LEPPÄVAARA-SEURA – ALBERGA-SÄLLSKAPET ry

Toimintakertomus vuodelta 2010
Leppävaara-seura – Alberga-sällskapet ry:n tehtävänä on rakentaa ja vahvistaa leppävaaralaista identiteettiä ja paikan henkeä.
Kaupunginosayhdistys toimii aktiivisesti paikallisen yhteistyön ja viihtyvyyden lisäämisen puolesta. Toiminta liittyy perinteisesti niin nykypäivään,
tulevaisuuteen kuin alueen rikkaaseen historiaan. Järjestyksessä 23. toimintavuoteen mahtuivat taas kerran jokavuotiset Raittikarnevaalit, oman
lehden Lepuskin julkaiseminen, kansalaismuistitoiminta, Valopilkun valinta, historiakirjaprojekti sekä alueen suunnittelun ja kehityksen seuranta ja
siihen vaikuttaminen. Vakiintuneita yhteistyökumppaneita ovat jo vuosia olleet kaupungin eri hallintokunnat, kirjasto, alueen koulut ja oppilaitokset,
paikalliset yrittäjät ja yhteisöt sekä myös lukuisat alueella toimivat muut yhdistykset ja naapuriseurat. Raittikarnevaalit palkittiin Sanomalehtien liiton
ensimmäistä kertaa myöntämällä Vuoden kaupunkiteko tunnustuksella, jolla Länsiväylä-lehti nosti Espoossa esiin Leppävaaraviikot ja karnevaalit
niiden osana. Uutta toimintaa oli myös osallistuminen Espoon kaupungin organisoimiin turvallisuuskävelyihin. Kävelyt ovat osa oikeusministeriön
rikoksentrojuntaneuvoston rahoittamaa pilottiprojektia, jossa haetaan uusia asukasosallistumisen muotoja kaupungin turvallisuusstrategian
jalkauttamiseen. Vastaavantyyppisistä lähiympäristökävelyistä (gåtur) on saatu hyviä kokemuksia Ruotsissa.
1. Raittikarnevaalit palkittiin vuoden kaupunkitekona Espoossa
Leppävaaran Raittikarnevaalit järjestettiin perinteiseen tapaan laajapohjaisella paikallisella yhteistyöllä 19. kerran (to 2.9.). Hieman koleasta säästä
huolimatta tapahtuma keräsi vähintään 10 000 ihmistä nauttimaan iloisesta karnevaalipäivän tunnelmasta. Ohjelma starttari aamulla avatuilla
markkinoilla ja lastenohjelmalla, jatkuen vauhdikkaasti iltaan asti tarjoten monipuolista musiikkia, tanssia, paikallisten harrastusten, yhdistysten ja
yritysten esittelyjä, taidenäyttelyn, poniajaelua ja markkinahumua. Uutuutena oli iloinen RaittiKaraoke yhteistyössä Ravintola Albergan kanssa.
Pääesiintyjinä Läkkitorin lavalle nousivat aamulla Bianca Morales lastenohjelmallaan ja illalla M.A.Numminen. Illan kruunasi perinteen mukaan
Matti Kasevan tarjoama ilotulitus kello 21. Leppävaara-seura toimii karnevaalien pääjärjestäjänä kymmenien paikallisten yhteistyökumppaniensa
kera. Markkinoiden järjestelyistä vastasi Markkinaperinteen Tuki. Sen kanssa tehdyn yhteistyösopimuksen mukaan paikkamaksut jaetaan
puoliksi. Karnevaalien toteutettiin taas kerran minimbudjetilla (n. 10 000 e). Markkinoinnin tueksi tapahtumalle avattiin omat verkkosivut
osoitteessa www.raittikarnevaalit.fi. Karnevaalien visuaaliseen ilmeeseen satsattiin uusimalla logo ja painattamalla juhlapaikkaa elävöittäviä
kookkaita banderolleja. Raittikarnevaalit myös rekisteröitiin nimenä seuran tavaramerkiksi. Karnevaalien koordinaattorina toimi Tapio Lipasti.
Karnevaaleista on tehty erillinen loppuselvitys Espoon kulttuurilautakunnalle, joka tuki järjestelyjä 5 000 eurolla. Loppusiivouksesta huolehtii PihaRepo kaupungin teknisen keskuksen kustannuksella.
2. Lepuski-lehti, verkkosivut ja yhteisöllinen media
Lepuski-lehti ilmestyi neljänä numerona. Levikki per numero oli 18 000 kappaletta. Lehti jaettiin ilmaisjakeluna Kanta-Leppävaaran lisäksi Kilossa
ja Leppäsillassa ja se postitettiin seuran sidosryhmille. Lehti oli myös luettavissa pdf:nä seuran verkkosivuilla. Jakelun ongelmista saatuun
runsaaseen palautteeseen vastattiin vaihtamalla jakelufirmaa sekä sopimalla 10-kunta jakelupaikkaa, jossa lehti on noudettavissa. Jakelupaikoista
kerrottiin lehdessä ja verkkosivuilla. Kustantajana ja mediamyyjänä toimi viestintätoimisto Luova Ratkaisu, jonka toimipaikkana on Parkvilla.
Päätoimittajana on Arja Salmi ja vastaavana toimittajana Pirjo Toivonen.
Resurssipula yhdistyksen kotisivujen (www.lepuski.fi) ylläpidossa jatkuivat. Lähes 10 vuotta sitten luotujen, tekniikaltaan vanhentuneiden ja
laajoiksi paisuneiden sivujen ylläpito omin voimin uhkasi loppua kokonaan, kun palvelinoperaattori lopetti käytössä olleen ja blogi-tekniikkaan
perustuneen tiedonsiirtopalvelun. Vuoden aikana etsittiin yhteistyökumppania uusien sivujen rakentamiseksi. Eri vaiheiden jälkeen päädyttiin
yhteistyöhön ammattikorkeakoulu Laurean kanssa. Sivujen uudistaminen aloitetaan oppilastyönä vuoden 2011 kevään kuluessa. Vuoden aikana
seura liittyi Facebookiin.
3. Kansalaismuistitoiminnan 9. vuosi ja historiakirjaprojekti
Leppävaara-seuran suosittu kansalaismuistipiiri kokoontui Ruusutorpan koululla yhteensä 14 kertaa. Vetäjinä toimivat Arja Salmi ja Riitta
Laaksonen. Kuvien ja muun aineiston skannauksesta sekä keskustelujen taltioinnista vastasi Pertti Hurmerinta. Kevät- ja syyskaudella noin joka
toinen torstai-ilta pidettyihin tapaamisiin osallistui kerrallaan 20-30 henkilöä. Neljään iltaan kutsuttiin vieraileva luennoitsija, ja näihin osallistui
laajemmasta mainostuksesta johtuen yhteensä yli 300 henkeä. Tällöin kuultiin alueella vaikuttaneista taiteilijapersoonallisuuksiksista: Mauri Favén
(14.1.), Elli Tompuri (18.3.), kelloseppä Ikonen (8.4.) ja Hella W, josta kertomassa oli tyttärenpoikansa Erkki Tuomioja (2.12.). Keväällä (12.5.)
tehtiin retki Leppävaaran kartanolle, jossa af Heurlinit kertoivat kartanon vaiheista ja elämästä. Keväällä karttakokoelma karttui hienolla 1920-luvun
kartalla, joka oli ilmeisesti tehty Mäkkylän tilan palstoituksia varten. Tähän liittyen selvitettiin mm. Orola-nimen alkuperää, johon ei vielä ole saatu

