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Toimintakertomus vuodelta 2016
Leppävaara-seura ry on perinteikäs ja aktiivinen kaupunginosayhdistys, joka on jo vuodesta 1987 toiminut jatkuvasti
kasvavan Leppävaaran asukkaiden etujen ja asumisviihtyvyyden puolesta. Seuralla on laajat yhteistyöverkostot niin Espoon kaupungin kuin alueella toimivien monien yritysten ja yhteisöjen sekä Suur-Leppävaaran Asukasfoorumin kanssa.
Toimintavuosi 2016 pähkinänkuoressa
Vuoden 2016 ehdottomia kohokohtia oli ”Valtatien varrelta”-kirjan saama voitto Vuoden kotiseututeos -kilpailussa. Suomen kotiseutuliiton kisaan osallistui kaikkiaan 65 teosta. Myös Raittikarnevaaleille sonnustauduttiin juhlatunnelmissa,
sillä vuorossa oli 25. kerran järjestettävä tapahtuma. Siisti Lepuski -projektilla tuunattiin 16 ikävän näköistä roskista
Leppävaaranraitilla uuteen uskoon yhdessä kaupungin kanssa. Toiminnantäyteiseen vuoteen mahtui 14 kansalaismuisti-iltaa, 8 kirpputoritapahtumaa ja joulunalustapahtuma, jossa julkistettiin vuoden Valopilkku ja jaettiin suosittuja
”I love Lepuski” -heijastimia. Lepuski-lehteä toimitettiin 7 numeroa. Uutena avauksena asukasvaikuttamisessa kokeiltiin
ns. kaavakävelyä, jossa Espan varren taloyhtiöiden kanssa selvitettiin Raide-Jokerin linjausta Alberganespalla maastossa
kulkien. Lisäksi seura oli aktiivisesti mukana järjestämässä peräti 11 asukasfoorumia. Seura uutisoi verkossa ja sosiaalisessa mediassa säännöllisesti alueen tapahtumista sekä kaupunkikehitykseen vaikuttavista suunnitelmista. Seuran
toiminta tavoittaa näin tuhansia asukkaita. Uudella Yhdistysavain -palvelulla parannettiin seuran jäsentietojen ylläpitoa
ja maksujen perintää. Maksaneiden jäsenten määrä kasvoi kolmanneksella edelliseen vuoteen verrattuna.
Vuoden kotiseututeos 2016 -palkinto
Suomen Kotiseutuliitto valitsi Leppävaara-seuran julkaiseman Valtatien varrelta -kirjan Vuoden 2016 kotiseututeokseksi
65 kotiseutukirjan joukosta. Voittajan valitsi neljän finalistin joukosta Opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuurineuvos
Päivi Salonen. Tunnustus julkistettiin 1.10.2016 Turun Kirjamessuilla. Kotiseutuliitto palkitsi kunniakirjoin sekä seuran
että kirjan toimituskunnan, johon kuuluivat Raija Ahonen, Tapio Lipasti, Jarmo Oksanen, Arja Salmi ja Markku Salmi.
