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Toimintasuunnitelma vuosille 2022 ja 2023
Johtokunnan ehdotus vuosikokoukselle 25.4.2022

Koronapandemia on parina viime vuotena haitannut toimintaa eikä sen talttumisesta ole
vieläkään varmuutta. Tämä toimintasuunnitelma on laadittu oletuksella, että voisimme palata
normaaliin toimintaan, unohtamatta kuitenkaan korona-aikana saatua oppia pitää tilaisuuksia ja
kokoontumisia myös videoyhteyksin.

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.
Suunnittelukaudella on tavoitteena ylläpitää ja laajentaa seuran hyviä yhteistyöverkostoja sekä
parantaa tiedon kulkua asukkaiden ja kaupungin välillä. Seuraamme tiiviisti alueen ajankohtaisia
suunnitelmia ja hankkeita, jaamme niistä tietoa, synnytämme keskustelua ja otamme kantaa
tilanteiden mukaan sekä välitämme asukkaiden toiveita kaupungin ja muiden viranomaisten
suuntaan. Järjestämme asukastilaisuuksia, kuten Raittikarnevaalit, Lepuskin kirpparit ja Meidän
puisto -toiminta, teemme tunnetuksi Leppävaaran mielenkiintoista historiaa, julkaisemme
Lepuski-lehteä ja olemme esillä sosiaalisessa mediassa.

Raittikarnevaalit & Suurmarkkinat
Raittikarnevaalit Läkkitorilla ja Leppävaaranraitilla ovat jo vuodesta 1992 yhdistäneet alueen
toimijoita ja tarjonneet ilonhetkiä asukkaille. Vuoden 2022 tapahtuma järjestetään kolmatta
kertaa yhteistyössä Tori- ja markkinakaupan palvelukeskuksen (TMK) Suurmarkkinoiden sekä
Espoon musiikki- ja tanssikoulu Estradan kanssa syyskuun ensimmäisenä lauantaina (3.9.).
Tapahtuma-aluetta joudutaan jonkin verran supistamaan Raitin yläosan remontin vuoksi, joka
alkanee kesällä 2022.
Seura vastaa Raittikarnevaalien tuottamisesta, kulttuuriohjelmasta, äänentoistosta, paikallisesta
tiedottamisesta ja markkinoinnista verkossa sekä loppusiivouksesta. Estrada vastaa alueen
esittävän taiteen koulujen oppilaiden toteuttaman ohjelman kokoamisesta yhdessä seuran
tuottajan kanssa. TMK huolehtii markkinoiden paikkamyynnistä, ulkomainonnasta ja
tapahtuman infrastruktuurista. Ohjelman kokoamiseen palkataan osa-aikainen tuottaja Viivi
Pennanen ja seuran puolesta tapahtumasta vastaa Markku Salmi. Rahoituksen pohjaksi on saatu
kulttuurilautakunnan projektiavustus ja lisärahoitusta hankitaan yhteistyökumppaneilta.
Vuoden 2023 Raittikarnevaalit järjestetään samojen yhteistyökumppaneiden kanssa.
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Kaavasuunnitteluun, rakentamiseen ja ympäristön viihtyisyyteen vaikuttaminen
Rakentaminen eri puolilla Leppävaaraa on jatkunut vilkkaana jo pidemmän aikaa, ja sen myötä
väkimäärä on kasvanut pandemiasta huolimatta. Väkiluku Kanta-Leppävaarassa ylittänee 40 000
asukkaan rajan jo tämän vuosikymmenen puolivälissä, kun nyt kasvua vetävät Vermonniityn,
Puustellinkallion ja Uusmäen alueet valmistuvat.
Uusista tiedossa olevista kaavahankkeista tärkeimmät ovat Leppävaaran ydinkeskuksen
asemakaavamuutos ja siitä erillisenä etenevä Sellon alueen laajennus. Suunnitelma Mäkkylän
entisen koulualueen muuttamiseksi puukerrostaloalueeksi vahvistunee vuosina 2022–23, ja
uusia rakentamismahdollisuuksia tutkitaan Turuntien vartta Leppävaaran keskustasta itään
Helsingin rajalle asti tiivistämällä.
Suunnitelmat Leppävaaran keskusten yhdistämisestä radan molemmin puolin keskeytettiin
kesällä 2021 ja radan pohjoispuolta koskeva asemakaava lähetettiin uudelleen valmisteltavaksi.
Hanke on ollut vireillä jo vuodesta 2013. Uusia näkökulmia keskuksen kehittämiseen etsitään nyt
kesällä 2022 julkistettavalla kaksivaiheisella arkkitehtikilpailulla. Sellon puoli etenee omana
kaavanaan ja valmistunee aiemmin. Ydinkeskusten yhdistäminen radan molemmin puolin siltatai muulla rakenteella siirtyy pidemmälle tulevaisuuteen.
Seuraamme ja tiedotamme kaavasuunnitelmien etenemisestä ja vaikutusmahdollisuuksista,
synnytämme keskustelua ja otamme myös yhdistyksenä kantaa suunnitelmiin tilanteen mukaan.
Pyrimme vaikuttamaan siihen, että asukkaiden mielipiteitä kuultaisiin suunnittelussa riittävän
varhaisessa vaiheessa.
Seuraamme tiiviisti vuosille 2022–23 ajoittuvan Leppävaaranraitin remontin etenemistä ja
pyrimme vaikuttamaan työmaasuunnitteluun niin, että remontti häiritsisi mahdollisimman
vähän liikkumista keskeisellä kävelykadulla.
Muita ajankohtaisia hankkeita ja suunnitelmia ovat Läkkitorin ja Raitin rauhoittaminen
luvattomalta autoliikenteeltä, Alberganespan kirsikkapuiden uusiminen, Raide-Jokerin
valmistuminen vuonna 2023 ja Leppävaaran urheilupuiston rakentamishankkeet.
Monia ympäristön viihtyvyyteen liittyviä asioita voidaan hoitaa pitämällä suoraan yhteyttä
virkamiehiin ja järjestämällä katselmuksia paikan päällä. Tärkeä yhteydenpitokanava kaupunkiin
on projektinjohtaja Mika Rantalan kaikille avoimet Tehtävä Leppävaarassa -asukastapaamiset.
Kahvilatapaamisina noin kerran kuussa järjestetyt tilaisuudet on korona-aikana toteutettu
verkkotapahtumina.

