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Vuoden 2020 poikkeusolot yllättivät 
maaliskuun lopussa myös Leppävaara- 
seuran. Suunniteltua toimintaa joudut-
tiin rajoittamaan, mutta tilanteeseen 
onnistuttiin sopeutumaan varsin nope-
asti ja opittiin toimimaan uudella taval-
la. Johtokunta alkoi kokoontua virtuaa-
lisesti ja normaalia tiuhempaan tahtiin. 
Tiedottamista sosiaalisessa mediassa ja 
pikaviestipalveluissa lisättiin huomat-
tavasti. Myös sidosryhmäyhteistyötä 
kyettiin monella taholla pitämään yllä.

Suurin ilon aihe oli, että syksyn Raittikarnevaa-
lit onnistuttiin järjestämään koronaturvallisesti 
yhdessä Suurmarkkinoiden kanssa. Asukkaille 
tärkeän Ruusupuiston säilyttämistä vauhditet-
tiin kaupungin kanssa solmitulla sopimuksella. 
Asukkaat sitoutuivat avustamaan puiston hoi-
dossa. Puisto sai myös paljon positiivista jul-
kisuutta vuoden lopussa, kun se valittiin Valo-
pilkuksi. Kun kansalaismuisti-illat jouduttiin 
perumaan, lisättiin toimintaa  facebookissa. 
Tuloksena nähtiin valtava suosion kasvu, sillä 
muistelijoiden joukko lähes tuplaantui vuoden 
aikana ja ylitti tuhannen jäsenen rajan. 

Myös seuran jäsenmäärä jatkoi kasvuaan. Toi-
minnan näkyvyys ja vaikuttavuus on jäsenmää-
rään verrattuna moninkertainen: Lepuski-lehti 
leviää 22 000 lukijalle, verkossa, Raittikarnevaa-
leilla ja muilla tapahtumilla tavoitetaan tuhan-
sia asukkaita.

Nopeasti muuttuva 
toimintaympäristö
 
Leppävaara-seura toimii pääkaupunkiseudun 
nopeimmin kasvavassa kaupunkikeskuksessa. 

Väkiluku on kolminkertaistunut seuran perus-
tamisesta vuonna 1987. Kanta-Leppävaarassa 
asuu nyt 35 000 asukasta ja laajemmalla suur-
alueella tuplasti enemmän.
 
Koronavuoden 2020 poikkeusoloista huoli-
matta leppävaaralaisten määrä kasvoi tuhan-
nella hengellä. Muuttoliike on tätä paljon vilk-
kaampaa, tänne ja täältä pois muuttaa vuosittain 
moninkertainen määrä ihmisiä. Väestö on vuosi 
vuodelta yhä kansainvälisempää. Joka viides lep-
pävaaralainen puhuu äidinkielenään muita kuin 
kotimaisia kieliä. Muunkielisten osuus väestös-
tä vaihtelee alueittain 6-28 %, alhaisin osuus on 
pientaloalueilla ja korkein Perkkaalla ja Leppä-
vaaran keskustassa. Leppävaaralaiset ovat muu-
ta Espoota nuorekkaampia, sillä nopeasti kasva-
neet uudet Vermonniitty, Helmipöllönmäki ja 
Painiitty ovat nuorten aikuisten ja lapsiperhei-
den suosiossa.

Nopeiden muutosten keskellä seuraa haaste-
taan jatkuvasti puolustamaan asukkaiden etuja  

Leppävaaran väkiluvun kehitys alueittain 1987-2020 ja  
ennuste vuoteen 2023. Puolet koko suuralueen väestöstä  
asuu Kanta-Leppävaarassa, jonka väkiluku on yli 3-kertaistunut  
seuran perustamisen ajoista (1987).
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ja kaupunkiympäristön laatua. Ajankohtaisia 
suunnitelmia ja hankkeita seurattiin tiiviisti, 
vaikutusmahdollisuuksista tiedotettiin ja laadit-
tiin kannanottoja. Kaupungin kanssa keskus-
teltiin lukuisista alueen viihtyvyyteen liittyvistä 
aiheista. Seuralla on hyvät yhteistyösuhteet kau-
punkiin ja viestejämme kuunnellaan ja meitä ar-
vostetaan luotettavana ja asiantuntevana yhteis-
työkumppanina. 