Kulttuuriasianneuvos Päivi Salonen kuvaili Valtatien varrelta kirjaa mm. seuraavasti: "Kirja on lämminhenkinen ja sympaattinen tarina kotiseudun synnystä. Kirjan erityinen ansio on sen ihmisläheisyys ja ainutlaatuisen elävä kuvitus, josta
syntyy vahva tunnelma leppävaaralaisten ja harakkalaisten arjesta, juhlasta ja työnteosta. Toivon, että kirja toimii innostavana esimerkkinä muille kotiseutunsa ja asuinympäristönsä historiaa ja tarinoita tallentaville. Vaikka kirjalla on
monta kirjoittajaa, taitavasti laadittu rakenne ja sopivasti taustoittavat luvut kokoavat tarinat toinen toistaan täydentäväksi kertomukseksi. Tekijöiden rakkaus kotiseutuunsa Lepuskiin henkii jokaiselta sivulta. Erinomaiset kartat auttavat
lukijaa liikkumaan ajasta ja paikasta toiseen, vaikka nimistö muuttuu". Kirjan taittoa samoin kuin kokoamistapaa tiiviissä yhteistyössä seuran kansalaismuistipiirin kanssa pidettiin ansiokkaina. http://www.kotiseutuliitto.fi/node/2911
Neljännesvuosisata Raittikarnevaaleja
Raittikarnevaalit pidettiin 1.9.2016. ”Raittis” on Leppävaarassa joka vuosi odotettu syksyn avaus ja kävijämäärä nousi
peräti 15 000:en. Karnevaali-ilta huipentui 25-vuotisjuhlan kunniaksi näyttävään sambakarnevaalikulkueeseen ja -esitykseen. Raittislava Läkkitorilla tarjosi koko päivän ilmaisohjelmaa jazzista ikivihreisiin. Pääesiintyjä Virve Rostin lisäksi
lavalle nousivat Main Street Bluesband, JazzSix, Stadin juhlaorkesteri, Musiikkiopisto Juvenalian puhallinorkesteri ja
Broadway sekä illan päätteeksi sambakoulu Papagaio karnevaalikulkueen rummuttajat. Rinkelin päiväkodin viereisessä
puistossa ihailtiin Ruffle Armyn Jättisaippuakuplashowta. Iloista markkinahumua luomassa oli pitkälle toistasataa karnevaalikojua. Markkinoista vastasi Tori- ja Markkinakaupan keskus. http://lepuski.fi/Raittiskiitos_030916.html
Raittikarnevaalit rahoitetaan kulttuurilautakunnan kohdeavustuksella, yritysyhteistyöllä sekä paikkamaksuilla. Paikallisia tukijoita olivat Apteekki Elixir, Sellon Apteekki, Ravintola Alberga, kauppakeskus Sello, Karakallion huolto, Leppävaaran seurakunta, Hartela, Tiimixi ja Timanttiset Kulta-Aika. Tärkeitä yhteistyötahoja olivat myös Leppävaaran Galleria,
Kaupunkitekniikan keskus (loppusiivous), Sellon kirjasto ja Sellosali. Tapahtumaa markkinoitiin ja siitä tiedotettiin raittikarnevaalit.fi -sivuilla, Lepuski-lehdessä, tolppamainoksin ja Sellon isolla screenillä sekä 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.
Meidän Roskis – Siisti Lepuski
Raitin varren vanhat ja likaiset roska-astiat (16 kpl) tuunattiin kesäkuussa kauniin yhtenäisiksi yhteistyössä Espoon kaupungin Meidän roskis -kampanjan kanssa ja tämän myötä saatiin esille edustava valokuvanäyttely vanhasta Leppävaarasta. Tempauksella haluttiin paitsi piristää katukuvaa ja kertoa alueen mielenkiintoisesta historiasta niin myös kannustaa asukkaita roskattomuuteen. Tapio Lipasti Leppävaara-seurasta suunnitteli roskisten uuden ilmeen, joka toteutettiin

astioihin liimatuilla tarroilla. Taustakuva punamultaisesta hirsiseinästä on tuttu Valtatien varrelta -kirjan kannesta. Kuvista löytyy myös tarkemmat selostukset suomeksi, ruotsiksi sekä englanniksi kunkin roskiksen kylkeen painetun QR koodin takaa. http://lepuski.fi/images/PDFt/roskikset.pdf
Pisteenä iin päälle tehtiin vielä pienen erikoisroskiksen tarrat. Pienoisroskis annettiin 90-vuotislahjaksi seuran pitkäaikaiselle jäsenelle Maj Forsman-Vakiolle. Hänet nähdään nuorena tyttönä juoksemassa LePyn joukkueessa Leppävaaran
vanhan urheilukentän avajaiskisoissa vuonna 1949.
Lepuski-lehteä julkaistiin 7 numeroa
Lepuski-lehteä julkaistiin 7 numeroa. Painetun lehden levikki on 22 000 kpl ja jakelualueena on koko suuralue. Vuoden
ensimmäinen numero julkaistiin pelkästään digitaalisena ja se keskittyi 10.2.2016 Albergan kartanolla järjestetyn yritysillan teemoihin. Ilta järjestettiin otsikolla ”Leppävaara on vahvasti kehityksen raiteilla” ja toteutettiin Lepuski-lehden,
Espoon kaupungin, Espoon yrittäjien ja kauppakamarin yhteistyönä. Seura haki tilaisuudella uusia kontakteja lehden
yritysyhteistyöhön ja kannattajajäsenhankintaan. Ohjelmassa kultiin myös seuran puheenjohtajan esitelmä Leppävaaran
yritystoiminnan juurista. Digi-Lepuskit ovat luettavissa verkossa http://lepuski.fi/vanhatlepuskilehdet_26042014.html
Lehden kustantajana toimi Luova Ratkaisu Oy, joka vastasi myös mediamyynnistä. Toimituskunnan muodostivat päätoimittaja Arja Salmi ja vastaava toimittaja Pirjo Toivonen. Seura saa kustakin numerosta julkaisuoikeuskorvauksen. Lehdessä tarjottiin palstatilaa Suur-Leppävaaran Asukasfoorumin toiminnalle.
