
      

 

Toimintasuunnitelma- ja talousarvioehdotus vuodelle 2015  

Johtokunnan ehdotus vuosikokoukselle 7.5.2015 

 

Toiminnan tavoite 

Leppävaara-seura ry on perinteikäs ja aktiivinen kaupunginosayhdistys, joka toimii pitkäjänteisesti asukkaiden etujen ja 

asumisviihtyvyyden puolesta jatkuvasti kasvavassa Leppävaarassa. Seura osallistuu monin tavoin Leppävaaran 

suunnittelun ja kehityksen seurantaan ja siihen vaikuttamiseen. Seura toimii laajasti yhteistyössä niin Espoon 

kaupungin kuin alueella toimivien yritysten ja yhteisöjen kanssa. Hyvällä yhteistyöllä luodaan alueelle yhteisöllisyyttä.  

 

Raittikarnevaalit 2015 palaa juurilleen 

Raittikarnevaalit on odotettu syksyn avaus Leppävaarassa. Raittis kokoaa nyt jo 24. kerran asukkaat ja muut paikalliset 

toimijat uudistetulle Läkkitorille ja raitille torstaina 3.9.2015 klo 10–21. Karnevaaleille tullaan pitämään hauskaa ja 

nauttimaan hyvästä ohjelmasta. Nyt juhlitaan paitsi uudistetun torin avajaisia, myös Gallerian 30-vuotissynttäreitä. 

Parin vuoden tauon jäkeen Tori- ja Markkinakaupan keskus on taas mukana ja se tuo taas Raittikarnevaaleille monien 

kaipaamat markkinat. Tapahtumakoordinaattorina toimi edellisvuoden tapaan Tapio Lipasti. Tapahtuma rahoitetaan 

kaupungin kulttuurilautakunnalta saadulla avustuksella, yritysyhteistyöllä sekä paikkamaksuilla.  

 

Mukana valtakunnallisilla kotiseutupäivillä Leppävaarassa 

Leppävaarassa vietetään kesällä valtakunnallisia kotiseutupäiviä (6.8.–9.8.) Sellosalissa, kirjastolla ja Viaporin torilla. 

Päivillä on paljon kaikille avointa ohjelmaa. Leppävaara-seuran toiminta tulee myös olemaan monipuolisesti esillä mm. 

toritapahtumassa (7.8.–8.8.), seuran isännöimässä kotiseutuelokuvaillassa (8.8.) sekä päivien ennakkomarkkinoinnissa. 

Päivien teemana on ”Rakkaudesta kotiseutuun”. 

 

Lepuski -lehteä julkaistaan kuusi numeroa  

Lepuski-lehteä julkaistaan kuusi numeroa. Lehden kustantajana toimii Luova Ratkaisu Oy, joka vastaa myös 

mediamyynnistä. Lehdessä tarjotaan palstatilaa Suur-Leppävaaran Asukasfoorumin toiminnalle. Toimituskunnan 

muodostavat päätoimittaja Arja Salmi ja vastaava toimittaja Pirjo Toivonen. Seura saa kustakin numerosta 

julkaisuoikeuskorvauksen. 

 

Lepuski.fi –sivuja ja somea ylläpidetään ja sisältöä kehitetään  

Lepuski.fi -sisältöä toimitetaan viikottain ja päivityksiä puffataan somessa, seuralla on oma sivu 

(facebook.com/leppavaaraseura) sekä neljä fb-ryhmää. Verkkosivuilla jatketaan blogipalstan ylläpitoa sekä suosittuja 

kuvareportaaseja. Lepuski.fi –blogistit edustavat monipuolisesti erilaisia näkökulmia alueen elämään ja ilmiöihin. Jussi 

Melkas toimii kevätkauden blogikirjoittajien päätoimittajana. Syksylle etsitään poismuuton vuoksi uusi vastuuhenkilö. 

Verkkosivuston grafiikasta ja teknisestä ylläpidosta vastaa Tapio Lipasti. (www.lepuski.fi/blogit.html) 

 

Vaikuttaminen ympäristö- ja kaavoitusasioissa 

Seurataan aktiivisesti Leppävaarassa on meneillään olevaa kiivasta täydennysrakentamisen suunnittelua ja otetaan 

tarpeen mukaan kantaa esillä oleviin moniin asemakaavamuutoksiin ja pidetään yhteyttä kaupungin suunnittelijoihin. 

Näistä kiinnostavin on Leppävaaran keskuksen kehittäminen ja siihen liittyvän suunnitteluvarausmenettelyn 

eteneminen. Seurataan Leppävaaran kannalta tärkeiden Espoon kaupunkiradan jatkon ja RaideJokerin yleissuunnittelua. 