Koronaturvalliset Raittikarnevaalit 
& Suurmarkkinat 2020
 
Karnevaalien tuotantokonseptia uudistettiin 
Tori- ja markkinakaupan keskus TMK:n kans-
sa solmitulla Raittikarnevaalit & Suurmark-
kinat -yhteistyösopimuksella. Seura keskittyy 
kulttuuriohjelman tuottamiseen ja TMK vas-
taa markkinoista ja koko tapahtuman paikka-
myynnistä.

Tapahtuma järjestettiin lauantaina 12.9. klo 
11-18. Ohjelmalavoja oli kaksi: Läkkitorin pe-
rinteinen päälava ja raitin Ruusupuistoon ra-
kennettu uusi Estrada-lava. Anna-Maija Kotala 
piti juontajana tunnelmaa yllä päälavalla, jos-
kin ajoittaiset rankat sadekuurot valitettavas-
ti karkottivat yleisöä. Markkina- ja paikallisten 
yhteisöjen kojuilla riitti kuhinaa, samoin seu-
ran teltalla, jossa esiteltiin toimintaa, keskustel-
tiin asukkaiden kanssa ja myytiin historiakirjoja. 
Kaupunkisuunnittelun esittelypisteellä oli esillä 
Leppävaaran uuden keskuksen aukiosuunnitel-
mia, joita  kommentoitiin katugallupissa.

Päälavalla esiintyneet Mimmit, Mimi ja Kuku 
sekä poliisisedät Maltti ja Valtti olivat erityi-
sesti lapsien ja lapsiperheiden mieleen. Sta-
din Juhlaorkesterilla, Pappa Malmbergilla sekä  
illan päätteeksi esiintyneillä Marko Haavistol-
la ja Haaveratsastajilla oli myös omat faninsa.  

Raittis-päivä oli ajoittain sateinen, mutta se ei menoa haitannut.
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Bändin basistina soitti Lepuskin oma kasvatti  
Hans Etholén. 

Estrada-lava nosti mukavasti tunnelmaa rai-
tin toisessa päässä. Täällä nautittiin musiikki- 
ja tanssikoululaisten monipuolisista esityksistä 
sekä Seppo Ahokkaan duon tarjoamasta vanhasta 
tanssimusiikista. Koronatartunnan pelossa osa 
ohjelmasta jäi pois, mutta Estrada lavalla näh-
tiin kuitenkin peräti 55 esiintyjää. Musiikki- ja 
tanssikoulu Estrada vastasi lavan tekniikasta ja 
monipuolisen ohjelman kokoamisesta. Lavaoh-
jelma juonsi koulun johtaja Satu Klemi.

Tapahtuman tuottamisesta vastasivat harjoitteli-
jana Viivi Pennanen (HUMAK) ja Leppävaara-

seurasta Markku Salmi. Paikkamyynnistä, tori-
telttojen vuokrauksesta ja sähkövedoista vastasi 
TMK. Tuottaminen sujui hankesuunnitelman 
mukaan lukuun ottamatta koronatilanteen vaa-
timia ylimääräisiä toimenpiteitä.

Raittikarnevaalit rahoitettiin kulttuurilautakun-
nan avustuksella ja yritysyhteistyöllä. Paikalli-
sia yritysyhteistyökumppaneita olivat Apteekki  
Elixir, Sellon apteekki, Leppävaaran Järjestöyh-
distys ry, Niemi Palvelut, Pelican Self Storage,  
Hammaskeiju, Tiimixi ja Offistore. Yhteistyö-
kumppaneita olivat myös Espoon kirjastoau-
tot, Sellosali, kauppakeskus Galleria ja Cafe Zo-
ceria. Leppävaaran VPK huolehti ensiavusta ja  
Kaupunkitekniikan keskus loppusiivouksesta.

