
  JOHTOKUNNAN EHDOTUS VUOSIKOKOUKSELLE 5.4.2016  

 

Toimintasuunnitelmat ja talousarviot vuosille 2016 ja 2017  

 

 

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 suunnit-

telun 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.  

 

Merkkivuosikarnevaaleja kahdet peräkkäin  

Raittikarnevaalit on aina odotettu syksyn avaus Leppävaarassa Läkkitorilla ja Leppävaaranraitilla. Vuonna 2016 tapah-

tuma järjestetään jo 25. kerran (to 1.9.2016 klo 10–21). Vuoden 2017 karnevaaleilla puolestaan juhlitaan 30 vuotta 

täyttävää Leppävaara-seuraa. Merkkivuosien kunniaksi pyritään normaalia näyttävämpiin tapahtumiin. Vuoden 2016 

merkkivuotta juhlistetaan sambakarnevaaliohjelmalla. Vuoden 2017 karnevaalien ohjelmassa tuodaan esiin Leppävaa-

ran kasvua ja kehitystä eri vuosikymmeninä osana Suomi 100-juhlintaa.  

 

Tapahtumat tuotetaan totuttuun tapaan laajalla paikallisella yhteistyöllä ja pääyhteistyökumppaneina ovat Espoon kau-

punki, Leppävaaran Galleria (vastaa Läkkitorista) sekä Tori- ja Markkinakaupan keskus (vastaa samaan aikaan pidettä-

vistä markkinoista). Kaupungin kulttuurilautakunnalta haetaan kohdeavustusta tapahtumien rahoitukseen. Vuoden 

2016 avustus on jo saatu ja vuoden 2017 avustus haetaan tammikuussa 2017. Muita rahoituslähteitä ovat yritysyhteis-

työ ja paikkamaksut. Seura ei pyri karnevaaleilla taloudelliseen voittoon, vaan haluaa korkeatasoista ilmaisohjelmaa 

tarjoamalla tuottaa asukkaille iloa, elämyksiä ja hyvää mieltä. Tapahtumakoordinaattorina toimii Tapio Lipasti.   

 

Lepuski-lehteä julkaistaan kuusi numeroa  

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

diamyynnistä. Lehdessä tarjotaan palstatilaa Suur-Leppävaaran Asukasfoorumin toiminnalle. Toimituskunnan muodos-

tavat päätoimittaja Arja Salmi ja vastaava toimittaja Pirjo Toivonen. Seura saa kustakin numerosta julkaisuoikeuskor-

vauksen. 

 

Verkko- ja sosiaalisen median näkyvyyttä lisätään; seuran laajaa kuva-arkistoa avataan   

Lepuski.fi-verkkosivujen sisältöä toimitetaan viikoittain ja sosiaalisen median päivityksiä tehdään lähes päivittäin. Seu-

ran mittavaa kuva-arkistoa on vähitellen tarkoitus avata lepuski.fi-sivuille kaikkien katsottavaksi. Vuoden 2016 aikana 

seura etsii tätä varten sopivaa julkaisualustaa. Tavoitteena on myös digitoida vanhojen Lepuski-lehtien numeroita verk-

kosivuilla luettaviksi. Lehteä on julkaistu vuodesta 1992. Vuoden 2017 Suomi 100-juhlintaa varten hyödynnetään kuva-

aineistoa Leppävaaran sata vuotta -aiheiseen näyttelyyn ja siihen haetaan käytettävissä olevia avustuksia. 

 

Aiempaan tapaan jatketaan lepuski-fi-sivujen suosittujen kuvareportaasien ja -blogien toimittamista. Seurannassa ovat 

ainakin maauimala (valmistuu kesällä 2016), Leppävaaran Elä- ja Asu -seniorikeskus (valmistuu talvella 2017), Leppä-

vaaran aseman alikulun parantaminen (2016–17), Leppävaaran keskustojen yhdistäminen radan molemmin puolin 

(2017), Urheilupuiston uudet hankkeet (2017), sekä mahdollisesti Raide-Jokerin suunnittelu (2017). Myös Leppävaaran 

muita täydennysrakentamis- ja liikennehankkeita tullaan seuraamaan ja kulloisenkin tilanteen mukaan raportoimaan 

niiden suunnittelutilanteesta asukkaille seuran verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa.  

