JOHTOKUNNAN ESITYS VUOSIKOKOUKSELLE 10.4.2018

Toimintakertomus vuodelta 2017
Leppävaara-seuran toiminta-alueena on 31 000 asukkaan Kanta-Leppävaara, joka on Espoon suurin ja
voimakkaimmin kehittyvä aluekeskus. Seuran tehtävänä on puolustaa monipuolisesti leppävaaralaisten
etuja ja kaupunkiympäristön laatua sekä luoda kaupunginosaan yhteisöllisyyttä. Seura on 30-vuotta
pitkäjänteisesti jatkuneella toiminnallaan rakentanut hyvät yhteistyöverkostot niin paikallisiin toimijoihin
kuin kaupungin suunnittelijoihin ja päättäjiin. Espoon kaupunki arvostaa Leppävaara-seuraa luotettavana ja
asiantuntevana yhteistyökumppanina ja kuuntelee seuran viestejä.
Toimintavuosi 2017 pähkinänkuoressa
Toiminnantäyteiseen vuoteen mahtui lähes 60 asukas- ja muuta tapahtumaa. Yksi kohokohdista oli uuden
historiakirjan ”Leppävaaran alkukoti. Tarinoita ja kuvia Mäkkylän virkatalon mailta” julkistaminen
Raittikarnevaaleilla. Toimintakalenterissa oli muun muassa 13 kansalaismuisti-iltaa, 12 historia- ja
kirjaesittelytilaisuutta, 7 kirpputoritapahtumaa, Lepuskin Joulu -tapahtuma Läkkitorilla sekä suuralueen
yhteinen Suomi 100 -kansanjuhla Sellon kirjastolla marraskuun lopulla. Ajankohtaisten aluesuunnittelu-,
rakentamis- ym. asioiden seuraamiseksi osallistuttiin 10 asukasfoorumin lisäksi kaupungin virallisiin kaavaym. esittelytilaisuuksiin. Vuoden aikana aluesuunnitelmista tehtiin 5 kannanottoa. Säännöllistä näkyvyyttä
ylläpidettiin netissä ja sosiaalisessa mediassa. Lepuski-lehteä julkaistiin 5 numeroa. Lukuisten kanaviensa
kautta seuran toiminta tavoittaa erittäin paljon asukkaita. Ilahduttavaa oli myös jäsenmäärän kasvu.
Jäsenmaksun maksaneiden määrä kasvoi 14% edelliseen vuoteen verrattuna.
Leppävaaran alkukoti -kirjan julkaiseminen
Seura on määrätietoisesti jatkanut palkittua työtään Leppävaaran historian tallentamiseksi ja tunnetuksi
tekemiseksi. Jo kolmas oma historiajulkaisu ”Leppävaaran alkukoti” saatiin valmiiksi etuajassa niin, että se
voitiin julkistaa jo syyskuun alun Raittikarnevaaleilla. Kirjalla juhlistettiin samalla seuran 30vuotissynttäreitä. Kirjan julkistuksen piti olla alkujaan vasta 1.11.2017, mutta tästä huolimatta ei syntynyt
keskosta, vaan potra 520-sivuinen ja runsaasti kuvitettu, 700 kuvan historiaopus. Se kertoo monipuolisesti
elämästä ja ihmisistä Mäkkylän virkatalon mailla aina historian alkuhämäristä asti. Kirjan myötä nousi nyt
yleiseen tietoisuuteen, että Mäkkylästä on löytynyt Espoon vanhin asutus. Täällä on asuttu jo 1100-luvulla.
Kirja on toimitettu, taitettu ja markkinoitu kokonaan omin voimin. Toimituskuntaan ovat kuuluneet Markku
Salmi (päätoimittaja), Raija Ahonen, Tapio Lipasti, Jarmo Oksanen ja Arja Salmi. Kirjan myötä aloitettiin
hyödyllinen kuvanvaihtoyhteistyö Espoon kaupunginmuseon (KaMu) kanssa: kirjaan saatuja museon kuvia
vastaan seura luovutti KaMulle noin 200 kpl Mäkkylä-aiheista kuvaa.