Verkko- ja sosiaalisen median näkyvyyttä hyödynnettiin
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. Vuoden aikana lepuski.fi-sivustolla oli
useita yli 500 kävijän ylittäviä päiviä. Seuran facebook-sivun tykkääjien määrä ylitti vuoden lopussa 800 henkeä. Seuratuimpia lepuski.fi -julkaisuja olivat, Monikonpuron hylje sekä kuvakertomukset maauimalan sekä Elä ja asu -seniorikeskuksen rakentamisen etenemisestä sekä uutiset seuran omista tapahtumista (Raittikarnevaalit, kirpputorit, Valopilkun
valinta, Siisti Lepuski ja Vuoden kotiseututeos-palkinto). Facebookissa top 10-listalle nousivat näiden lisäksi uutiset
Leppävaaran keskustan yhdistämisen visiosuunnitelmien käynnistymisestä, Leppävaaran aseman alikulun parantamissuunnitelmat sekä Raide-Jokerin suunnittelua koskeneet uutiset.
Vaikuttaminen kaavoitukseen ja lähiympäristön viihtyisyyteen
Vuoden aikana on aktiivisesti seurattu Leppävaarassa ajankohtaisia liikenne-, täydennysrakentamis- ja ympäristösuunnitelmia sekä otettu niihin tarpeen vaatiessa kantaa. Yhteyttä kaupungin suunnittelijoihin on pidetty myös liikenneturvallisuustyöryhmän ja Lepuskin hyvinvointiryhmän kautta. Liikenneturvallisuusryhmässä ovat seuraa edustaneet Raimo
Heino ja Arja Salmi. Tehokkaaksi yhteydenpidon kanavaksi on muodostunut myös Sellon kirjastolla pidetyt asukasfoorumit (11 kpl). Seura on ollut aktiivisesti mukana foorumien valmisteluryhmässä, ks. tarkemmin http://www.suurleppavaara.info/toiminta/vuosiraportti-2016.
Akuutiksi vuonna 2016 noussutta Raide-Jokerin suunnittelua seurattiin erityisen tiiviisti Alberganesplanadin osalta. Raiteet ovat kaventamassa asukkaille tärkeää kirsikkapuistoa. Lisäksi raidemelu ja asukaspysäköintipaikkojen menettäminen arveluttavat asukkaita. Seura toimi aloitteellisesti aikaansaadakseen vuoropuhelua asukkaiden ja suunnittelijoiden
kesken. Marraskuussa toteutettiin seuran ehdottama kaavakävely, jolla pyrittiin löytämään kompromissia asukkaiden ja
suunnittelijoiden erilaisten näkemysten kesken. Seuran aktiivisen toiminnan ansiosta myös Huvilinnan vanha mäntykaksikko pystyttiin suojelemaan. Puut olivat jäämässä Alberganespalta poistuvien pysäköintipaikkojen korvaamiseksi suunniteltujen uusien paikkojen alle.
