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Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuosille 2019 ja 2020
Toiminnan tavoite
Leppävaara-seura on aikaansa seuraava ja perinteitä kunnioittava kaupunginosayhdistys, joka toimii pitkäjänteisesti
asukkaiden etujen puolesta jatkuvasti kasvavassa Leppävaarassa. Asukastilaisuuksia järjestämällä ja kaupunginosamme historiaa tallentamalla ja tunnetuksi tekemällä haluamme lisätä asumisviihtyvyyttä ja myönteistä Lepuski-henkeä. Lisäksi teemme laajasti yhteistyössä Espoon kaupungin sekä paikallisten sidosryhmien kanssa. Olemme myös mukana Asukkaiden Espoo-ryhmässä ja pyrkimyksenä kehittää entistä parempaa tiedon kulkua ja vuorovaikutusta
asukkaiden ja kaupungin kesken alueemme suunnittelussa. Seuraamme tiiviisti ajankohtaisia kaavoitus-, rakentamis- ja
ympäristöhankkeita, jaamme niistä tietoa, synnytämme keskustelua ja otamme tarvittaessa niihin myös kantaa. Välitämme myös asukkaiden toiveita ja ideoita kaupungin suuntaan. Haluamme pienentää sekä seuran että omaa hiilijalanjälkeämme ja olemme tehneet kestävän kehityksen sitoumuksen sitoumus2050 -sivulle.
Raittikarnevaalit 2019 ja 2020
Raittikarnevaalit on kerännyt tuhannet leppävaaralaiset yhteiseen kaupunginosajuhlaan jo 27 kertaa syyskuun alussa.
Tapahtumapäivänä on aina aiemmin ollut torstai, mutta nyt on päätetty kokeilla lauantaita, jotta työssäkäyvät ja lapsiperheet voisivat paremmin osallistua. Jos käytännön järjestelyt tukevat tätä, niin vuoden 2019 ”Raittis” järjestetään
7.9.kello 11-20. Kutsumme paikallisia yhteistyökumppaneita (yrityksiä, yhdistyksiä ja yhteisöjä sekä markkinayrittäjiä)
mukaan tekemään yhteistä tapahtumaa, samoin kaupungin toimijat ovat tervetulleita esittelemään ajankohtaisia suunnitelmia, joita aina riittää nopeasti kasvavalla alueellamme. Läkkitorilla on musiikkia ja muuta ohjelmaa, jota ryyditetään niin tähtiesiintyjin kuin paikallislahjakkuuksin. Vuoden 2019 ohjelmasuunnittelussa nostamme esille myös ”Kaikilla on oikeus kotiseutuun” -hankkeen teemat, jotka tarkentuvat kevään aikana. Seura on ilmoittautunut mukaan
Suomen kotiseutuliiton koordinoimaan hankkeeseen. Raittikarnevaaleja varten on tehty oma suunnitelma, ja sitä varten
on anottu kulttuurilautakunnan projekti- ja kehittämisavustusta. Tapahtuman budjetti on 20 000 euron suuruusluokkaa. Kaupungin avustuksen lisäksi muita rahoituslähteitä ovat yritysyhteistyö ja paikkamaksut. Tapahtumasta vastaavana tuottajana toimii Tapio Lipasti, paikkojen myyntiä hoitaa Liisa Forsgren apunaan Marja Sysimies. Vuoden 2020
karnevaaliavustusta haetaan tammikuussa ja myös sitä varten laaditaan erillinen suunnitelma.
Kirjaprojekti saatetaan loppuun
Jatkamme edellisvuonna aloitettu neljännen historiakirjan toimitustyötä ja valmistusta niin, että teos saadaan myyntiin
syyskuun Raittikarnevaaleille. Aiheena on radan eteläpuolinen Leppävaara. Toimitustyössä hyödynnetään kansalaismuistipiirissä kohta parin vuosikymmenen ajan koottua aineistoa, mutta kokoon on saatu paljon uuttakin materiaalia
sekä uusia kirjoittajia. Kirjaamme varten on pyydetty myös muutamia asiantuntija-artikkeleita, mutta valtaosin niin sisällön tuottaminen, toimitustyö, taitto kuin markkinointikin hoidetaan omin voimin. Työssä on sama kokenut toimituskunta, joka on tehnyt kaksi aiempaakin kirjaa. Siihen kuuluvat Markku Salmi (päätoimittaja), Tapio Lipasti (taitto ja ulkoasu), Jarmo Oksanen (arkistotutkimukset) sekä Raija Ahonen ja Arja Salmi (sisällöntuotanto). Noin 300-sivuinen kirja
on runsaasti kuvitettu ja korkeatasoisten kuvien löytämiseksi jatketaan myös aiemmin aloitettua kuvanvaihtoyhteistyötä Espoon kaupunginmuseon kanssa.
Aiemmin julkaistut kirjat ovat tehneet hyvin kauppansa. Albergasta Leppävaaraan -kirja ja Valtatien varrelta -kirja ovat
loppuunmyytyjä. Syksyllä 2017 julkaistu Leppävaaran alkukoti -kirja on niin ikään tarkoitus myydä loppuun vuoden
2019 aikana. Kirjat ovat myynnissä Sellon Suomalaisessa kirjakaupassa, booky.fi -palvelussa ja Emma-shopissa WeeGee-talolla. Kirjojen myyntivoitto on rahastoitu uuden kirjaprojektin toimitus-, paino- ja markkinointikuluja varten. Kirjoja markkinoidaan säännöllisesti seuran omissa ja sidosryhmien kanavissa.
Lepuski-lehteä julkaistaan kuusi numeroa
Lepuski-lehteä on julkaistu vuodesta 1992. Vuonna 2019 julkaisemme 6 numeroa. Lehti jaetaan 22 000 painoksena
koko suuralueella sekä digilehtenä verkossa. Lehti julkaistaan verkossa myös näkövammaisille saavutettavissa olevassa
formaatissa. Vuoden 2020 julkaisemisesta päätetään myöhemmin. Lehden kustantajana toimii Luova Ratkaisu Oy, joka

