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AIKUISTEN NAISTEN
KUNTOSALI

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

Haukilahti Mankkaa Pitäjänmäki Liviaclub.fi

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

Puh. 09-5123 600 alberga@ravintolaalberga.fi

Tehdään joulujuhlastasi ikimuistoinen!

Pikkujoulu tammikuussa!
Teatteriohjelmistomme keväälle
valmis: www.ravintolaalberga.fi.

Perinteinen joululounas jo vuodesta 1989
tarjoillaan 7.12. alkaen. Varaa pöytäsi ajoissa,
sillä nopeat syövät hitaat!
Joululounasta tarjoillaan arkisin
1.12.–23.12. klo 11.00–15.00

www.apteekkielixir.fi • puh. 010 322 8980

28.11., 5.12., 12.12.,
klo 12–17.

Koko Avène-tuotesarja -15 %

Meikkaus sisältyy
Avène-tuotteen ostajalle.
Ajanvaraus on mahdollista.

Tule tutustumaan Avène-tuoteuutuuksiin,
kuulemaan vinkkejä ihonhoitoon
ja hemmottelemaan itseäsi kosmetologimme
tekemällä kevyellä meikillä.

86 x 41 x 94 cm
22 lokeroa

LOKERIKKOVAUNU

(norm.
199 euroa)

vain 10 kpl:n erä nopeimmille

99
euroa

Leena
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Sekä Helsingissä että Vantaalla
on useita siirtolapuutarhayh-
distysten toteuttamia siirtola-

puutarha-alueita. Yhteistä niille on
vuokramaa kaupungilta ja yhteisesti
rakennetut mökit. Takavuosina moni
mökki nousi hartiavoimin.

Espoossa on kolme ryhmäpuutar-
ha-aluetta, joissa rakennuttajana on
ollut yksityinen yritys.

Espoon Elinkeino- ja kilpailuky-
kyjaosto on nyt varannut Espoon Siir-
tolapuutarhayhdistykselle Rastaalasta
alueet siirtolapuutarha-alueen suun-
nittelua ja lupien hakemista varten.
Lisäksi lähistöltä sai suunnitteluvara-
uksen perustettava yhtiö ryhmäpuu-
tarha-alueen suunnittelua ja lupien ha-
kemista varten.

Noin sadan mökin alue
Espoon Siirtolapuutarhayhdistyksen
hallituksen jäsen Tony Hagerlund
kertoo, että yhdistys suunnittelee alu-
een, jossa huomioidaan sekä jäsenten
toiveet että kaupungin tahto. Tavoit-
teena on tarjota siirtolapuutarhamök-
keilymahdollisuus omakustannushin-
taan.

”Näin keskituloisellakin olisi
mahdollisuus omaan mökkiin.” Ha-
gerlundin mukaan lähellä kotia oleva
kesäpaikka on todellista kestävää ke-
hitystä, kun mökkimatka taittuu vaik-
ka polkupyörällä.

Hän arvelee, että noin 3,5 hehtaa-
rin alueelle nousee maksimissaan 100
mökkiä, kooltaan 15–30 neliön suu-
ruisia. Osaan alueesta ei voi rakentaa
mökkejä, mutta se soveltuu yhteiseen
käyttöön.

Hagerlundin mukaan isoihin mök-
keihin mahtuu hyvin isokin perhe,
varsinkin jos niihin tulevat parvet.
Myös kuistit tarjoavat lisää oleskeluti-
laa. Mökkeihin tehdään kuivakäymä-
lät. Selvitettävänä on, saadaanko
osaan mökeistä myös sisävesi.

Yhteiset tilat ovat osa siirtolapuu-
tarhaelämää. Hagerlund rakennuttaisi
mieluummin yhden kunnon rakennuk-

Saako Espoo
ensimmäisen
siirtolapuutarhansa?

sen kuin useampia pieniä alueen eri
kolkkiin. Leikkialueitakaan ei tarvita
monta, jos yhdestä tehdään riittävän
monipuolinen ja viihtyisä.

”Mieluummin vähemmän yhteisiä
tiloja, mutta huolella rakentamalla.
Siinä säästää sekä rahaa että voi mak-
simoida mökkitonttien koon.”

Jokainen maksaa
omat kulunsa
Sekä kustannus- että viihtyvyyssyistä
alue pyritään rakentamaan yhdessä tai
muutamassa aallossa. Omiin kuluihin
voi vaikuttaa niin mökkityyppien va-
linnalla kuin omalla työllä.

Tony Hagerlund arvelee, että ra-

kennuttamista varten perustetaan oma
yhdistys huolehtimaan käytännön to-
teutuksesta. Rahoituksesta vastaavat
mökkiläiset. Kuluja tulee niin yhtei-
sistä tiloista ja rakennuksista kuin
omasta mökistä. Koko, varustetaso ja
yhteiset tilat vaikuttavat kokonaishin-
taan, jonka Hagerlund arvelee olevan
noin 30 000 – 60 000 euron välillä.

Jos suunnittelu- ja kaavoituspro-
sessit sujuu joustavasti, rakentamaan
voi päästä aikaisintaan vuonna 2016.

Miten mukaan?
Espoon siirtolapuutarhayhdistys tarjoaa
jäsenilleen mahdollisuutta mökkeilyyn
jäseneksiliittymisjärjestyksessä. Mu-
kaan pääsevät siirtolapuutarhamök-
keilystä kiinnostuneet espoolaiset.
Valinnassa noudatetaan asukasoi-
keusmallia. Se, missä vaiheessa pääsee
mökkeilemään, riippuu siitä, millä tah-
dilla yhdistys saa alueita toteuttaakseen
ja kuinka moni muu on alueista kiinnos-
tunut.
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Taantuvia esikaupunkialueita
on Helsingissä jo jonkin ai-
kaa suunniteltu herätettäväk-

si uuteen kukoistukseen komealla
projektinimikkeellä ”Esikaupunkien
renessanssi”. Kohteina ovat tällöin
ennen kaikkea 1960- ja 1970-luvuilla
syntyneet alueet, jotka ovat tulleet
peruskorjausikään.

Renesanssia tarvitaankin taantu-
vissa lähiöissä, joiden tunnusmerkke-
jä ovat väestön väheneminen ja har-
maantuminen, palvelujen hiipuminen
sekä peruskorjausta odottava rapistu-
va rakennuskanta ja ympäristö. Lisä-
ja täydennysrakentamisella syntyvä
arvonnousu on se vipuvoima, jolla
alueen kehitys yritetään saada uuteen
nousuun.

Vastaavalaisen kohentamisen ja
uudistamisen tarvetta löytyy Suur-
Leppävaarassakin. Toissa viikolla
Karakallion koululla pidetyssä asu-
kasillassa kuultiin kaupungin käyn-
nistämistä kartoituksista Karakallion
kehittämisen pohjaksi. Aluearkkiteh-
ti Lotta Kari-Pasonen tosin korosti
tilaisuudessa moneen kertaan, että
nyt ollaan vasta ihan urakan alussa.
Tunteita herättäviä rakentamisen po-
tentiaalikartoituksia on tehty lähinnä
kaupungin omalla maalla. Yksityis-
ten omistamia maita otetaan suunnit-
telun piiriin vasta sitten, kun omista-
jat eli taloyhtiöt ottavat kaupunkiin
yhteyttä.

Pisimmälle on toistaiseksi päästy
Karakallion ostarialueen uudistami-
sen suunnittelussa. Ostariyhtiö on
palkannut oman arkkitehdin, jonka
tekemät suunnitelmat tullaan lähi-
viikkoina esittelemään kaupunki-
suunnittelulautakunnalle. Ostari on
tarkoitus purkaa ja tilalle tehdä neljä
kahdeksankerroksista asuintaloa ala-
kerran liiketiloineen. Rakentamaan
päästäisiin aikaisintaan 2018.

Toisena kohteena tutkitaan suun-
nitteluvarauksen antamista NCC:lle,
jotta se pääsisi rakentamaan kolme
asuntokerrostaloa Kalasääksentien ja
Karakalliontien kulmauksen varikko-
alueelle ja sen vieressä olevalle kau-
pungin maalle. Toteutus tapahtuisi
rakennusliikkeen kehittämällä ns.
Paksu Bertta -konseptilla. Valtaosal-
taan syntyisi pieniä yksiöitä ja kaksi-
oita, joista tällä hetkellä on kova ky-
syntä. Lisäksi hankkeeseen kuuluisi
uusien toimitilojen rakentaminen Ka-
rakallion Huollolle, joka nyt omistaa
varikkoalueen. Huoltofirmahan on
saamassa lähtöpassit nykyisistä ti-
loistaan ostaria purettaessa.

Lisärakennusoikeuksiin kohdis-
tuu taloyhtiöissä yleensä suuria toi-
veita. Käytännössä sen myymisellä
kyetään kattamaan vain osa peruskor-
jauskuluista. Lisärakentamista tarvit-
taisiin paljon, jotta se toisi tuntuvam-
paa arvonnousua. Karakalliossa
käynnistyvien uudistusprosessien

myötä toivottavasti nyt syntyy käyt-
tökelpoisia toimintamalleja muille
vastaaville alueille Leppävaarassa,
kuten esimerkiksi Viherlaaksoon.

Leppävaarassahan ollaan koko-
naisuutena pikkuhiljaa muutenkin
siirtymässä jatkuvasta uudisrakenta-
misesta täydennysrakentamisen vai-
heeseen. Rakentamisen mittakaava
muuttuu, kun enää ei avata uusia,
suuria ja neitseellisiä rakentamisalu-
eita, vaan rakentamispaikat pyritään
nyt löytämään jo kertaalleen raken-
netun alueen sisältä.