Samoin Läkkitorin ja raitin remontin eteneminen ja toteutuksen laatutaso sekä maauimalan rakentamisen pysyminen 

aikataulussaan ovat asukkaille tärkeitä ja näistä raportoidaan tilanteen mukaan. Uudeksi seurantakohteeksi otetaan Elä 

ja Asu –seniorikeskus Albergan kartanon vieressä. Niin ikään ollaan resurssien suomissa puitteisssa mukana Tehtävä 

Leppävaarassa -näköiskaupunkipilotin testaamisessa. Pilotti on uusi työkalu, jolla kaupunki haluaa parantaa 

asukkaiden osallistumista kaupunkisuunnitteluun. Nostetaan esiin ja puffataan tarpeen mukaan myös muita 

lähiympäristön viihtyisyyttä parantavia kohteita.  

 

Valitaan Leppävaaran Valopilkku 2015 

Valitaan vuoden 2015 Leppävaaran Valopilkku. Kaamosaikaa piristämään tarkoitettu nimeäminen tehdään nyt jo 15. 

kerran. Valopilkkujen esiin nostamisella seura haluaa kiinnittää huomiota arkielämän viihtyisyyteen ja antaa 

tunnustusta henkilöille, yhteisöille tai ilmiöille, jotka ovat edesauttaneet myönteistä kaupunkielämää Leppävaarassa.  

 

Jatketaan suosittua kansalaismuistipiirin toimintaa  

Jatketaan kansalaismuistitoimintaa Ruusutorpan koululla nyt jo 14. vuottaan. Istunnoissa paitsi keskustellaan ja 

kootaan talteen muistoja ja historia-aineistoja niin kuullaan myös vierailevien asiantuntijoiden esitelmiä. Koottua 

aineistoa (mm. valokuvat, kartat, kirjat ja tarinat) käytetään hyväksi seuran kirjahankkeissa sekä julkaistaan soveltuvin 

osin lepuski.fi-sivuilla, Lepuski -lehdessä sekä jatketaan keskusteluja fb-ryhmässä. Kansalaismuistitoiminnan 

vastuuhenkilöinä toimivat Arja Salmi ja Riitta Laaksonen.  

 

Suosittu Albergasta Leppävaaraan –historiikki saa jatko-osan 

Joulumyyntiin saadaan valmiiksi jatko-osa seuran aiemmin julkaisemalle ja hyvin suositulle historiakirjalle Albergasta 

Leppävaaraan. Runsaasti kuvitettu teos keskittyy nyt tarkemmin radan pohjoispuolisen Leppävaaran historiaan sekä 

erityisesti entisen Harakan työläisyhdyskunnan syntyyn ja elämään. Kirjaa varten on koottu aineistoa jo usean vuoden 
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ajan. Seura sai toimitustyötä varten pienen apurahan Kansan sivistysrahastolta. Kirjan toimituskuntaan kuuluvat 

Markku Salmi, Arja Salmi, Raija Ahonen,  Jarmo Oksanen ja Tapio Lipasti. Kirjan päätoimittajana toimii Markku Salmi ja 

graafisesta ulkoasusta, taitosta ja kuvien käsittelystä vastaa Tapio Lipasti. Myynnistä ja markkinoinnista vastaa Markku 

Salmi. Kirja tulee Raittikarnevaaleilla ennakkomyyntiin ja tavoitteena on, että se ilmestyy 1.11.2015. Kirjaa myydään 

raittikarnevaaleilla ennakkoon ja edullisempaan hintaa. Seuran jälleenmyyjiä ovat Suomalainen kirjakauppa, Kirjavälitys 

Espoon kaupungin museokaupat ja Sellon kirjaston yhteispalvelupiste.   

 

Suosittuja puistokirppiksiä jatketaan 

Alberganespan suosittuja ja ilmaisia puistokirppiksiä jatketaan neljättä vuotta. Kirppiksiä pidetään kerran kuussa ja 

kauden avaus on lauantaina 23.5. klo 9-14. Vuoden muut päivät ovat 13.6., 4.7., 15.8. ja 19.9.. Puistokirppiksillä on 

somessa oma Facebook-ryhmän. Selvitetään mahdollisuuksia aloittaa kirppistoimintaa myös uudistetulla Läkkitorilla. 

 

Espan ja Läkkitorin Joulutapahtumat 

Idea kutsua asukkaat mukaan laulamaan tuttuja joululauluja Espalle kuusen valojen syttyessä syntyi aikoinaan 

ensimmäisillä puistokirppiksillä. Jo kaksi kertaa järjestetty Espan Joulu toteutetaan toimivaksi todetulla mallia. 

Selvitetään mahdollisuutta järjestää samanlainen tapahtuma myös Läkkitorilla. 