Myös läpiajosta Veräjäpellonkautta uimahallille on saatu jatkuvaa palautetta asukkailta. Seuran ehdotukseen ohjata liikenne pääosin Turuntien parkkipaikoille ei valitettavasti ole saanut vastakaikua kaupungilta. Kantaa otettiin myös Puustellinkallion suunnitelmiin. Toivomuksena on säilyttää osa vanhoista oppilaitosrakennuksista mäellä. Toukokuussa puolestaan iloittiin historiallisesti arvokkaan Vanhan Albergan puutarhan kunnostustöiden valmistumista. Seuran
puheenjohtaja sai kunnian osallistua juhlalliseen avajaisnauhan leikkaamiseen. Puiston kunnostaminen on ollut asukkaiden toivelistalla jo vuosien ajan. http://lepuski.fi/Albergan_puutarhan_avajaiset_240516.html
Vuosikokouksessa keskusteltiin lähiympäristön kaunistamisesta
Vuosikokous järjestettiin 5.4.2016 Ruusutorpan koululla ja läsnä oli 33 jäsentä. Ennen kokouksen virallista osuutta
keskusteltiin Leppävaaran keskuksen kaunistamisesta kaupungin ympäristömuotoilija Niko Riepposen pitämän ”Ympäristömuotoilijan projekteja nyt ja lähitulevaisuudessa” -esityksen pohjalta. Esillä olivat tällöin seuran ja kaupungin yhteisprojekti ”Meidän roskis”, aseman alikulun ympäristön parantamiseksi käynnistettävä ideointi (työpaja 11.4.2016
Sellon kirjastolla) sekä Alberganespalle sijoitettava kaupunkikeidas, jolla innostetaan asukkaita kaupunkiviljelyyn.
http://lepuski.fi/images/PDFt/Leppavaaraprojekteja.pdf
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Kansalaismuisti-illat jatkuivat ja kehittyvät
Kansalaismuisti-illat ovat olleet tärkeä osa seuran toimintaa jo vuodesta 2002. Ruusutorpan koululla joka toinen viikko
järjestetyt kokoontumiset jatkuivat nyt jo 15. vuottaan. Kansalaismuistitoiminnalla on voitu merkittävästi kartuttaa yhdistyksen ylläpitämiä historiatieto-, kuva- ja dokumenttiarkistoa. Aineistoja onkin käytetty menestyksellisesti seuran
kolmessa kirjaprojektissa ja lepuski.fi-sivustolla. Kansalaismuistipiirillä on aktiivinen fb-ryhmä ja se on antanut merkittävän lisän toimintaan. Kansalaismuisti-iltoja pidettiin 14 kpl ja niiden yhteenlaskettu osallistujamäärä oli 700 henkeä.
Kiinnostavat aiheet onnistuivat houkuttelemaan mukaan uusia ihmisiä. http://lepuski.fi/kansalaismuistipiiri.html
Historia-aiheet kiinnostivat myös sosiaalisessa mediassa, jossa seura ylläpitää 3 keskusteluryhmää. Historia-aiheista
kirjoitettiin säännöllisesti Lepuski-lehdessä. Seura toimitti myös Leppävaaran Leijonien perinteiseen vuosikalenteriin
historiakuvat ja niiden selostukset. Aiheena olivat nyt leppävaaralaiset kioskit ja kuppilat.
Valtatien varrelta -kirjaa myyty ja syksyllä aloitettiin uuden Mäkkylä-kirjan aineistojen kokoaminen
Joulumyyntiin 2015 valmistunut Valtatien varrelta-kirja on jatko-osa seuran aiemmin julkaisemalle ja hyvin suositulle ja
loppuunmyydylle Albergasta Leppävaaraan -kirjalle. Valtatien varrelta -kirjaa on myyty vuoden aikana noin 400 kpl ja
painosta vuoden 2016 lopussa on jäljellä vajaat 200 kpl. Leppävaaran historiaa on käyty esittelemässä muun muassa
seurakunnan varttuneen väen kerhoissa, muissa senioriyhdistyksissä, Martoissa ja Esbo hembygdsföreningissä.
Uuden Mäkkylä-kirjan kokoaminen yhdessä kansalaismuistipiirin kanssa aloitettiin syksyllä ja sitä varten on saatu kiitettävästi aineistoa. Kirja suunnitellaan julkaistavaksi vuoden 2017 joulumyyntiin. Kirjaa varten on koottu aineistoa jo jo
vuoden ajan ja kirja toimitetaan, taitetaan ja markkinoidaan pääosin omin voimin. Toimituskuntaan kuuluvat Markku
Salmi (päätoimittaja), Raija Ahonen, Tapio Lipasti, Jarmo Oksanen ja Arja Salmi.