Onnistunut täydennysrakentami-
nen on kolmen kauppaa. Kaupungilla
on kaavoitusmonopolinsa kautta
mahdollisuus jakaa rakennusoikeut-
ta. Sen rooli on vahva myös raken-
nusvalvonnassa. Maanomistajina
avainroolissa ovat yksityiset taloyh-
tiöt, joiden hallussa kaavoitettu ra-
kennusmaa pääosin on. Käytännön
toteuttaminen on suunnitelu- ja ra-
kennusfirmojen asia.

Kaupungin rooli uudistusten liik-
keellelähdössä on keskeinen tiedon
jakajana, neuvonantajana ja hankkei-
den mahdollistajana. Taloyhtiöiden
hallituksille ja isännöitsijöille sekä
asukkaille tarvitaan koottua tietoa
hyvistä toimintatavoista ja -malleista.
Tarvitaan lisää neuvontaa ja asian-
tuntemusta syntyvien arvonnousujen
realistiseksi arvioimiseksi ja vaativi-
en rakennusprojektin hallinnoimisek-
si. Olennaista on myös kaavojen
joustava tulkinta alueellisten korjaus-
hankkeiden helpottamiseksi. Nyt ju-
miudutaan helposti liian tiukkoihin
autopaikkanormeihin tai kaupungin
perimiin maankäyttömaksuihin.

Rakennettu ympäristö muodos-
taa reilusti yli puolet maan kansallis-
varallisuudesta. Oma asunto on taval-
lisen ihmisen suurin sijoitus. Siksi ei
ole yhdentekevää, kuinka hyvässä
kunnossa rakennuksia ja ympäristö-
ämme pidetään. Kaupungille täyden-
nysrakentaminen on edullista, sillä se
ei vaadi uusia kunnallistekniikan in-
vestointeja. Monelle asukkaalle on
tärkeää saada edelleen asua tutussa
ympäristössään.

Siksi on meilläkin aika puhaltaa
tuulta vanhojen alueiden renesanssin
purjeisiin. Siitä hyötyvät kaikki.

Arja Salmi
arja.salmi(at)lepuski.fi

Vanhat alueet uuteen eloon

www.glenergy.fi
www.juvenalia.fi/musiikkileikkikoulu/oppilaaksi


Täydennysrakentaminen
ja sen uhka ovat aina
saaneet Karakalliossa

aikaan vastustusta ja ihmiset
liikkeelle. Karakallio on väljä
ja ihanteellinen paikka asua.
Asuntokanta on kuitenkin sen
ikäistä, että pakolliset perus-
korjaukset on tehtävä. Miten
nämä rahoitetaan? Haluamme-
ko pitää oman ostoskeskuksen
ja muut palvelut? Ne vaativat
kuitenkin riittävän laajan asia-
kaskunnan.

Nämä asiat saivat liki sata
kiinnostunutta kansalaista liik-
keelle kuulemaan ja keskuste-
lemaan asiasta tilaisuuteen,
jonka Karakallio-Seuran ja
Suur-Leppävaaran asukasfoo-
rumi järjestivät. Keskustelua
alustamassa oli kaupungin asi-
antuntijoita ja ostarin isännöit-
sijä.

Taantuvalla
Karakalliolla
on potentiaalia
Leppävaaran projektijohtaja
Mika Rantalan mukaan Kara-
kallio on taantuma-aluetta: vä-
estö ikääntyy, asukasluku pie-
nenee ja palvelut katoavat.
Toisaalta se on vahva alue: ur-
heilupuisto ja liikuntapalvelut
ovat naapurissa ja runsaasti
muita palveluita löytyy lähis-
töltä. Alueena sillä on potenti-
aalia ja rakennusyhtiöt ovat
kiinnostuneet täydennysraken-
tamisesta siellä. Karakallion
asunnot ovat keskimäärin 3
huonetta ja keittiö sekä kool-
taan 68 neliömetriä. Ne on ra-
kennettu pääosin 1960–70 -lu-
vuilla, joten peruskorjaukset
lähestyvät hyvää vauhtia.

Täydennysrakentaminen
asuntoyhtiöiden tonteille osana
peruskorjausten rahoitusta on
eräs vaihtoehto. Kaupungin ta-
voite on tiivistää olemassa ole-
vaa kaupunkirakennetta. Mal-
tillinen täydentäminen on
edullista, koska se ei heti lisää
infrarakentamisen tarvetta.
Eräs haaste on pysäköintipaik-
kojen velvoite ja sijoittaminen.
Lisärakentaminen ei ole kui-
tenkaan mikään rahasampo ta-
loyhtiöillekään: esimerkkilas-
kelmassa hyöty olemassa
olevaa asuinneliötä kohti on
verojen jälkeen noin 100 euroa.
Uudisrakentaminen tuo silloin
kolmanneksen lisää nykyiseen.

Ostoskeskuksen
uudet tuulet
Toimitusjohtaja Tatu Rasia
Karakallion Huollosta kertoi
vuonna 1967 valmistuneen os-
toskeskuksen suunnitelmista.
Vanhan kiinteistön käyttökus-
tannukset ovat lisääntyneet,
kun talo- ja rakennustekniikka
ovat vanhentunutta.

Tavoitteena on lähipalve-
luiden kehittäminen. Nykyiset
käyttäjät haluavat jatkaa, mutta
asiakaspohjaa tulisi saada lisää
palvelujen säilymiseksi. Asun-
tojen rakentaminen loisi poh-
jan hankkeen rahoitukselle.Ta-

Karakallio muutosten edessä
voitteena on tehdä liiketiloja
2 000 neliötä ja asuintiloja
16 000 neliötä – on noin 200
asuntoa sekä maanalainen
parkkihalli. Rakentamisen ai-
kaiset palvelut taattaisiin kat-
keamatta. Alustava suunnitel-
ma on menossa lautakunnalle
ja rakentaminen voisi alkaa ai-
kaisintaan vuonna 2018.

Tarkempi selostus tilaisuu-
desta ja sen puheenvuoroista
löytyy osoitteesta http://
www.suurleppavaara.in-
fo/
Teksti:Jarmo Oksanen
Kuvat: Lotta Kari-Paasonen ja
Tatu Rasia, valokuvat
Esko Uotila

Karakallion ajankohtaiset
suunnitteluhankkeet arkkitehti
Lotta Kari-Pasosen kartalla

Toimitusjohtaja Tatu Rasia
esitteli Karakallion
ostoskeskuksen
suunnitelmaa

Perkkaan Huolto
toivottaa asiakkailleen
rauhallista joulua ja
iloista vuotta 2015!

Kiinteistöjen huoltoa ja
isännöintiä vuodesta 1972

Miekka 2
02600 Espoo
puh. (09) 540 4910

Curry Palace

Curry Palace
Leppävaarankatu 10

02600 Espoo
puh.09 548 3751

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

su 13.00–17.30

Tervetuloa
viikonloppubuffetille

La klo 12.00–16.00
Su klo 13.00–17.30
Tervetuloa myös

nauttimaan arkisin lounasta
klo 10.30–14.30

Varaa ajoissa meiltä pikkujoulu- ja juhlapalvelu!
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www.currypalace.fi
www.estrada.fi
www.sellonapteekki.fi


TÄYDEN PALVELUN
KOLARIKORJAAMO/AUTOMAALAAMO

”Palvelu ja opastus
ovat aina kuulu-
neet Tectorin toi-

mintatapaan. Nyt muutkin
alkavat huomata niiden merki-
tyksen”, Applen tuotteisiin
erikoistuneen Tectorin
Retail Manager Aki Hauru ko-
rostaa. Hän kouluttaa myyjiä
antamaan parhaan mahdollisen
palvelukokemuksen. Myymä-
löissä uuden laitteen hankkija
saa apua, jolla pääsee alkuun.

”Joskus koulutettavana on
yksi henkilö, joskus pariskun-
ta. Myös ryhmäkursseja pide-
tään.”

Kauppakeskus Sellon Tec-
torin esimies Kari Ollila on
käynyt muun muassa Isovan-
hemmat ry:n kokouksissa ker-
tomassa tietokoneiden maail-
masta. Ollila ja Hauru ovatkin
oikeat henkilöt neuvomaan Le-
puskin lukijoita tietokoneen
valinnassa.

1. Miten pidät yhteyttä
ulkomaailmaan?
Ensimmäiseksi asiakkailta
yleensä kysytään, miten yh-
teyttä ulkomaailmaan pidetään.
Kukaan ei osta enää konetta
vain kirjoittamista varten.

Vaihtoehtoina ovat sim-
kortti tai yhteys joko nettitikun
tai kiinteän laajakaistan avulla.
Pankki- ja muu asiointi edellyt-
tävät toimivaa yhteyttä, samoin
erilaiset karttapalvelut tai nä-

kymät tulevaan lomakohtee-
seen. Skype on yksi tapa pitää
yhteyttä kaukana asuviin suku-
laisiin ja ystäviin.

2. Mitä haluat
tehdä koneellasi?
Monet ikäihmiset ovat innostu-
neita valokuvauksesta, toiset
ovat alkaneet harrastaa vanho-
jen valokuvien digitointia.

”Monet arvelevat aluksi,
ettei siirrettäviä kuvia ole ko-
vin paljon. Pienen miettimisen
jälkeen aletaankin jo puhua sa-
doista tai tuhansista kuvista”,
Aki Hauru kertoo.

Jos kuvia on todella paljon,
Hauru ja Ollila suosittelevat
oman skannerin hankkimista.
Hyvälaatuisen saa muutamalla
satasella. Pienten kuvamäärien
digitointiin voi Tectoriltakin
pyytää apua.