 

Lippumeri 2013–15 liehuu viimeistä kauttaan  

Seuran koordinoiman ja rahoittaman Lippumeri 2013-15 ympäristötaideprojektin liput vedetään viimeistä vuotta 

salkoihin toukokuussa yhdessä Leppävaaran koulun 9-luokkalaisten kanssa. Liput saavat liehua saloissa syksyyn asti, 

jolloin järjestetään projektin loppujuhlallisuudet. Samoin jatketaan lippuaukion kohtalon selvittämistä. Kaupunki on jo 

aiemmin ilmoittanut poistavansa lippusalot jossain vaiheessa. Salot jäänevät aikoinaan RaideJokerin linjauksen alle.  

 

Jäsenistö, jäsenhankinta ja vuosikokous 

Jatketaan edellisvuonna hyvin alkanutta uusien jäsenten hankintaa seuran omissa ja muissa tilaisuuksissa. Johtokunta 

pyrkii löytämään jäsensihteerin, jonka vastuulla on jäsenrekisterin ylläpito niin, että maksujen kerääminen ja seuranta 

helpottuu. Tavoitteena on saada vuonna 2015 vähintään 300 jäsenmaksun maksanutta jäsentä, jossa on viidenneksen 

lisäys vuoteen 2014 verrattuna. Kannattajajäseniä pyritään saamaan  vähintään sama määrä kuin vuonna 2014 eli 30 

kappaletta. Vuosikokous järjestetään 7.5.2014 Ruusutorpan koululla. Kokouksen yleisöosuuden keskusteluteemana on 

urheilupuistomme viimeisimmät suunnitelmat ja erityisesti puiston paikoitus- ja liikennejärjestelyt.  

 

Toiminnan organisoiminen ja yhteistyö 

Seuran toiminnasta vastaa johtokunta. Vuosikokouksessa valitaan varsinaisten jäsenten lisäksi myös neljä varajäsentä. 

Johtokunta kokoaa tarpeen mukaan työ- ja projektiryhmiä. Alueen yritysten ja yhteisöjen kanssa ylläpidetään ja 

kehitetään yhteistyömuotoja. Ajankohtainen on Läkkitorin toiminnallista kehittämistä pohtiva työryhmä. Toimitaan 

myös Suur-Leppävaaran Asukasfoorumien valmisteluryhmässä ja suuralueen liikenneturvallisuusryhmässä sekä 

osallistutaan kirjastolla kokootuvan alueellisen hyvinvointiverkoston tapaamisiin. Ylläpidetään suhteita alueen 

kouluihin, oppilaitoksiin ja naapuriseuroihin sekä kaupungin eri hallintokuntiin ja Espoon kaupunginosayhdistysten 

liittoon. Keskeinen yhdysside on sosiaalinen media. 

 

Talousarvioehdotus vuodelle 2015 

 

Toiminta rahoitetaan jäsenmaksuilla, julkisilla avustuksilla ja yritysten tuilla, Raittikarnevaalien osallistumismaksuilla, 

Lepuski-lehden julkaisukorvauksilla sekä kirjanmyyntituloilla. Kirjaprojektin kuvaoikeuksien ostoon ja kuvien 

käsittelyyn on saatu 1000 euron apuraha. Kirja ilmestyy marraskuussa. Pääosa myyntituloista siirtyy tuleville vuosille. 

 

Tulot €  

Jäsenmaksut (kannattajat 30 x 60 € ja henkilöjäsenet 300 x 15 €)    6 300  

Lepuski-lehden julkaisuoikeudet, 6 numeroa (6 x 250 €)     1 500 

Raittikarnevaalit    13 000 

 Espoon kaupungin kulttuuritoimen avustus (8 000 €) 

 Sponsorit (2 000 €) ja osallistumismaksut (3 000 €) 

Historiikki (KSR:n avustus, myönnetty)     1 000  

Historiikki (myyntitulot 2015 alv 0%, 450 kpl á 27 €/kpl )  12 100 

Kaupungin toiminta-avustus (Espoon kulttuurilautakunta, myönnetty)   3 000 

Tulot yhteensä, €    36 900 

 

Menot €  

Raittikarnevaalit     14 000  

Historiikki, kuvankäsittely, oikoluku, taitto (sis. henk.sivukulut)    4 500 

Historiikki, painokulut (alv 0%)      7 800 

Historiikki, kuvaoikeudet (alv 24%)         600  

Asukastilaisuudet + seuran esittelymateriaalit ja tarpeisto     2 000 

Nettisivujen ylläpito         3 000 

Toimisto-, tiedotus-, kokous- ja muut kulut       5 000 

Menot yhteensä, €     36 900 

 

Budjettikauden tulos €               0   

  


