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Toimintakertomus vuodelta 2015
Leppävaara-seura ry on perinteikäs ja aktiivinen kaupunginosayhdistys, joka toimii pitkäjänteisesti asukkaiden etujen ja
asumisviihtyvyyden puolesta jatkuvasti kasvavassa Leppävaarassa. Seura toimii laajasti yhteistyössä niin Espoon kaupungin kuin paikallisten yritysten ja yhteisöjen sekä naapuriyhdistysten kanssa.
Toimintavuosi 2015 pähkinänkuoressa
Vuosi 2015 oli seuran 29. toimintavuosi. Työntäyteisen vuoden ehdottomia tähtihetkiä oli seuran julkistama uusi ”Valtatien varrelta”-kirja. Julkistustilaisuus järjestettiin Sellon kirjastolla marraskuun alussa. Myös Läkkitorin ja raitin remontin valmistuminen ilahdutti ja Raittikarnevaalit pääsivät kahden evakkovuoden jälkeen palaamaan kotikonnuilleen. Uusittu tori vihittiin käyttöönsä karnevaalien avajaisissa juhlallisella nauhan leikkaamisella. Seuran toiminta keräsi
toimintavuonna muutenkin entistä enemmän asukkaita yhteen: kansalaismuisti-illat, puistokirpparit, asukasfoorumit,
kotiseutupäivien toritapahtuma ja uusi Lepuskin Joulu -tapahtuma saivat väen liikkeelle. Alberganespan lippuaukion
liput laskettiin syksyllä viimeistä kertaa alas ja niin päättyi 3-vuotinen, yhdessä koululaisten kanssa toteutettu Lippumeri-taideprojekti. Tavallista enemmän töitä teetti seuralle vuoden mittaan myös seurata Leppävaaran rakentamisen
moninaista suunnittelua. Seura uutisoi säännöllisesti omien tapahtumien lisäksi myös näistä ajankohtaisista suunnitelmista niin netissä, sosiaalisessa mediassa kuin Lepuski-lehdessäkin. Seuran toiminta tavoittaakin nyt eri medioissa tuhansia asukkaita. Toivottavasti tämä aktivoi ihmisiä myös liittymään seuran jäseneksi. Vuoden aikana otettiin käyttöön
uusi Yhdistysavaimen palvelu, joka takaa jatkossa seuran jäsentietojen ja -maksujen paremman hallinnan.
Valtatien varrelta -kotiseutukirja julkistettiin
”Valtatien varrelta, tarinoita ja kuvia Leppävaarasta ja Harakasta” -teoksen lämminhenkinen julkistustilaisuus keräsi Sellon kirjastolle satapäisen yleisön sunnuntaina 1.11.2015. Kirja on jatkoa seuran vuonna 2011 julkaisemalle Albergasta
Leppävaaraan -teokselle. Uusi kirja keskittyy nyt radan pohjoispuolisen Leppävaaran kehitykseen ja elämään. Alue tunnettiin alkujaan nimellä Harakka. Sen valtasuoni puolestaan oli Valtatie eli nykyinen Lintuvaarantie. Kirja on paitsi tukeva tietopaketti myös viihdyttävä lukukokemus. Kirjan tarinat kuvineen vievät lukijan matkalle menneisyyden Leppävaaraan ja Harakkaan, jota monet vieläkin kaiholla muistelevat. Harakka-aiheesta kirjaa oli toivottu, koska tämän
legendaarisen alueen käsittely jäi vähälle aiemmassa Albergasta Leppävaaraan -kirjassa.
Seura voi olla uudesta kirjasta erityisen ylpeä, sillä tekstien ja kuvien toimitustyö samoin kuin kuvankäsittely, taitto ja
layout on valtaosaltaan tehty seuran omana vapaaehtoistyönä. Runsas kuvitus koottiin paitsi kansalaismuistipiirin laajasta arkistosta, niin myös haastamalla seuran jäseniä penkomaan kaappien kätköjä, kellareita ja ullakoita. Sen tuloksena seuran historiakuvien kokoelmaa kartutettiin huomattavalla määrällä uusia kuvia. Vain pieni osa kirjan kuvista
hankittiin lopulta julkisista museoista. Myös kirjan markkinointi ja toimittaminen jälleenmyyjille tehtiin vapaaehtoistyönä.