 

Vaikuttaminen kaavoitukseen ja lähiympäristön viihtyisyyteen 

Seurataan aktiivisesti Leppävaaran täydennysrakentamisen suunnittelua ja otetaan tarpeen mukaan kantaa esillä oleviin 

moniin asemakaavamuutoksiin sekä pidetään yhteyttä kaupungin suunnittelijoihin. Seurataan myös tiiviisti ajankoh-

taiseksi noussutta Raide-Jokerin suunnittelua. Seurataan kaupungin tuottaman Tehtävä Leppävaarassa -näköiskaupun-

kipilotin kehittämistä yhdessä asukasfoorumin kanssa. Pilotti on kaupungin uusi työkalu, jolla halutaan parantaa asuk-

kaiden osallistumista kaupunkisuunnitteluun.  

   

Nostetaan esille ja puffataan tarpeen mukaan myös muita lähiympäristön viihtyisyyttä parantavia pienempiä juttuja. 

Esimerkiksi osallistutaan kaupungin organisoimaan Meidän roskis–kampanjaan tuottamalla tuunattaviin roskiksiin Lep-

pävaaran historiasta kertova kokonaisuus. Alberganespan ja raitin roskiksilla voidaan näin kertoa alueen asukkaille alu-

een mielenkiintoisesta historiasta ja samalla kannustaa roskattomuuteen. Osallistutaan mahdollisuuksien mukaan vi-

hervuoden kaupunkiviljelyprojektiin Alberganespalla sekä alueella viriäviin katutaidehankkeisiin. 
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Kansalaismuisti-illat jatkuvat ja kehittyvät  

Kansalaismuisti-illat ovat olleet tärkeä osa seuran toimintaa jo vuodesta 2001. Ruusutorpan koululla joka toinen viikko 

järjestetyt kokoontumiset jatkuvat nyt jo 15. vuottaan. Kansalaismuistitoiminnalla on voitu merkittävästi kartuttaa yh-

distyksen ylläpitämiä historiatieto-, kuva- ja dokumenttiarkistoa. Aineistoja onkin käytetty menestyksellisesti seuran 

kahdessa kirjaprojektissa ja lepuski.fi-sivustolla. Kansalaismuistipiirillä on aktiivinen fb-ryhmä ja se on antanut merkit-

tävän lisän toimintaan. Aineiston osittainen avaaminen verkkoon on toimintavuoden suunnitelmissa (vrt. edellä). 

 

Viime aikoina kansalaismuisti-iltojen ohjelmaan ovat kuuluneet myös vierailuluennot. Ne ovat maksuttomia ja kaikille 

avoimia. Illoista on ilmoitettu laajemmin ja yleisöksi on saatu muitakin kuin kansalaismuistipiirin vakiokävijöitä.  

Vuonna 2016 järjestetään kaksi isompaa luentoa, jotka vaativat enemmän ennakkosuunnittelua ja joihin kutsutaan ul-

kopuolinen asiantuntija puhujaksi. Suunnitelmissa on yksi luentoilta kevät- ja toinen syyskaudella. Kevään 2016 tilai-

suuden aiheena on Leppävaaran vallit ja syksyllä Sakari Pälsi, jolla on yhteyksiä alueeseen (toiminut kotiopettajana Al-

bergan kartanolla). Tilaisuus järjestetään yhdessä Sakari Pälsi-seuran kanssa. Vuoden 2017 aiheet päätetään 

myöhemmin. Kansalaismuistitoiminnan vastuuhenkilöinä toimivat Arja Salmi ja Riitta Laaksonen.  

