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Itä-Hakkilan Sosialidemokraatit ry 
Itä-Hakkilan Nuoret Kotkat 

 
Suuri vantaalainen on poistunut joukostamme…… 
 
Itä-Hakkilan Sosialidemokraatit ry:n kunniapuheenjohtaja ja suuri vantaalainen vaikuttaja 
Antti Leppävuori kuoli su 17.1.2010 täytettyään juuri 90 vuotta.  
 
Muistamme Antin 60-luvun alkuvuosilta silloisen Itä-Hakkilan Sosialidemokraattinen 
yhdistys ry:n puheenjohtajana. Antti oli jo silloin kylän suuri vaikuttaja, joka toimi 
myöhemmin myös Vantaan kaupunginvaltuustossa ja -hallituksessa. Hän vaikutti erittäin 
paljon Itä-Hakkilan alueen koulujen ja kunnallistekniikan, sekä kaavoituksen kehittämiseen.  
Hän oli pyyteetön ja ehdottoman rehellinen toimissaan ja näin hän saavuttikin helposti alueen 
asukkaiden, kuin muidenkin vantaalaisten ihmisten luottamuksen.  
 
Antti oli tullut jo 50-luvulla Vantaalle asukkaaksi  rakentamalla Itä-Hakkilaan omakotitalon.  
Sitä ennen hän oli käynyt myös molemmat sodat, jotka olivat kehittäneet hänestä sitkeän ja 
periksiantamattoman neuvottelijan. Hän jaksoi aina puolustaa oikeaksi katsomiaan asioita ja 
taistella niiden puolesta. Ja se myös näkyi kaikessa hänen toiminnassaan alueella, kuin koko 
Vantaallakin. Anttihan oli myös ehdoton sosialidemokraatti, joka ei siitä aatteesta missään 
vaiheessa tinkinyt.  
 
Paikallisessa urheiluseurassakin Korven Kilvassa, nykyisessä Itä-Hakkilan kilvassa hän toimi 
vuosikausia puheenjohtajana ja seuran toiminta nousikin hänen aikanaan pienseurasta 
vantaalaiseksi suurseuraksi, jota se on edelleenkin. Samalla siellä toimiessaan hän laittoi 
seuran talousasiat uuteen uskoon.   
 
Antin, jopa piintyneisiin tapoihin kuului vapaa-aik anaankin nousta jo aamuvarhain 
hoitamaan, niin valtuuston, yhdistyksen, ihmisten kuin urheiluseurankin asioita.  
Milloin oli kyse vaali- tai muiden mainosten jakamisesta alueen asukkaille tai jonkun 
tilaisuuden järjestämisestä. Yhdistyksen ja Nuorten Kotkien kokoontumispaikkana toiminut 
yhdistyksen talo Loimitie 4:ssä oli hänelle tärkeä ja sen kunnossapito kunnia-asia. 
Antin ahkeruutta yhdistyksen ja ihmisten asioiden hoitajana voi vain kadehtia.  
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Itä-Hakkilan Sosialidemokraatit ry 
Itä-Hakkilan Nuoret Kotkat 

Hän pyrki auttamaan aina, jos jollakin oli tarve.  
 
Alueen nuorison harrastusmahdollisuuksien turvaamiseksi hän teki kaikkensa.  
Nykyinen Kolohongan ostoskeskus ja nuorisotila rakennettiin myös hänen 
puheenjohtajakaudellaan. Tosin, nuorison lisääntyvästä alkoholin käytöstä Antti 
oli jatkuvasti hyvin huolissaan, eikä siitä pitänyt. Hän itse, kun oli vakaumuksellinen 
raittiusmies ja monissa järjestämissään talkoissakin siitä myös "kuuluisa." Niissä, kun 
alkoholia ei juurikaan käytetty (mitä nyt salaa välillä yritettiin omia talkookaljoja nauttia.)  
 
Antti oli työpaikoillaan niin HOKissa, Terrassa, Tukossa, Vantaan kaupungin 
sähkölaitoksessa ja Vantaan Liikenteessä myös erittäin luotettava työtoveri.  
Aina hänestä ei välttämättä pidetty, koska hän osasi olla myös tarkka talousmies  
ja tinkimätön, niin monissa työntekoon, kuin vapaa-aikaankin liittyvissä asioissa.  
 
Anttia kunnioituksella muistaen,  
 
Itä- Hakkilan Sosialidemokraatit ry  
- Keijo Houni & Ari Tahvanainen 
 
Kirjoittajat olivat Antti Leppävuoren pitkäaikaisia  ystäviä ja puoluetovereita. 
 