Teoksesta tuli lopulta paljon suunniteltua laajempi: kirjassa on 336 sivua, sata tarinaa ja yli 600 kuvaa. Tästä huolimatta pysyttiin alkuperäisessä aikataulussa niin, että kirja saatiin painoon jo lokakuun alussa. Kirjatoimikuntaa kuuluivat Raija Ahonen, Tapio Lipasti, Jarmo Oksanen, Arja Salmi ja Markku Salmi, joka toimi päätoimittajana. Kirjan oikoluvusta huolehti Leena Korkeamäki ja karttapiirroksista Teemu Junkkaala. Markku Salmi oli päävastuussa myynnistä ja
julkistamistilaisuuden järjestämisestä. Kansan sivistysrahastolta edellisvuonna saadun 1000 euron avustuksen lisäksi
kirjaa varten saatiin Leppävaaran Lionsien stipendi.
Kirjan painosmäärä on 1500 kpl. Elokuun Kotiseutupäivillä aloitettua ennakkomyyntiä jatkettiin Raittikarnevaaleilla ja
syksyn mittaan. Kaikkiaan myytiin ennakkoon 450 kirjaa, joka takasi kirjapainolaskun maksamisen. Ennakko-ostojen
noutopaikkana toimi Apteekki Elixir. Tämän jälkeen myynti siirtyi jälleenmyyjille ja menekki jatkui. Marraskuussa kirja
olikin Sellon Suomalaisen Kirjakaupan toiseksi myydyin tietokirja. Muut jälleenmyyntipaikat olivat Kirjavälitys ja kaupungin yhteispalvelupisteet. Kirjasta käytävälle keskustelulle avattiin oma facebook-sivu, joka löytyy hakusanalla Valtatien varrelta.
Raittikarnevaalit palasivat kotiin raitille ja Läkkitorille
Raittikarnevaaleille sonnustauduttiin torstaina 3.9.2015 kahden evakkovuoden jälkeen Läkkitorilla ja Leppävaaranraitilla. Uudistettu tori vihittiin karnevaalien avajaisissa käyttöönsä juhlallisella nauhan leikkaamisella. Seremonia järjestettiin yhdessä kaupungin kanssa. Raittislava tarjosi koko päivän upeaa ilmaisohjelmaa. Odotettuja esiintyjiä olivat Maarit
ja Sami Hurmerinta, Satin Circus, Leikarit, Stadin juhlaorkesteri sekä monet paikalliset esiintyjät. Iloista markkinahumua
luomassa oli pitkälle toistasataa karnevaalikojua, joissa kauppa kävi ja monen alan infopisteet houkuttelivat kävijöitä.
Seuran kojulla riitti kuhina, kun väki kävi tutustumassa "Valtatien varrelta" -kirjan ennakkoesittelykuviin sekä tekemässä ennakko-ostoja. Galleriassa oli lapsille askartelu- ja legotyöpaja ja Vermon Ravinuoret tarjosivat Hippoksen talon
luona poniajelua. Raitilla olivat parkissa huippusuositut Kirjastoauto Välkky ja VPK:n paloauto sekä Lähitaksin nostalginen taksiauto. Vaikka vesisade yritti sotkea tapahtuman tunnelmaa, niin yleisön määrä hipoi päivän aikana 10 000 kävijän rajaa.

Raittikarnevaalit on Espoon suurin vapaaehtoisvoimin järjestetty kaupunginosatapahtuma. Rahoitus tapahtuu kaupungin kulttuurilautakunnan kohdeavustuksella, yritysyhteistyöllä sekä paikkamaksuilla. Paikallisia tukijoita olivat: Apteekki Elixir, Sellon apteekki, Ravintola Alberga, Leppävaaran kauppiastalo, Kauppakeskus Sello, K-Supermarket Leppävaara, Karakallion huolto, Tiimixi Oy, City-Bamboo, Suomen Terveystalo ja Timanttiset Kulta-Aika. Tärkeitä
yhteistyötahoja olivat myös Sellon kirjasto, Sellosali ja Leppävaaran VPK. Tapahtumaa markkinoitiin ja siitä tiedotettiin
tapahtuman raittikarnevaalit.fi -sivuilla, Lepuski-lehdessä, tolppamainoksin ja Sellon isolla screenillä sekä seuran omilla
kotisivuilla ja facebookissa.
