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Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuosille 2017 ja 2018
Toiminnan tavoite
Leppävaara-seura ry on perinteikäs ja aktiivinen kaupunginosayhdistys, joka jo vuodesta 1987 on toiminut asukkaiden
etujen ja asumisviihtyvyyden puolesta jatkuvasti kasvavassa Leppävaarassa. Yhteisillä tilaisuuksilla sekä kaupunginosan
rikasta historiaa tallentamalla ja jakamalla on tavoitteena lisätä asukkaiden yhteenkuuluvuutta ja myönteistä Lepuskihenkeä. Yhdistys seuraa tiiviisti kaupunginosan kehitystä, jakaa siitä tietoa ja ottaa tarvittaessa kantaa suunnitelmiin.
Välitämme myös asukkaiden toiveita ja ideoita eteenpäin. Seura toimii laajasti yhteistyössä Espoon kaupungin sekä alueella toimivien yritysten, yhteisöjen ja muiden yhdistysten kanssa. Suur-Leppävaaran asukasfoorumissa aktiivisesti toimimalla on tavoitteena kehittää vuorovaikutusta asukkaiden ja kaupungin kesken niin suurten kaupunkikehittämisen
kuin lähiympäristön pienempien asioiden valmistelusta.
Suomi 100 – Leppävaara-seura 30 vuotta
Vuonna 2017 on seuralla taas syy juhlia, kun Suomi täyttää 100 vuotta ja Leppävaara-seura 30 vuotta. Seura juhlii
merkkivuottaan Raittikarnevaaleilla yhdessä asukkaiden kanssa. Juhlavuonna julkaistaan myös uusi historiikkiteos.
jonka työnimenä Mäkkylä-kirja. Suomi 100 -juhlintaan liittyen karnevaaleille koostetaan kuvaesitys Leppävaaran kasvusta ja kehityksestä eri vuosikymmeninä. Marraskuun lopulla osallistutaan asukasfoorumin kanssa toteutettavaan monikulttuuriseen kansanjuhlaan Sellon kirjastolla.
Raittikarnevaalit
Raittikarnevaalit kerää tuhannet leppävaaralaiset yhteiseen kaupunginosajuhlaan elo-syyskuun vaihteessa. Tapahtuma
järjestetään 26. kerran torstaina 7.9.2017. Se tuotetaan vuosien kuluessa hyväksi havaitulla konseptilla, jossa monipuolista musiikki- ja muuta ohjelmaa ryyditetään niin tähtiesiintyjin kuin paikallisvärein. Nyt satsataan myös lapsille
suunnattuun ohjelmaan. Aiemmista vuosista poiketen tapahtuma ei sisällä nyt perinteisiä markkinoita, sillä niistä vastannut Tori- ja Markkinakaupan palvelukeskus ei aikataulusyistä pääse osallistumaan. Sen sijaan jää tilaa paikallisille
toimijoiden esiin tuomiselle.
Kaupungin kulttuurilautakunnan kohdeavustus vuoden 2017 tapahtumaan on jo varmistunut. Muita rahoituslähteitä
ovat yritysyhteistyö ja paikkamaksut. Vuoden 2018 karnevaaliavustusta haetaan sen vuoden tammikuussa ja sitä varten
laaditaan oma tarkempi suunnitelma. Tapahtumasta vastaavina tuottajina toimivat Tapio Lipasti ja Marja Sysimies.
Kirjaprojektit
Vuoden 2015 marraskuussa ilmestynyt Valtatien varrelta -kirja on tehnyt hyvin kauppansa. Painosta on vuoden 2017
alussa on jäljellä 200 kpl. Tavoitteena on myydä kirja loppuun vuonna 2017. Kirjaa markkinoidaan säännöllisesti seuran omissa kanavissa sekä myös yhteistyössä Suomalaisen kirjakaupan kanssa. Kirjan myynnistä saatava voitto on rahastoitu uuden Mäkkylä-kirjaprojektin toimitus-, paino- ja markkinointikuluja varten.
Uuden Mäkkylä-kirjan toimitustyö aloitettiin jo loppuvuodesta 2016 ja sen suunniteltu ilmestymispäivä on 1.11.2017.
Uuden kirjan ennakkomyynti aloitetaan jo Raittikarnevaaleilla 7.9.2017. Toimitustyössä on voitu hyödyntää kansalaismuistipiirissä vuosien ajan koottua aineistoa, mutta mukaan on saatu ilahduttavan runsaasti uutta materiaalia ja monia
uusia kirjoittajia. Teos toimitetaan, taitetaan ja markkinoidaan pääosin omin voimin. Teosta varten hankitaan myös
muutamia asiantuntija-artikkeleita. Toimituskuntaan kuuluvat Markku Salmi (päätoimittaja), Tapio Lipasti (taitto ja ulkoasu), Jarmo Oksanen (arkistotutkimukset), Raija Ahonen ja Arja Salmi. Suosituille historiakirjojen sarjalle on luvassa
myös jatkoa, seuraavan teoksen suunnittelutyö ajoittuu vuodelle 2018. Alueena tulee olemaan Etelä-Leppävaara.
Lepuski-lehteä julkaistaan viisi numeroa
Lepuski-lehteä julkaistaan viisi numeroa vuonna 2017. Lehti jaetaan 22 000 painoksena koko suuralueella sekä digilehtenä verkossa. Vuoden 1918 julkaisuista päätetään myöhemmin. Lehden kustantajana toimii Luova Ratkaisu Oy, joka
vastaa myös mediamyynnistä. Lehdessä tarjotaan palstatilaa Suur-Leppävaaran Asukasfoorumin toiminnan esittelylle.
Toimituskunnan muodostavat päätoimittaja Arja Salmi ja vastaava toimittaja Pirjo Toivonen. Seura saa kustakin numerosta julkaisuoikeuskorvauksen.
Verkko- ja sosiaalisen median näkyvyys
Lepuski.fi-verkkosivujen sisältöä toimitetaan ja sosiaalisen median päivityksiä tehdään parhaimmillaan päivittäin. Seuran mittavaa kuva-arkistoa avataan verkossa kaikkien katsottavaksi. Samoin tavoitteena on digitoida vanhojen Lepuskilehtien numeroita verkossa luettaviksi. Lehteä on julkaistu vuodesta 1992.