vastaa myös mediamyynnistä. Toimituskunnan muodostavat päätoimittaja Arja Salmi ja vastaava toimittaja Pirjo Toivonen. Seura saa kustakin numerosta julkaisuoikeuskorvauksen. Tavoitteena on jatkaa vanhojen Lepuski-lehtien numeroiden digitointia verkossa luettaviksi.
Verkko- ja sosiaalisen median näkyvyys
Teemme sosiaalisen median (some) päivityksiä parhaimmillaan lähes päivittäin. Myös lepuski.fi-verkkosivujen sisältöä
pidämme ajan tasalla ja jatkamme suosittujen kuvablogien toimittamista. Vuoden 2019 kuvablogiaihe on uuden Monikon koulukeskuksen rakentamisen seuraaminen. Pyrimme myös elvyttämään muutaman vuoden tauolla ollut verkkoblogipalstaa viimeistään vuoden 2020 alusta alkaen. Lepuskiblogissa julkaistaan Leppävaaran elämänmenoa eri toimijoiden näkökulmista ruotivia kirjoituksia. Palstalle etsitään päätoimittajaa. Keskeinen yhdysside kaikessa toiminnassa on
sosiaalinen media. Ylläpidämme omaa Facebookissa omaa sivua ja useita suosittuja keskusteluryhmiä. Olemme esillä
myös Twitterissä ja Instagramissa. Some on yksi kanava avata seuran mittavaa historiakuva-arkistoa.
Vaikuttaminen kaavoitukseen ja lähiympäristön viihtyisyyteen
Leppävaaran täydennysrakentaminen jatkuu lähivuosina mittavana. Kanta-Leppävaaran väkimäärän on ennustettu kasvavan usealla sadalla asukkaalla per vuosi. Alueemme väkimääräksi vuodelle 2027 ennustetaan 37 600 asukasta, kun
se nyt on 32 500. Monet isot kaavat ovat jo lainvoimaisia. Kaavoituskatsauksen 2/2019 mukaan alueellamme on yhtä
aikaa vireillä 13 kaavaprosessia ja uusia nousee esille koko ajan.
Seuraamme tiiviisti kaikkia ajankohtaisia kaava- ja rakentamissuunnitelmia, joista keskeisimpiä ovat suunnitelmat Leppävaaran ydinkeskustan yhdistämiseksi radan molemmin puolin sekä tähän liittyvät liikenneratkaisut ja keskustan täydennysrakentaminen, Raide-Jokerin katusuunnitelmat, Urheilupuistoon suunniteltu lisärakentaminen ja sen liikennejärjestelyt sekä Monikon koulukeskuksen rakentaminen ja ideasuunnitelmat Mäkkylän vanhan koulukeskuksen alueen
muuttamiseksi asunto- ja muuhun käyttöön. Otamme tarpeen mukaan kantaa virallisesti nähtävillä suunnitelmiin sekä
pyrimme tiedottamaan kaavamuutoksista jo asioiden valmisteluvaiheessa sekä tiedottamaan asukkaille osallistumismahdollisuuksista.
Tavoitteenamme on pitää yllä hyviä yhteyksiä kaupungin suunnittelijoihin ja olla myötävaikuttamassa suunnitelmiin
tarvittaessa työpajoja, kyselyjä ja muita yhteissuunnittelun keinoja käyttämällä. Asukkaiden Espoo-ryhmän kanssa
olemme mukana pilottiprojektissa, joka koskee Leppävaaranraitin kehittämistä.
Kaavahankkeiden lisäksi pyrimme virittämään muunkinlaista yhteistyötä erilaisten ajankohtaisten lähiympäristöä parantavien hankkeiden edistämiseksi liittyen esimerkiksi Monikonpuroon ja sen taimenkannan elinolojen parantamiseen,
viljelypalstojen tulevaisuuden turvaamiseen, Leppävaarassa sijaitsevien sisällissodan muistomerkkien kunnostamiseen
ja merkintään sekä selvityksiin, joilla voidaan vauhdittaa Leppävaaran vanhimman rakennuksen eli Gransin kievarin korjaamista.
Tavoitteenamme on lisäksi, että Leppävaaran rakennettu ympäristö on esteetöntä, muistiystävällistä ja vuorovaikutukseen kannustavaa. Kaupalliset ja julkiset palvelut, jotka mahdollistavat pitkäaikaissairaiden, vammaisten ja erityisryhmien henkilöiden osallistumisen, lisäävät myös alueen yhteisöllisyyttä.