Muu lähiympäristöyhteistyö
Ylläpidämme paikallista yhteistyötä ja teemme tunnetuksi alueen muita lähiympäristön hyväksi
toimijoita, kuten esimerkiksi Pro Monikonpuron toimintaa taimenkannan elinolojen
parantamiseksi ja puron suojelemiseksi.
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Selvitämme myös mahdollisuuksia kunnostaa ja merkitä Leppävaarassa sijaitsevia historiallisia
paikkoja ja muistomerkkejä. Niin ikään seuraamme Leppävaaran vanhimman rakennuksen,
Gransin kievarin korjaamista.
Toimintakaudella on tavoitteena myös uusia kymmenisen vuotta sitten Leppävaarassa yhdessä
Espoon kaupungin kanssa tehdyt turvallisuuskävelyt. Tätä varten olemme käynnistäneet
yhteistyön Leppävaaran Laurea-ammattikorkeakoulun turvallisuuden ja riskienhallinnan
koulutusyksikön kanssa. Tekeillä on opinnäytetyö, jossa kehitetään yhteistyömallia, jolla voidaan
vaikuttaa turvallisuuteen liittyvien epäkohtien korjaamiseen. Tavoitteenamme on, että
Leppävaaran rakennettu ympäristö on turvallista, esteetöntä ja vuorovaikutukseen kannustavaa.

Monikon arkeologisia kaivauksia jatketaan
Seura toteuttaa syksyllä 2022 toisen arkeologisen yleisökaivauksen Monikon torpan pihapiirissä
ja uudella löytöpaikalla nimeltään Monikko 2. Projekti toteutetaan yhteistyössä kahden
arkeologin, Jan Fastin ja Janne Soisalon kanssa. He vastaavat kaivausten järjestelyistä, tarvittavista
luvista sekä työvälineistä, kaivausten johtamisesta ja tutkimusraportin laatimisesta
Museovirastolle. Arkeologit luonnehtivat kohdetta näin: ”Hieno kivikautinen, n. 5 000–5 500 vuotta
vanha, ilmeisen runsaslöytöinen kampakeraaminen asuinpaikka, josta suurin osa on säilynyt
koskemattomana, eikä sitä ole milloinkaan tutkittu kaivauksin!” Ilmoittautumiset avattiin
tammikuussa ja paikat varattiin parissa päivässä.
Seura vastaa kaivauksista tiedottamisesta ja niiden rahoittamisesta. Tutkimusraportin pohjalta
laaditaan artikkeli kaivauksista ja niiden löydöistä julkaistavaksi vuonna 2023. Seuran puolelta
kaivauksista vastaa Markku Salmi.