Lepuski.fi-sivuston ja sosiaalisen median suosio kasvoi
Seuran nettisivuille tuotettiin uutta sisältöä viikoittain. Keskimääräinen päivitysvauhti oli kaksi uutta uutista viikossa.
Suosikkiuutisten kärjessä olivat Valtatien varrelta -kirjan lisäksi kuvakoosteet, joilla seurataan Leppävaaran isojen rakentamishankkeiden etenemistä (maauimala, Läkkitorin remontti ja uusimpana Elä ja Asu-seniorikeskus). Kuvakoosteita
julkaistiin 30 kpl. Lisäksi kartutettiin historiasivuston artikkeleita. Lepuski.fi/historia sivuilla on nyt yhteensä 35 historia-artikkelia. Lepuski-lehdet löytyvät sivustolta näköispainoksina. Myös kannattajajäsenet esiteltiin lepuski.fi-sivustolla.
Lepuski.fi-sivujen kävijämäärä oli vuoden aikana huimassa nousussa. Edellisvuodesta määrä kasvoi 44 % ja sivulla vierailijoita oli yhteensä 117 666. Heti tammikuussa määrä hipoi 10 000 kävijää (9 716). Kesälläkin riitti kävijöitä ja elokuussa Kotiseutupäivat ja Raittikarnevaalit näkyivät nousupiikkinä (10 254). Marraskuu ”räjäytti pankin” (huikeat
18 776 kävijää). Koko vuoden kuukausikeskiarvo oli 9 805 kävijää ja päiväkeskiarvo 322 kävijää.
Sivuston sisältöuutuuksista on kerrottu jäsenistölle ja sidosryhmille sähköpostilla sekä facebook-ryhmissä (4 kpl). Ryhmissä seuralla on reilut 2000 seuraaja. Facebook.com/leppavaaraseura -sivulla ylitettiin hiljattain 500 tykkääjän raja.
Lepuski-lehti ilmestyi kuutena numerona
Lepuski on Leppävaara-seuran julkaisema oma lehti, jota on julkaistu säännöllisesti jo vuodesta 1993. Lehden kustantajana toimii Luova Ratkaisu Oy, joka vastaa myös mediamyynnistä. Seura saa kustakin numerosta julkaisuoikeuskorvauksen. Toimituskuntaan kuuluvat päätoimittaja Arja Salmi, vastaava toimittaja Pirjo Toivonen sekä taitosta vastaava
Tutta Toivonen. Lehti ilmestyi 6 numerona ja painosmäärä oli 23 000 kappaletta. Kutakin numeroa jaetaan koko suuralueelle 22 000 kpl ja 1000 kappaletta on nippujakelussa 9 paikassa. Myös asukasfoorumi on saanut palstatilaa lehdestä. Lehti ilmestyy näköislehtenä verkossa http://www.lepuski.fi/vanhatlepuskilehdet_26042014.html.
Toiminta ympäristö- ja kaavoitusasioissa
Alueen kaavoitus- ja liikennesuunnitelmia oli toimintavuonna seurannassa poikkeuksellisen monia. Leppävaarassa ollaan siirtymässä aktiivisen täydennysrakentamisen vaiheeseen. Asumiselle otetaan myös aiemmin teollisuus- tai
muussa käytössä olleita alueita (mm. Läkkisepänaukio ja Shellin kortteli ydinkeskustassa, entinen Arla-instituutin alue,
Palokärjen yritysalue, entinen Siemensin alue Perkkaalla). Erityisen tärkeänä seura on pitänyt yhtenäisen kaupunkikeskusta synnyttämistä radan molemmin puolin. Rautatie ja Turuntie laajoine joutoalueineen jakavat keskuksen ikävästi
kahtia. Yhdistäminen sai syksyllä 2015 uutta tuulta, kun suunnittelua laajennettiin nyt myös Sellon puolelle..