Aiempaan tapaan jatketaan lepuski.fi-sivujen suosittujen kuvablogien toimittamista. Aiheita ovat mm. Leppävaaran Eläja Asu -seniorikeskus (valmistuu talvella 2017), Leppävaaran aseman alikulun parantaminen (2017), Leppävaaran keskustojen yhdistämisvisiot (2017-18), Raide-Jokerin katusuunnitelmat (2017-18) sekä Urheilupuiston mahdolliset uudet
hankkeet (2018). Myös Leppävaaran muita täydennysrakentamis- ja liikennehankkeita tullaan seuraamaan ja kulloisenkin tilanteen mukaan raportoimaan niiden suunnittelutilanteesta asukkaille.
Vaikuttaminen kaavoitukseen ja lähiympäristön viihtyisyyteen
Seurataan aktiivisesti ajankohtaisia suunnitelmia Leppävaaran täydennysrakentamisesta ja liikennehankkeiden edistymisestä. Suunnitelmiin otetaan kantaa tarpeen mukaan ja asioiden valmisteluvaiheista tiedotetaan. Pidetään yllä hyviä
yhteyksiä kaupungin suunnittelijoihin ja pyritään aikaan saamaan työpajoja ja muuta yhteissuunnittelua. Asukkaiden ja
kaupungin hyvän vuorovaikutuksen lisäämiseksi etsitään uusia osallistumisen ja vaikuttamisen tapoja yhteistyössä
Suur-Leppävaaran asukasfoorumin, naapuriyhdistysten ja kaupungin Tehtävä Leppävaarassa -projektin kanssa.
Seuran tavoitteena on, että rakennettu ympäristö on esteetöntä ja vuorovaikutukseen kannustavaa. Kaupalliset ja julkiset palvelut, jotka mahdollistavat pitkäaikaissairaiden, vammaisten ja erityisryhmien henkilöiden osallistumisen, lisäävät myös alueen yhteisöllisyyttä. Nostetaan esille ja puffataan tarpeen mukaan myös muita lähiympäristön viihtyisyyttä
parantavia pienempiä asioita. Selvitetään mahdollisuuksia osallistua kaupungin Suomi 100 -valaistusprojekteihin ja etsitään mahdollisuuksia virittää alueelle katu- ja ympäristötaidehankkeita.
Kansalaismuisti-illat ja historian tunnetuksi tekeminen
Kansalaismuisti-illat ovat olleet tärkeä osa seuran toimintaa jo vuodesta 2002 ja niitä jatketaan Ruusutorpan koululla
joka toinen viikko kesäkuukausia lukuun ottamatta. Toiminnalla on merkittävästi kartutettu yhdistyksen historiatieto-,
kuva- ja dokumenttiarkistoja. aineistoja on käytetty menestyksellisesti seuran kirjaprojekteissa ja lepuski.fi-sivustolla.
Uutena asiana käynnistetään yhteistyö Espoon kaupunginmuseon kanssa sen kokoelmissa olevien vanhojen kuvien tunnistamiseksi. Jatketaan selvitystyötä aineistojen osittaiseksi avaamiseksi verkkoon.
Viime aikoina kansalaismuisti-iltojen ohjelmaan ovat kuuluneet myös vierailuluennot. Ne ovat maksuttomia ja kaikille
avoimia tilaisuuksia, joista ilmoitetaan laajemmin. Kaudella 2017-18 järjestetään 2-3 vierailuluentoa. Toiveena on mm.
ollut saada kirjailija Kirsti Manninen vieraaksi kertomaan Leppävaaraan sijoittuvasta Ruokarouva-romaanista ja sen jatkosta. Vuoden 2018 aiheita ovat sisällissotaan liittyvät dramaattiset tapahtumat Leppävaarassa vuonna 1918 ja tällöin
toimitaan yhteistyössä Espoon kaupunginmuseon kanssa. Vuonna 2018 on tavoitteena koota myös historia-aiheinen
näyttely. Kansalaismuistitoiminnan vastuuhenkilöinä toimivat Arja Salmi, Markku Salmi ja Riitta Laaksonen.
Kirppikset ja toritapahtumat
Leppävaara-seura haluaa osaltaan olla mukana elävöittämässä uudistettua Läkkitoria. Seuran tekemien asukaskyselyjen
