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Hyvä Leppävaara-seuran jäsen!
Vuosikokouksemme, joka oli tarkoitus pitää tiistaina 7.4.2020, on peruttu koronatilanteen vuoksi. Kokous
siirretään uuteen ajankohtaan, joka ilmoitetaan myöhemmin. Tämän hetkisten arvioiden mukaan poikkeustilanne voi
jatkua elokuulle asti. Sääntöjemme mukaan kokous voidaan pitää huhti-lokakuussa, joten pidempikään siirto ei ole
tältä kannalta ongelma. Johtokunta ehti kuitenkin jo valmistella ja hyväksyä vuosikokousasiakirjat, jotka löytyvät
kotisivuiltamme ja suoraan oheisista linkeistä: toimintakertomus 2019, tuloslaskema 2019 sekä toimintasuunnitelma ja
talousarvio 2020-21. Toimintasuunnitelmaa joudutaan vielä päivittämään vuosikokoukseen mennessä mm.
peruuntuvien yleisötapahtumien osalta. Kotisivuiltamme löytyy myös lyhyt tiivistelmä toiminnastamme.

Osta seuran julkaisemia historiakirjoja jäsenhintaan. Myymme jäsenillemme Leppävaaran ytimessä- ja
Leppävaaran alkukoti -kirjoja edulliseen jäsenhintaan. Kirjaesittelyt löydät täältä. Jos haluat käyttää jäsenedun, ota
yhteys Markku Salmeen, sähköpostilla osoitteella markku.salmi@live.fi. Voit olla yhteydessä myös puhelimella
050 5520811.

Seuraa kaava-asioita. Kotisivuillemme on koottu ohjepaketti alueemme ajankohtaisten suunnitelmien seurantaan.
Rakentamishankkeista ja suunnitelmista ja niihin vaikuttamisesta tiedotetaan muutoinkin aktiivisesti seuran eri
tiedotuskanavissa. Esimerkiksi Leppävaaran keskuksen suunnitelmista on tulossa tietopaketti seuraavaan Lepuskilehteen. Koronan vuoksi projektinjohtaja Mika Rantalan tapaamiset on siirretty Tehtävä Leppävaarassa -facebookiin.

Kirpputorien aikataulut muuttuvat. Vuodelle 2020 on suunniteltu pidettäväksi viidet Lepuskin kirpparit. Näillä
näkymin ainakin kirpparit Läkkitorilla la 16.5.2020 peruutetaan. Raide-Jokerin rakennustyömaiden vuoksi
Alberganespan puistossa ei voida pitää kirpputoreja, mutta evakkopaikaksi olemme saaneet käyttöön Sellosalin
edustalla olevan Soittoniekanaukion. Ohjelmassamme on myös yhdessä Sellosalin kanssa toteutettava Lepuskin Retro &
Vintage -tapahtuma la 13.6.2020 klo 10-15, toivomme, ettei korona peruuta tätäkin. Tiedustelut ja paikkavaraukset
tehdään osoitteella retrolepuski@gmail.com.

Leppävaaran Raittikarnevaalit toteutetaan yhteistyössä Suurmarkkinoiden kanssa lauantaina 12.9.2020,
mutta vielä ei ole täyttä varmuutta, voidaanko ne järjestää.

Seuran tiedottaa toiminnastaan, tapahtumista ja Leppävaaran ajankohtaisista asioista lukuisissa eri kanavissa
kuten lepuski.fi, raittikarnevaalit.fi, facebookissa, twitterissä ja instagramissa sekä tietysti Lepuski-lehdessä, jonka
seuraava numero ilmestyy 4-5.4.2020. Lehti löytyy verkosta myös painettua lehteä laajempana digilehtenä. Lähetämme
myös ajankohtaistiedotteita sähköpostilla, joten ilmoitathan meille sähköpostiosoitteesi jäsentietoihimme. Osoite on
jasenasiat@lepuski.fi. Tähän osoitteeseen voit ilmoittaa myös osoite- ja yhteystietojesi muutokset.

Jäsenmaksumuistus! Kiitos kaikille jäsenmaksun maksaneille. Jos maksu on päässyt unohtumaan, niin ei hätää, olet
saanut siitä muistutuksen. Jäsenmaksutulot ovat välttämättömiä seuran toiminnalle.

Koronatilanne menee aikanaan ohi. Pidetään itsestämme ja toisistamme huolta, ja noudatetaan viranomaisten
ohjeita.
Arja Salmi, puheenjohtaja
arja.salmi@lepuski.fi
www.lepuski.fi