Erityisesti lapsille suunnattu ohjelma oli yleisön mieleen. Toki myös aikuiset oli muistettu ohjelmistossa.
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Tapahtumatiedotus hoidettiin raittikarnevaalit.
fi-sivuilla, Lepuski-lehdessä, tolppamainoksin 
ja Sellon isolla screenillä ja infotauluilla, Sellon 
kirjaston, Gallerian, Cafe Zocerian ja urheilu-
puiston valotauluilla, TMK:n ulkomainoksil-
la sekä laajasti somessa ja seuran kotisivuilla.  
Tiedotuksessa yhteistyökumppaneita olivat 
Kauppakeskus Galleria ja Kauppakeskus Sello.  
Äänentoistosta ja sähköistä vastasi Mobiilila-
vat Oy. Penkit lainattiin Leppävaaran urheilu- 
puistosta.
 
Koronaturvallisuuteen oli myös seuran kojulla 
varauduttu maskein, suojakäsinein ja käsidesein, 
mutta niitä ei juuri tarvittu, koska alueella oli 
monta TMK:n järjestämää yleistä käsidesipistet-
tä. Yhtään tartuntaa ei ole tullut esiin.

Vaikuttaminen kaavoitukseen, 
rakentamiseen ja lähiympäristön 
viihtyisyyteen

Vuoden aikana tiedotettiin ja otettiin kantaa 
moniin ajankohtaisiin suunnitelmiin. Esillä 
olivat Leppävaaran ydinkeskuksen uudet auki-
ot, Leppävaaranraitin kehittämisen yleissuunni-

telma, Mäkkylässä purettavan koulualueen iso 
muutos sekä urheilupuiston ajoyhteydet Veräjä-
pellonkadun kautta. Lisäksi vastattiin kyselyyn 
lähimetsien ja niittyjen hoitoperiaatteista ja ke-
hittämisestä. Myös Raide-Jokerin rakentamisen 
edistymistä seurattiin. 

Myös moniin lähiympäristön viihtyisyyteen 
ja siisteyteen liittyvien ongelmien ratkaisemi-
seen pyrimme vaikuttamaan. Mm. Läkkitorilla 
ja raitilla lisääntynyt luvaton ajoneuvoliikenne 
on asukkaita jo vuosia ärsyttänyt ongelma, jo-
hon ei tunnut löytyvän ratkaisua torin kulmal-
le seuran aloitteesta asennetusta puomista ja lii-
kennemerkeistä huolimatta. Vaikuttamislistalla 
olivat myös Säterinniityn hoitamattomuus, Vil-
la Tallbon rappio sekä Albergan kartanon pi-
halla ympäristöön sopimattoman hiekkasiilon 
siirto. Vuosikokouksessa keskusteltiin tarpeesta 
merkitä maastoon Leppävaaran monia histori-
allisesti merkittäviä paikkoja. 

Osallistuimme virallisiin kaavainfoihin ja lähe-
timme kaupungille 6 virallista kannanottoa. Mo-
nia asioita hoidettiin pitämällä suoraan yhteyttä  
virkamiehiin ja katselmuksia paikan päällä. Seuran  

Musiikkiopisto Estrada järjesti monipuolisen ohjelman Estrada-lavalle.
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aloitteesta kaupunki järjesti keväällä webinaarin 
Leppävaaran keskuksen suunnitelmista jo ennen 
virallista lautakuntakäsittelyä. Tärkeä yhteyden-
pitokanava on osallistuminen projektinjohta-
ja Mika Rantalan järjestämiin avoimiin Tehtä-
vä Leppävaarassa -asukastapaamisiin. Koronan 
vuoksi tapaamiset olivat maalis- ja lokakuun ajan 
tauolla, mutta vuoden lopussa osallistuttiin pi-
dettiin kaksi virtuaalista tapaamista. 
Seura on myös ollut mukana edistämässä asuk-
kaiden vaikutusmahdollisuuksien parantamista 
Asukkaiden Espoon toiminnan kautta.
 