 

Valtatien varrelta -kirja myydään loppuun ja vuoden 2017 joulumyytiin julkaistaan uusi Mäkkylä-kirja 

Joulumyyntiin 2015 valmistunut Valtatien varrelta-kirja on jatko-osa seuran aiemmin julkaisemalle ja hyvin suositulle 

historiakirjalle Albergasta Leppävaaraan, joka on jo myyty loppuun. Runsaasti kuvitettu uusi teos keskittyy nyt tarkem-

min radan pohjoispuolisen Leppävaaran historiaan sekä erityisesti entisen Harakan työläisyhdyskunnan syntyyn ja sen 

elämään. Kirjan painosta vuoden 2016 alussa on jäljellä runsaat 500 kpl, josta vuonna 2016 on tavoitteena myydä 400 

kpl ja loput vuonna 2017. 

 

Valtatien varrelta -kirjan myynnistä saatu voitto vuonna 2016 rahastoidaan tulevan Mäkkylä-kirjaprojektin toimitus-, 

paino- ja markkinointikuluja varten. Uuden Mäkkylä-kirjan kokoaminen aloitetaan heti vuoden 2016 alussa ja se suun-

nitellaan julkaistavaksi vuoden 2017 joulumyyntiin. Kirjoja varten on koottu aineistoa jo usean vuoden ajan ja ne toimi-

tetaan, taitetaan ja markkinoidaan pääosin omin voimin. Toimituskuntaan kuuluvat Markku Salmi (päätoimittaja), Raija 

Ahonen, Jarmo Oksanen ja Arja Salmi. Mäkkylä-kirjaa varten hankitaan myös muutamia asiantuntija-artikkeleita. 

 

Kirppikset ja toritapahtumat  

Leppävaara-seura pyrkii osaltaan kehittämään uudistetusta Läkkitorista elävää ja viihtyisää kaupunkilaisten kohtaamis-

paikkaa. Seuran tekemien asukaskyselyjen mukaan torille kaivataan mm. torimyyntiä, kirpputoreja, tapahtumia sekä 

taidetta. Seura alkaa keväästä 2016 lähtien järjestää Läkkitorilla kaikille avoimia torikirppiksiä. Tavoitteena on aikaan 

saada vähintään 5 tapahtumaa vuonna 2016 ja sama määrä vuonna 2017. Lisäksi järjestetään asukkaiden yhteinen jou-

lunalustapahtuma (Lepuskin Joulu) yhdessä torinvarren musiikki- ja tanssikoulujen kanssa samaan tapaan kuin vuonna 

2015. Toritapahtumissa toimitaan yhteistyössä Kauppakeskus Gallerian kanssa, joka torialueen vuokraajana vastaa to-

ritoiminnasta ja -tapahtumista. 

 

Mahdollisuuksien mukaan ollaan mukana myös muissa pop-up -tapahtumissa kuten kaupunkiliikuntatapahtumien 

(esim. toritanssit, jumpat, katukoris, bänditapahtumat) jne. järjestämisessä. Ideana on, että kootaan verkosto, jossa 

kukin taho tuottaa ja ottaa vastuulleen jonkin tapahtuman järjestämisen. Suunnitellut toritapahtumat ovat maksuttomia 

ja kaikille avoimia. 

 

Läkkitorin kirpputorien lisäksi jatketaan Alberganespan suosittuja ja osallistujille ilmaisia Puistokirppiksiä. Espan kirp-

putoreja järjestetään vähintään kaksi vuonna 2016. 

 

Valitaan Leppävaaran Valopilkut vuosille 2016 ja 2017 

Valitaan vuoden 2016 Leppävaaran Valopilkku. Kaamosaikaa piristämään tarkoitettu nimeäminen tehdään nyt jo 16. 

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

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

 

Jäsenistö, jäsenhankinta ja vuosikokous 

Jatketaan uusien jäsenten hankintaa seuran omissa ja muissa tilaisuuksissa. Seuralla on jäsensihteeri, jonka vastuulla 

on jäsenrekisterin ylläpito. Tämä tapahtuu uudessa Yhdistysavain-palvelussa, jolloin maksujen kerääminen ja seuranta 

helpottuvat. Tavoitteena on, että seuralla olisi vuoden 2016 loppuun mennessä 300 jäsenmaksun maksanutta jäsentä 

ja 30 kannattajajäsentä. Vuonna 2017 maksaneiden henkilöjäsenten määrä on tavoitteena nostaa 350 maksaneeseen 

jäseneen. Vuosikokoukset järjestetään huhtikuussa Ruusutorpan koululla. 