mukaan torille kaivataan mm. torimyyntiä, kirpputoreja, tapahtumia sekä taidetta. Seura jatkaa toimintakaudella kaikille avoimien torikirppiksien järjestämistä Läkkitorilla. Tavoitteena on aikaan saada vähintään 5 torikirppistä vuonna
2017 ja sama määrä vuonna 2018. Torikirpputorien lisäksi jatketaan myös Alberganespan Puistokirppiksiä, tavoitteena
on pitää vähintään 3 puistokirppistä/vuosi. Kirpputorien käytännön järjestelyistä vastaa työryhmä, johon kuuluvat Arja
Salmi, Jari Seppänen, Eija-Kaarina Rantanen, Anja Sivonen, Marja Sysimies ja Tarja Makkonen. Tarvittaessa ryhmää laajennetaan.
Läkkitorilla järjestetään Lepuskin Joulu-tapahtuma yhteistyössä alueen esittävän taiteen koulujen kanssa samaan tapaan kuin 2016. Selvitetään myös mahdollisuuksia toteuttaa Alberganespan puistossa asukkaiden toivoma joululaulutapahtuma alueellisena yhteistyönä. Toritapahtumien yhteistyökumppanina on Leppävaaran Galleria, joka torialueen
vuokraajana antaa alueen käyttöluvat. Mahdollisuuksien mukaan ollaan mukana myös muissa pop-up -tapahtumien
kuten esimerkiksi, torijumpat, -tanssit katukoris, bänditapahtumat jne. järjestämisessä. Vuoden 2017 kesäjumpasta on
jo sovittu alustavasti kaupungin liikuntasihteeri Mia Bäckin kanssa.
Valitaan Leppävaaran Valopilkut vuosille 2017 ja 2018
Valitaan vuosien 2017 ja 2018 Leppävaaran Valopilkut. Kaamosaikaa piristämään tarkoitettu yhteisöllinen tunnustus on
aiemmin jaettu 15 kertaa. Valopilkkujen esiin nostamisella seura haluaa kiinnittää huomiota arkielämän viihtyisyyteen
ja antaa tunnustusta henkilöille, yhteisöille tai ilmiöille, jotka ovat edesauttaneet myönteistä kaupunkielämää Leppävaarassa.
Jäsenistö ja jäsenhankinta
Jatketaan uusien jäsenten hankintaa seuran omissa ja muissa tilaisuuksissa. Tavoitteena on vuoden 2017 loppuun
mennessä saada 350 jäsenmaksun maksanutta jäsentä ja 30 kannattajajäsentä. Vuonna 2018 on tavoitteena nostaa
henkilöjäsenten määrä 400:an. Seuran jäsensihteeri vastaa jäsentietojen ylläpidosta Yhdistysavain-palvelussa.
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Toiminnan organisoiminen ja yhteistyö
Seuran toiminnasta vastaa johtokunta. Vuosikokouksessa valitaan varsinaisten jäsenten lisäksi myös neljä varajäsentä.
Johtokunnan työskentelyä kehitetään niin, että asioiden valmistelua varten kootaan tarpeen mukaan työ- ja projektiryhmiä, joihin on mahdollista osallistaa jäsenistöä laajemmin mukaan.
Alueen yritysten ja yhteisöjen kanssa ylläpidetään ja kehitetään hyviä yhteistyömuotoja. Toimitaan aktiivisesti SuurLeppävaaran Asukasfoorumien valmisteluryhmässä sekä suuralueen liikenneturvallisuusryhmässä ja kaupungin poikkihallinnollisessa hyvinvointiverkostossa. Ylläpidetään suhteita alueen kouluihin, oppilaitoksiin ja naapuriseuroihin sekä
kaupungin eri hallintokuntiin ja Espoon kaupunginosayhdistysten liittoon. Jatketaan mahdollisuuksien mukaan näyttely-yhteistyötä Sellon 3. kerroksen Gallerian kanssa, jota varten on tehty alustava suunnitemaa Arte Lepuski -näyttelystä, johon koottaisiin leppävaaralaisten taiteilijoiden töitä.
Keskeinen yhdysside kaikessa toiminnassa on sosiaalinen media.