Akuutein liikennehanke toimintavuonna oli Raide-Jokerin hankesuunnittelu, johon otettiin kantaa kahteenkin otteeseen.
Kipukohtina seura näki Alberganespan arvokkaan puiston silpomisen, asukkaille tärkeiden lähipysäköintipaikkojen menetyksen sekä puiston länsireunan asuntoihin kantautuvan raidemelun. Myös Ratikkalinjan vaatimaan asemakaavamuutokseen otettiin kantaa joulukuussa. Seura esitti vielä tutkittavaksi neljättä ns. ”Jokerivaihtoehtoa”, jossa raiteet jatkavat
Sellosta Hevosenkengän jälkeen suoraan Bertel Jungin aukiota pitkin. Näin arvokas Esplanadin puisto säästyisi tärvelyltä.
Myös Espoon kaupunkiradan jatkeen ratasuunnitelmat kiinnostivat, koska Etelä-Leppävaaran kasvavaa läpiajoa helpottavan Säteripuistontien jatkeen rakentaminen on kytketty tähän. Valitettavasti kaupunkiradan jatkaminen ei ilmeisesti
ole ajankohtainen tällä vuosikymmenellä. Seura otti myös kantaa Veräjäpellon koulukeskuksen uudelleen kaavoitukseen: vanha vuodelta 1938 oleva koulurakennus on ehdottomasti säilytettävä. Lisäksi toimista Lintuvaaran vanhan kaatopaikan kunnostamiseksi on informoitu asukkaita..
Asukkaiden toivomien suorien bussiyhteyksien säilyttämiseksi seura järjesti 10.3.2015 Sellon kirjastolla yhteisen bussiliikenneillan kolmen naapuriyhdistyksen kanssa. Bussilinja 231 kuitenkin lopetettiin syysliikenteen aikataulujen astuessa voimaan. Yli 1000 nimeä adressissa ja neljän yhdistyksen yhteisrintama kolmesta kaupungista ei onnistunut kääntämään HSL:n virkamiesten kantaa. http://www.lepuski.fi/bussiliikenne_ilta_01032015.html
Kaupungin vuoden alussa avaaman Tehtävä Leppävaarassa -kaupunkisuunnittelupilotin kehittämistä on seurattu ja
kommentoitu. Pilottia esiteltiin seuran isännöimällä Espoo-päivän luennolla 29.8. Sellosalissa, jossa projektinjohtaja
Mika Rantala esitteli sovellusta. http://cityplanneronline.com/cityplanner/project/index.do?uid=mZtuKSm3. Sen
Historia kiinnosti entistä useampia
Kansalaismuisti-iltoja pidettiin 14 kpl ja niiden yhteenlaskettu osallistujamäärä oli 695 henkeä. Kiinnostavat aiheet onnistuivat houkuttelemaan mukaan uusia ihmisiä. Suosituin ilta keräsi koolle 95 henkeä. Silloin kuultiin Leppävaaran
kartanon vaiheista (Martti af Heurlin). Tarvaspäähän tehtiin kaksi vierailua Akseli Gallen-Kallelan juhlavuoden merkeissä. Toisella kerralla aiheina olivat AGK:n Leppävaaran VPK:lle suunnittelema lippu ja sen vaiheet. Vuoden kiinnostaviin vieraisiin kuului myös Raija-Liisa Kianto, joka kertoi isästään (asui 1900-luvun alussa Leppävaarassa). Myös luento
Mäkkylän kylätontin arkeologisista kaivauksista veti salin täyteen kuulijoita. Perinteinen kevätretki suuntautui Villa Elfvikiin, jossa emeritusprofessori Bo Lönnqvist kertoi talon vaiheista. Retki toteutettiin yhteistyössä Pro Ruukinranta ry:n
kanssa. Kansalaismuistitoiminnan vastuuhenkilöinä toimivat Arja Salmi ja Riitta Laaksonen ja kokoontumispaikkana on
pääsääntöisesti Ruusutorpan koulun auditorio. http://lepuski.fi/kansalaismuistipiiri.html
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Historia-aiheet kiinnostivat myös sosiaalisessa mediassa, jossa seura ylläpitää 3 vilkasta keskusteluryhmää. Historiaaiheista on kirjoitettu myös säännöllisesti Lepuski-lehdessä. Seura toimitti myös Leppävaaran Leijonien perinteiseen
vuosikalenteriin kuvat ja selostukset. Aiheena oli nyt leppävaaralaiset kulttuurihuvilat ja niiden asukkaat.
