JOHTOKUNNAN 10.3.2020 HYVÄKSYMÄ EHDOTUS VUOSIKOKOUKSELLE
- päivitetään koronavirustilanteen vaikutusten selvittyä

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuosille 2020 ja 2021
Toiminnan tavoite
Leppävaara-seura on aikaansa seuraava ja perinteitä kunnioittava kaupunginosayhdistys,
joka toimii pitkäjänteisesti asukkaiden etujen puolesta nopeasti kasvavassa Leppävaarassa.
Haluamme lisätä asumisviihtyvyyttä ja myönteistä Lepuski-henkeä. Tätä varten järjestämme
asukastilaisuuksia, seuraamme, kommentoimme ja välitämme tietoa alueemme
suunnittelusta, kokoamme ja teemme näkyväksi Leppävaaran mielenkiintoista historiaa
sekä viestimme monipuolisesti toiminnastamme. Teemme laajasti yhteistyötä Espoon
kaupungin sekä lukuisten paikallisten yhdistysten, yhteisöjen ja muiden sidosryhmien
kanssa.
Suunnittelukaudella haluamme entisestään laajentaa yhteistyöverkostoja ja kumppanuuksia
mm. alueella toimiviin uussuomalaisten yhteisöihin. Olemme aktiivisesti mukana mm.
Asukkaiden Espoo -, Tehtävä Leppävaarassa - ja Aktiiviset järjestöt -facebookryhmissä
kehittämässä entistä parempaa vuorovaikutusta Espoon kaupungin ja asukkaiden sekä
erilaisten yhdistysten ja yhteisöjen kesken. Seuraamme tiiviisti kaupungin tiedotusta,
synnytämme keskustelua ajankohtaisista aiheista ja otamme tarvittaessa kantaa
suunnitelmiin sekä välitämme asukkaiden toiveita ja ideoita kaupungin suuntaan.
Suunnittelukauden uutena projektina käynnistämme Siisti Lepuski -kampanjan.
Tarkoituksena on herättää asukkaat myönteisellä tavalla ymmärtämään, miten tärkeätä ja
helppoa on Lepuskin pitäminen siistinä.

Järjestämme Raittikarnevaalit 2020 ja 2021
Raittikarnevaalit (Raittis) on yhdistänyt Leppävaaran toimijoita jo vuodesta 1992.
Tapahtuman tuottamista uudistetaan vuoden 2020 alussa Tori- ja markkinakaupan
palvelukeskuksen (TMK) kanssa solmitun yhteistyösopimuksen mukaisesti. Sopimus liittää
tapahtuman valtakunnalliseen Suomalaiset Suurmarkkinat -kiertueeseen. Leppävaaran
Raittikarnevaalit & Suurmarkkinat järjestetään ensimmäistä kertaa lauantaina 12.9.2020
kello 11-18. Seura vastaa aiempaan tapaan tapahtuman musiikki- ja paikallisesta
ohjelmasta ja TMK vastaa monipuolisesta markkinatarjonnasta ja paikkavarauksista.
Rahoitusta varten on haettu helmikuussa 2020 kulttuurilautakunnan projekti- ja
kehittämisavustusta. Vuonna 2021 tapahtuma täyttää jo 30 vuotta. Merkkivuotta
juhlistetaan sopivalla tavalla ja avustusta haetaan helmikuussa 2021.