 

Toiminnan organisoiminen ja yhteistyö 

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

Johtokunta kokoaa tarpeen mukaan työ- ja projektiryhmiä.  
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Alueen yritysten ja yhteisöjen kanssa ylläpidetään ja kehitetään yhteistyömuotoja. Muun muassa keväällä 2016 järjeste-

tään (10.2.) Albergan kartanolla ”Yritysilta” yhdessä Lepuski-lehden, kauppakamarin ja Espoon yrittäjien kanssa. Tilai-

suudesta saadun palautteen perusteella sovitaan jatkosta vuonna 2017. Samoin Läkkitorin tapahtumia varten seura 

kutsuu koolle työryhmän/järjestäjäverkoston. Toimitaan aktiivisesti Suur-Leppävaaran Asukasfoorumien valmisteluryh-

mässä ja suuralueen liikenneturvallisuusryhmässä sekä osallistutaan kirjastolla kokoontuvan alueellisen hyvinvointiver-

koston tapaamisiin. Ylläpidetään suhteita alueen kouluihin, oppilaitoksiin ja naapuriseuroihin sekä kaupungin eri hal-

lintokuntiin ja Espoon kaupunginosayhdistysten liittoon. Jatketaan vuonna 2015 alkanutta näyttely-yhteistyötä Sellon 3. 

kerroksen Gallerian kanssa. Vuodelle 2017 on tehty suunnitemaa Arte Lepuski -näyttelyä varten. Näyttelyyn koottaisiin 

leppävaaralaisten taiteilijoiden töitä.  

 

Keskeinen yhdysside kaikessa toiminnassa on sosiaalinen media. 

 

Talousarvio vuosille 2016 ja 2017 

 

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

Lepuski-lehden julkaisukorvauksilla sekä kirjanmyyntituloilla. Vuoden 2017 talousarvio on vielä viitteellinen. 

 

 

Tulot €  TA 

2016 

TA 

2017 

Jäsenmaksut    

- kannattajajäsenet 30 x 60 €  1 800 1 800 

- henkilöjäsenet 300 x 15 €    4 500 4 500 

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

Raittikarnevaalit 2016    

- kulttuuriltk/kohdeavustus, myönnetty 14.2.2016   8 000  

- paikkamyyntitulot  3 500 3 500  

-sponsorituet  2 000 2 000  

Raittikarnevaalit 2017    

- kulttuuriltk/kohdeavustus, haetaan 1/2017   10 000 

- paikkamyyntitulot   3 800 

- sponsorituet   2 000 

Kirjamyynti (alv 0%)   

- Valtatien varrelta -kirja 8 000  

- Valtatien varrelta -kirja  2 600 

- uusi Mäkkylä-kirja  12 000 

Avustukset   

- kaupungin toiminta-avustus/myönnetty kulttuuriltk 2/2016     3 400  

- kaupungin toiminta-avustus/haetaan kulttuuriltk 4/2016     3 000 

-  Suomi 100 juhlavuosi/mahdollinen avustus  1 000 

Tulot yhteensä €  32 700 42 200 

   

Menot €    

Raittikarnevaalit   13 500 15 800 

Valtatien varrelta -kirja   2 000 0 

Uusi Mäkkylä-kirja   2 800 11 000 

Asukastilaisuudet Läkkitori/Espa/pop-upit)    3 000 3 000 

Kansalaismuisti-illat/avoimet luennot/palkkiot/tilavuokrat)  1 000 1 000 

Historiakuvien digitointi/nettijulkaiseminen 2016/Näyttely 2017   3 000 4 000 

Nettisivujen ylläpito  2 400 2 400 

Tiedotus-, kokous- ja taloushallintokulut  5 000 5 000 

Menot yhteensä 32 700 42 200 

 