Kansalaismuisti-illat ja historian tunnetuksi tekeminen
Kansalaismuisti-illat ovat olleet tärkeä osa seuran toimintaa jo vuodesta 2002 ja toiminta jatkuu joka toinen viikko kesäkuukausia lukuun ottamatta. Kokoontumispaikkana on Ruusutorpan koulun auditorio. Toiminnalla on merkittävästi
kartutettu yhdistyksen historiatieto-, kuva- ja dokumenttiarkistoja. Aineistoja on käytetty menestyksellisesti seuran kirjaprojekteissa, somessa ja lepuski.fi-sivustolla. Jatkamme kansalaismuistipiirin hedelmällistä kuvatunnistusyhteistyötä
Espoon kaupunginmuseon (KaMu) kanssa samoin kuin yhteistyötä, jolla seuran kokoelmissa olevia aineistoja on voitu
avata Finna-palvelussa. Kansalaismuistipiirin vastuuhenkilöinä toimivat Markku Salmi, Arja Salmi, ja Riitta Laaksonen.
Vuonna 2018 järjestetyt vallikävelyt sisällissodan tapahtumapaikoilla olivat tavattoman suosittuja ja niille on toivottu
jatkoa. Vuoden 2019 ohjelmaan niitä ei saada mahtumaan, mutta kävelyjä pyritään jatkamaan vuonna 2020. Valliteeman lisäksi mukaan otetaan radan eteläpuolen vanhan asutuksen jäljet. Vuoden 2019 syksyllä järjestetään jo yksi tällainen kävely Perkkaalla, jolloin kerrotaan Vanhan Bergansin tilan vaiheista ja katsotaan millaisia merkkejä vanhasta asutuksesta vielä on maastossa jäljellä. Kävelyn oppaiksi saadaan Bergansin tilan viimeisen isännän Veikko Koskenalan
perilliset ja yhteistyökumppanina Perkkaa-Vermo ry. Kävely on osa Espoon LähiöFest 2019 ohjelmaa. Kirjan teemoihin
liittyviä historiakävelyjä jatketaan vuonna 2020. Kohteita ovat mm. vanha Friisinmäki, Ruukinranta, Pellavaniementien
huvilat, Tarvaspää ja Tarvon saari. Näistä teemoista suunnitellaan myös näyttelyä vuonna 2020.
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Lepuskin kirpparit, Lepuskin Retro& Vintage ja muut asukastapahtumat
Jatkamme kaikille avoimia ja suosittuja ”Lepuskin kirpparit” -tapahtumia, joita pidetään sekä Läkkitorilla että Alberganespan puistossa. Tavoitteena on vuosittain pitää 3 tapahtumaa torilla ja 2 Espan puistossa. Jatkamme myös yhteistyötä Sellosalin kanssa ”Lepuskin Retro & Vintage” -tapahtuman puitteissa. Vuoden 2019 tapahtumapäivä la 8.6. ja vuodesta 2020 päätetään myöhemmin. Tapahtumapaikkana on paitsi Sellosalin lämpiö, myös edustalla oleva Soittoniekan
aukion alue. Tapahtumaan järjestetään oheisohjelmaa yhteistyössä muun muassa, alustavasti mukaan ovat lupautuneet
mm. Kierrätyskeskus, Vermo, Sellon kauppakeskus (tiedotus Sellon valotauluilla) sekä Sellon kirjasto, jossa samaan
aikaan omaa ohjelmaa. Sellosali vastaa tapahtuman musiikkiohjelmasta ja seura tapahtuman käytännön järjestelyistä.
Työrymään kuuluvat Raija Ahonen, Pia Aarrekivi, Päivi Lahtinen, Arja Salmi, Brita Palin, Arja Salmi, Anja Sivonen ja
Malla Sysimies sekä Sellosalin puolelta Laura Nordlund. Vintage-tapahtuman paikkavarauksia hoitaa Päivi Lahtinen.
Joulun alla järjestetään myös perinteinen Lepuskin Joulu-tapahtuma Läkkitorilla yhteistyössä paikallisten toimijoiden
kanssa. Mahdollisuuksien mukaan edesautetaan erilaisten pop-up -tapahtumien syntymistä (torijumpat ja -tanssit, katukoris, bänditapahtumat jne.).