Vuoden aikana järjestettiin kaikkiaan 12 esitelmätilaisuutta historiakirjojen aiheista. Leppävaaran alkukoti kirjaa esiteltiin mm. salintäydelle yleisöille JM-Suomen Puustipäivillä (24.9.) Keskuspuiston ammattiopiston
auditoriossa ja toinen iso esittely pidettiin Sellon kirjastolla (1.11.). Jälkimmäisen tilaisuuden ohjelmassa
haastateltiin myös kirjaan kirjoittaneita vanhoja mäkkyläläisiä, ja lopuksi kuultiin Seppo Ahokkaan
orkesterin vanhaa tanssimusiikkia. Kirjojemme aihepiiristä on pidetty esityksiä mm. Leppävaaran Lionsien,
Karakallion Marttojen, seurakunnan varttuneen väen kerhon, Svenska pensionärien ja Diipadaapayhdistyksen jäsenille sekä kaupungin työntekijöille. Sisällissodan Leppävaaran taistelusta alustettiin
Leppävaaran Rotareille. Myös Valtatien varrelta -kirjaa on edelleen esitelty: mm. Suomalaisessa
kirjakaupassa liikkeen 110-juhlintaan liittyen (8.4.). Seuran historiakirjat kuuluvat kirjakaupan myydyimpiin
tietokirjoihin.
Raittikarnevaalit 2017
”Raittis” on joka vuosi odotettu syksyn avaus ja niitä juhlittiin 7.9.2017 jo 26. kerran. Leppävaaranraitti ja
Läkkitori houkuttelivat taas karnevaalikansaa, joskin sateisen sään vuoksi kävijämäärä jäi normaalia
pienemmäksi eli noin 8000 kävijään. Raittikarnevaaleilla juhlistettiin Leppävaara-seuran 30 vuotissynttäreitä uusimman historiakirja "Leppävaaran alkukoti" julkistamisella ja kirjakauppa kävi kuin
siimaa. Tapahtuman pääesiintyjiä olivat Tommi Läntinen & Boycott sekä popkanteletar Ida Elina, joka

sujuvasti vetää niin räväkkää poppia kuin perinnemusiikkiakin. Myös Stadin Juhlaorkesteri on odotettu ja
perinteinen esiintyjä. Paikallista väriä edustivat Olavi Malmivuori Band ja Seppo Ahokas Duo. Klovni Rosaliin
ja taikuri Martti Aitolehmän esitykset viihdyttivät lapsiyleisöä. Liikunnallista ohjelmaa tarjosivat Luhtavilla
Mirage Vatsatanssi-ryhmä ja Team Tapiola pre jr./Tapiolan Voimistelijat. Taukojumppaa veti Leppävaaran
Sisu.
Iloista markkinahumua luomassa oli lähemmäs sata karnevaalikojua. Toimintavuonna paikkamyynti
hoidettiin kokonaan omin voimin ilman Tori- ja markkinakaupan palvelukeskusta (TMK). Karnevaaleilla
järjestettiin myös LepusKissa-piirustuskilpailu ja omaa suosikkia sai äänestää kirjastolla syyskuussa
pidetyssä näyttelyssä. Kilpailun organisoi Iiro Tainio. Kirppistyöryhmässä innostuttiin valmistamaan
kierrätyskankaisia ja omalla logolla ”I love Lepuski” koristeltuja kasseja, joita myytiin seuran Raittiskojulla.
Kirppistyötyhmä vastasi myös Raittikarnevaalien 30-vuotisjuhlaviirien ompelusta.