Vaikutamme suunnitelmiin ja ympäristön viihtyisyyteen sekä tiedotamme
osallistumismahdollisuuksista
Tavoitteemme on tiedottaa asukkaita kaava-asioista jo niiden varhaisessa
valmisteluvaiheessa sekä informoida asukkaita osallistumismahdollisuuksista. Seura ottaa
tarpeen mukaan kantaa virallisesti nähtävillä oleviin suunnitelmiin. Suunnitelmia on paljon,
sillä Leppävaaran täydennysrakentaminen jatkuu lähivuosina vilkkaana. Vuoteen 2030
mennessä väkimäärän on ennustettu kasvavan nykyisestä 34 000 asukkaasta 40 000
asukkaaseen. Tuoreimman Kaavoituskatsauksen 2/2020 mukaan tällä hetkellä on vireillä
toistakymmentä asemakaavaa ja uusia nousee esille pitkin vuotta. Näistä tärkein on
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Leppävaaran ydinkeskustan yhdistäminen radan molemmin puolin mittavine
liikenneratkaisuineen. Jatkamme Raide-Jokerin rakentamisen, Urheilupuiston
lisärakentamisen ja sen vaatimien liikennejärjestelyjen seuraamista, samoin kuin Monikon
koulukeskuksen valmistumista 2021 sekä suunnitelmia muuttaa Mäkkylän vanha koulualue
asumiselle.
Tavoitteemme on pitää yllä hyviä yhteyksiä kaupungin suunnittelijoihin. Olemme myös
mukana edistämässä yhteissuunnittelua asioiden valmistelussa (työpajat, kyselyt yms.).
Tähän liittyvänä pilottiprojektina jatkamme osallisumista Leppävaaranraitin kehittämiseen.
Yleis-, katu- ja puistosuunnitelmat ovat ajankohtaisia vuosina 2020-21. Tähän liittyen
tavoitteemme on säilyttää asukkaille tärkeä Ruusupuisto alkuperäisessä muodossaan ja
selvitämme mahdollisuutta M
 eidän puisto -hoitosopimuksella osallistua puiston hoitoon.
Pyrimme virittämään muunkinlaista yhteistyötä erilaisten ajankohtaisten lähiympäristöä
parantavien hankkeiden edistämiseksi, kuten Monikonpuroon ja sen taimenkannan
elinolojen parantaminen, Leppävaarassa sijaitsevien sisällissodan muistomerkkien
kunnostaminen ja merkintä sekä Leppävaaran vanhimman rakennuksen eli Gransin kievarin
korjaaminen. Selvitämme myös mahdollisuuksia uusia kymmenen vuotta sitten tehtyjä
turvallisuuskävelyjä. Tavoitteenamme on, että Leppävaaran rakennettu ympäristö on
turvallista, esteetöntä, muistiystävällistä ja vuorovaikutukseen kannustavaa.

Myymme ja teemme tunnetuiksi suosittuja historiakirjojamme
Leppävaara-seura on julkaissut tähän mennessä neljä upeasti kuvitettua historiakirjaa,
joiden yhteenlaskettu laajuus on 1500 sivua. Teoksissa on käyty läpi kaikki Leppävaaran
alueet ja kehitysvaiheet aina kivikaudesta ensimmäisen kerrostalorakentamisen buumin
alkamiseen asti 1960- ja 1970-luvuilla. Uudempaakin aikaa on käsitelty ensimmäisessä
kirjassa, joka ilmestyi v. 2011. Kirjasarja on ollut uskomattoman suosittu. Yksittäisiä kirjoja
oli vuoden 2019 loppuun mennessä myyty jo noin 5 400 kpl. Lukumäärä on suuri ottaen
huomioon, että ne käsittelevät yhden rajatun alueen paikallista historiaa.
Uusia kirjoja ei ole tulossa työn alle suunnitelmakaudella. Nyt keskitytään Leppävaaran
alkukoti - ja Leppävaaran ytimessä -kirjojen myyntiin. Kaksi aiempaa A
 lbergasta
Leppävaaraan”- ja Valtatien varrelta -kirjat on myyty loppuun. Albergasta Leppävaaraan
-DVD:tä on muutama kappale jäljellä. Leppävaaran alkukoti -kirja pyritään myymään
loppuun vuoden 2021 aikana. Loppuunmyydyistä kirjoista on kyselty uusintapainoksia.
Niitä voidaan painaa, jos tulee tarpeeksi ennakkotilauksia.
Kirjojen tärkeimmät myyntikanavat ovat seuran omat tapahtumat, ennen kaikkea
Raittikarnevaalit ja kansalaismuistiverkosto, enenevässä määrin erilaiset kirjojen aihepiiriin
liittyvät luento- ja esitelmätilaisuudet. Jälleenmyyjinä toimivat Sellon Suomalainen
kirjakauppa, booky.fi -verkkokauppa, Emma Shop sekä Tarvaspään museokauppa. Kirjat
ovat myös lainattavissa kirjastosta. Kirjojen myyntivastaavana toimii Markku Salmi.
Kirjavarastona on Pelican Kilosta vuokrattu tila, joka myynnin edetessä vaihdetaan
kustannusten säästämiseksi pienempään.

