22.4.2015

Hyvä Leppävaara-seuran jäsen!
Tervetuloa vuosikokoukseemme, joka pidetään torstaina 7.5.2015 kello 18 alkaen Ruusutorpan koululla (osoite:
Leppävaarankatu 24). Ennen kokousta kuulemme Leppävaaran urheilupuiston viimeisimmistä suunnitelmista. Kauan
toiveissa ollut maauimala avautuu vihdoin vuoden päästä. Mitä kaikkea muuta urheilupuistoon on vielä suunnitteilla ja
millaisella aikataululla? Entä mitä tapahtuu liikennemäärille? Miten kasvavaan ajoneuvoliikenteeseen on varauduttu?
Kaupungin liikennesuunnittelija tulee kertomaan liikenne-ennusteista ja puiston akuuteista liikenneselvityksistä.
Info- ja keskusteluosuuden jälkeen pidetään yhdistyksen sääntöjen määräämä vuosikokous, jossa valitaan
puheenjohtaja ja johtokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle sekä päätetään yhdistyksemme toiminnasta. Aktiivinen
seuramme on monessa mukana ja tekee laajaa yhteistyötä alueella. Tule mukaan kuulemaan toiminnastamme ja ennen
kaikkea vaikuttamaan ja osallistumaan seuran Leppävaaran hyväksi tekemään työhön. Kokouksen asialistan löydät
seuraavalta sivulta. Vuosikokouksessa käsiteltäviä asiakirjoja saa paikan päältä ja seuran kotisivuilta (www.lepuski.fi).
Kirjeessä on tilisiirto vuoden 2015 jäsenmaksua varten. Jäsenmaksu on 15 euroa henkilöjäseneltä ja 60 euroa
kannattajajäseneltä. Muistathan maksaa jäsenmaksusi, sillä sen tuotot ovat välttämättömiä seuran toiminnalle. Voit
hoitaa maksusi myös käteisellä ennen kokousta, ja samalla kätevästi tarkistaa jäsen- ja yhteystietosi.
Tietoja seuran toiminnasta ja ajankohtaisista asioista löydät viikottain päivittyviltä lepuski.fi-sivuilta, sosiaalisesta
mediasta sekä tietysti Lepuski-lehdestä, jonka seuraava numero ilmestyy 17.5.2015. Lehtihän ilmestyy nykyisin kuusi
kertaa vuodessa.
Raittikarnevaalit palaavat tänä vuonna juurilleen pitkäksi venyneen remontin jälkeen ja juhlimme uudistuneella
Läkkitorilla ja raitilla torstaina 3.9.2015 klo 10–21. Paitsi torin avajaisia, vietämme samalla myös Gallerian 30vuotisjuhlia. Luvassa on taas vauhdikkaat karnevaalit, joiden ohjelmasta ja paikkojen varauksesta löytyy tietoa
tapahtuman verkkosivuilta www.raittikarnevaalit.fi. Karnevaaleilla voit ostaa edulliseen ennakkohintaan joulun 2015
alla ilmestyvän Leppävaaran historiikin jatko-osan, jonka työnimenä on Harakka-kirja. Runsaasti kuvitettu uusi teos
keskittyy radan pohjoispuolisen Leppävaaran historiaan ja tietysti erityisesti entisen Harakan elämään ja ihmisiin.
Myös Albergan Espan suositut ja ilmaiset puistokirppikset jatkuvat taas kerran kuussa ja kauden avaus on lauantaina
23.5. klo 9-14. Muut kirpparilauantait ovat 13.6., 4.7., 15.8. ja 19.9. samaan kellonaikaan. Ilmoittelua kannattaa
seurata seuran sivuilta ja Puistokirppisten Facebook-ryhmän sivuilta.
Leppävaarassa vietetään ensi kesänä valtakunnallisia kotiseutupäiviä 6.8.–9.8.2015. Päivien keskuspaikkoina tulevat
olemaan Sellosali, Viaporin tori ja Sellon kirjasto. Tiedossa on kaikille avointa ohjelmaa ja oma seurammekin on
mukana päivien toritapahtumassa. Lisäksi olemme isännöimässä päivien kotiseutuelokuvailtaa. Tapahtuman
ohjelmaan kannattaa tutustua verkossa osoitteessa: www.kotiseutuliitto.fi/kotiseutupaivat2015. Nyt on myös
harvinainen mahdollisuus päästä kurkistamaan järjestelyjen kulissien taakse ja osallstua talkoolaisena päivien
järjestelyihin. Vapaaehtoiseksi voi ilmoittautua Espoon kaupunginosayhdistysten liittoon osoitteella:
kristel.nyberg@ekyl.fi.
Jäsenkirje sähköpostilla? Jos haluat jatkossa siirtyä pelkästään sähköisen jäsenkirjeen vastaanottajaksi, lähetä meille
tätä koskeva viesti osoitteella: laakso.juha@gmail.com.
Tavataan vuosikokouksessa