Jos uutta laitetta hankkiva
kirjoittaa paljon, hän tarvitsee
kätevän näppäimistön. Myös
tulostin voi olla tarpeen. Aki
Hauru ja Kari Ollila muistutta-
vat, että tietojen siirto laitteesta
toiseen – esimerkiksi puheli-
mesta tietokoneeseen – on
helppoa, jos laitteet kuuluvat
samaan tuoteperheeseen.

3. Käytätkö
viihdepalveluja?
Monet katselevat televisio-oh-
jelmia itselleen sopivaan ai-
kaan Yle Areenasta tai Ruutu.

fi:stä, mikä vähentää ohjelmien
tallentamista, mutta asettaa
haasteita tietokoneen suoritus-
kyvylle.

Erilaiset nettipelit eivät ole
vain nuorten juttu. Ollila ker-
too, että monet ikäihmiset ovat
löytäneet esimerkiksi sudokut
netistä. Hän vinkkaa ostamaan
liikkeestä etukäteen maksetta-
van kortin ohjelmistojen han-
kintaa varten, näin internetiin
ei tarvitse syöttää luottokortti-
tietoja.

”Isovanhemmat voisivat
ostaa meiltä vaikkapa peliaikaa
lapsenlapsille.” Kari Ollila
muistuttaa, että etukäteen mak-
settua summaa ei pelin tuoksi-
nassa pääse tietämättään ylittä-
mään.

4. Muistathan
turvallisuuden?
Tectorin asiantuntijat haluavat
vielä muistuttaa tietokoneiden
turvallisesta käytöstä. Tunte-
mattomista lähteistä tulevia
sähköpostien liitteitä ei pidä
avata, eikä nettikilpailuihin tule
osallistua. Jo näiden kahden
ohjeen noudattamisella estää
haittaohjelmien pääsyn omalle
koneelle.

Ja salasanat. Niitä ei pidä
antaa kenellekään – ei vaikka
kyselijä väittäisi olevan pankis-
ta tai poliisista.

Tector panostaa
asiakkaiden opastamiseen

Yin-joogassa liikkeet
ovat pitkäkestoisia,
samassa asennossa

viivytään useiden minuuttien
ajan.

”Syvävenyttää, stimuloi si-
dekudoksia, tyynnyttää her-
mostoa ja opettaa hyväksyvän
läsnäolon taitoa”, Kauniaisissa
sijaitsevan Yin-studion perus-
taja Annukka Salonen kuvaa.
Hän kertoo, että Yin-jooga on
vastine kiinalaisen lääketieteen
akupuntiohoidolle.

”Neulojen asemasta käy-
tämme liikettä ja hengitystä,
jotka vaikuttavat kehon meridi-
aanikanaviin. Harjoitus ener-
gisoi ja parantaa nivelten, ku-

Yin-jooga houkuttelee

dosten ja sisäelinten toimintaa.”
Meditatiivista, rahoittavaa

tunnelmaa lisäävät vielä elävät
kynttilät, joiden valossa pari-
sen kymmentä ihmistä jättää
arkihuolensa puoleksitoista
tunniksi.

Annukka Salonen muistut-
taa, ettäYin-studiolla on moni-
puolinen jooga- ja pilatesohjel-
ma. Hot-jooga on monien
nuorten mieleen.

Selkävaivoista kärsivät
ovat saaneet apua Terve selkä
-joogatunneista, sillä niillä voi-
daan helpottaa selän kiputiloja.
Tunnit sopivat hyvin paljon is-
tuville, sillä ideana on tehdä ti-
laa selkänikamien väliin ja pa-

rantaa jäykistyneiden alueiden
verenkiertoa.

Nimi kuvaa harmoniaa
”Meillä oli paljon kauniita ni-
miehdotuksia, kun etsimme uu-
delle, Kauniaisiin sijoittuvalle
yritykselle nimeä.”

Annukka Salonen kertoo,
että Yin tuntui parhaalta: lyhyt,
helppo muistaa ja sopii muihin
kieliinkin, sillä studiolla on
kansainvälisiä ohjaajia.

Yin – harmonia ja taipui-
suus – näkyvät myös niin yri-
tyksen logossa ja tilojen sisu-
tuksessa.

huippu-urheilijoista mielenrauhaa etsiviin

Aki HauruKari Ollila

www.studioyin.com
www.stenstrom.fi
www.autokouluviheri.fi
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MUtaVeIJarIt KonSerTtI
Sibelius-Akatemian lastenmusiikkikurssilla
syntynyt suosittu lastenmusiikkiyhtye.
Ennakkovaraus, liput à 4€.
Nonstop-paja Galleriassa klo 11-14,
teemana tikkunuket.

sUomIlaSteNlaUluN aIkaKonE
ESTRADAn koko perheen yhteislaulukonsertti.
Nonstop-paja Galleriassa teemana nuketus.
Vapaa pääsy.

LucIan pÄIvÄ
Espoon oma Lucia vierailee klo 11.30, laulutuokiot
klo 12.30 ja 13.30 sekä jouluaiheinen nonstop-paja.
Vapaa pääsy.

NukkEteAttErI saMpo:YLläTysLahJa ystäväLle
Ennakkovaraus, liput à 4€.
Nonstop-paja klo 11-14, teemana tontut.

29.11.
kLo 11 &13

6.12.
kLo 11-14

13.12.
kLo 11-14

20.12.
kLo 11 & 12

pIkkU-aUroRa@EspOo.Fi
pUh 09 8168 3364, vAin käTeiSmaKsu.
wWw.PikKuaUroRa.Fi Sekä FAceBooK

järvEnpEräNtiE 1-3, esPoo

TIedUstEluT jA vAraUksEt

PerHelAuaNtaI

Terveystalo laajentaa
toimintaansa Leppä-
vaarassa. Lisätilan

myötä lääkärikeskus vahvistaa
yksityisasiakkaille suunnattuja
yleis- ja erikoislääkäripalvelu-
ja. Erityisiä kohderyhmiä ovat
lapsiperheet ja ikäihmiset.

Terveystalo Leppävaara
saa joulukuun alussa käyttöön-
sä lisää tilaa. Seurakunnalta va-
pautunut kerrosAlberganespla-
nadilla tarjoaa mahdollisuuden
entistä monipuolisempiin lää-
käripalveluihin.

”Terveystalo Leppävaara
on perinteisesti vahva työter-
veysasema. Nyt lisäämme eri-
tyisesti yksityisasiakkaille
suunnattuja palveluja. Yleis-
lääkäreiden lisäksi meille voi
tulla esimerkiksi gynekolo-
gien, ihotautilääkärien, kor-
va-, nenä- ja kurkkulääkärien,
ortopedin ja lastenlääkärien
vastaanotolle. Tätä tarjontaa
laajennamme jatkossa entises-
tään”, Terveystalo Leppävaa-
ran yksikönjohtaja Mia Säilä
kertoo.

Terveystalo Leppävaara on
auki myös iltaisin ja viikonlop-
puisin, joten vastaanotolle pää-
see sujuvasti itselle sopivaan
aikaan.

”Suur-Leppävaara on kas-
vavaa aluetta. Hyvien liiken-
neyhteyksien ansiosta vastaan-

Lisää lääkäripalveluja Leppävaaraan

otolle on helppo tulla. Ne
lisäävät alueen houkuttelevuut-
ta myös palvelujen tarjoajien
näkökulmasta”, Mia Säilä sa-
noo.

Leppävaaran lisäksi Ter-
veystalolla on Espoossa lääkä-
rikeskus Espoon keskuksessa.
Säilä toimii myös sen johtaja-
na.

Lapsi lääkäriin
viipymättä
Terveystalon lääkärikeskuksis-
ta erityisesti Leppävaara on
keskittynyt lapsipotilaisiin.

Tarjolla on laaja palvelukirjo
lastenlääkäreistä ravitsemuste-
rapeuttiin.Tarvittavat laborato-
riotutkimukset tehdään nopeas-
ti samassa paikassa. Näin
diagnoosi saadaan ripeästi ja
hoito voidaan aloittaa viipy-
mättä.

”Espoossa asuu paljon lap-
siperheitä. Kun lapsi sairastuu,
lääkäriin halutaan päästä nope-
asti. Terveystalon verkko- ja
mobiiliajanvarauksessa ajan
voi varata vaikka heti seuraa-
vaksi aamuksi, jos yöllä valvoo
kuumeisen tai korvakipuisen

lapsen kanssa”, Mia Säilä vink-
kaa.

Eläkeläisten
terveystarkastukset
Mia Säilä kertoo, että moni
eläkkeelle jäänyt on hämmen-
nyksissään, kun työterveys-
huollon loppumisen myötä
päättyvät myös säännölliset
terveystarkastukset. Hän muis-
tuttaa, että niiden avulla on mo-
ni sairaus löydetty ennen kuin
se on alkanut oirehtia ja suosit-
telee tarkistuttamaan tervey-
tensä säännöllisesti myös eläk-
keellä.

Tähän Terveystalo tarjoaa
vuositarkastuksen, johon kuu-
luu sairaanhoitajan 40 minuut-
tia kestävä vastaanottoaika ja
erilaisia laboratoriotutkimuk-
sia. Jos ongelmia ilmenee, jat-
kotutkimuksiin lääkärille pää-
see nopeasti. Tarkastuksen
hinta on 95 euroa.

”Nykyeläkeläiset ovat kiin-
nostuneita terveydestään ja elä-
kepäivistä halutaan nauttia hy-
vinvoivina.Terveystarkastusten
paras hyöty on, että mahdolli-
set sairaudet voidaan tunnistaa
varhaisessa vaiheessa ja niitä
päästään hoitamaan riittävän
ajoissa.”