Jatkamme kansalaismuistitoimintaa ja historian tunnetuksi tekemistä
Kansalaismuisti-illat ovat olleet tärkeä osa seuran toimintaa jo vuodesta 2002. Muistelijat
kokoontuvat joka toinen viikko kesäkuukausia lukuun ottamatta. Kokoontumispaikkana
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toimii pääosin Ruusutorpan koulun auditorio, mutta myös tutustumiskäyntejä eri kohteisiin
tehdään. Kansalaismuistitoiminta on ollut elintärkeä tukijalka kirjaprojekteissa, mutta se on
osoittautunut myös osanottajilleen merkittäväksi sosiaaliseksi verkostoksi, jonka kautta
tapaa vanhoja lapsuus- ja kouluajan tuttuja ja voi verestää omia muistojaan entisajan
Leppävaarasta. Kansalaismuisti-illat ovat jo kauan olleet matalan kynnyksen
kohtaamispaikkoja. Juuri tällaista toimintaa myös kaupunki toivoo yhdistysten järjestävän
asukkaiden yksinäisyyttä torjumaan. Kansalaismuisti-iltojen lisäksi toiminta on vilkasta
sosiaalisessa mediassa. Kokoontumisia 12-14 kertaa vuodessa. Facebook-ryhmässä on yli
700 Kansalaismuistipiirin vastuuhenkilöinä toimivat Markku Salmi, Arja Salmi ja Riitta
Laaksonen.
Kansalaismuistitoiminnalla kartutetaan edelleen yhdistyksen mittavia historiatieto-, kuva- ja
dokumenttiarkistoja. Aineistoja on käytetty menestyksellisesti seuran kirjaprojekteissa,
somessa ja lepuski.fi -sivustolla. Historiaprojektin puitteissa jatketaan kuva- ja
asiakirja-arkiston kartuttamista ja tietojen tarkistuksia. Tässä tehdään yhteistyötä Espoon
kaupunginmuseon kanssa ja siirretään seuran skannattuja kuvia osaksi museon
kuva-arkistoa. Näin taataan kuvien säilyminen tulevaisuuteen ja ne saadaan laajaan
käyttöön museon ekm.finna.fi-verkkopalvelun kautta.
Kansalaismuistipiirin kevään ohjelmassa ovat Leppävaaran taajaväkinen yhdyskunta, kuvien
tunnistamista, koulu-- ja luokkakuvien läpikäyntiä sekä luento kivenhakkaajista ja
tutustumiskäynti Elfvikin Kivimäkeen. Kansalaismuistipiirille laaditut teemakohtaiset
alustukset julkaistaan artikkeleina lepuski.fi -palvelun historiaosiossa. Sotavuodet 1940 ja
1941 ja sodan vaikutukset Leppävaaran kotirintamalle tulevat näkymään
kansalaismuistipiirin ohjelmassa. Piirin istunnoista tiedotetaan somessa sekä jäsenille
lähetettävillä teksti- ja sähköpostiviesteillä