Arja Salmi, puheenjohtaja, arja.salmi@lepuski.fi
Leppävaara-seura ry, PL 120, 02601 ESPOO, p.0500 675387, seura@lepuski.fi, www.lepuski.fi, www.facebook/leppavaaraseura

Kutsu, 22.4.2015

Tevetuloa Leppävaara-seuran vuosikokoukseen torstaina 7.5.2015 kello 18 alkaen Ruusutorpan koulun auditoriossa
(osoite: Leppävaarankatu 24). Kokouskahvit tarjoamme koulun ala-aulan ruokalassa klo 17.30 alkaen. Aloitamme
kokouksen kaikille avoimella info- ja keskusteluosuudella urheilupuistomme suunnitelmista ja siellä käynnissä olevista
liikenneselvityksistä. Tähän on varattu noin tunti aikaa eli varsinainen vuosikokous alkaa noin kello 19.
Esityslista:
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjantarkastajien valinta
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
4. Työjärjestyksen hyväksyminen
5. Esitellään toimintakertomus vuodelta 2014
6. Esitellään vuoden 2014 tilinpäätös
7. Luetaan toiminnantarkastajan kertomus
8. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
9. Jäsenmaksun määrääminen vuodelle 2015


todetaan 2014 päätetyt maksut vuodelle 2015: henkilöjäseniltä 15 euroa ja kannattajajäseniltä 60 euroa/ vuosi

10. Päätetään johtokunnan jäsenten ja toiminnantarkastajan palkkioista vuodelle 2015
11. Esitellään johtokunnan esitys vuoden 2015 toimintasuunnitelmaksi ja päätetään siitä
12. Esitellään johtokunnan esitys toiminnan suuntaviivoiksi vuosille 2016-2017 ja keskustellaan niistä
13. Esitellään johtokunnan esitys vuoden 2015 talousarvioksi ja päätetään siitä
14. Valitaan puheenjohtaja vuodelle 2015
15. Valitaan johtokunnan jäsenet ja varajäsenet vuosille 2015–2016 erovuoroisten ja eroa pyytäneiden tilalle.


Erovuorossa olevat varsinaiset jäsenet ovat Raija Ahonen, Kai Fogelholm, Teemu Lahtinen, Tapio Lipasti ja Nina
Sandström sekä varajäsenet Marjatta Karjalainen, Lea Lipasti, Pirjo Myllys ja Jussi Melkas

16. Toiminnantarkastajan ja hänen varahenkilönsä valinta vuodelle 2015
17. Vuosikokouksen koollekutsumistavasta päättäminen
18. Edustajan valinta Kotiseutuliiton ja Espoon kaupunginosayhdistysten liiton EKYLin virallisiin kokouksiin
19. Muut asiat
20. Kokouksen päättäminen

Johtokunta