Raittikarnevaalit rahoitettiin kulttuurilautakunnan kohdeavustuksella, yritysyhteistyöllä sekä
paikkamaksuilla. Paikallisia tukijoita olivat Apteekki Elixir, Sellon Apteekki, Ravintola Alberga, Timanttiset
Kulta-Aika ja Tiimixi. Tärkeitä yhteistyötahoja olivat Espoon kaupunkitekniikan keskus (loppusiivous), J S
Sound Group Oy (äänentoisto ja sähköt), Cafe Zoceria, Kauppakeskus Galleria, Kauppakeskus Sello,
Leppävaaran urheilupuisto, Sellosali, Leppävaaran VPK, Espoon kirjastoautot, Estrada sekä TMK
(telttakaluston vuokraus). Tapahtumaa markkinoitiin ja siitä tiedotettiin raittikarnevaalit.fi -sivuilla, Lepuskilehdessä, tolppamainoksin ja Sellon isolla screenillä, Sellon kirjaston, Gallerian sekä Cafe Zocerian
valotauluilla, julisteilla Sellon infoseinällä, samoin lepuski.fi-sivuilla ja facebookissa. Seura ei pyri
karnevaaleilla taloudelliseen voittoon, vaan haluaa korkeatasoista ilmaisohjelmaa tarjoamalla tuottaa
asukkaille iloa, elämyksiä ja hyvää mieltä. Tapahtumakoordinaattorina toimi Tapio Lipasti ja
paikkamyynnissä avusti Marja Sysimies.
Leppävaara-seura luovutti karnevaaleilla Suomen kotiseutuliiton pronssisen ansiomerkin Juhani Kinnuselle
tunnustuksena hän merkittävästä panoksestaan Harakan ja Leppävaaran historian tutkimisessa.
Lepuski-lehteä julkaistiin 5 numeroa
Lepuski-lehteä julkaistiin 5 numeroa ja jakelualueena on koko suuralue. Painetun lehden levikki oli 22 000
kpl ja Lehtiluukussa julkaistavalla digilehdellä on parhaimmillaan yli 1000 lukijaa. Lehden kustantajana
toimi Luova Ratkaisu Oy, joka vastaa myös mediamyynnistä. Toimituskunnan muodostivat päätoimittaja
Arja Salmi ja vastaava toimittaja Pirjo Toivonen. Seura saa kustakin numerosta julkaisuoikeuskorvauksen.
Sosiaalisen median näkyvyys kasvussa
Lepuski.fi-verkkosivujen ja facebook-sivun sisältöä toimitettiin säännöllisesti. Parhaimmillaan yksittäisellä
uutisella on sosiaalisessa mediassa ollut lähes 4000 ja lepuski.fi-sivustolla reilu 1000 lukijaa. Seuran
facebook-sivun tykkääjien määrä ylitti vuoden aikana 1000 henkeä ja oli vuoden lopussa 1100 henkeä.
Vaikuttaminen kaavoitukseen ja lähiympäristön viihtyisyyteen
Kanta-Leppävaaran väkiluku ylitti vuoden aikana 30 000 asukkaan rajan ja alueen kasvu jatkuu. Kulloinkin
ajankohtaisia kaava-, liikenne- ja rakentamishankkeita seurattiin aktiivisesti ja niistä tiedotettiin
säännöllisesti mm. Lepuski-lehdessä ja sosiaalisessa mediassa. Kantaa otettiin Raide-Jokerin asemakaavaan
Alberganespalla, Leppävaaran keskusten yhdistämiseen, Puustellinkallion nimistöön, Urheilupuiston
reitistöihin ja Veräjäpellonkadun lisääntyneeseen liikenteeseen. Seura oli myös hyvin edustettuna SuurLeppävaaran Asukasfoorumien valmistelutyhmässä (Arja Salmi, Timo Haukilahti ja Lasse Ansalo). Yhteyttä
kaupungin suunnittelijoihin pidettiin myös kaupungin liikenneturvallisuustyöryhmän ja hyvinvointiryhmän
kautta. Vuoden aikana pantiin merkille myönteinen käänne: Leppävaaraa koskevista suunnitelmista saatiin
aiempaa paremmin tietoa. Siitä on kiittäminen Leppävaaran projektinjohtaja Mika Rantalaa.
Kansalaismuisti-iltojen suosiossa uusi ennätys
Kansalaismuisti-illat ovat olleet tärkeä osa seuran toimintaa jo vuodesta 2002. Sen ansiosta on voitu
merkittävästi kartuttaa yhdistyksen ylläpitämiä historiatieto-, kuva- ja dokumenttiarkistoa. Ruusutorpan
koululla joka toinen viikko järjestetyt kokoontumiset jatkuivat nyt jo 16. vuottaan. Toimintavuonna
kansalaismuistipiirillä oli 13 kokoontumista, joiden yhteenlaskettu osallistujamäärä oli 703 henkeä.
