26.3.2018

Hyvä Leppävaara-seuran jäsen!
Tervetuloa vuosikokoukseemme tiistaina 10.4.2018 kello 17.30 alkaen Leppävaaran Elä ja asu -seniorikeskuksen
ruokasaliin (osoite: Säterinkatu 3). Tarjolla on kahvia ja pullaa jo puolta tuntia ennen ohjelman alkamista. Kokouksen
aluksi lahjoitamme Elä ja asu -keskukselle seuran julkaisemia historiakirjoja ja kuulemme juuri vuoden täyttäneen
senioritalon toiminnasta sekä keskustelemme esteettömästä ympäristöstä. Kirjalahjoitus on osa seuran 30-vuotisjuhlintaa. Sen merkeissä päätimme lahjoittaa 30 kpl ”Valtatien varrelta”-kirjaa alueemme palvelu- ja hoitokodeille.
Info- ja keskusteluosuuden jälkeen pidetään Leppävaara-seuran sääntömääräinen vuosikokous, jossa mm. valitaan
puheenjohtaja ja johtokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle sekä päätetään tulevan kauden toiminnasta. Kuulemme
myös koosteen vuoden 2017 toiminnasta, johon mahtui lähes 60 asukas- ja muuta tapahtumaa. Yksi kohokohdista oli
”Leppävaaran alkukoti”. Tarinoita ja kuvia Mäkkylän virkatalon mailta” -kirjan julkistaminen Raittikarnevaaleilla.
Lepuski-lehden ja netin kautta seuran toiminta tavoittaa nykyisin huomattavan määrän asukkaita ja myös jäsenmäärä
on ollut ilahduttavasti kasvussa. Tule mukaan kuulemaan toiminnasta sekä ennen kaikkea vaikuttamaan ja
osallistumaan seuran Leppävaaran hyväksi tekemään työhön. Kokouksen asialistan löydät tämän kirjeen kakkossivulta.
Vuosikokouksen asiakirjoja on jaossa paikan päällä ja seuran kotisivuilla (www.lepuski.fi).
Tämä vuosi on vuoden 1918 sisällissodan muistovuosi. Espoossa sodan merkittävin taistelu käytiin Leppävaarassa ja
taistelujen vuosipäivänä ke 11.4.2018 klo 18 järjestetään seminaari Thorstorpissa (osoite: Vanha maantie 12). Seuran
ja kaupunginmuseon yhteistyönä on myös luvassa useita opastettuja kävelyretkiä sisällissodan tapahtumapaikoille (to
3.5., pe 18.5. ja su 26.8.). Kävelyille lähdetään Thorstorpin pihalta kello 18 ja arvioitu kesto on n. 2 tuntia.
Ensimmäinen kävely sopii huonommin kulkevillekin. Seminaari ja retket ovat ilmaisia, eikä ilmoittautumisia tarvita.
Seuran historiakirjojen sarja on saamassa jatkoa. Työn alla on jo v. 2019 ilmestyvä kirja, joka keskittyy radan
eteläpuoliseen Leppävaaraan. Aiemmat julkaisumme Valtatien varrelta ja Leppävaaran alkukoti ovat myynnissä Sellon
Suomalaisessa Kirjakaupassa ja Kaupunginmuseon kaupassa WG-talolla sekä booky.fi-palvelussa. Seuran jäsenille
kirjoja myydään myös suoraan Leppävaara-seurasta edulliseen jäsenhintaan. Yhteystiedot tässä alla.
Leppävaara-seuran suositut ja kaikille avoimet kirpparit pyörähtävät ilmojen lämmettyä käyntiin. Kausi aloitetaan
Läkkitorilla la 12.5.2018 ja Alberganespan puistossa la 26.5.2018. Myyntipaikat ovat maksuttomia ja ne saa valita
saapumisjärjestyksessä, eikä ennakkoilmoittautumisia tarvita. Myyntiaika on klo 10-14.
Tänä vuonna Raittikarnevaaleja vietetään to 6.9.2018 klo 11–20. Karnevaalipaikkojen myynti alkaa viikolla 15.
Tapahtuman suunnittelu on jo pitkällä ja verkosta löytyy lisätietoa ohjelman varmistuttua (www.raittikarnevaalit.fi).
Seuran toimintaa ja tapahtumia sekä Leppävaaran ajankohtaisia asioita kannattaa seurata lepuski.fi-sivuilta,
sosiaalisesta mediasta sekä Lepuski-lehdestä, jonka seuraava numero ilmestyy 23.5.2018. Lepuski ilmestyy tänä
vuonna 6 kertaa. Se on luettavissa myös verkko-osoitteessa www.lehtiluukku.fi/lehti/lepuski
Jäsenkirje sähköpostilla? Jos haluat jatkossa liittyä sähköisen jäsenkirjeen vastaanottajaksi, niin lähetä meille siitä
viesti osoitteella: jasenasiat@lepuski.fi. Samaan osoitteeseen voit ilmoittaa myös osoite- ja yhteystietojesi 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

Kutsu, 26.3.2018

Leppävaara-seura - Alberga-sällskapet ry:n vuosikokous
Aika:

Tiistaina 10.4.2018

Paikka:

-

klo 17.00 alkaen kahvitarjoilu

-

klo 17.30 Vapaa info- ja keskusteluosuus ja Valtatien varrelta -kirjojen luovutus

-

noin klo 18.30 siirrytään sääntömääräisen vuosikokouksen asioihin

Leppävaaran Elä ja asu -seniorikeskuksen ruokasali (osoite: Säterinkatu 3), 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 2017
6. Esitellään vuoden 2017 tilinpäätös
7. Luetaan toiminnantarkastajan kertomus
8. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
9. Jäsenmaksun määrääminen vuodelle 2019
•

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

10. Päätetään johtokunnan jäsenten ja toiminnantarkastajan palkkioista vuodelle 2018
11. Esitellään johtokunnan esitys toimintasuunnitelmaksi vuosille 2018 ja 2019 ja päätetään niistä
12. Esitellään johtokunnan esitys talousarvioksi vuosille 2018 ja 2019 ja päätetään niistä
13. Valitaan puheenjohtaja vuodelle 2018
14. Valitaan johtokunnan jäsenet (kaksivuotiskausi 2018–2019) ja varajäsenet erovuoroisten tilalle.
•

Erovuorossa olevat varsinaiset jäsenet: Martti Jokela, Ahti Hurmalainen, Kari Pietarinen Ninni
Sandström, Malla Sysimies ja Annika Tuominen-Kalland

•

Erovuoroiset varajäsenet: Marjatta Karjalainen, Olli Lehtonen, Pirjo Myllys ja Markku Toivonen

15. Toiminnantarkastajan ja hänen varahenkilönsä valinta vuodelle 2018
16. Vuosikokouksen koollekutsumistavasta päättäminen
17. Edustajan valinta Kotiseutuliiton ja Espoon kaupunginosayhdistysten liiton EKYLin virallisiin kokouksiin
18. Muut asiat
19. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa!
Johtokunta
Kokouksessa käsiteltävät asiakirjat löytyvät seuran kotisivuilta (www.lepuski.fi) ja niitä on jaossa myös
paikan päällä kokouksessa.