Lepuskin kronikka 2022 ja muu historiajulkaisutoiminta
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.
Vuonna 2022 valmistuu uusin kirja Leppävaaran kronikka 2022, joka tulee myyntiin
Raittikarnevaaleille. Kirja sisältää historia-artikkeleita, jotka syystä tai toisesta ovat jääneet
aiemmin tekemättä ja julkaisematta. Vuosikirja on suunniteltu taloudeltaan vähintään
itsekannattavaksi. Kirja on samalla 20-vuotisen kansalaismuistitoiminnan juhlakirja.
Vuosina 2022–23 myydään myös varastossa olevia Leppävaaran ytimessä -kirjoja, muut seuran
kustantamat kirjat on loppuunmyyty. Kirjojen tärkeimmät myyntikanavat ovat seuran omat
tapahtumat, ennen kaikkea Raittikarnevaalit ja kansalaismuistiverkosto. Kirjojen jälleenmyyjinä
toimivat Sellon Suomalainen Kirjakauppa, booky.fi-verkkokauppa, EMMA Shop sekä Tarvaspään
museokauppa. Seuran jäsenille kirjoja myydään kirjakauppahintaa edullisemmin. Koronan
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aikana ei ole voitu järjestää myyntiä tukevia yleisö- ja myyntitilaisuuksia, mutta tilanteen
uskotaan paranevan keväällä 2022. Kirjojen myyntivastaavana toimii Markku Salmi.
Kirjavarastona toimii Pelican Kilosta vuokrattu tila. Myynnin edetessä varastotila vaihdetaan
kustannusten säästämiseksi pienempään.
Seura tuottaa Lions Club Leppävaaran kanssa perinteisen Leppävaaran historiakalenterin
vuosille 2023 ja 2024. Valmistus ajoitetaan niin, että myynti voidaan aloittaa edellisen vuoden
Raittikarnevaaleilla.

Kansalaismuistitoiminta ja historian tunnetuksi tekeminen
Kansalaismuisti-illat ovat olleet tärkeä osa seuran toimintaa jo vuodesta 2002, ja keväällä 2022
juhlistetaan 20 vuotta jatkunutta toimintaa. Jollei korona estä, muistelijat kokoontuvat joka
toinen viikko kesäkuukausia lukuun ottamatta 10–12 kertaa vuodessa. Kokoontumispaikkana
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-iltojen lisäksi toiminta on normaalistikin vilkasta sosiaalisessa mediassa.
Facebook-ryhmässä oli vuoden 2022 alussa jo yli 1200 jäsentä. Jäsenmäärä lisääntyi
koronaepidemian aikana nopeasti, kun tieto ryhmän toiminnasta ja erityisesti koulukuvien
keruukampanjasta levisi. Kansalaismuistipiirin vastuuhenkilöinä toimivat Markku ja Arja Salmi.
Lisäksi juhlistetaan 14.3.2022 jo 400 vuotta täyttävää Albergan kartanoa yhteistyössä
kaupunginmuseon kanssa Sellon kirjastossa toteutetulla luentotilaisuudella ja pitkin vuotta
yhdessä Estradan kanssa järjestettävillä konsertti- ja luentotapahtumilla Albergan kartanolla.

Asukastapahtumat
Meidän puisto -toiminnalla ylläpidetään Raitin Ruusupuistoa kaupungin kanssa solmitun
hoitosopimuksen mukaan. Hoitotalkoiden lisäksi järjestämme puistossa pieniä
asukastapahtumia. Puistosta on talkootoiminnan myötä tullut asukkaille tärkeä
kohtaamispaikka. Toimintakauden aikana selvinnee, miten Raitin perusparannuksen myötä
uusittavat istutukset ja rapistuneiden rakenteiden kunnostus vaikuttavat talkootoimintaamme.
Toiminnasta vastaa Ruusupuistoryhmä vetäjänään Reija Loponen. Käytännön hoitotöistä sovitaan
vihertyöpäällikkö Samppa Laineen kanssa.
Lepuskin kirpparit -tapahtumia on pidetty vuorotellen Läkkitorilla ja Alberganespan puistossa.
Toiminta tavoittaa vuosittain tuhansia asukkaita, myös maahanmuuttajia, joita on muuten vaikea
saada mukaan toimintaan. Alberganespan puistossa tehdään vuosina 2022–23
perusparannustöitä ja puistokirpparit siirretään siksi aikaa Albergan kartanopuistoon.
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Tavoitteena on pitää vuosittain 4 kirpputoritapahtumaa, kaksi keväällä ja kaksi elokuussa.
Käytännön järjestelyjä hoitaa kirppistyöryhmä, johon kuuluvat Raija Ahonen, Reija Loponen, Brita
Palin, Arja Salmi ja Marja Sysimies. Ryhmään hankitaan uusia aktiiveja.
Perinteinen Lepuskin Joulu -tapahtuma järjestetään Läkkitorilla tai Ruusupuistossa yhteistyössä
paikallisten toimijoiden kanssa. Tapahtumassa julkistetaan myös Leppävaaran Valopilkut.
Kaamosaikaa piristämään tarkoitettu yhteisöllinen tunnustus on aiemmin jaettu 21 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.