lisäselvyyttä. Koottua historia-aineistoa on säännöllisesti esitelty myös Lepuski-lehdessä. Kansalaismuistipiiriläisten kanssa jatkettiin Sellon kirjaston
ideoimaa ”kirjastomummi”-toimintaa. Seuran edustajat kävivät vuoden aikana myös monissa paikallisissa tilaisuuksissa kertomassa alueen
monivaiheisesta historiasta.
Historiakirjatoimikunta kokoontui kaksi kertaa. Kirjan sisältösuunnitelmaa tarkennettiin ja tehtiin apurahahakemus Suomen Kulttuurirahastolle (ei
saatu rahaa). Tavoitteena on saada kirja valmiiksi vuoden 2011 Raittikarnevaaleille. Avustettiin Yhteishyvä-lehden marraskuun numerossa julkaistua
Leppävaaran historiasta kertovan artikkelin kirjoittajaa seuran aineistoilla.
4. Valmennuspäällikkö Kalle Lundsten valittiin 11. Valopilkuksi
Leppävaaran vuoden 2010 Valopilkuksi valittiin marraskuussa liikuntahallilla pidetyssä tilaisuudessa valmennuspäällikkö Karl-Erik Lundsten
Leppävaaran Pyrinnöstä. Perusteluina valinnalle seuran johtokunta totesi Kallesta seuraavaa:"Paljasjalkainen leppävaaralainen, joka on toiminut