Talousarviot vuosille 2017 ja 2018
Toiminta rahoitetaan jäsenmaksuilla, julkisilla avustuksilla ja yritysten tuilla, Raittikarnevaalien paikkamyyntituloilla,
Lepuski-lehden julkaisukorvauksilla sekä kirjanmyyntituloilla. Vuoden 2017 talousarvio on vielä viitteellinen.

Tulot €

TA
2017

TA
2018

Jäsenmaksut
- kannattajajäsenet 30 x 60 €

1 800

1 800

- henkilöjäsenet 350 x 15 € /400x15€

5 250

6 000

Lepuski-lehden julkaisuoikeudet, (5 x 250 €)

1 250

1 250

Raittikarnevaalit 2017
- kulttuuriltk/kohdeavustus, myönnetty 14.3.2017

9 000

- paikkamyyntitulot

3 000

-sponsorituet

4 000

Raittikarnevaalit 2018
- kulttuuriltk/kohdeavustus, haetaan 1/2017

10 000

- paikkamyyntitulot

3 000

- sponsorituet

4 000

Kirjamyynti (alv 0%)
- Valtatien varrelta -kirja, myynti 2017 (200 kpl)
- uusi Mäkkylä-kirja (450 kpl)

5 000
11 500

10 000

Avustukset
- kaupungin toiminta-avustus/myönnetty kulttuuriltk 12/2016

3 400

- kaupungin toiminta-avustus/haetaan kulttuuriltk 9/2017
Tulot yhteensä €

3 000
44 200

39 050

16 000

17 000

3 000

0

Menot €
Raittikarnevaalit
Valtatien varrelta -kirja (alv 0%)
Uusi Mäkkylä-kirja (alv 0%)

11 500

6 000

Asukastilaisuudet Läkkitori/Espa/pop-upit)

2 000

2 000

Kansalaismuisti-illat/avoimet luennot/palkkiot/tilavuokrat)

2 000

2 000

Historiakuvien digitointi/nettijulkaiseminen 2017/Näyttely 2018

1 300

3 500

Nettisivujen ylläpito

2 400

2 400

Tiedotus-, kokous- ja taloushallintokulut
Menot yhteensä

6 000

5 150

44 200

39 050
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