Mia Säilä muistuttaa, että
Leppävaarassa on muun muas-

Keskeisimmät havainnot: Suur-Leppävaaran alueella kerrostalo-
kaksioiden keskimääräinen myyntiaika lyheni tammi-syyskuussa
2014 edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta kuukaudella vajaa-
seen kahteen kuukauteen. Vanhojen rivitalohuoneistojen kauppa-
määrät kehittyivät suotuisasti, kappalemyynnin kasvettua 25 kau-
palla (+30 %). Omakotitalojen keskimääräinen myyntiaika piteni
kolmella viikolla kuukaudella neljään kuukauteen ja kauppoja
tehtiin 6% edellisvuotta alemmalla keskineliöhinnalla (2869 eu-
roa).

Ka. myyntiaika 11 vko 7 vko -36 %

Ka. neliöhinta 3 546 euroa 3 571 euroa 1 %

Tehdyt kaupat 134 kpl 135 kpl 1 %

Ka. myyntiaika 10 vko 11 vko 10 %

Ka. neliöhinta 3 275 euroa 3 234 euroa -1 %

Tehdyt kaupat 83 kpl 108 kpl 30 %

Ka. myyntiaika 13 vko 16 vko 23 %

Ka. neliöhinta 3 061 euroa 2 869 euroa -6 %

Tehdyt kaupat 67 kpl 65 kpl -3 %

ASUNTOMARKKINOIDEN ILMAPUNTARI SUUR-
LEPPÄVAARAN ALUE

vanhat kerrostalokaksiot:

1-10 2013 1-10 2014 %

Lähde: Kiinteistömaailma Laaksolahti

vanhat rivitalot:

1-10 2013 1-10 2014 %

vanhat omakotitalot:

1-10 2013 1-10 2014 %

sa myös reumatologin vastaan-
otto. Hänen mukaansa monet-
kaan eivät tiedä, että reumaan
saa apua myös yksityiseltä lää-
käriasemalta.

Teksti ja kuva: Pirjo Toivonen

Espoon seudun
käsityöyhdistyksen

perinteiset joulumarkkinat

13.–14.12.

Yksilöllisiä käsitöitä pukinkonttiin
Kahviossa riisipuuroa, glögiä ja leivonnaisia

Arpajaiset
Kuvauta itsesi joulupukin kanssa 11–14

Vapaa pääsy

Tervetuloa!

Albergan kartanon holvikellarissa,
Sokerilinnantie 7 B, Leppävaara

• la klo 10–16 • su klo 10–15

www.espoonkasityoyhdistys.fi
www.pikkuaurora.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

Leppävaara-seura aloitti
neljännesvuosisata sit-
ten kampanjoinnin

maauimalan saamiseksi Leppä-
vaaraan. Kaupungin koneisto
raksutti hitaasti, mutta nyt maa-
uimalan työt ovat täydessä
käynnissä.

Uimahallista
vesipuistoon
Eikä tässä kaikki. Samassa yh-
teydessä vanha uimahalli (kar-
talla nro 3) peruskorjataan ja
sitä laajennetaan merkittävästi.
Uimahalli avataan 2015 lopulla
ja maauimalan valmistuminen
kaikkine ympäristötöineen ve-
nyy vuoden 2016 kesään. Hy-
vää kannatti odottaa: uimahal-
liin saadaan entisen altaan
lisäksi iso hyppyallas, terapia-
allas, kylmävesiallas, poreal-
taita ja kuntosali. Maauimalaan
tehdään ison altaan lisäksi ve-
siliukumäki ja monitoimiallas.
Lähiympäristö kohenee viher-
töillä ja alueelle rakennetaan
beach volley -kenttä sekä au-
ringonottoviheriö.

Maauimalan ja Leppävaa-
ran stadionin väliin on valmis-
tumassa urheiluaukio (kartalla
nro 5), jota dominoi yhdeksän
metriä korkea taideteos. Auki-
on ympärille tulee viheralueita,
puuistutuksia ja kumpuilevia
nurmialueita oleskelua varten.
Urheiluaukion reunaan on val-

Leppävaaran suunnittelu
ja rakentaminen jatku-
vat, vaikka moni on

luullut aluettamme jo valmiik-
si. Ensi vuonna suunnitellaan
keskustan eheyttämistä, korja-
taan kouluja ja rakennetaan li-
sää asuntoja.

Leppävaaran keskusta
odottaa ratkaisuaan
Espoon kaupunki myönsi syys-
kuussa 2014 suunnitteluvara-
ukset Leppävaaran pohjoisen
keskustan kahdelle korttelille.
Toiseen on tulossa asuntoja ja
toiseen hotelli (ks. Lepuski
6/2014). Suunnitteluvaraukset
aiheuttivat melkoisen petty-
myksen, sillä asukkaat odotti-
vat ratkaisua, jolla Leppävaa-
raan olisi rakennettu radan ja
Turuntien ylittävä yhtenäinen
kaupunkikeskus.

Kaupunkisuunnittelulau-
takunta päätti varausten
myöntämisen jälkeen kuiten-

Leppävaaraa suunnitellaan j
kin ”korostaa, että suunnit-
teluvarauspäätöksen mukai-
sesti asemakaavoitus ja
hankkeet edellyttävät nykyi-
sen Sello-Galleria alueen
hyvää kokonaissuunnittelua.
On varmistettava rakentami-
sen vaiheittaminen etenemi-
nen siten, että Leppävaaran
keskus toteutuu yhtenäisenä
kaupunkikeskuksena yli ra-
dan ja Turuntien. Tämä ko-
konaissuunnitelma tarvitaan
jo, kun lautakunta käsittelee
asemakaavamuutoksen val-
misteluaineistoa.”

Suunnitteluvaraukset ovat
voimassa 30.9.2015 asti, jonka
jälkeen toivottavasti päästään
kommentoimaan keskustaa
eheyttäviä ja luovia ratkaisua,
eikä jouduta ihmettelemään ta-
vanomaisen gryndaamisen tu-
loksia.

Läkkitorin peruskorjauk-
sen on luvattu valmistuvan pin-
tojen osalta marraskuun lop-

puun mennessä. Läkkitorin ja
raitin kiintokalusteet, istutusal-
taat, penkit ja valaistus saata-
neen valmiiksi vasta keväällä
2015. Joka tapauksessa Raitti-
karnevaalit palaavat takaisin
kotiin Läkkitorille ja Raitille
2015.

Asuntoja rakennetaan
ja kouluja korjataan
Vermon alueen asemakaava
mahdollistaa asuntojen raken-
tamisen 5 000 asukkaalle. Työt
alkavat kaavan vahvistuttua,
mahdollisesti 2015. Uusmäen
pientalorakentaminen jatkuu ja
Kehä I:n tunnelin päälle suun-
niteltu asuntorakentaminen
käynnistynee myös ensi vuo-
den aikana. Etelä Leppävaaras-
sa alkaa pitkään odotetun ja to-

si tarpeellisen Elä ja Asu
-keskuksen rakentaminen Al-
bergan Kartanonpuiston lou-
naiskulmaan. Keskus sisältää
140 senioriasuntoa sekä avo-
palvelukeskuksen ruokailu-,
kokoontumis- ja liikuntatiloi-
neen.

Senaatti on myymässä Ar-
la-instituutin maat JM Suomi
Oy:lle, mikäli eduskunta siu-
naa kaupan osana valtion tä-
män vuoden viimeistä lisäbud-
jettia. Valtio tarvitsee rahaa ja
kauppa varmaan toteutuu. Alu-
eelle on kaavailtu uudet toimi-
tilat Keskuspuiston ammatti-
opistolle sekä asuntoja noin
tuhannelle asukkaalle. Raken-
taminen sijoittuisi muurimaise-
na rakenteena Turuntien var-
teen. Nykyiset puistoalueet

jäisivät rakentamisen ulkopuo-
lelle.

Lintuvaaran koulun ja päi-
väkodin peruskorjaus valmis-
tuvat ja Painiittyyn rakenne-
taan uusi päiväkoti.
Veräjänpellon koulun korjaus
käynnistynee sekin ensi vuon-
na.

Tiehankkeita on vireillä
vähän.Turveradantie valmistuu
yhdistäen Leppävaaran, Mank-
kaan, Olarin ja Tapiolan aluei-
ta. Laaksolahdentien paranta-
minen jatkuu myös vuonna
2015.

Teksti: Markku Salmi
Kuva: Tapio Lipasti

mistunut Angry Birds leikki-
puisto (kartalla nro 6), jonka
teemana on avaruus. Leikki-
paikka on jo vilkkaassa käytös-
sä ja sen viereen avataan kohta
Suomen suurin betoninen
skeittipuisto (kartalla nro 7)
rullalautailua ja potkulautailua
varten. Skeittailupaikka on pin-
ta-alaltaan peräti 1700 neliötä.
Puiston viereen valmistui uusi
pinnoitettu monitoimikenttä
(kartalla nro 8) korista ja muita
palloilulajeja varten.

Seikkailupuisto
puiden latvoissa
Entisen koiraradan reunaan
avataan keväällä 2015 Seikkai-
lupuisto Huippu (kartalla nro
12), jonka radat on viritetty
korkeuksiin. Aikuisten rata
kulkee noin 18 metrin korkeu-
della männystä mäntyyn, lasten
rata on kallion laella ja mata-
lampi. Seikkailupuistoon odo-
tetaan noin 14 000 kävijää ja se
työllistää sesonkiaikana pari-
kymmentä työntekijää.