Julkaisemme ja kehitämme Lepuski-lehteä sekä panostamme verkkoviestintää
Lepuski-lehteä on julkaistu vuodesta 1992. Suunnittelukaudella julkaisemme 6 numeroa
vuodessa. Lehti jaetaan 22 000 painoksena koko suuralueella sekä näköislehtenä
Issuu-palvelussa. Lehden verkkojulkaisua kehitetään suunnittelukaudella. Verkossa
julkaistaan näköislehti ja myös näkövammaisille saavutettavissa olevassa versio. Lehden
yhteydessä toimitetaan omaa Lepuskissa-puheohjelmaa. Lehden kustantajana toimii Luova
Ratkaisu Oy, joka vastaa myös mediamyynnistä. Toimituskunnan muodostavat
päätoimittaja Arja Salmi ja vastaava toimittaja P
 irjo Toivonen. Seura saa kustakin
numerosta julkaisuoikeuskorvauksen. Suunnittelukaudella jatketaan vanhojen
Lepuski-lehtien numeroiden digitointia arkistointia varten ja verkossa luettaviksi.
Seuran someviestintä on aktiivista, päivityksiä tehdään parhaimmillaan lähes päivittäin.
Myös lepuski.fi-verkkosivujen sisältöä pidetään ajan tasalla ja sivuston näkyvyyttä lisätään
elvyttämällä viitisen vuotta sitten loppunut blogipalsta. Siinä julkaistaan kirjoituksia
Lepuskin elämänmenosta eri toimijoiden näkökulmista. Päätoimittajana toimii Tytti Hopsu.
Ylläpidämme Facebookissa omaa sivua ja useita suosittuja keskusteluryhmiä. Olemme
esillä myös Twitterissä ja Instagramissa. Suunnittelujakson aikana käynnistetään
nettisivujen julkaisualustan uudistaminen. Ylläpitoon tarvitaan hajautettu mahdollisuus,
kun nykyinen julkaisualusta ja sisällön päivitykset ovat vain yhden henkilö takana.

Järjestämme kaikkia asukkaita tavoittavia asukastapahtumia
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Kaikille avoimia ja suosittuja Lepuskin kirppareita on pidetty sekä Läkkitorilla että
Alberganesplanadin puistossa. Toiminta tavoittaa vuosittain tuhansia asukkaita ml.
maahanmuuttajia, joita muuten on vaikea saada mukaan toimintoihimme. Raide-Jokerin
rakennustyömaiden vuoksi Alberganesplanadin puisto ei suunnitelmakaudella ole
käytettävissä. Evakkopaikaksi on Sellosalin kanssa sopimalla saatu käyttöön salin edustalla
oleva Soittoniekanaukio. Suunnitelmissa on pitää vuosittain 3 tapahtumaa Läkkitorilla ja 2
Soittoniekanaukiolla. Vuoden 2020 aikataulu on jo sovittu. Syksyllä 2021 saattaa olla
mahdollista päästä takaisin puistoon. Käytännön järjestelyjä hoitaa kirppistyöryhmä, johon
kuuluvat R
 aija Ahonen, Reija Loponen, Brita Palin, Arja Salmi, Anja Sivonen ja M
 alla
Sysimies.
Jatkamme hyvää yhteistyötä Sellosalin kanssa Lepuskin Retro & Vintage -tapahtuman
tuottamiseksi. Vuoden 2020 tapahtumapäivä la 13.6. ja vuodesta 2021 päätetään
myöhemmin. Yhteistuotantosopimuksen mukaan Sellosali vastaa musiikkiohjelmasta ja
seura paikkamyynnistä ja tapahtuman käytännön järjestelyistä. Tuottajatyöryhmään
kuuluvat L
 aura Nordlund, Pia Aarrekivi, Arja Salmi, Anja Sivonen ja Malla Sysimies.
Paikkavarauksia hoitaa vuonna 2020 A
 nja Sivonen.
Perinteinen L
 epuskin Joulu-tapahtuma järjestetään Läkkitorilla yhteistyössä paikallisten
toimijoiden kanssa. Tapahtumassa julkistetaan myös Leppävaaran Valopilkut. Kaamosaikaa
piristämään tarkoitettu yhteisöllinen tunnustus on aiemmin jaettu aiemmin 18 kertaa.
Valopilkkujen esiin nostamisella seura haluaa kiinnittää huomiota arkielämän viihtyisyyteen
ja antaa tunnustusta henkilöille, yhteisöille tai ilmiöille, jotka ovat edesauttaneet
myönteistä kaupunkielämää Leppävaarassa. Johtokunta kerää ehdotuksia palkittavista
ehdokkaista pitkin vuotta.