Keskimääräisessä osallistujamäärässä kirjattiin uusi ennätys (54 hlöä/kerta). Vuoden keskeinen aihe oli
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Mäkkylä ja se houkutteli iltoihin mukaan lukuisia uusia ihmisiä. Mäkkylän lisäksi käsiteltiin sisällissotaa ja
siihen johtaneita syitä. Viimeksi mainittuun liittyi onnistunut ”Albergan aktivistit” -ilta, joka toteutettiin
yhteistyössä Sakari Pälsi -seuran kanssa. Vuoden muita teemoja olivat mm. koulut sekä Maj Forsmanin ja
Hannu Hovin lapsuus- ja nuoruusmuistot.
Historia-aiheet kiinnostivat myös sosiaalisessa mediassa, jossa seura ylläpitää kahta keskusteluryhmää:
Kansalaismuisti fb-ryhmässä on 520 jäsentä ja Albergasta Leppävaaran -ryhmässä 506 jäsentä. Lisäksi
ylläpidetään Valtatien varrelta -sivua, jossa keskustelu on hiipunut. Historia-aiheista kirjoitettiin
säännöllisesti Lepuski-lehdessä. Seura toimitti myös Leppävaaran Leijonien perinteiseen vuosikalenteriin
historiakuvat selostuksineen. Aiheena olivat nyt ilmasta otetut valokuvat.
Vuoden aikana digitoitiin myös vanhoja Yrjö Kailan 1980-luvulla c-kaseteille tallennettuja
aikalaishaastatteluja vuoden 1918 tapahtumista. Aineistoa on tarkoitus hyödyntää vuonna 2018, jolloin
muistellaan sadan vuoden takaisia traagisia tapahtumia. Muistovuotta varten käynnistettiin jo syksyllä
yhteistyö Espoon kaupunginmuseon ja sen marraskuussa avaaman Särkynyt sydän – Espoo sisällissodassa näyttelyn vuonna 2018 toteutettavia oheistapahtumien suunnittelemiseksi.
Kirjamyynti
Uutta Leppävaaran alkukoti-kirjaa myytiin syyskuun 2017 alusta vuoden loppuun mennessä yhteensä 599
kpl ja lisäksi sitä oli jälleenmyyjien myyntitileillä 21 kpl. Varastossa kirjoja oli vuoden lopussa 295 kpl.
Valtatien varrelta -kirjaakin myytiin vuonna 2017 vielä 121 kpl. Jäljellä olevasta 93 kirjasta varattiin 30 kpl
seuran 30-vuotislahjoitukseen alueen palvelu- ja seniorikodeille. Kirjojen luovutus siirtyi vuodelle 2018.
Vuonna 2013 julkaistua ”Albergasta Leppävaaraan” -DVD:tä myytiin 10 kpl. Kirjojen varastointia varten
hankittiin tila Kilon varastohotelli Pelicanista. Markku Salmi on vastannut historiatuotteiden myynnistä.
Kirpputorien suosio jatkui
Vuonna 2017 seura järjesti kaikkiaan 7 kirpputoritapahtumaa: kolme kertaa Alberganespan puistossa
(27.5., 1.7. ja 26.8) ja neljä kertaa Läkkitorilla (20.5., 10.6., 14.6. ja 12.8.). Kirpputorit pidettiin kaikki
lauantaina, lukuun ottamatta yhtä Läkkitori iltakirpparia (ke 14.6.). Sää suosi sateisesta kesästä huolimatta
tapahtumia ja myyjiä oli parhaimmillaan reilusti toista sataa. Myyntipaikat olivat maksuttomia. Kussakin
tapahtumassa on 3-5 seuran aktiivia vastaamassa järjestelyistä. Seura vastasi myös mainostuksesta.
Kirpparitoiminta on jatkunut Espan puistossa nyt jo kuudetta vuotta ja Läkkitorillakin jo toista vuotta.