Jäsenistön toiveissa on ollut myös järjestää vanhan ajan Lepuski-tanssit elävän musiikin säestyksellä esimerkiksi Thorstorpissa. Tanssit on sisällytetty vuoden 2020 toimintasuunnitelmaan ja järjestelyissä pyritään alueella laajempaan yhteistyöhön. Myös seuralle tuttu Seppo Ahokkaan orkesteri on ehdottanut tansseja ja tulee mukaan projektiin
Valmistelemme myös Espoon kaupungille lähetettävää aloitetta uudenvuoden vastaanottamiseksi järjestettävästä uudentyyppisestä ja laajalla järjestelypohjalla toimivasta tapahtumasta. Sen ideana olisi perinteisen yksityisen paukuttelun
ja ilotulituksen sijasta näyttävä valoshow samaan tapaan kuin vuodenvaihteessa 2018/19 jo kokeiltiin Espoon tuomiokirkolla. Aloitteen taakse pyritään saamaan alueelta laajempi joukko allekirjoittajia. Idea on jo viime vuoden vaihteessa
saanut paljon kannatusta somessa.
Valitaan Leppävaaran Valopilkut vuosille 2019 ja 2020
Valitaan vuosien 2019 ja 2020 Leppävaaran Valopilkut. Kaamosaikaa piristämään tarkoitettu yhteisöllinen tunnustus on
aiemmin jaettu 17 kertaa. Valopilkkujen esiin nostamisella seura haluaa kiinnittää huomiota arkielämän viihtyisyyteen
ja antaa tunnustusta henkilöille, yhteisöille tai ilmiöille, jotka ovat edesauttaneet myönteistä kaupunkielämää Leppävaarassa. Johtokunta kerää ehdotuksia palkittavista ehdokkaista pitkin vuotta.
Jäsenistö ja jäsenhankinta
Jatketaan uusien jäsenten hankintaa seuran omissa ja muissa tilaisuuksissa. Tavoitteena on saada vähintään 350 jäsenmaksun maksanutta jäsentä ja 25 kannattajajäsentä. Seuran jäsensihteeri vastaa jäsentietojen ylläpidosta Yhdistysavain-palvelussa. Vuonna 2019 etsitään uusi jäsensihteeri.
Toiminnan organisoiminen ja yhteistyö
Seuran toiminnasta vastaa johtokunta, johon kuuluu puheenjohtaja plus 8 henkeä. Vuosikokouksessa valitaan varsinaisten jäsenten lisäksi myös 2-4 varajäsentä. Asioiden valmistelua johtokunnassa kehitetään kokoamalla tarpeen mukaan työ- ja projektiryhmiä, joihin pyritään ottamaan jäsenistöä nykyistä laajemmin mukaan.
Ylläpidämme ja kehitämme hyviä yhteistyömuotoja alueen yhdistysten, yritysten ja yhteisöjen kanssa. Toimitaan aktiivisesti uudessa Asukkaiden Espoo -ryhmässä ja Leppävaaran poikkihallinnollisessa hyvinvointiverkostossa. Ylläpidetään
suhteita alueen kouluihin, oppilaitoksiin ja naapuriseuroihin sekä kaupungin eri hallintokuntiin, Espoon kaupunginosayhdistysten liittoon ja Suomen kotiseutuliittoon.
Kestävän kehityksen sitoumus
Leppävaara-seuran allekirjoittama kestävän kehityksen sitoumus2050 viedään vuoden 2019 vuosikokoukseen vahvistettavaksi. Sen myötä seura sitoutuu edistämään kestävää kehitystä ja ilmastoa säästäviä toimintatapoja omassa toiminnassaan. Tämä tarkoittaa paperittomia kokouksia, sähköistä tiedottamista, kertakäyttöastioiden välttämistä tilaisuuksissamme jne.. Toivomuksena on myös, että jäsenemme tekisivät oman kestävän kehityksen sitoumuksensa
sitoumus2050 -sivulla.
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Talousarviot vuosille 2019 ja 2020
Toiminta rahoitetaan jäsenmaksuilla, julkisilla avustuksilla ja yritysten tuilla, Raittikarnevaalien paikkamyyntituloilla,
Lepuski-lehden julkaisukorvauksilla sekä kirjanmyyntituloilla. Vuoden 2020 talousarvio on vielä viitteellinen.

