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Hei Leksiläinen
Syksy on ottanut auttamattomasti otteensa jo Etelä-Suomestakin. Päivät lyhenevät ja illat pimenevät vauhdilla. Tästä emme saa masentua, vaan meidän on pidettävä itsestämme huoli mm. kuntoilemalla ja osallistumalla erilaisiin tapahtumiin rajoitusten lievennettyä. Pidetään terveys kuitenkin
edelleen edellä.
LEKS toimii
Torstaina tiimassamme oli jo rapiat 30 osanottajaa, mikä osoittaa aktivoitumisen merkkejä. Kuulimme Espoon kaupunginhallituksen puheenjohtajan Henrik Vuornoksen mielenkiintoisen ja valaisevan esitelmän Espoon kaupungin ajankohtaisista tapahtumista ja suunnitelmista. Hän kertoi
mm. Pohjois-Leppävaaran alueen kaavoitussuunnitelmasta, joka koskee entisen Metropolia-alueen, Gallerian ja radan eteläpuolisen itäosa-alueen tulevaisuudesta. Edellinen kaavaluonnoshan
hylättiin rakentajan hitaasta etenemisestä johtuen. Tavoitteena on yhdistää eteläinen ja pohjoinen
Leppävaara nykyistä paremmin toisiinsa ja että kaava on päätettävissä viimeistään vuonna 2025.
Vuornos totesi Jokeriradan olevan Leppävaaran osalta lähes valmis ja koko linjastonkin osalta jo
lähes 80 % valmiusasteessa. Lähiaikoina päästään jo kokeiluajoihin ainakin osa-alueilla.
Sote etenee, vaikka enemmistö sitä tuskin halusikaan. Espoon osalta hänen mielestään ei kovinkaan suuria muutoksia ole odotettavissa, johtuen siitä, että Espoo on ollut tällä alueella ehkä edistyksellisimpiä kaupunkeja. Hän piti kuitenkin tärkeänä, että espoolaiset kiiruhtavat vilkkaasti äänestämään tammikuun lopulla pidettävissä aluevaaleissa, jotta Espoo saa suuruuttaan vastaavan
osuuden päättäjien paikoista. Sotealueen pienemmät osat ovat rajusti aktivoimassa omia asukkaitaan osallistumaan vaaleihin tavoitteena syödä edustusta suurimmalta Espoolta. Tämähän meidän
on toki torpattava.
Vuornos kertoi myös Espoon taloudesta ja tulevaisuuden näkymistä todeten, että kaupungilla on
mittava investointivelka, jolle parhaillaan tehdään sopeutussuunnitelmaa. Muutenkin suunnitelmia on tarkistettava merkittävästi, kun koko soster-puoli siirtyy Sote-alueelle ja samalla kaupungin
palkkalistoilta poistuu 4 000 työntekijää. Nykyinen poliittinen ilmapiiri Espoossa on kuitenkin varsin hyvä ja antaa uskoa siihen, että eteenpäin päästään sopuisasti, mitä osoittaa mm. se, että ollaan yksimielisiä siitä, ettei veroja nosteta Espoossa vuonna 2022.
Alustuksen pohjalta käytiin vilkas ja laaja keskustelu, jossa sivuttiin mm. terveydenhuoltopalvelujen tulevaisuutta ja terveyskeskuksia, kouluja, kirjastoja ja kaavoitusta

Hallituksen päätöksiä
Viime kokouksessaan hallitus valmisteli kevään 2022 ohjelmaa, joka torstaitiimojen osalta saatiin
lähes valmiiksi. Kausi alkaa torstaitiimalla 13.1.2022 ja päättyy 19.5. kevätlaulajaisiin. Väliin mahtuu kaikkiaan 8 tiimaa. Ohjelmaan sisältyy monia mielenkiintoisia alustuksia, joista pitää vielä sopia
alustajien kanssa. Avauskokoukseen yritämme saada Espoon peruspalvelujohtaja Sanna Swahnin
kertomaan Sotesta ja eläkeläisistä, seuraavaksi tulee Esko Uotila Espoon perinneseurasta kertomaan ”Maatalouspitäjästä kaupungiksi” - siis Espoon historiaa. Muista luennoista kerromme heti,
kun olemme saanet ne sovituksi. Lisäksi suunnitteilla on teatteria, retkiä ja muita tapahtumia kevään aikana.
Hallitus järjestäytyi. Varapuheenjohtajaksi nimettiin edelleen Marjatta Peltola, jonka vastuu alueeseen kuuluvat viestintä, kotisivut ja Facebook. Häntä avustaa Kari Pyrhönen, joka vastaa myös
TEAMs-järjestelmästä. Uudeksi sihteeriksi nimettiin Pirjo Suoranta, jota avustaa Irma Väkiparta.
Irma vastaa myös jäsenhuollosta. Pekka Aarni jatkaa kulttuurivastaavana apunaan Seppo Mantere. Ulla Honkanen nimettiin kerhomestariksi. Sirpa Ahveninen avustaa muita hallituksen jäseniä kokemuksellaan tarvittaessa.
Jäsenkysely
Lähipäivinä julkistetaan LEKSin jäsenkysely yhdistyksen kotisivuilla leppavaara.senioriyhdistys.fi.
Hallitus odottaa jokaisen vastaavan kyselyyn, jolla kartoitetaan jäsenistön odotuksia ja osallistumismahdollisuuksia toimintaan tavoitteena kehittää ohjelmistoaan vastaamaan entistä paremmin
odotuksia.
Espoo kartoittaa ikääntyneiden odotuksia
Kaupunki on päivittämässä ohjelmaansa ”täyttä elämää ikääntyneenä”. Tätä koskeva kysely löytyy
Espoon kaupungin kotisivuilta. Kirjoita etusivun hakuruutuun ”täyttä elämää-kysely” ja napauta,
jonka jälkeen avautuu sivu, jossa ensimmäisenä on ohje kyselystä. Avaa se ja paina ohjeessa olevasta linkkiruudusta, joka avaa kyselysarjan. Muista ketoa myös toivomuksesta saada lisää penkkejä Suur-Leppävaaran alueen kuntopoluille!
Jos haluat vastata paperilomakkeella, voit pyytää paperisen kyselyn ja palautuskuoren Seniorineuvonta Nestorista. Paperilomakkeen voit pyytää 12.11. mennessä. Paperilomakkeella lähetettyjen
vastausten on oltava perillä 30.11.2021 mennessä.

Uusia jäseniä
Olemme jälleen saaneet uusia jäseniä. Joukkoomme ovat liittyneet Martti Parjanen, Ilkka Antero
Eskola, Aila Hellén ja Jatta Pirkko Rasanen. Lämpimästi tervetuloa seuraamme!
Eipä muuta tällä kertaa kuin
Hyvää syksyä, pysytään terveinä
Jiivee
puheenjohtaja