Urheilupuistossa on vilk-
kaasti käytettyjä jalkapallo-
kenttiä. Ensi vuonna sinne saa-
daan Reebok Areenan (kartalla
nro 2) viereen Leppävaaran
Pallon eli Lepan jalkapallohal-
li eli tekonurmi, joka katetaan
ylipainehallilla talven ajaksi
(kartalla nro 9). Rakennustyöt
alkavat aikaisintaan loppu-

kesällä 2015. Nuorisoseura Lo-
gen i Gröndal UF on saanut
suunnitteluvarauksen monitoi-
mitalolle Mormonitemppelin
tuntumaan urheilupuiston län-
sipäähän (kartalla nro 13).
Suunnitteilla oleva rakennus on
12 000 neliötä ja sinne olisi tu-
lossa neljä täysikokoista pallo-
kenttää sekä iso urheilusali
yleisurheilun tarpeisiin. Lisäk-
si rakennukseen sijoitettaisiin
kulttuuri- ja kokoontumistiloja.
Tämänkin hankkeen rahoitus
olisi yksityinen. Hanke voisi
aikaisintaan valmistua 2017.

Kaupungin investointioh-

Pyydettiin maauimala, saatiin enemmän
Angry Birds puisto on ollut suosittu heti avaamisestaan
alkaen

jelmassa vuosille 2018–19 on
vielä varauduttu uuden tekojää-
radan rakentamiseen nykyisen
tekojääkaukalon viereiselle
hiekkakentälle (kartalla nro
10). Urheilupuiston yleissuun-
nittelu on käynnistynyt ja siinä
pohditaan urheilupuiston vielä
avointen alueiden käyttöä.

Uimahallin ja maauimalan
rakennustyön etenemistä voit
seurata osoitteesta http://
www.lepuski.fi/20102013_
maauimala.html. Urheilu-
puiston hankkeista ja Perkkaan
jäähallista viimeisintä tietoa
osoitteessa http://www.suur-
leppavaara.info/home.

Teksti: Markku Salmi
Kartta: Arja ja Markku Salmi
Kuvat: Tapio Lipasti ja WPS

www.omtfysioterapia.com


a rakennetaan 2015

Läkkitoria on odotettu pitkään ja hartaasti, mutta valmistakin alkaa tulla.

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

Urheilupuiston palvelut: numerot ovat harmaalla pohjalla
Uudet hankkeet: numerot ovat keltaisella pohjalla.
1 Reebok Areena, 2 Liikuntahalli, 3 Uimahalli ja maauimala,
4 Leppävaaran stadion, 5 Urheiluaukio, 6 Angry Birds puisto,
7 Skeitti puisto, 8 Monitoimikenttä, 9 Lepan jalkapallohalli,
10 tekojää, 11 Jalkapallokentät, 12 Seikkailupuisto Huippu,
13 Logenin monitoimitalo, 14 Pururadat ja hiihtoladut,
15 Kuntokihara.

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

Taloushallinnon asiantuntijayritys
palveluksessasi

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

Lars Sonckin kaari 14, 02600 ESPOO

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

Lahja, jolla on
paljon annettavaa.
Kaikki uusimmat Macit, iPhonet, iPadit sekä oheislaitteet.
Meiltä saat myös koulutuksen, palvelut ja asennukset.

T t S ll | 09 3508 1760 | ll @t t fi
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Espoon
tuloveroprosentti
säilyy ennallaan
Espoon tuloveroprosentti py-
syy ennallaan 18,0 prosentissa.

Espoo-lisän leikkaus peru-
taan ensi vuodelta ja lisän vai-
kutuksista tehdään selvitys. Li-
sävaroja tuleeerityisopetukseen
ja kouluavustajiin, koululaisten
iltapäivähoitoon ja asukaspuis-
toihin, perhe- ja sosiaalipalve-
luihin, vanhusten palveluihin,
erityisesti omaishoitoon ja ko-
tihoitoon, sekä kaavoituksen
nopeuttamiseen. Sosiaali- ja
terveystoimi saa lisärahaa 2,4
miljoonaa euroa, sivistystoimi
2,7 miljoonaa euroa sekä tekni-
nen ja ympäristötoimi 0,4 mil-
joonaa euroa.

Espoon käyttötalouden
loppusummaa kasvaa 5,5 mil-
joonalla eurolla.Investointien
painotusta muutetaan lisäämäl-
lä 3,7 miljoonaa koulujen ja
päiväkotien elinkaarta pidentä-
viin korjauksiin ja vähentämäl-
lä vastaavasti kadunrakenta-
mista.

www.polarlkv.fi
www.leppavaaranlaskenta.fi
www.bembolenkahvitupa.net
www.tector.fi/sello.html
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Kolumni 23.11.2014

Demokratiaa on aiheellisesti haukuttu tehottomaksi ja
hitaaksi tavaksi tehdä päätöksiä. Suomen sote-uudis-
tus on tästä malliesimerkki. Diktatuureissa päätökset

tehdään nopeasti, pannaan saman tien täytäntöön ja kansa pu-
lisee, mikäli voi. Kummallista kyllä, sekä aineellinen että hen-
kinen hyvinvointi tuntuu maailmassa kasautuvan demokraat-
tisiin maihin, huolimatta niiden tehottomuudesta. Väitetään,
että se johtuisi moniäänisestä päätöksenteosta, jossa laaja
asiantuntemus kaikilta tasoilta pääsee vaikuttamaan ratkaisu-
jen sisältöön.

Suma näkee samanlaista analogiaa lähiympäristön suunnitte-
lussa ja kaavoituksessa. Asukkaiden kannanottojen väitetään
hidastavan rakentamista ja tuovan siihen epävarmuutta.Vaikka
viisas virkamieskunta on valmistellut asiat hyvin ja valistuneet
poliitikot päättäneet ne napakasti, niin jotkut kiusantekijät me-
nevät ja valittavat kaavoista. Byrokratian purkaminenkin pitäi-
si joidenkin mielestä aloittaa karsimalla kaavoitusprosessista
kansalaisten valitusoikeuksia. Ilman asukkaita ja kansalaisia
kaavoitus olisi taatusti sujuvaa, nopeaa ja tehokasta.

Kaavoituksessa ja maankäytön suunnittelussa on perimmil-
tään kysymys ristiriitaisten tavoitteiden yhteensovittamises-
ta. Jos erimielisyyksiä ei setvitä jo kaavan laadinnan yhtey-
dessä, niin oikeutta haetaan sitten valittamalla prosessin
kaikissa vaiheissa. Ruotsalaiset diskuteeravat aina ennen
päätöksentekoa ja tätä Suomessa on pidetty huvittavana.
Meillä on vanha hallintokulttuuri vielä voimissaan ja sen
mukaan päättäjät päättävät ja alamaiset saavat jupista ja jar-
ruttaa jälkikäteen. Kummallista kyllä, skandinaavista kau-
punkisuunnittelua arvostetaan maailmalla, kun taas Suomi
tunnetaan lähinnä sankariarkkitehdeistään ja yksittäisistä
hienoista rakennuksista.

Nopeus on suhteellinen käsite, varsinkin kaupunkisuunnitte-
lussa. Leppävaaran vanhimmat talot ovat yli satavuotiaita ja
Lintuvaarantien varren katuverkko sai muotonsa 1907 alka-
neessa palstoituksessa. Kaupunkia rakennetaan vähintään
sadan vuoden perspektiivillä, eikä siinä muutaman kuukau-
den aikalisä juuri tunnu.

Kaupunkisuunnittelun laatua ei ratkaise pelkästään prosessin
nopeus tai tehokkuus. Kysymys on ennen kaikkea sisällöstä,
kaupungin toimivuudesta ja kestävyydestä, kaupunkikuvasta
ja viihtyisyydestä. Tähän ei ole yhtä totuutta. Se mikä sopii
Venetsiaan, ei välttämättä toimi täällä. Siksi on tärkeää, että
suunnittelun sisältökysymyksiin saadaan mukaan mahdolli-
simman paljon erilaista osaamista ja erilaisia tavoitteita. Mo-
niääninen suunnittelu tuottaa monipuolisempia ympäristöjä,
joissa erilaiset kaupungin käyttäjät voivat löytää oman ym-
päristönsä.

Suma on harmistuneena seurannut miten Espoo hissun kis-
sun siirtää kaupunkisuunnittelua kabinetteihin ja pois julki-
silta foorumeilta. Kyse on suunnitteluvarauksista, jotka an-
netaan yksityiselle taholle ja tietylle alueelle.
Leppävaarassakin on tällä hetkellä voimassa ainakin neljä
suunnitteluvarausta. Suunnitteluvarauksen saanut esittää ai-
kanaan, mitä aikoo paikalle rakentaa ja sitten vasta alkaa
hankkeen julkisempi käsittely. Silloin vaihtoehdot ovat jo
vähissä, kun käsillä on vain yksi ratkaisu, jolle haetaan enää
lainvoimaisen kaavan muotoa. Mutta eihän se näin voi men-
nä, ei suunnitteluun osallistumista saa rajoittaa yhden vaih-
toehdon kehumiseen tai haukkumiseen.

Samaan aikaan kun kaupunki vetää suunnittelua hiljaisuu-
teen tehokkuuden nimissä on liike-elämä omaksunut avoi-
memman toimintatavan. Se esittelee mielellään hankkeitaan
jo niiden alkuvaiheessa ja kutsuu asukkaita mukaan keskus-
telemaan ratkaisuista.Tällä halutaan tietenkin myös sitouttaa
asukkaat, tulevat asiakkaat, hankkeisiin, mutta samalla hae-
taan myös laajempaa näkemystä ratkaisujen sisältöön. Tie-
tenkin alkuvaiheen osallistuminen nopeuttaa suunnitelmien
läpimenoa virallisessa prosessissa.