Historiaa tuotiin esiin myös elokuussa Leppävaarassa kokoontuneilla Valtakunnallisilla kotiseutupäivillä. Seura osallistui Viaporintorin markkinatapahtumaan 7.-8.8.2015 ja isännöi päivien ohjelmaan kuuluneen kotiseutuelokuvien illan
Sellosalissa. Yksi illan filmeistä oli seuran oma Albergasta Leppävaaraan- elokuva, jonka kuvaaja ja ohjaaja Mirja Metsola toimi illan vetäjänä. Seuran virallisena edustajana Kotiseutuliiton kokouksissa toimi Kari Pietarinen. Seuralla oli
edustus myös päivien päätoimikunnassa. Länsiväylä haastatteli seuran puheenjohtajaa (juttu on julkaistu 12.4. ilmestyneessä lehdessä).
Suositut puistokirppikset vetivät väkeä
Seura järjesti suosittuja puistokirppiksiä neljänä lauantaina touko-, kesä-, elo- ja syyskuussa. Myyntipaikat olivat ilmaisia ja tapahtumat keräsivät parhaimmillaan koko puiston täyteen iloista kirpparikuhinaa. Seura hankkii tilaisuuksien
vaatimat luvat ja huolehtii järjestyksestä. Viimeisellä kerralla saatiin paikalle Skanska Asunnoilta perinteinen jätelava.
Puistokirppiksillä on oma fb-ryhmä, jossa on 430 jäsentä. Syyskuun tapahtuman yhteydessä seura järjesti osallistujien
toivomuksesta vaatekeräyksen, jonka suosio ylitti odotukset. SPR:n Konttikeräyksen kautta maahan tulleille pakolaisille
ja Hope ry:lle lahjoitettiin yhteensä 77 isoa laatikkoa/säkkiä lajiteltua tavaraa.
Valopilkkuina tuikkivat kaksi joulukuusta
Valopilkkujen valinnalla seura haluaa kiinnittää huomiota kaupunginosan viihtyisyyteen. Seura on palkinnut henkilöitä,
yhteisöjä tai ilmiöitä, jotka ovat edesauttaneet myönteistä kaupunkielämää Leppävaarassa. Valinnalla on jo 15 vuotta
jatkuneet perinteet. Vuoden 2015 Valopilkuiksi valittiin kaksi joulukuusta. Toinen on kaupungin perinteisesti Alberganespan puistoon toimittama kuusi, joka on ilahduttanut leppävaaralaisia jo viidettä vuotta. Toinen kuusi koristi nyt
ensimmäistä kertaa uudistunutta Läkkitoria ja juhlisti samalla Leppävaaran Gallerian 30-vuotisjuhlia. Läkkitorille on jo
vuosien ajan toivottu omaa kuusta tuomaan joulutunnelmaa. Valopilkku-tunnustukset jaettiin Lepuskin Joulu -tapahtumassa, jossa laulettiin joululauluja, nautittiin seuran tarjoamasta jouluglögistä ja Tanssistudio Footlightin vauhdikkaista esityksistä. Valopilkkudiplomit vastaanottivat kaupungin puistotyönjohtaja Nelly Korhonen Espoon kaupunkitekniikan Viherylläpidosta sekä Leppävaaran Gallerian toimitusjohtaja Pertti Myllymäki.
Vuosikokouksessa keskusteltiin urheilupuiston pysäköintiongelmista
Vuosikokous järjestettiin 7.5.2015 Ruusutorpan koululla ja läsnä oli 43 jäsentä. Ennen kokouksen virallista osuutta
keskusteltiin Leppävaaran urheilupuiston odotettavissa olevista pysäköintiongelmista. Puistoon on valmistunut tai valmistumassa uusia aktiviteetteja, joiden myötä sinne odotetaan jopa 10 000 kävijää päivässä. Kaupunkisuunnittelukeskuksen suunnittelupäällikkö Tarja Pennanen oli kutsuttu kokouksen vieraaksi kertomaan tilanteesta. Hänen mukaansa
nykyisten parkkipaikkojen käyttöastetta on jo seurattu laskennoilla. Laskennat uusitaan määrävälein myös uimahallin
sekä maauimalan valmistuttua. Jossain vaiheessa tullee ajankohtaiseksi rakentaa Turuntien varteen pysäköintilaitos.