Tulot €
Jäsenmaksutuotot

Julkaisuoikeudet
Raittikarnevaalit
(kulttuurilautakunta)

Kirjojen myynti

Lepuskin Vintage
Toiminta-avustus

Kannattajajäsenet 25 x 60 € / 30 x 60 €
Henkilöjäsenet 350 x 15 €
Jäsenmaksutulot yhteensä
Lepuski-lehti 6 numeroa/v. 2019 ja 5/v.2020 á 250 €
Kulttuurilautakunnan projektiavustus, anottu/saatu
Paikkamyynti (ilman TMK:lta vuokrattavia telttoja yms.)
Sponsorituet
Telttavuokrauksen tulot
Raittikarnevaalien tulot yhteensä
Alkukoti, 200 kpl /2019 ja 50 kpl/2020/ á 30 e/kpl
Uusi kirja, 600 kpl/2019 ja 200 kpl/2020 á 27 €/kpl
Kirjojen myyntitulot yhteensä
Paikkamyyntitulot
Kulttuuriautakunta, saatu 2019 ja haetaan 2020

Tulot yhteensä €
Menot €
Raittikarnevaalit

Kirjakustantaminen

Asukastoiminta

Muut kulut

Menot yhteensä €

Palkkiot ja provisiot (sis.sotu)
Ohjelmalava, äänentoisto ja sähkövedot
Ohjelman hankinta, teostomakst
Tiedotus- ja markkinointi
Telttavuokrauksen kulut
Muut: järj.valvonta, e-apu, tal.hallinto, luvat, jätehuolto yms
Raittikarnevaalien kulut yhteensä
Leppävaaran alkukoti -kirja (varasto+alv-tilitykset)
Uusi kirja (paino, palkkiot ja muut kulut)
Kirjojen kustantamisen kulut yhteensä
Kirpparit, Joulutapahtuma, Pop-upit, Lepuski-tanssit 2020
Kansalaismuistityö, historiakävelyt, näyttely 2020
Nettisivujen ylläpito
Lepuskin Vintage (salivuokra, oheisohjelma, mainostus ym)
Asukastoiminta ja netti, kulut yhteensä
Tiedotus-, kokous- ja taloushallintokulut

TA 2019

TA 2020

1 500
5 250
6 750
1 500
8 000
7 000
4 000
2 500
21 500
3 000
16 200
19 200
1 000
3 000

1 500
5 250
6 750
1 250
8 000
7 000
3 000
2 500
20 500
1 500
5 400
6 900
1 000
2 000

54 950

39 400

TA 2018

TA 2019

4 800
4 200
6 000
1 000
2 500
3 000
21 500
900
22 000
22 900
650
900
2 500
1 000
5 000
5 500

4 800
4 200
6 000
1 000
2 500
3 000
21 500
500
2 000
2 500
2 000
3 500
2 500
1 500
10 000
6 000

54 900

39 500
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