Ruusupuisto on Meidän puisto
 
Seura solmi syyskuussa Espoon kaupungin kans-
sa Meidän puisto -hoitosopimuksen ja kokosi 
Ruusupuistoryhmän, joka käytännössä otti vas-
tuulleen avustaa kaupunkia puiston hoidossa. 

Virallisessa nimistössä puisto on osa Leppävaa-
ranraitin Muukalaispuistoa. Puiston eteläosassa 
on kauniita ruusuistutuksia ja sitä on asukkai-
den keskuudessa alettu nimittää Ruusupuistok-
si. Meidän puisto -toiminnalla haluttiin kiinnit-
tää kaupungin huomiota siihen, että puisto on 
asukkaille tärkeä ja sen halutaan säilyvän tekeillä 
olevissa kehittämissuunnitelmissa, joissa puisto 
oli merkitty korvattavaksi nurmikolla.

Koronatilanne esti puistoon suunnitellun ava-
jaistapahtuman järjestämisen, mutta pienimuo-
toiset lehtien haravointitalkoot järjestettiin en-
nen syyssateita. Ruusupuisto-ryhmää vetää Reija 
Loponen, joka on itsekin puutarha-alan ammat-
tilainen. 10-henkisen ryhmän muut jäsenet ovat 
Raija Ahonen, Kylli Eensalu, Mia Joutsa, Brita 
Palin,  Reetta Puska, Marjut Saloniemi, Anja Si-
vonen, Marja Sysimies ja Arja Salmi. Käytännön 

Leppävaaran ydinkeskustaan suunnitellaan tehokasta rakentamista. Suunnitelmat herättävät tunteita puolesta ja vastaan. 
Viitesuunnitelmakuva joulukuussa 2020 nähtäville tulleesta asemakaavaehdotuksesta. Arkkitehtitoimisto SARC Oy, Max Hartman. 
Lähde: Espoon kaupunki, hankesivu.

6 Leppävaara-seuran Toimintakertomus 2020

https://www.espoo.fi/fi-FI/Asuminen_ja_ymparisto/Kaavoitus/Asemakaava/Asemakaavoituskohteet/Leppavaara/Leppavaaran_keskus_110617/Kaavaehdotus


hoitotöistä sovitaan vihertyöpäällikkö Samppa 
Laineen kanssa. Tapio Lipasti suunnitteli puis-
tolle oman logon. Seura teetti logolla varustet-
tuja heijastimia, joita jaettiin joulun alla raitilla 
järjestetyssä tilaisuudessa. 

Kansalaismuistin somesuosio 
kasvoi vauhdilla

Ruusutorpan koululla järjestetyt kansalais-
muisti-illat jatkuivat 19. vuottaan. Toiminta 
on seuran historiatyön ehtymätön aarrearkku, 
jonka mittavaa historiatieto- ja kuva-arkistoa 
kartutetaan vanhojen leppävaaralaisten kans-
sa. Kokoontumisilla on jo itsessään tärkeä yh-
teisöllinen merkitys. Iltojen suosio on seuran 
kirjaprojektien myötä vain kasvanut. Koronan 
pysäyttämät kokoontumiset olivat osallistujille 
pettymys. Keväällä ehdittiin pitää vain kolme 
kokoontumista. Syyskuun kokoontuminen to-
teutettiin poikkeusvuoteen sovitetulla teemalla 
”Nälät, sodat ja kulkutaudit Leppävaarassa” ja se 

