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Suuntaviivoja vuosien 2015-2016 toiminnalle  (johtokunnan esitys vuosikokoukselle 8.5.2014) 

Toimintaympäristön muutos 2015-2016 

- Talouden taantuma jatkuu ainakin 2015 

o Sponsorointirahan saanti vaikeutuu 

o Karnevaalien paikkamyynti ja lehden mainostulot tiukoilla 

- Seuran vaikutusalueen asukaspohja kasvaa edelleen  

o Kasvu vuoteen 2016 arviolta 1500-2000 asukasta/2 vuotta 

o Kanta-Leppävaarassa asuu nyt 28 000 henkeä, ja asukasluku noin 2-kertaistunut seuran historian 

aikana (vuodesta 1987) 

- Kuntatalous supistuu edelleen 

o Kilpailu ylläpidon ja ympäristön hoidon resursseista eri alueiden välillä kiristyy 

o Palvelumaksut nousussa 

o Kaupungin avustukset yhdistyksille supistuvat  

o Kolmatta sektoria ”huudetaan apuun” 

- Metropolihallinto ratkaistaan 

o Uuden hallintomallin käyttöönotto ehkä 2015-2016 

o Miten käy kaupunginosien paikallishallinnon? 

- Meneillään olevat hankkeet valmistuvat 

o Läkkitorin ja Raitin remontti 2014 lopussa 

o Maauimala ja uusittu uimahalli avataan 2015 

- Asemanseudun suuren rakennusprojektin suunnittelu jatkuu 

o Toteuttaja voitaneen valita 2016 lopulla 

 

Leppävaara-seuran toiminnan suuntaviivoja 2015-2016 

 

Ydintoimintamuodot  jatkuvat 

 

- Raittikarnevaalit palaavat kotiin Raitille ja Läkkitorille 

o Yhteistyö Markkinaperinteen Tuki ryn kanssa taas mahdollista 

o Myytävien paikkojen määrä kasvaa, yleinen taloustilanne voi vaikeuttaa myyntiä 

o Leppävaara ja lepuskilaiset tarvitsevat edelleen oman paikallisen ”festivaalin” 

- Lepuski-lehti jatkaa ilmestymistään 

o Digimainonta syö lehtien mainostuloja 

o Lehden ilmestymiskerrat riippuvat mainostuotoista, tällä on vaikutusta julkaisukorvaukseen 

o Lukijat tarvitsevat edelleen oman Lepuski-lehden 

- Seuran netti- ja some-foorumit 

o www.lepuski.fi, www.raittikarnevaalit.fi 

o fb ryhmät: Lepppävaara-seura, Albergasta Leppävaaraan, Puistokirppis 

o  fb-sivu (seuran avoin sivu): www.facebook.com/leppavaaraseura  

o Hoidossa lisäksi fb-sivu (avoin Leppävaara-sivu): www.facebook.com/leppavaara 

o Kävijämäärät satoja per viikko? 

- Kansalaismuistipiiri jatkaa vähintään yhtä aktiivisena 

o Kansalaismuisti on jo laajentunut someen 

o Kansalaismuistipiiri on osa vanhustyötä, jolle voisi löytyä sosiaalipuolen tukia 

o Toiminnan kulut ovat vähäiset 

o Kansalaismuisti-aineistosta voidaan työstää julkaisuja ja muita myytäviä tuotteita 

- Toiminta ympäristö- ja kaavoitusasioissa 

o Haasteet monin kertaistuvat kunnallistalouden niukkuuden vuoksi 

o Keskustan eheyttävä rakentaminen ylivoimaisesti tärkein kohde 
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o Vaikuttaminen kaupungilla käynnistymässä olevan Albergan Kartanonpuiston kunnostuksen 

suunnitteluun. Lisäksi seurataan tiiviisti puiston kulmaan sijoittuvan Leppävaaran Elä- ja Asu -

seniorikeskuksen suunnitteluprosessia. 

 

Päättyvät toiminnat 

 

- Lippumeri 2013 projekti loppuu 2015 syksyllä, päätösjuhlallisuuksiin liittyen kirjastoon kokoava näyttely 

 

Ajankohtaisia haasteita 

 

- Seuran varainhankinnan tehostaminen  

o Jäsenmaksutuottojen kasvattaminen lisäämällä maksavien jäsenten määrää 

o Voiko seuran netti- ja fb-foorumit avata mainoksille? 

o Myytävien tuotteiden suunnittelu ja tuotteistus 

 Kirjat, julkaisut, DVD:t, etc 

- Seuran jäsenpohjan laajentaminen ja jäsenten aktivointi 

o Maahanmuuttajien saaminen mukaan toimintaan 

 Maahanmuuttajien määrä ja suhteellinen osuus kasvaa 

o Nuorten aikuisten aktivointi mukaan toimintaan 

 Mitä tarjotaan lapsiperheille? 

o Ulkojäsenyys 

 Mahdollistetaan entisten lepuskilaisten jäsenyys 

 Jäsenetuna Lepuski-lehti kotiin 

- Uuuden ja peruskorjatun Läkkitorin ja Raitin toiminnallinen kehittäminen 

o Yhteistyö Espoon kaupungin ja Leppävaaran Gallerian kanssa, jolle torin hallinnointi todennäköisesti 

siirtyy 

o Kansalaistori-idean kehittelyä yhdessä asukkaiden kanssa (esim. Kirpputoreja, Ravintolapäiviä, Pop-up 

kulttuuritapahtumia yms. asukkaiden arvostamaa toimintaa) 

o Kiinteä ulkoilmalava varmistettava!! 

- Vaikuttaminen Leppävaaran keskustan suunnitteluun ja rakentamiseen 

o Iso ja näkyvä työmaa 

o Seuran tahtotilan muodostaminen uuden keskustan visuaalisesta ilmeestä ja toiminnallisesta sisällöstä 

- Seuran oman työn organisoinnin kehittäminen 

o Hyvin organisoitu:  

 Raittikarnevaalit 

  Lepuski-lehden julkaisu- ja toimitustyö 

 Netin ja somen ylläpito sekä sisältötuotanto 

 Kansalaismuistitoiminta 

 Toiminta kaavoitus- ja ympäristöasioissa 

 Seuran taloushallinto (kirjanpito, osto- ja myyntireskontra) 

 jäsenyys Asukasfoorumissa  

o Organisoimatta 

 Varainhankinta – johtokuntaan ”varainhankintapäällikkö” 

 Jäsenten hankinta ja aktivointi – johtokuntaan ”jäsenpäällikkö” 

 Keskustan suunnitteluun ja rakentamisen projetiryhmä 

 yhteistyömuodot Espoon kaupungin ja Leppävaaran uuden projektinjohtajan kanssa 

 Verkostoituminen alueen pariinkymmeneen muuhun asukasyhdistykseen  