Suma liputtaa paitsi Lepuskin, myös avoimen suunnittelun
puolesta. Vaikka demokratialla on puutteensa, ei sen parem-
paa päätöksentekojärjestelmää ole vielä löytynyt.
Hyvää Joulunodotusta kaikille, tasapuolisesti.

Toivoo Suma

Demokratia
on taitolaji Alussa Sibelius oli mi-

nulle kuva. Harakan
kotimme seinällä oli

sikarisuisen kaljun miehen ka-
rikatyyri mustissa kehyksissä.
Ei se minuun sanottavampaa
vaikutusta tehnyt, mutta jotain
merkitystä sillä piti olla koska
piirtäjä oli iso-setäni, taide-
maalari Antti Favén.

Lähempää kosketusta sä-
veltäjään sain kymmenvuotiaa-
na. Sibelius oli kuollut.Vuoden
1957 syksyn loskassa Lintu-
vaaran kansakoulun oppilaat
pakattiin Leppävaaran liiken-
teen siniseen pitkänokkaiseen
tilausbussiin ja vietiin Aino-
laan. Jotta riittävän monta kou-
lulaista pystyttiin viemään riit-
tävän halvalla, penkkirivien
välit täytettiin puisilla jakka-
roilla. Niitten päällä osa poru-
kasta sai istua Tuusulaan ja ta-
kaisin.

Koulupäivän retki toki
voitti, vaikka Sibeliuksesta
harva oli kuullut, saati nähnyt
senkään vertaa kuin minä. Le-
vysoittimiakin oli harvassa, ja
jos niistä jotain kuunneltiin,
niin enimmäkseen Kuningas
kobraa, Monrepoota tai Suk-
laasydäntä. En muista kenellä-
kään olleen Sibeliuksen levyjä.

Ainolassa juhlallinen teh-
tävämme oli kävellä jonossa
säveltäjän haudalle, kiertää se,
palata bussille ja olla hiljaa ko-
ko ajan. Hiljaisuudesta ei tie-
tenkään tullut mitään. Heti bus-
sista ulos päästyämme luokan
vitsinikkari laukaisi pönöttä-
vän tunnelman kuiskaamalla
hiljaa, mutta riittävän äänek-
käästi, että täällä haisee ruu-
miille. Tirskunnalle ei ollut tul-
la loppua, ja opettajan katse oli
yhtä jäätävä kuin ilmakin.

Kohtuullisen kunniakkaas-

Kolme kohtaamista Sibeliuksen kanssa

Otto on taidemaalari, professori Mauri Favénin poika. Favénit asuivat Harakassa eli nykyisessä
Lintuvaarassa. Perheen värikästä elämää on aiemmin kuvattu Lepuski-lehdessä ja juttu löytyy nyt
myös historia-artikkelina verkossa http://www.lepuski.fi/historia.html

ti kierros kuitenkin päättyi.
Seuraavana päivänä oli tehtä-
vänämme kirjoittaa aine suu-
resta säveltäjästämme, mikä ei
vähillä tiedoillamme ollut
helppo juttu. Hyvä vaihtoehto
aineelle olisi voinut olla koulun
keskusradion kautta kuunneltu
Finlandia. Suruaikana radiosta
tuli runsaasti säveltäjän mu-
siikkia ja Lintuvaaran uudessa
kansakoulussa oli kovaääniset
kaikissa luokissa.

Näiden alkututustumisten
jälkeen toki niin Sibeliuksen
musiikki kuin hänestä tehdyt
kuvatkin ovat tulleet tutummik-
si, viimeksiAteneumin meneil-
lään olevassa Sibelius-näytte-

lyssä, jossa on esillä myös
kaksi Antti-setäni maalaamaa
muotokuvaa.

Vuonna 1913 maalatussa
hienossa maalauksessa näkyy
vahva Pariisin vaikutus niin vä-
reissä kuin leveissä siveltimen
jäljissäkin.

Toisen kerran Sibelius oli
puuduksiin astiAntti F:n malli-
na vuonna 1925. Silloin syntyi
otteeltaan hiukan sovinnaisem-
pi, mutta taas mallin olemusta
sievistelemätön teos. Niinpä
Sibelius suuttuikin sen nähty-
ään, ja sanoi että Favén on teh-
nyt hänestä juopon teurastajan
näköisen.

Molemmissa maalauksissa

viehättää taiteilijan rohkea nä-
kemys, ja uskallus olla sortu-
matta sievistelyyn suurmiehen
edessäkään. Eikä se ole peilin
vika, jos kuva ei katsojaansa
miellytä. Minua miellytti.

Teksti: Otto Favén
Kuva: Valtion taidemuseo

Antti Favénin maalaama Jean Sibeliuksen muotokuva vuodelta 1925 Ateneumissa.

Leppävaaraan saadaan jo ehkä ensi kevääksi uudenlaisia tuunattuja roskiksia. Espoon ympä-
ristömuotoilija Niko Riepponen on mukana suunnittelemassa Meidän roskis -projektia,
joka on osa kaupungin kestävän kehityksen työtä. Tavoitteena on ensi vuoden aikana saada

Espooseen 200 ohikulkijoita ilahduttavaa tuunattua roskista. Leppävaaraan niitä saadaan parisen
kymmentä.

Alkuvaiheessa tekijöinä ovat koululaiset. Vanttilan koulussa on askaroitu kaupunkilaisten kan-
nustukseksi piirroksia ja tekstejä. Samoin uudenlaisia roskistuunauksia saadaan Espoon kuvataide-
koulun oppilailta. Valitut kuvat painetaan kalvoille, jotka kiinnitetään roskisten pintaan.

Pitkään jatkunut leuto sää on nopeuttanut projektin etenemistä. Pakkasilla kalvoja ei voi kiin-
nittää.

Niko Riepponen toivoo asukkaiden innostuvan ideoimaan oman alueensa ilmettä. Leppävaaras-
sa hän heittää pallon Leppävaara-seuralle. Se voisi myös valita paikat, joihin tuunauksia tehdään.

Meidän roskis -palvelu uudistaa
myös Lepuskin roskikset

KE 26.11. KLO 19
PLUTONIUM 74

Liput alk. 15,50 €, Lippupiste

LA 29.11. KLO 19
MANNA

Liput alk. 15,50 €, Lippupiste

KE 3.12. KLO 19
JUKKA GUSTAVSON
– levynjulkaisukonsertti
Mukana Hoedown-yhtye
Liput alk. 22,50/18,50 €,

Lippupiste

KE 10.12. KLO 19
RIKI SORSA

Liput alk. 32,50 €, Lippupiste

KE 17.12. KLO 19
JUSTIMUS

Liput alk. 16,50 €, Lippupiste

TO 18.12. KLO 19
ILMILIEKKI QUARTET
Liput alk. 16,50/12,50 €,

Lippupiste

PE 19.12. KLO 19
MITRA

Liput alk. 14,50 €, Lippupiste

LA 20.12. KLO 19
KUNINGASIDEA

Liput alk. 14,50 €, Lippupiste

WWW.SELLOSALI.FI
Soittoniekanaukio 1 A
02600 Espoo

www.sellosali.fi


9

+!**#'.!, %""$!'.
8*+&$<<)(>#+@<$" 7 )"%0 57- 11 /9

?=>>= #>;*#$"@&(>><
&)'-)*!("$ 25/.

;<, 9 )<'#< <&#<@<&
4'@0
6<0

-/2-3
-/2-7

!*#;<&&< :305 <&$#voimassa 29.11
Anna aito joululahja

Lepuskista
Anna aito joululahja itsellesi, läheisellesi tai
lapsillesi. Lahja sisältää Leppävaara-seuran
jäsenyyden vuodelle 2015 ja mainion Albergasta
Leppävaaraan -DVD:n. Kaikki tämä nyt vain
yhteishintaan 20 e (sis. alvin ja postituskulut).
DVD postitetaan haluamaasi osoitteeseen.

Voit tilata lahjat myös erikseen, silloin jäsenyys
maksaa 10 e ja DVD 15 e (sis. alvin ja postikulut).
Huom! seuran jäsenmaksu on ensi vuonna
15 euroa.

Toimi näin: maksa ensin tilauksesi pankkiin
FI 24 8000 1970 2012 82 viitteellä 24934.
Ilmoita sitten mieluiten sähköpostilla osoittee-
seen seura@lepuski.fi tilauksesi sisältö ja DVD:n
toimitusosoite. Paluupostissa saat Lahjakortin
PDF:n tulostettavaksi. Puhelimella tilaukset voi
tehdä ti-to klo 12-16 numerosta 0500 675387.

Toimi nopeasti: ennen 15.12. tehdyt tilaukset
ehditään toimittaa ennen jouluaattoa.

SEURAAVA
LEPUSKI

ilmestyy 8.2.2015

Leppävaara-seura on
jälleen valinnut Lep-
pävaaralle uuden Va-

lopilkun. Hän on terveyskes-
kuslääkäri Leena Penttinen
Leppävaaran terveysasemalta.
Leena on toiminut täällä ter-
veyskeskuslääkärinä jo lähes
40 vuotta. Tänä aikana Leena
on ehtinyt hoitaa jo usean su-
kupolven lepuskilaisia, ensin
vanhalla terveysasemalla ja
viimeiset 30 vuotta uudella
terkkarilla. Leena on nähnyt ja
kokenut työssään Leppävaa-
ran nopean ja rajun muutok-
sen pienestä radanvarsiyhdys-
kunnasta nykyiseksi
monikulttuuriseksi kaupunki-
keskukseksi.