Myös vapaille paikoille opastavaa mobiilisovellusta kaavaillaan. Isoissa tapahtumissa osoitetaan lisäpaikoitustilaa Vermosta linja-autokuljetuksineen. Tarja Pennanen kertoi myös alueemme liikenne-ennusteista sekä ajankohtaisten joukkoliikennehankkeiden suunnittelutilanteesta.
Muu toiminta
Seuran sidosryhmätoimintaa oli usealla eri sektorilla vuoden aikana vilkasta. Tehtiin yhteistyötä Talin talviriehaa järjestävien helsinkiläisten naapuriyhdistysten kanssa. Osallistuttiin VPK:n lipunnaulaukseen palokunnan 90-vuotisjuhlassa
(21.3.). Arja Salmi piti avauspuheenvuoron Urheilupuiston uusien liikuntapaikkojen avajaisissa (Angry Birds -puisto,
Skeittipark ja seikkailupuisto Huippu) (9.5.). Osallistuttiin lukion ja yläasteen 60-vuotisjuhlaan (18.5.) ja Ruusutorpan
koulun Toukotöpinöihin (23.5.). Toimitettiin historiakuvia Osuuspankin uuden konttorin somistukseen. Aloitettiin näyttely-yhteistyö Sellon 3. krs Gallerian kanssa/näyttelytilaan toteutettiin pienimuotoinen Valtatien varrelta -näyttely yhdessä Sellon näyttelykuraattori Pekka Virtasen kanssa. Lippumeren liput vedettiin salkoihin yhdessä koululaisten
kanssa (15.5.) viimeistä kauttaan ja laskettiin viimeistä kertaa (8.9.). Haalistuneet lippukankaat luovutettiin koululle ja
lippuprojektin tekstiilitöiden materiaaliksi.
Seuran toimihenkilöt, talous ja jäsenistö
Puheenjohtajana toimi Arja Salmi, varapuheenjohtajana oli Kai Fogelholm ja sihteerinä Raija Ahonen. Johtokunnan muut
varsinaiset jäsenet olivat Timo Haukilahti, Ahti Hurmalainen, Martti Jokela, Juha Laakso, Tapio Lipasti, Kari Pietarinen,
Henrik Särkkä ja Annika Tuominen-Kalland sekä varajäsenet Marjatta Karjalainen, Maija-Liisa Metsola, Pirjo Myllys ja
Mikke Surakka. Johtokunta kokoontui 10 kertaa. Taloutta hoiti Maija Tahvanainen ja Leppävaaran Laskenta Oy. Markku
Salmi toimi historiakirjatyön vetäjänä.
Toiminta rahoitettiin jäsenmaksuilla, kaupungin avustuksilla sekä Lepuski-lehden julkaisukorvauksilla. Kirjamyynti keskittyi loppuvuoteen. Pääasiassa sen ansiosta tilikauden 2015 tulos nousi voitolliset ja osa rahastoidaan seuraavan historiakirjahankkeen kuluihin ja seuran muuhun historiatyöhön. Siirron jälkeen tilikauden ylijäämä on 3 386,64 euroa.
Jäsenluettelossa 31.12.2015 oli 337 henkilöä, joista jäsenmaksun maksaneita oli 198 henkilöä. Kannattajajäsenten
määrä oli 16 kappaletta. Kannattajajäsenet löytyvät seuran sivulta http://lepuski.fi/kannattajajasenet.html.
Seura toimii hyvin aktiivisesti lukuisissa alueen yhteistyöryhmissä: Suur-Leppävaaran asukasfoorumien valmisteluryhmässä, liikenneturvallisuustyöryhmässä sekä hyvinvointiverkostossa. Myös yritysten kanssa tehdään monenlaista yhteistyötä.
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