Lepuski-lehti
Olemme julkaisseet Lepuski-lehteä vuodesta 1992. Lehden kustantajana toimii Luova Ratkaisu
Oy, joka vastaa myös mediamyynnistä. Koronatilanne on vaikuttanut lehden mainostuloihin, ja
julkaisukertoja on vähennetty. Lehteä on jaettu 22 000 kappaleen painoksena koko suuralueella
sekä näköislehtenä Issuu-palvelussa. Se myös julkaistaan verkossa näkövammaisille
saavutettavissa olevassa formaatissa. Suunnittelukaudella jatketaan vanhojen Lepuski-lehtien
sisällön luettelointia ja vanhojen printtiajan numeroiden digitointia. Tavoitteena on saada
vanhimmatkin lehdet verkossa luettaviksi. Lehden päätoimittaja on Arja Salmi ja vastaava
toimittaja Pirjo Toivonen.

Verkkoviestintä
Seuran viestintä sosiaalisessa mediassa eli somessa on aktiivista, päivityksiä tehdään
parhaimmillaan lähes päivittäin. Myös lepuski.fi-verkkosivujen sisältöä pidetään ajan tasalla.
Ylläpidämme omaa Facebook-sivua ja useita suosittuja keskusteluryhmiä. Pyrimme olemaan
esillä myös Twitterissä ja Instagramissa. Suunnittelujakson aikana selvitämme vaihtoehtoja
Lepuski.fi-sivuston julkaisualustan uudistamiseksi. Sivuille tarvitaan yhden henkilön sijaan
hajautettu ylläpitomahdollisuus.

Toiminnan organisoiminen ja yhteist yö
Seuran toiminnasta vastaa johtokunta, johon kuuluu vuoden 2022 alussa puheenjohtaja, 8
jäsentä sekä 4 varajäsentä. Asioiden valmistelua johtokunnassa kehitetään kokoamalla tarpeen
mukaan työ- ja projektiryhmiä, joihin pyritään saamaan 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.
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Leppävaara-seura on jäsenenä Espoon Kaupunginosayhdistysten Liitossa (EKYL) ja Suomen
Kotiseutuliitossa kehittämässä kaupunginosayhdistystoimintaa. Osallistumme EKYLin vuosina
2022–23 toteuttamaan Espoon kaupunkipolkujen tekstien päivitykseen. Leppävaarassa on neljä
polkua, ja niiden tekstit on viimeksi päivitetty vuonna 2015. Tämän lisäksi poluista on tarkoitus
tehdä myös mobiiliversiot, mitä varten EKYL kouluttaa tekijöitä jäsenyhdistyksissä.
Seura jatkaa uusien jäsenten hankintaa omissa tilaisuuksissaan sekä somessa. Tavoitteena on
edelleen tehostaa jäsenmaksujen perintää ja saada tilille vähintään 300 jäsenmaksua vuonna
2022 ja 350 vuonna 2023. Jäsentietoja ylläpidetään Yhdistysavain-palvelussa. Panostamme myös
uusien kannattajajäsenten hankintaan.

Kestävän kehityksen sitoumus
Leppävaara-seuran allekirjoittama kestävän kehityksen sitoumus 2050 vahvistettiin vuoden 2019
vuosikokouksessa. Sen myötä seura sitoutuu edistämään kestävää kehitystä ja ilmastoa
säästäviä toimintatapoja omassa toiminnassaan. Tämä tarkoittaa paperittomia kokouksia,
etäkokouksia, sähköistä tiedottamista, kertakäyttöastioiden välttämistä tilaisuuksissamme sekä
kestävän kehityksen hankkeiden puoltamista.
Toivomuksena on myös, että jäsenemme tekisivät oman kestävän kehityksen sitoumuksensa
Sitoumus2050.fi-verkkopalvelussa.