Vuotuisella Valopilkun va-
linnalla Leppävaara-seura ha-
luaa kiinnittää huomiota kau-
punkielämän viihtyisyyteen ja
palkita henkilöitä, yhteisöjä tai

Leena Penttinen on
Leppävaaran Valopilkku 2014

Leena Penttinen, Leppävaaran valopilkku 2014, saa diplomin Leppävaara-seuran
puheenjohtajalta Arja Salmelta.

ilmiöitä, jotka ovat edesautta-
neet myönteistä kaupunkielä-
mää Leppävaarassa. Valinta
julkaistaan aina näin vuoden
pimeimpään aikaan.

Valinta oli nyt järjestykses-
sä neljästoista Leppävaaran
Valopilkku. Tunnustus luovu-
tettiin saajalleen terveysase-
man kahviossa.

Leppävaaran ensimmäinen Va-
lopilkku-valinta tehtiin vuonna
2000. Valopilkkuja aiemmilta
vuosilta ovat
• katusoittaja Markku Känni-
nen
• Leppävaaran vanhalla rauta-
tieasemalla kukkakauppiaana
toiminut Fransesco Leogrande
• uimahallin kahvilayrittäjä
Marja Mannonen
• Leppävaaran yläkoulun reh-
tori Juhani Alajoki
• Optikko Matti Kaseva

• Raitin Pysäkin henkilökunta
• Musiikkiopisto Juvenalian
rehtori Jukka Okkonen
• Sellon kirjaston vahtimestari
Yassin Mohamed
• Lepuskin ensimmäinen ker-
rostalo ja sen aktiiviset asuk-
kaat Postipuuntie 5
• Palokunnan päällikkö Jorma
Lyyjynen, Leppävaaran VPK
LePyn valmennuspäällikkö
Kar-Erik Lundsten ja
• Taloyhtiöiden omistama ja
voittoa tavoittelematon Perk-
kaan Huolto Oy
• Ravintoloitsija Vuokko Vari-
la-Kiverä ja Teatteriravintola
Alberga

Teksti: Markku Salmi
Kuva: Tutta Toivonen

Jouluvalot ovat ilmesty-
neet katukuvaan kaamos-
ta piristämään. Leppävaa-

ra-seura kutsuu taas asukkaita
mukaan sunnuntaina 7.12. klo
16Alberganespan joulukuusen
ympärille laulamaan tuttuja
joululauluja ja näin piristä-
mään joulukauden alkamista.
Seremoniamestarina ja laulun-
vetäjänä toimii Iiro Tainio.
Seura tarjoaa kuumaa glögiä ja
pipareita. Ota oma muki, jou-
lulyhty ja laulumieli mukaan!

Viime vuonna Espan Jou-
lun laulutilaisuus järjestettiin
ensimmäistä kertaa ja nyt se on
jo traditio. Tule ja ota naapuri-
sikin mukaan!

Kuva: Milja Ikonen

Tule Espan jouluun 7.12. klo 16

www.viherpeippo.fi
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Lepuski suosittelee

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

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

Bergans kiinteistöt • Elixir Apteekki • Espoon Asunnot Oy • Helsingin seudun

kauppakamari • 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/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.

Taannoin pidetyissä seurakuntavaleissa Leppävaaran
seurakuntaneuvostoon valittiin 10 naista ja 6 miestä.
Heidän keski-ikänsä on 50 vuotta. Valtuutetuista pe-

räti 9 on ensikertalaisia. Varalle valttiin 17 jäsentä.
Työ seurakuntaneuvostossa alkaa ensi vuoden alusta ja

jatkuu vuoden 2018 loppuun. Leppävaaran seurakunnan jä-
senistä 10,4 prosenttia äänesti seurakuntaneuvoston vaaleis-
sa ja 10,5 prosenttia kirkkoneuvoston vaaleissa. Kirkkoneu-
vosto on Espoon seurakuntien yhteinen päättävä elin.

Kaamosaikaan erityi-
sesti jalankulkijoiden
ja pyöräilijöiden tulee

kiinnittää huomiota näkymi-
seensä muille liikenteessä kul-
kijoille. Leppävaaran liikenne-
turvallisuusryhmän aktiivi
Raimo Heino on koonnut kes-
keiset vinkit Lepuskin lukijoil-
le.

Jalankulkija:
Laki velvoittaa jalankulkijoita
käyttämään asianmukaista hei-
jastinta pimeällä liikkuessaan.
Heijastinliivi edesauttaa par-
haiten jalankulkijan havaitse-
mista. On syytä tarkistaa, että
heijastimista löytyy CE-mer-
kintä ja EN 13356 hyväksyntä
(EU-standardi).

Päällysvaatemuodinkin
soisi muuttuvan enempi värik-
käämpään suuntaan.

Myös ulkoilevat lemmikki-
eläimet tarvitsevat heijastinlii-
vit, heijastavan pannan tai
muuta lisänäkyvyyttä.

Lastenkoti Lintuvaaraan
Espoon kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaostoon varasi kokouksessaan 10.11.
Pelastakaa Lapset ry:lle Lintuvaarasta tontin vuodeksi lastenkotihankkeen suunnittelua ja toteut-
tamisedellytysten selvittämistä varten.

Pyöräilijä:
Pimeällä ja hämärässä fillaroi-
taessa pitää polkupyörässä olla
siihen kiinnitetty eteenpäin
suunnattu vaalea tai vaalean-
keltainen valo. Otsalamppu ei
ole lain vaatimusten mukainen,

Nyt on aika loistaa!

Ole muodikas, pistä laatikoiden
pohjalla lojuvat heijastimet
heilumaan. Mallia näyttää Meri
Lintunen Leppävaaranraitilla.

Hyvää lukemalla

Leppävaaran
seurakuntaneuvoston
keski-ikä 50 vuotta

kuten ei irrallinen taskulamp-
pukaan pyöräilijän kädessä.

Pyörän takaosassa on olta-
va punainen heijastin. Jos käy-
tetään punaista valoa, se pitää
asentaa pyörän takaosaan. Pol-
kimissa, pinnoissa ja yleensä-

kin pyörän sivuissa olevien
heijastimien pitää olla väril-
tään ruskeankeltaisia.

Lisätietoja: www.liiken-
neturva.fi

Teksti ja kuva: Raimo Heino

Takavuosina Jörn Donner mainosti kirjoja sloganilla ”luke-
minen kannattaa aina”. Samoin voisi mainostaa Naisten
Pankin Leppävaaran lukupiiriä, joka kerää rahaa kehitys-

maiden naisille tarkoitettuihin lainoihin.
Näillä lainoilla naiset hankkivat itselleen koulutuksen tai

käynnistävät pientä liiketoimintaa perheen-
sä elannon turvaamiseksi.

Naisten Pankki on suo-
malainen keksintö. Sitä hal-
linnoi Kirkon Ulko-
maanapu. Lukupiiri
on Leppävaaran seura-
kunnan diakonien idea.

Kasassa jo pari
osaketta
Diakoni Harriet Lohikari kertoo,
että pari vuotta sitten perustettu lu-
kupiiri on kerännyt rahaa jo lähes kah-
den osakkeen verran. Yhden osakkeen hinta on 750 euroa.
Lukupiiri ei itse päätä, mihin rahat sijoitetaan. Ne luottavat Kirkon
ulkomaanavun asiantuntemukseen.

Lukupiiri kokoontuu kerran kuukaudessa. Yhdessä valitaan
kirja, josta seuraavassa kokouksessa keskustellaan. Harriet Lohi-
karin mukaan aika usein on yhtisesti päädytty kirjoihin, jotka ku-
vaavat naisen asemaa erilaissa kulttuureissa kuten japanissa, Kii-
nassa, Afrikassa.

”On mielenkiintoista, miten eri lukijat tulkitsevat lukemaan-
sa.” Lohikarin mukaan näistä keskusteluista saa paljon, koska
jatkuvasti tulee näkökulmia, joita itse ei olisi tullut ajatelleeksi-
kaan.

Akut
GL-Energy

Apteekit
Apteekki Elixir
Sellon apteekki

Autokoulut
Viherin Autokoulu

Fysioterapia
Espoon OMT Fysioterapia

Huoltoyhtiöt
Perkkaan Huolto

Joulumyyjäiset
Espoon seudun
käsityöyhdistys

Kauppakeskukset
Leppävaaran Galleria

Kirjanpito
Leppävaaran Laskenta Oy

Kiinteistönvälitys
Kiinteistömaailma
Laaksolahti
SP-koti

Kodin remontit
Helsingin Matto ja Myynti Oy
RautaJaakko Oy

Kolarikorjaamo
Stenström

Kuntosalit
Livia Club
Yin Studio

Musiikkikoulut
Estrada

Juvenalia

Lääkäriasemat
Terveystalo

Pankit
Aktia Pankki

Pesulat
Viherpeippo

Ravintolat/kahvilat
Bembölen kahvitupa

Cafe Milís
Carry Palace
Ravintola Alberga

Seurakunta
Leppävaaran seurakunta

Suutarit
Gallerian suutari

Tietokoneet
Tector

Valaistus
Suomen Lamppupalvelu Oy

Viihde ja vapaa-aika
Pikku-Aurora
Sellosali

Lepuskin löydät:
www.sanomapaino.fi/DIGIJULKAISU/
Lepuski_08_2014

www.lepuski.fi
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Mutaveijarien konsertti
29.11.
klo 11.00 ja 13.00

Mutaveijarit on Sibelius-Aka-
temian lastenmusiikkikurssilla
2013 syntynyt lastenmusiikki-
yhtye, joka seikkailee veden
äärellä polskien ja pulikoiden.
Ne asuvat lätäköissä, ojissa, ra-
pakoissa, puroissa sekä meren
ja järvien rannoilla. Laulaen ja
leikkien jokainen meistä voi
sukeltaa Mutaveijareiden hul-
vattomaan maailmaan.

