parkkipaikalta,
Träskandanristi 2. Retki
päättyyVanhalleTuruntiel-
le Jorvin sairaalan viereen.
Ota hyvät kengät (maasto-
kenkä/kumisaapas), sillä
polku on luonnonpolku ja
se on paikoin kostea.

Kuva:
Espoon ympäristökeskus

Liikunta lisää ruokahalua

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

195/65R15

205/55R16

MALLI:

299 €

369 €

Hinnat sisältävät 4 kpl renkaita
alle asennettuna.

Huollon,
korjauksen tai

uusien renkaiden
yhteydessä.

ILMASTOINTI-
HUOLTO

60€

KESÄRENKAIDEN
VARASTON TYHJENNYS!

Kesäkahvilat
Perkkaalla on perhekahvila 1.6. – 17.6. maanantaista perjantai-
hin 9 –13
Karakappelin kesäkahvila toimii 17.6.–26.8. parittomien
viikkojen keskiviikkoisin alkaen klo 14.

Konsertit
Soiva kesäkahvila Leppävaaran kirkossa 10.6. 8.7. ja 12.8. Joka
kerralla on pieni konsertti

Barokkikonsertti “Halki Euroopan” 24.7. klo 18
Perkkaan kappeli

Kesäillan lauluhetki ja ehtoollinen 3.6.–26.8.

Yhteislauluhetki sekä ehtoollishartaus keskiviikkoisin klo 19
vuoroviikoin Perkkaan kappelissa ja Karakappelissa. Mukana
pappi ja kanttori

Muut menot
KesäRaamis Sananlaskujen kirjasta 2.6.- 4.8.
Leppävaaran kirkossa

Kilo-kävely
Lähtö ke 3.6. klo 18 KilonRistin edestä. Tunnin mittaisen
kävelyn Kilon maisemissa vetää luottamushenkilö
Päivi Käri-Zein.

Naisten kesäsaunat
ma 8.6., 15.6. ja 24.8. klo 18–21 Hvittorpin leirikeskuksen
rantasaunassa, Hvittorpintie 245 Masala. Nautimme lämpöises-
tä saunasta, virkistävästä vedestä, iltapalasta, yhteisestä
hiljentymisestä sekä keskustelusta ja mukavasta yhdessäolosta.

Juhannusjuhla jokaiselle
pe 19.6. klo 15–18 Perkkaan kappeli. Tarjolla grillimakkaraa,
yhteislaulua, pomppulinna lapsille, musiikkia ja hartaus
kappelissa klo 17. Kuljetus Karakappelilta klo 14.45, paluukyyti
klo 17.45.

Juhannuspäivän sanajumalanpalvelus
la 20.6. klo 11 Leppävaaran kirkon pihalla.

Leppävaaran
seurakunnalla paljon
kesätapahtumia

lepuski.fi



HYVILLÄ
MIELIN
KOTIIN
PÄIN.

Saakoolla
lainatarjous?

Onko mielessä kodinvaihto? Kysy ihmeessä lainatarjous
meiltä, annamme sellaisen juuri sopivan ja kotoisan.

Tule Aktia Pankkiin tai varaa aika numerosta
0800 0 2470, niin on parempi.

Aktia Pankki Oyj
Espoon keskus
Kamreerintie 5
02770 Espoo
www.aktia.fi

Painiityn kylään rakennettavasta Lotankalliosta tulee
41 asunnon taloyhtiö, jossa herätellään vanhoja
viisauksia uuteen kukoistukseen ja luodaan vähän
uusiakin toimintatapoja. Tervetuloa kotiin kaikki,
joiden mielestä kerrostalon pihalla voi kasvaa
marjapensaita, kaikki joiden mielestä on kiva tuntea
naapurinsa ja kaikki joiden mielestä taloyhtiön
vierashuone on hyvä idea. Jos vaikka Pihtiputaan
mummo tulee käymään.

Tutustu lisää ja varaa omasi: lotankallio.hartela.fi

Asunto Oy Lotankallio Espoo hintaesimerkit

Huoneistot m2 Myyntihinta Velaton hinta Tontti*
1h+kt 37,5 m2 88.125 170.625 18.975
2h+kt+s/mt 49,5 m2 94.050 202.950 25.047
2h+kt 52,0 m2 101.400 215.800 26.312
3h+k+s 70,5 m2 105.750 260.850 35.673

*Valinnainen vuokratontti. Ostaja voi halutessaan maksaa tontin
huoneistokohtaisen lunastusosuuden. Tontin lunastusosuus ei
sisälly asunnon velattomaan hintaan. Erillisenä osakkeena myytäviä
autohallipaikkoja á 8.000 €, autokatospaikkoja á 4.000 €
ja autopaikkoja á 1.500 €. Energialuokka C. Kohteen rakentamisen
aloitusajankohta on kesä 2015.

OSOITE: Lotankatu 4, 02680 Espoo

MYYNTI: Rakennusosakeyhtiö Hartela
Kaupintie 3, 00440 Helsinki / p. 0800 93 200 (maksuton) / www.hartela.fi

Kun hankit oman kodin, ansaitset täyden
vastineen siihen sijoittamillesi rahoille. Lotankallio
on tavallista parempaa asumista ihan tavalliseen
hintaan. Esimerkiksi asunto B25:

*Velaton hinta
2H+KK+S+TERASSI 202.000€

NELJÄ TYYLI-
VAIHTOEHTOA
PIHASAUNA
MONTA MUUTA
FIKSUA EKSTRAA

A S U N TO OY LOTA N K A L L I O E S P O O

EI MIKÄÄN IHAN TAVALLINEN TALOYHTIÖ
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