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Suuntaviivoja vuosien 2015–2016 toiminnalle
Johtokunnan esitys vuosikokoukselle 7.5.2015

Toimintaympäristön muutoksen suuntaviivoja vuosina 2015–2016
-

-

-

-

-

-

Talouden taantuma jatkuu ainakin 2015
o Sponsorointirahan saanti edelleen vaikeaa
o Karnevaalien paikkamyynti ja lehden mainostulot tiukoilla
Seuran vaikutusalueen asukaspohja kasvaa edelleen
o Kanta-Leppävaarassa asui vuoden 2015 alussa 29 285 henkeä
o Kasvu noussee tänä ja ensi vuonna yhteensä vähintään 1500 hengellä (sama kuin vuosina 2013-14)
o Asukasluku on 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 venyy
o Miten käy kaupunginosien paikallishallinnon?
Meneillään olevat hankkeet valmistuvat
o Läkkitorin ja Raitin remontti valmis karnevaaleille 2015
o Maauimala avataan 2016 kesällä ja uusittu uimahalli joulukuussa 2015
Asemanseudun suuren rakennusprojektin suunnittelu jatkuu
o Toteutus pilkottu postimerkeiksi
o Kokonaisratkaisu odottaa …

Leppävaara-seuran oman toiminnan suuntaviivoja 2015–2016
Ydintoimintamuodot jatkuvat
Raittikarnevaalit palaavat kotiin uudistuneelle Raitille ja Läkkitorille
o Yhteistyö Tori ja Markkinakaupan keskuksen kanssa taas mahdollista
o Myytävien paikkojen määrä vähenee uudistuneella raitilla, yleinen taloustilanne voi vaikeuttaa myyntiä
o Leppävaara ja lepuskilaiset tarvitsevat edelleen oman paikallisen ”festivaalin”
Lepuski-lehti jatkaa ilmestymistään – jakelualue koko suuralue
o Digimainonta syö lehtien mainostuloja
o Lehden ilmestymiskerrat riippuvat mainostuotoista, tällä on vaikutusta julkaisukorvaukseen
o Lukijat tarvitsevat edelleen oman Lepuski-lehden/yhteistyö suuralueen Asukasfoorumin kanssa
Seuran netti- ja some-foorumit
o netti: www.lepuski.fi, www.raittikarnevaalit.fi
o some: www.facebook.com/leppavaaraseura, www.facebook.com/leppavaara ja neljä fb-ryhmää:
Lepppävaara-seura, Albergasta Leppävaaraan, Puistokirppis ja Kansalaismuisti
o Kävijämäärät satoja per päivä
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 Kansalaismuistiaineistosta voidaan työstää julkaisuja ja muita myytäviä tuotteita
o Kirjahanke työn alla, tulee painosta jouluksi 2015
Vaikuttaminen ympäristö- ja kaavoitusasioissa ja rakentamisen seuranta
o Haasteet moninkertaistuvat kunnallistalouden niukkuuden vuoksi
o Keskustan eheyttävä rakentaminen ylivoimaisesti tärkein seuranta- ja vaikuttamisen kohde, etenee tällä
hetkellä valitettavasti postimerkkikaavoituksena
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Täydennysrakentaminen koko Leppävaarassa kiivaassa suunnitteluvaiheessa: useitä isompia
kaavamuutoksia suunnittelijoiden pöydillä: Puustellinkallio, Palokärki, Urheilupuiston
täydennysrakentaminen, Veräjäpellon koulukeskuksen saneeraus sekä muita pienempiä kohteita
Vaikuttaminen käynnistyneeseen Kartanonpuiston kunnostuksen yleissuunnitteluun, samoin puiston
kulmalle sijoittuvan Elä- ja Asu -seniorikeskuksen rakentamisen seuranta
Vermontien uuden asuntoalueen rakentamisprosessin seuranta Perkkaalla (valtuuston huhtikuussa
2015 hyväksymä asemakaava)
Lintuvaaran vanhan kaatopaikan kunnostustöiden seuranta
Urheilupuiston liikenneyhteydet ja paikoitusalueet
Seudulliset liikennehankkeet kuten Espookaupunkiradan jatkon ja RaideJokerin yleissuunnittelun
seuranta

Päättyvät toiminnat
Lippumeri-projekti saatetaan loppuu 2015 syksyllä, mitä tapahtuu Lippuaukiolle sen jälkeen?
o päätösjuhlallisuuksiin kootaan kirjastoon kokoava näyttely
o ideoita aukion käytölle, jos lipputangot poistetaan (jota kaupunki on väläytellyt)  pysyvä perenna- ja
sipulikukka-istutus vaiko kiveyksen tasaaminen ja käyttö kirppari- ym. toimintaan? Onko halua taistella
lipputankojen säilyttämiseksi? miten RaideJokerin tuleva linjaus vaikuttaa aukioon?
Ajankohtaisia haasteita
Seuran varainhankinnan tehostaminen
o Jäsenmaksutuottojen kasvattaminen lisäämällä maksavien jäsenten määrää
o Myytävien tuotteiden suunnittelu ja tuotteistus

Kirjat, julkaisut, DVD:t, Lepuski-paidat ym.
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
Uuden ja peruskorjatun Läkkitorin ja Raitin toiminnallinen kehittäminen
o Yhteistyö 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 jäi saamatta
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 Asukasfoorumin valmisteluryhmässä

yhteistyömuodot Espoon kaupungin ja projektinjohtaja Mika Rantalan kanssa

yhteistyö kirjaston ja Sellosalin kanssa
o Vaatii organisointia

Jäsenten hankinta ja aktivointi – johtokunnalle ”jäsenpäällikkö”

Keskustan suunnittelun ja rakentamisen seurantaan projektiryhmä

Verkostoituminen alueen suuralueen muiden asukasyhdistysten kanssa  säännölliset
tapaamiset ja tietojen vaihto, toimii osittain jo suuralueen Asukasfoorumin kautta