Siisti Lepuski
Vuosikokouksessa 2020 käynnistetään uusi 2-vuotinen Siisti Lepuski -kampanja, jonka
tarkoituksena on herättää myönteisellä tavalla asukkaat ymmärtämään, että Lepuski on
tärkeätä pitää siistinä ja se on hyväksi kaikille. Roska päivässä -liikkeen voimahahmo
Tuula-Maria Ahosta on pyydetty mukaan vuosikokoukseen kertomaan 20 vuotta
toimineesta liikkeestä. Mahdollisia toimintamuotoja ovat mm. töhryjen ilmiantorinki,
lisäroskiksien tarpeen kartoitus, sadevesiviemärikansien koristelu muistuttamaan
yhteydestä Itämereen ja “Siisti Lepuski” -räppi yhdessä koulujen kanssa. Selvitetään myös,
voidaanko Leppävaaran valleilla järjestettäviä roskakävelyjä kytkeä osaksi kaupungin uutta
adoptoi monumentti -toimintaa. Seuran aktiivinen kirppistyöryhmä toimii alkuvaiheessa
suunnitteluporukkana, johon toivotaan mukaan aktiivisia asukkaita.

Toiminnan organisoiminen ja yhteistyö
Seuran toiminnasta vastaa johtokunta, johon kuuluu puheenjohtaja ja 8 vuosikokouksessa
kahden vuoden kaudeksi valittavaa henkilöä sekä 2-4 vuodeksi valittavaa varajäsentä.
Asioiden valmistelua johtokunnassa kehitetään kokoamalla tarpeen mukaan työ- ja
projektiryhmiä, joihin pyritään saamaan myös jäsenistöä nykyistä laajemmin mukaan.
Hyviä yhteistyösuhteita ylläpidetään ja kehitetään alueen monien yhdistysten ja yhteisöjen
kanssa samoin kuin yritysten, alueen koulujen ja oppilaitosten sekä kaupungin eri
hallintokuntien kanssa. Viritetään yhteistyötä vuoden 2021 syksyllä valmistuvan Monikon
uuden koulun kanssa. Tulevaisuudessa saanemme sieltä kokous- ja kokoontumistiloja.
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Jäsenenä Espoon kaupunginosayhdistysten liitossa j a S
 uomen kotiseutuliitossa olemme
mukana kehittämässä kaupunginosayhdistystoimintaa. Tärkeitä ovat K
 aikilla on oikeus
kotiseutuun -hanke sekä yhteistyö U
 usimaalaiset.fi -verkkopalvelussa, johon seura on
rekisteröitynyt. Tämä liittyy järjestötiedon palvelukartta -pilottiin, joka toteutetaan
yhteistyössä kaupungin kanssa.
Jatkamme uusien jäsenten hankintaa seuran omissa tilaisuuksissa sekä somessa.
Tavoitteena on edelleen tehostaa jäsenmaksujen perintää ja saada vuosittain tilille
vähintään 300 jäsenmaksua. Panostamme myös uusien kannattajajäsenten hankintaan.
Jäsentietoja ylläpidetään Y
 hdistysavain-palvelussa.