Kirppikset ja toritapahtumat elävöittivät Läkkitoria ja Alberganespaa
Alberganespan puistokirpparit ovat jo vakiinnuttaneet suosionsa, onhan seura järjestänyt niitä jo 5 vuoden ajan. Espalla järjestettiin kirpparit yhteensä 3 ja uutuutena Läkkitorilla 5 kertaa. Saadun palautteen mukaan alue toimii mainiosti kirpparipaikkana. Kirpputorien käytännön pyörittämisestä vastaavaan työryhmään ovat kuuluneet Arja Salmi, Jari
Seppänen, Eija-Kaarina Rantanen, Anja Sivonen, Marja Sysimies ja Tarja Makkonen. Ensimmäisillä torikirppareilla oli
mukana myös Veräjäpellon koulun 4A- ja 5A-luokat vanhempineen. Kirpputoreja varten ylläpidetään omaa facebookryhmää: https://www.facebook.com/groups/713002865391889/ Tärkeä yhteistyökumppani torikirppareilla on Kauppakeskus Galleria, jolta seura on saanut torialueen ilmaiseksi käyttöön. http://lepuski.fi/Kirppikset_290916.html
Läkkitorilla järjestettiin myös ”Lepuskin Joulu”-tapahtuma yhdessä Footlightin ja Vaaran Vaeltajien kanssa. Tätä varten
teetettiin I love Lepuski -heijastimia, joita jaettiin ilmaiseksi. http://lepuski.fi/Lepuskin_Joulu_2016_291116.html
Seuran aloitteesta Läkkitorille saatiin myös kaupungin liikuntatoimen järjestämät suositut kesäjumpat, joita jatkettiin
myös elokuussa. http://lepuski.fi/kesajumppaa_310516.html
Cafe Zoceria Leppävaaran uusin Valopilkut 2016
Valopilkuksi 2016 valittiin Cafe Zoceria. Perustelujen mukaan kahvila on tuonut Läkkitorille ja Pohjois-Lepävaaraan tuulahduksen eurooppalaista kahvilakulttuuria sekä palvelualttiin ilmapiirin, jota kekseliäs ja hyvällä maulla toteutettu tuotevalikoima täydentävät. Zocerian klubi-illat ja Stand up -tapahtumat ovat piristäneet Lepuskin kulttuuritarjontaa. Kahvilan laaja terassialue on elävöittänyt remontoitua Läkkitoria. Tunnustus luovutettiin yrittäjäpariskunta Joa ja Sakari
Koivunotkolle torilla pidetyssä joulutapahtumassa 10.12.2016. http://lepuski.fi/Valopilkku_2016_111216.html
Seuran toimihenkilöt, talous ja jäsenistö
Puheenjohtajana toimi Arja Salmi, varapuheenjohtajana Kai Fogelholm ja sihteerinä Raija Ahonen. Johtokunnan muut
varsinaiset jäsenet olivat Timo Haukilahti, Ahti Hurmalainen, Martti Jokela, Juha Laakso, Tapio Lipasti, Kari Pietarinen,
Ninni Sandström, Marja Sysimies ja Annika Tuominen-Kalland sekä varajäsenet Marjatta Karjalainen, Maija-Liisa Metsola, Pirjo Myllys ja Jari Seppänen. Johtokunta kokoontui 10 kertaa koko ja piti 2 muuta vapaamuotoista tilaisuutta. Taloutta hoiti Maija Tahvanainen ja Leppävaaran Laskenta Oy. Markku Salmi on vastannut historiakirjojen myynnistä.
Seuran tilikauden ylijäämä oli 1975,92 euroa. Toiminta rahoitettiin jäsenmaksuilla, kaupungin kohde- ja toiminta-avustuksella, yritysten tuilla sekä Lepuski-lehden julkaisukorvauksilla. Valtatien varrelta kirjaa myytiin runsaat 400 kappaletta. Vuoden vaihteessa myymättömiä kirjoja oli varastossa 200 kappaletta.
Jäsenmaksun maksaneita oli 262 henkilöä. Maksaneiden määrä kasvoi edellisvuodesta peräti kolmanneksella. Jäsentietojen ylläpitoon ja maksujen perintään on satsattu ottamalla vuoden aikana käyttöön uusi Yhdistysavain-palvelu. Jäsentietojen ylläpidosta on vastannut Juha Laakso. Uusia maksaneita jäseniä oli vuonna 2016 yhteensä 79 henkeä ja seurasta eronneita jäseniä on 11 henkeä. Kannattajajäsenten määrä vuonna oli 23 kappaletta. Kannattajajäsenet löytyvät
seuran sivulta http://lepuski.fi/kannattajajasenet.html
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