Yhtyeen omat kappaleet
vievät yleisön sadepäivien, ve-
den ja kuravellin riemukkaa-
seen maailmaan eri instrument-
tien ja laulun säestyksellä.
Esitykset kutsuvat kaikenikäi-
set mukaan leikkimään ja tans-
simaan.

Mutaveijarien perusko-
koonpanossa on kahdeksan jä-
sentä: Aili Järvelä, Eveliina
Lintinen, Veikko Muikku, Jo-
hanna Mäkitalo, Mari Niemi-
nen, Miia Reko, Saija Santavir-
ta, Leena Untamala.

Lucianpäivä 13.12.

Tänä vuonna Espoon Lucia vi-
rittää meidät joulutunnelmaan
Pikku-Aurorassa. Avaamme
ovet kuten tavallista klo 11.00.
Lucia vierailee talossamme
noin klo 11.30. esittäen perin-
teistä ohjelmaa. Espoon oman
Lucia-neidon vierailu järjeste-
tään yhteistyössä Ebuf:n kans-
sa (Esbobygdens ungdomsför-
bund).

Koko perheen enkelityöpa-
ja toimii nonstoppina klo 11 ja
14 välisenä aikana. Enkelityö-
pajan ohjaa Katri Kortelainen.
Klo 12.30 ja 13.30 on Tuvan ja
Kotten joululaulutuokiot. Tuva
ja Kotte tulevat Sagateatterista.

Pikku-Auroran arkipäivän
ohjelmat toimivat jouluun asti.
Lue lisää www.pikkuaurora.fi

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

Mutaveijarit ja
Lucia
Pikku-
Aurorassa

Jouluajan menovinkkejä

• Leppävaaran eläkkeensaajat ry:n myyjäiset Palvelutalolla keski-
viikkona 26.11.2014 klo 11 - 13:30

• Joulumyyjäiset Villa Elfvikissä 7.12.2014 klo 10.00 - 15.00. Vil-
la Elfvikin ystävien perinteisistä myyjäisistä löydät monenlaista
jouluista mukavaa kotiin viemisiksi tai joululahjoiksi. Kaikki
maksut käteisellä. Tarjolla on monenlaisia luomuherkkuja (mm.
joululaatikoita), käsitöitä, joulukortteja ja arpajaiset.

• Käsityöläisten Joulumyyjäiset Leppävaarassa Albergan karta-
nossa Lauantaina 13.12.2014 klo 10-16 ja Sunnuntaina 14.12.2014
klo 10-15.TunnelmallisestaAlbergan kartanon holvikellarista löy-
dät uniikit ja taidolla tehdyt lahjat pukinkonttiin tai itselle.

• Viherlaakson -Karakallion Eläkeläiset ry:n myyjäiset ovat Kara-
talossa lauantaina 13.12. klo 11.00-13.00

• Joulumyyjäiset,Arlan toimipaikka, Espoo. Perinteiset joulumyy-
jäiset lauantaina 13.12.2014 klo 10-13. Myynnissä mm.: opiske-
lijoiden valmistamia käsitöitä,kakkuja, pullaa ja muita leivonnai-
sia, kahvia, teetä, glögiä ja joulupuuroa, arpajaiset ja lapsiparkki.
Käteismaksu! Jouluista tunnelmaa ja joulumusiikkia!

Joulumyyjäisiä
Leppävaarassa

Kauneuden ja hyvän olon ilta
ke 27.11.2014
klo 17-21 kotiseututalo
Parkvillassa
(kerrostalojen kainalossa), Parkvillanpolku 4,
02600 ESPOO

Parkvillan kotiseututalo Etelä-Leppävaaran kerrostalojen
kainalossa on monelle tuttu, mutta ei suinkaan kaikille. Talo
tuli puheeksi Alberganespan puistokirppareilla Leppävaara-
seuran tuoreen jäsenen Iiris Nissisen kanssa. Hän kertoi
muuttaneensa Etelä-Leppävaaraan viime vuonna ja kyllä
bonganneensa kauniin vanhan talon kerrostalojen kainalossa.

Kun selvisi, että Parkvillaa voi vuokrata juhla-, kokous- ja muuhun käyttöön,

Iiris pisti tuulemaan. ”Talohan on kuin tehty asukkaiden yhteisiä tilaisuuksia

varten, eikä niitä koskaan ole liikaa”, hän tuumasi ja päätti järjestää kauneuden

ja hyvänolon illan. Ideana on tarjota erilaisia kauneudenhoitoon, hyvään oloon

ja sisustukseen liittyviä tuote- ja palveluesittelyjä. Samalla voi hankkia per-

soonallisia joululahjoja. Ohjelmassa myös arvonta kaikkien illassa kävijöiden

kesken sekä puffetti. Lisäksi voi tutustua vanhaan taloon.Tapahtumalla on oma

sivu Facebookissa. Käy tykkäämässä ja lukemassa lisää!

Huippukvartetti Meta4 konsertoi
Sellosalissa
sunnuntaina 23.11. klo 15
Joseph Haydn: Jousikvartetto
h-molli, op. 64 nro 2
Dmitri Shostakovich: Jousi-
kvartetto c-molli, op. 110 nro 8
Jean Sibelius: Voces Intimae.
Antti Tikkanen, viulu, Minna
Pensola, viulu Atte Kilpeläi-
nen, alttoviuluTomas Djupsjö-
backa, sello

Suomen menestyneimpiin
jousikvartetteihin lukeutuva
Meta4 konsertoi kuluvana
vuonna muun muassa Dijónis-
sa, Madridissa ja Lontoossa –
ja tietysti Sellosalissa!

Vuonna 2001 perustettu
Meta4 konsertoi aktiivisesti eri
puolilla maailmaa. Kvartetin

kansainvälinen ura käynnistyi
Moskovassa vuonna 2004 jär-
jestetyn Dmitri Šostakovitš
-kilpailun voitolla sekä erikois-
palkinnolla kilpailun parhaasta
Šostakovitš-tulkinnasta.

Vuonna 2007 Meta4 voitti
Wienissä Joseph Haydn -kil-
pailun ja sai myöhemmin sa-
mana vuonna Opetus- ja kult-
tuuriministeriöltä
Suomi-palkinnon tunnustukse-
na kansainvälisestä menestyk-
sestään. Meta4 toimi myös
BBC:n New Generation Artis-
tina vuosina 2008–2010 ja
vuonna 2013 se sai Jenny ja
Antti Wihurin rahaston tunnus-

tuspalkinnon.
Kvartetilta on ilmestynyt

muun muassa kolme albumia
Hänssler Classicille. Ensim-
mäinen, vuonna 2009 julkaistu

Haydnin Jousikvartetot op.
55, 1-3, palkittiin Echo Klassik
-palkinnolla vuonna 2010. Toi-
nen keväällä 2012 julkaistu

Šostakovitšin Jousikvarte-
tot 3, 4 ja 7 voitti YLE:n Vuo-
den levy 2012 -palkinnon ja
Vuoden klassinen Emma -pal-
kinnon.

Kvartetin uusin albumi,
Bartókin Jousikvartetot 1 & 5
julkaistiin lokakuussa 2014.

HYVÄÄ JOULUA JA ONNELLISTA UUTTA VUOTTA!

TOIVOO LEPUSKI

Tule laulamaan
joululauluja Estradaan
2.12. ja 16.12. klo 13.00–13.45
lauletaan tuttuja joululauluja
Estradassa, osoite Lintuvaarantie 21

www.hmtm.fi
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AJATTELE ITSEÄSI,
TULE TERVEYDEN
VUOSITARKASTUKSEEN

Tervettä elämää eläkkeellä
Kun tiedät, että terveytesi perusteet
ovat kunnossa, nautit eläkevuosista
huolettomammin.

Terveyden vuositarkastus sisältää
hoitajan tekemän terveystarkastuksen,
keskeisimmät laboratoriotutkimukset
sekä suosituksen mahdollisista
jatkotoimenpiteistä.

Terveyden vuositarkastus nyt 95 €
(normaalisti 151,30 €)

Tutustu Terveyden vuositarkastukseen:
www.terveystalo.com/vuositarkastus
tai varaa aika 030 6000*.

www.terveystalo.com

ma–pe 8–20,
la 10–14

Alberganesplanadi 1
02600 Espoo

Näkee jokaisessa asiakkaassaan ihmisen.

Tervetuloa Aktiaan!

Pankki + Vakuutus + Kiinteistönvälitys

VARAAAIKA
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Leppävaaran seurakunta

Leppävaaran seurakunta

Siunattua Joulua!
Jouluohjelmaa Leppävaaran seurakunnassa

Qoro Quando -kuoron joulukonsertti “JouluQ”
pe 12.12. klo 19 Leppävaaran kirkko.
Vapaa pääsy. Ohjelma 15/10 €. Kahvio.
Arkin JouluPaja ja Jouluvaellus
la 13.12. klo 10–13 Lasten kappeli Arkki.
Pipareiden paistoa ja koristelua.
Nuorten Kauneimmat joululaulut
ti 16.12. klo 19 Nuortentila Siipi. Lepuski-bändi.
Yön Kauneimmat joululaulut
pe 19.12. klo 21 Leppävaaran kirkko. Lauluyhtye Kuiske.
Lasten Kauneimmat joululaulut
su 21.12. klo 15 Leppävaaran kirkko. Lapsikuoro.
Koko perheen joululauluglögit
ma 22.12. klo 18 Uuttu.
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Soi eetterissä 103,1 MHz

www.aktia.fi
www.leppavaarangalleria.fi
www.espoonseurakunnat.fi/web/leppavaaran-seurakunta
https://ajanvaraus.terveystalo.com/fi/