Kirpputorien käytännön pyörittämisestä vastaavaan työryhmään ovat kuuluneet Arja Salmi, Eija-Kaarina
Rantanen, Jari Seppänen, Anja Sivonen, Marja Sysimies ja Brita Palin. Kirpputoreja varten ylläpidetään
facebook-ryhmää, jossa on yli 650 jäsentä. Tärkeä yhteistyökumppani torikirppareilla on Kauppakeskus
Galleria, jolta seura on saanut torialueen ilmaiseksi käyttöön.
Lepuskin Joulu ja uudet Valopilkut
Läkkitorilla järjestettiin myös perinteinen Lepuskin Joulu -tapahtuma, jossa yrittäjäpariskunta Terhi ja
Jukka Pietilä sekä Peroba Cafe valittiin Leppävaaran Valopilkuksi 2017. Valinta tehtiin 17. kerran.
Perustelujen mukaan Terhi ja Jukka Pietilä ovat tehneet arvokkaan kulttuuriteon entisöimällä pieteetillä
viime vuosisadan alussa rakennetun arvohuvilan Villa Ylänteen. Huvilassa toimii tunnelmallinen Peroba
Cafe, joka on sovitettu hienovaraisesti kuparisepän rakennuttaman jugendhuvilan miljööseen. Peroban
brunsseista, lounasruokailusta ja palvelusta sekä ilmapiiristä on tullut lepuskilaisten suosikkeja ja siitä
tullaan nauttimaan kauempaakin.
Joulutapahtumassa tarjottiin glögiä ja pipareita ja iloittiin Liikuntastudio Luhtavillan Zumba Kidsien
tanssista. Joululauluja laulettiin Iiro Tainion johdolla ja Maija-Liisa Metsolan johdolla tanssittiin kuusen
ympärillä. Tilaisuudessa jaettiin myös suuren suosion saaneita "I love Lepuski" -heijastimia. Tilaisuuden
yhteistyökumppanina oli Gallerian K-kauppias Kärkkäinen.
Johtokunta ja seuran toimihenkilöt
Puheenjohtajana toimi Arja Salmi, varapuheenjohtajana Timo Haukilahti ja sihteerinä Raija Ahonen.
Johtokunnan muut varsinaiset jäsenet olivat Ahti Hurmalainen, Martti Jokela, Tapio Lipasti, Maija-Liisa
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Metsola, Kari Pietarinen, Ninni Sandström, Marja Sysimies ja Annika Tuominen-Kalland sekä varajäsenet
Marjatta Karjalainen, Olli Lehtonen, Pirjo Myllys ja Markku Toivonen. Johtokunta kokoontui 12 kertaa.
Taloutta hoiti Maija Tahvanainen ja Leppävaaran Laskenta Oy.
EKYLin hallituksessa seuran edustajana toimi Kari Pietarinen. Hän osallistui myös Valtakunnallisille
Kotiseutupäiville Jyväskylässä 10.-13.8.2017. Keväällä EKYLin järjestötoimintakoulutukseen (10.-11.5.)
osallistuivat johtokunnasta Maija-Liisa Metsola, Kari Pietarinen ja Malla Sysimies. Vuoden aikana puhuttiin
paljon johtokunnan työskentelytapojen uudistamisesta ja totuteltiin seuran asiakirjojen tallentamisesta
yhteiselle alustalle Google Driveen. Kehitystyö jatkuu edelleen. Johtokunnan keskinäistä viestittelyä
helpottamaan otettiin onnistuneesti käyttöön myös pikaviestipalveluja (WhatsUp ja Fleep).
Seuran monivuotinen aktiivi Raimo Heino kuoli pitkällisen sairauden murtamana alkuvuodesta 2017. Hän
tallensi Leppävaaran nopeaa muutosta valokuviinsa ja edusti seuraa liikennepoliittisissa kysymyksissä.
Raimon poismeno oli iso menetys seuralle.
Seuran 30-vuotista taivalta juhlistettiin joulun alla johtokunnan, Lepuski-lehden ja seuran muiden aktiivien
kesken yhteisellä illallisella Peroba Cafessa.