leppävaaralaisen urheilutoiminnan parissa jo viisi vuosikymmentä kasvattaen lukemattomia koripallosukupolvia sekä innostaen erityisesti alueemme
lapsia ja nuoria. Leppävaaralaiset tuntevat hänet ennen kaikkea nuorten valmentajana. Koripallopiireissä hänet tunnetaankin nimellä Mr. LePy.
Erään koripallojuniorin luonnehdinnan mukaan "Kalle on best"!
5. Leppävaaran turvallisuuskävelyt
Kaupunki järjesti Leppävaaran keskustassa radan molemmin puolin ns. turvallisuuskävelyt laajapohjaisella yhteistyöllä virkamiesten, asukkaiden ja
alueella toimivien muiden yhteisöjen kanssa. Osallistujat kulkivat ryhminä ennalta suunnitellun reitin, jolta tehtiin yhdessä havaintoja ympäristön
turvallisuuden ja viihtyisyyden näkökulmasta. Havainnoista keskusteltiin, niistä tehtiin muistiinpanoja ja otettiin kuvia. Maastoon jalkautumisen idea
nostettiin esille viime toukokuussa pidetyssä Leppävaara-seuran vuosikokouksessa. Turvallisuusteema oli esillä myös viime syksyn
Raittikarnevaaleilla, jossa jo ennakkoon kerättiin asukkaiden näkemyksiä turvallisuudesta. Leppävaarassa käveltiin näissä merkeissä ensin
päivänvalossa (29.9.), ja sitten syyspimeällä (12.11 ja 17.11). Ensimmäiselle kävelylle lähti yli 30 osallistujaa, joista kymmenkunta asukasta ja
loput alueella toimivia tahoja, mm. taloyhtiöiden, asukasfoorumin, terveydenhoidon, sosiaalitoimen, kirjaston, koulujen, poliisin ja pelastuslaitoksen
edustajia. Pimeäkävelyihin osallistui peräti 66 henkilöä, joista kaksi kolmasosaa asukkaita.
6. Alueellinen yhteistyö ja suunnitelmien seuranta
Johtokunta seurasi säännöllisesti ajankohtaisia asemakaava-, puisto-, tie- ja katusuunnitelmia, joita mahdollisuuksien mukaan esiteltiin myös
Lepuski-lehdessä. Seuran on ollut mukana myös Espoon liikenneturvallisuustyöryhmässä, edustajana on ollut Raimo Heino. Syksyllä 2009
aloittaneen asukasfoorumin edustajana on ollut Erkki Björnman. Seura osallistui foorumin tapahtumiin ja niiden suunnitteluun: keväällä
keskustelutilaisuus peruspalvelujen tulevaisuudesta sekä syksyllä Leppävaaran maauimala ”avajaistempaus”. Maauimalaa vauhditettiin myös (8.11.)
valtuustotalolla luovuttamalla valtuustoryhmille ja uudelle kaupunginjohtajalle kylpyankat, joiden pian toivottiin pääsevän uimaan Leppävaaraan.
Johtokunta tutustui myös Kehän I:n tunneliin, Leppävaaran torniin ja Aurinkopihaan. Lisäksi listalla oli ilkivallan torjuminen Ruusutorpan
pysäköintiluolassa. Oltiin myös mukana 4V-hankkeen joulukalenterissa Sellon kirjastolla.
7. Seuran toimihenkilöt ja vuosikokous
Puheenjohtajana toimi edelleen Arja Salmi, varapuheenjohtajana oli Ahti Hurmalainen ja sihteerinä Lea Lipasti. Johtokuntaan kuuluivat lisäksi
Erkki Björnman, Raimo Heino, Juha Laakso, Teemu Lahtinen, Tapio Lipasti, Pirjo Myllys, Kari Pietarinen ja Pirjo Tiilikainen sekä
varajäseninä Kai Fogelholm, Marjatta Karjalainen, Jukka Toivonen ja Annika Tuominen-Kalland. Johtokunnalla oli 11 kokousta, jotka
pidettiin pääasiassa Parkvillassa. Kokousten välillä oltiin tiiviisti yhteydessä myös sähköpostilla. Talouden hoidosta vastasi Leppävaaran Laskennan
Maija Tahvanainen.
Vuosikokous (19.5.)

järjestettiin

Leppävaaran kirkolla ja ennen sääntömääräistä osuutta keskusteltiin teemasta: ”Onko Leppävaara muuttunut

aiempaa turvattomammaksi?”. Seurakunnan tarjoamien kahvien lomassa kirkkoherra Kalervo Salo kertoi kirkolla hiljattain tehdystä remontista ja
johdatti illan turvallisuusteemaan kertomalla seurakunnan tehtävistä ja tunnelmista Sellossa vuodenvaihteessa tapahtuneessa ikävässä
ampumatapauksessa.
8. Jäsenistö
Henkilöjäsenten määrä oli toimintavuoden lopussa noin 300 henkilöä, joista jäsenmaksun maksaneita oli noin puolet. Kannattajakirjeen postitus
saatiin liikkeelle vasta kesälomien kynnyksellä, josta johtuen kannattajajäsenmaksuja ilmeisesti saatiin kokoon vain 7 kappaletta: Ravintola
Alberga Oy, Bergans-kiinteistöt, City-Bamboo-Lounasmestarit Oy, Leppävaaran laskenta Oy, Orasmus Ky, Tili-Loukia Oy ja Viestintätoimisto Luova
Ratkaisu. Yhteistyökumppaneita karnevaalijärjestelyjä (logo isolla kankaalla Gallerian seinässä) olivat Apteekki Elixiri, Kauppakeskus Sello,
Leppävaaran kauppiastalo Galleria Oy, Lähivakuutus, Sampo Pankki, Skanska Oy sekä käsiohjelmassa SuomicCom, Kulta-aika ja K-supermarket
Leppävaara.

