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Hyvä Leppävaara-seuran jäsen! 

 

Tervetuloa vuosikokoukseemme tiistaina 5.4.2016 kello 17.30 Ruusutorpan koululle. Kahvia on tarjoilla koulun 

ruokalassa jo kello 17. Kokouksen aluksi paneudumme Lepuskin kaunistamiseen. Kaupunkimuotoilija Niko Riepponen 

Kaupunkitekniikan keskuksesta (Kakesta) tulee kertomaan suunnitelmista aseman alikulkutunnelin ympäristön 

parantamiseksi. Kuulemme myös vihervuoden viljelylaatikoista Lepuskissa sekä Meidän Roskis-projektista, johon seura 

on kutsuttu mukaan koristamaan keskustamme roskiksia uuteen kuosiin arkistostamme valittavilla historiakuvilla.  

 

Info- ja keskusteluosuuden jälkeen pidetään yhdistyksen sääntömääräinen 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. Asialistan löydät tämän kirjeen 

kakkossivulta. Vuosikokouksen asiakirjoja on jaossa paikan päällä ja seuran kotisivuilla (www.lepuski.fi).  

 

Muistathan hoitaa jäsenmaksusi, sillä jäsenmaksut ovat välttämättömiä seuran toiminnalle. Jäsenmaksumme on 15 

euroa henkilöjäseneltä ja 60 euroa kannattajajäseneltä. Olemme helmikuussa lähettäneet jäsenillemme 

sähköpostitse/postitse tilisiirtolomakkeen vuoden 2016 jäsenmaksua varten. Maksaessasi käytä laskussa olevaa 

viitenumeroa. Voit hoitaa maksusi myös käteisellä ennen kokousta, ja samalla kätevästi tarkistaa jäsen- ja 

yhteystietosi. Ilahduttavan moni onkin jo maksanut jäsenmaksunsa tälle vuodelle. 

 

Tietoja seuran toiminnasta ja ajankohtaisista asioista löydät viikoittain päivittyviltä lepuski.fi-sivuilta, sosiaalisesta 

mediasta sekä tietysti Lepuski-lehdestä, jonka seuraava numero ilmestyy 17.4.2016. Lepuski ilmestyy kuusi kertaa 

vuodessa ja se löytyy myös digiversiona seuran kotisivuilta. 

 

Tänä vuonna saamme juhlia 25. Raittikarnevaaleja. Torstaina 1.9.2016 klo 10–21 on Läkkitorilla ja Leppävaaranraitilla 

luvassa taas hienoa ohjelmaa ja markkinahumua. Markkinapaikkojen myynti alkaa toukokuussa. Lisätietoa varauksista 

löytyy toukokuussa tapahtuman verkkosivuilta www.raittikarnevaalit.fi. Vuonna 2017 juhlitaan seuran 30-vuotisen 

taipaleen ja Suomi 100 -juhlavuoden merkeissä. Lue lisää toimintasuunnitelmasta. 

 

Marraskuun 2015 alussa ilmestynyt, Pohjois-Leppävaaran menneisyydestä kertova Valtatien varrelta -kirja on 

myynnissä Sellon Suomalaisessa Kirjakaupassa ja Espoon Yhteispalvelupisteessä Sellon kirjastossa. Historiasarjamme 

jatkuu seuraavalla, Mäkkylään keskittyvällä kirjalla, minkä toimitustyö on pikkuhiljaa laitettu vireille. Kirjan on tarkoitus 

ilmestyä vuoden 2017 joulumyyntiin.  

 

Seuran järjestämät ilmaiset kirpputorit Alberganespalla saavat nyt seurakseen Läkkitorin kirppikset. Kauden avaus on 

lauantaina 28.5. klo 9-14. Kirpputoreja on tarkoitus järjestää noin kerran kuussa touko-syyskuussa ja mahdollisesti 

useammin, jos saadaan tarpeeksi porukkaa järjestelyihin mukaan. Jos haluat tulla järjestäjärinkiin, ilmoittaudu Arjalle 

(yhteystiedot alla).  Kirppisilmoittelua kannattaa seurata seuran sivuilta ja Puistokirppisten Facebook-ryhmän sivuilta. 

Säiden salliessa voidaan toukokuussa aloittaa Läkkitorilla aiemminkin. 

 

Jäsenkirje sähköpostilla?  Jos haluat jatkossa jäsenkirjeesi sähköisenä niin lähetä meille siitä viesti osoitteella: 

jasenasiat@lepuski.fi. Samaan osoitteeseen voit ilmoittaa myös osoitteen- ja yhteystietojen muutokset.   

  

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 
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     Kutsu, 19.3.2016 

 

 

 

Leppävaara-seura - Alberga-sällskapet ry:n vuosikokous 

 

Aika: Tiistaina 5.4.2016  

- klo 17.00 kahvitarjoilu koulun ruokalassa  

- klo 17.30 Lepuski kauniimmaksi -info ja keskustelu auditoriossa  

- klo 18.30 vuosikokous auditoriossa  

Paikka:  Ruusutorpan koulun auditorio, osoite Leppävaarankatu 24, 02600 Espoo 

 

Esityslista 

1.  Kokouksen avaus 

2.  Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjantarkastajien valinta 

3.  Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

4.  Työjärjestyksen hyväksyminen 

5.  Esitellään toimintakertomus vuodelta 2015 

6.  Esitellään vuoden 2015 tilinpäätös 

7.  Luetaan toiminnantarkastajan kertomus 

8.  Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille 

9.  Jäsenmaksun määrääminen vuodelle 2017  

 Johtokunnan esitys on pitää ennallaan: henkilöjäseniltä 15 euroa ja kannattajilta 60 euroa  

10. Päätetään johtokunnan jäsenten ja toiminnantarkastajan palkkioista vuodelle 2016 

11. Esitellään johtokunnan esitys toimintasuunnitelmaksi vuosille 2016 ja 2017 ja päätetään niistä 

12. Esitellään johtokunnan esitys talousarvioksi vuosille 2016 ja 2017 ja päätetään niistä 

13. Valitaan puheenjohtaja vuodelle 2016 

14. Valitaan johtokunnan jäsenet ja varajäsenet vuosille 2016–2017 erovuoroisten ja eroa pyytäneiden 

tilalle.   

 Erovuorossa olevat varsinaiset jäsenet: Ahti Hurmalainen, Martti Jokela, Kari Pietarinen ja Annika 

Tuominen-Kalland  

 Leppävaarasta poismuuton vuoksi eroa pyytäneet: Juha Laakso ja Henrik Särkkä  

 Erovuoroiset varajäsenet: Marjatta Karjalainen Marja-Liisa Metsola, Pirjo Myllys ja Mikke Surakka  

15. Toiminnantarkastajan ja hänen varahenkilönsä valinta vuodelle 2016 

16. Vuosikokouksen koollekutsumistavasta päättäminen 

17. Edustajan valinta Kotiseutuliiton ja Espoon kaupunginosayhdistysten liiton EKYLin virallisiin kokouksiin 

18. Muut asiat  

- Merkitään tiedoksi, että Juha Laakso jatkaa seuran jäsensihteerinä 

- Merkitään tiedoksi, että jäsentietojen hallintaa varten on otettu käyttöön Yhdistysavain 

19. Kokouksen päättäminen 

 

Tervetuloa!  

Johtokunta 