Kestävän kehityksen sitoumus
Leppävaara-seuran allekirjoittama kestävän kehityksen sitoumus2050 vahvistettiin vuoden
2019 vuosikokouksessa. Sen myötä seura sitoutuu edistämään kestävää kehitystä ja
ilmastoa säästäviä toimintatapoja omassa toiminnassaan. Tämä tarkoittaa paperittomia
kokouksia, sähköistä tiedottamista, kertakäyttöastioiden välttämistä tilaisuuksissamme,
sekä kestävän kehityksen hankkeiden puoltamista. Toivomuksena on myös, että
jäsenemme tekisivät oman kestävän kehityksen sitoumuksensa sitoumus2050 -sivulla.
Siisti Lepuski - toiminta on toimintakauden panostus kestävään kehityksen edistämiseen.
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Talousarviot vuosille 2020 ja 2021
Toiminta rahoitetaan jäsenmaksuilla, julkisilla avustuksilla ja yritysten tuilla,
Lepuski-lehden julkaisuoikeuskorvauksilla sekä kirjojen myynnistä saaduilla tuloilla.
Vuoden 2021 talousarvio on vielä viitteellinen. Toimintakaudella tehdään suunnitelma
kirjamyynneistä tilille kertyneiden varojen käytöstä.

Tulot €, toiminnoittain
Jäsenmaksutuotot

Julkaisuoikeudet
Raittikarnevaalit

Kirjojen myynti

Asukastoiminta
Toiminta-avustus

TA 2020

TA 2021

1 500
4 500

1 500
4 500

Jäsenmaksutulot yhteensä
Lepuski-lehti 6 numeroa/ á 200 €

6 000
1 200

6 000
1 200

9 000
0
3 000

9 000
0
3 000

Raittikarnevaalien tulot yhteensä

12 000

12 000

1 600
5 500

960
3 300

7 100
500
2 000

4 260
500
3 000

28 800

26 960

TA 2020

TA 2021

1 200
5 500
3 600
1 000
700

1 200
5 500
3 600
1 000
700

12 000

12 000

Varastovuokrat Pelican 12x170€/v. -20/ v. -21 pienempi tila
Taloushallinnon kulut
Muut kulut (verot, markkinointikulut yms.)

2000
1 500
800

1560
1000
500

Kirjojen kustantamisen kulut yhteensä

4 300

3 060

Kirpparit, Lepuskin Joulu, Siisti Lepuski, PopUpit
Kansalaismuistityö, historiakävelyt ym.
Nettisivujen ylläpito ja viestinnän graafiset työt
Lepuskin Retro&Vintage (tilavuokra, markkinointi ym)

2 000
1 000
3 000
500
6 500
6 000

1 400
1 000
3 000
500
5 900
6 000

28 800

26 960

Kannattajajäsenet 25 x 60 €
Henkilöjäsenet 300 x 15 €

Kulttuurilautakunnan projektiavustus, anottu/ei päätöstä
Paikkamyynti, TMK hoitaa
Sponsorituet
L:vaaran alkukoti, 50 kpl /2020 ja 30 kpl/2021/ á 32 e/kpl
L:vaaran ytimessä, 250 kpl/2020 ja 200 kpl/2021 á 22 €/kpl

Kirjojen myyntitulot yhteensä
Paikkamyyntitulot Lepuskin Retro & Vintage
Kulttuurilautakunta, saatu 2019 ja haetaan 2020

Tulot yhteensä €

Menot €, toiminnoittain
Raittikarnevaalit

Palkkiot ja provisiot (sis.sotu)
Ohjelman hankinta eli artistipalkkiot ja -kulut
Ohjelmalava, äänentoisto ja tekniikka
Tiedotus- ja markkinointikulut
Muut kulut (järjestyksenvalvonta, e-apu, luvat ym.)

Raittikarnevaalien kulut yhteensä
Kirjat

Asukastoiminta

Muut kulut

Asukastoiminta- ja sen viestintäkulut yhteensä
Tiedotus-, kokous- ja taloushallintokulut

Menot yhteensä €
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