Vuosikokouksessa keskusteltiin nimistöstä
Vuosikokous järjestettiin 10.4.2017 Sellon kirjastolla ja läsnä oli 35 jäsentä. Vieraaksi kutsuttu
nimistötutkija Sami Suviranta Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksesta kertoi nimistön historiasta,
nimeämisen yleisistä periaatteista sekä leppävaaralaisten merkkihenkilöiden muistonimistä. Uusimmat
näistä löytyvät Vermonniitystä Perkkaalla (Anna Sahlstén katu, Kaarlo Sarkian katu, Uuno Kailaan katu).
Myös Kössi Koskinen, joka osti Bergansin tilan 1900-luvun alussa ja monin tavoin vaikutti Leppävaaran
kehitykseen, on saanut Perkkaalle alueelle nimikkoaukion. Uudelle Puustellinkallion alueelle on myös
tulossa nimikkokatu kirjailija Ilmari Kiannolle, joka asui lyhyen aikaa alueella 1900-luvun alussa.
Talous ja jäsenistö
Seuran tilikauden ylijäämä oli
euroa. Toiminta rahoitettiin jäsenmaksuilla, kaupungin kohde- ja toimintaavustuksella, yritysten tuilla sekä Lepuski-lehden julkaisukorvauksilla. Seuran käyttöön hankittiin
dataprojektori sekä matkapuhelin karnevaalien paikkamyynnin tarpeisiin.
Toimintavuonna jäsenmaksun maksaneita oli 294. Jäsenmäärä kasvoi edellisvuodesta 14,3%. Jäsentietoja
ylläpidettiin Yhdistysavain-palvelussa, jota jäsensihteerinä hoiti Juha Laakso. Uusia jäseniä liittyi vuonna
2017 yhteensä 53 henkeä ja seurasta eronneiksi kirjattiin 11 henkeä. Kannattajajäseniä (21 kpl) vuonna
2017 olivat: Alberti-Siivous, Apteekki Elixir, Diipadaapa ry, As Oy Espoon Emilia, Helsingin seudun
kauppakamari, JM Suomi Oy, Karakallion Huolto Oy, Kauppakeskus Sello, K-Supermarket Leppävaara,
Leppävaaran Galleria, Leppävaaran Laskenta Oy, Leppävaaran Rotaryklubi, Leppävaaran seurakunta,
Leppävaaran Sos.dem työväenyhdistys, Viestintätoimisto Luova Ratkaisu, Musiikkiopisto Juvenalia,
Orasmus Oy, Ravintola Alberga, Sellon apteekki, Terveystalo, Tiimixi Oy ja Timanttiset Kulta-Aika.
Muu toiminta
• Nimettiin Iiro Tainio asukasedustajaksi Alberganportin alikulun katutaidekilpailun juryyn. Itse kilpailu
pidetään vuonna 2018. Alberganportti on Leppävaarankadun alittava tunneli radan eteläpuolella.
• Alberganespan viljelylaatikoiden jakamista hoitamaan saatiin seuran aloitteesta Leppävaaran Marttojen
uusi toimintaryhmä. Seura myös auttoi kaupungin tarjoamien laatikoiden markkinoinnissa.
• Osallistuttiin Leppävaaran nuorisotalon Suomi 100-juhlan järjestelyihin. Seura kokosi nuorten
kokoamaan näyttelyyn vanhoja valokuvia Leppävaarasta ja nuoret kuvasivat samat paikan
nykytilanteessa. Itse juhlassa (30.9.) seuran jäsen Maj Forsman oli kertomassa entisajan nuorten
elämästä 1930-40 -luvuilla.
• Tuettiin (50 e) Leppävaaran koulun Mainiompi marraskuu -kampanjaa, jossa oppilaat kiinnittävät
huomiota hyviin käytöstapoihin ja toinen toistensa huomioon ottamiseen.
• Suomen Kotiseutuliiton pyynnöstä kirjoitettiin toiminnastamme liiton vuosijulkaisuun Kotiseutu 2017.
• Timo Haukilahti ja Lasse Ansalo osallistuivat marraskuussa asukasedustajina työpajaan, jossa
pohdittiin Metropolian kampuksen kehittämistä Leppävaarassa.
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