Seura solmi syyskuussa Espoon kaupungin kanssa Meidän 
puisto -hoitosopimuksen Ruusupuiston hoidosta, mutta koro-
narajoitukset estivät syksylle suunnitellun avajaistempauksen. 
Lokakuussa voitiin kuitenkin pitää lehtien haravointitalkoot 
turvavälit huomioiden. Kuva: Raija Ahonen

Koronaepidemian rajoitukset pysäyttivät kansalaismuistipiirin kokoontumiset maaliskuun lopussa, mutta kuvien tunnistusta 
jatkettiin facebook-ryhmässä, johon korona-aikana liittyi satoja uusia jäseniä.
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jäi ainoaksi. Keväälle suunniteltu retki Elfvikin 
Kivimäkeen peruutettiin toistamiseen ja siirret-
tiin seuraavaan vuoteen.

Kokoontumisten sijaan alettiin facebook-ryh-
mässä laajemmin esitellä historiakuva-arkistoa 
ja siellä tunnistamatta jääneitä kuvia. Tämä in-
nosti kansalaismuistipiirin fb-ryhmän jäseniä 
avaamaan myös omia albumejaan. Ryhmässä 
julkaistiin vuoden aikana 442 julkaisua, joihin 
sitoutuminen oli huimaa. Julkaisuja kommen-
toitiin 5770 kertaa ja ne saivat 26 514 reagoin-
tia (peukku, sydän ym.). Ryhmän jäsenmäärä 
kasvoi koronavuonna 46 % ja saavutti vuoden 
vaihtuessa 1000 jäsenen rajapyykin. Suosituin 
teema oli vanhat luokkakuvat ja koulumuistot, 
mutta lukuisia muitakin aiheita oli esillä.

Kansalaismuisti-iltojen vetäjinä ja fb-sivujen yl-
läpitäjinä toimivat Markku Salmi ja Arja Salmi. 
Valmistelluista aineistoista toimitettiin Lepuski.
fi -sivustolle 5 uutta historia-artikkelia. 
 
Kirjamyynti ja kuvayhteistyö 
kaupunginmuseon kanssa

Koronavuosi hankaloitti kirjamyyntiä, mutta 
siitä huolimatta tulos oli kohtuullinen. Vuonna 
2017 ilmestynyttä Leppävaaran Alkukoti -kir-
jaa myytiin 64 kpl ja vuoden lopussa varastossa 
oli enää 28 kpl. Uusinta Leppävaaran ytimes-
sä-kirjaa myytiin 122 kpl ja vuoden lopun va-
rastosaldo oli 544 kpl. Neljän kirjan tuotan-
nosta kaksi ensimmäistä kirjaa on jo aiemmin 
myyty loppuun. Niitä kaipaavia on avustet-
tu löytämään teoksia vanhojen kirjojen mark-
kinoilta. Vuonna 2013 julkaistua ”Albergas-
ta Leppävaaraan” -DVD:tä on varastossa enää 
muutama kappale. 

Kirjaprojektien myötä aloitettua kuvienvaih-
toa Espoon kaupunginmuseon kanssa jatket-
tiin ja toimintavuonna seura toimitti museol-
le 147 kuvaa sisältökuvauksineen julkaistaviksi  
FINNA-palvelussa suuren yleisön saavutet-
tavaksi. Kaikkiaan seuran digitaalisesta kuva-
arkistosta, johon kuuluu arviolta 15 000 ku-
vaa, on luovutettu museolle 424 kuvaa. Suuri 
osa kuva-arkiston kuvista on aikoinaan digi-
toitu painotöitä ajatellen liian alhaisella reso-
luutiolla. 

Markku Salmi on vastannut historiatuotteiden 
myynnistä ja markkinoinnista sekä kuva-arkis-
ton ylläpidosta.

Raittikarnevaalit ovat vuoden tärkein tapahtuma kirjamyynnille. 
Huolimatta sateisesta säästä kirja- ja kalenterikauppa kävi 
kohtuullisesti. Kuva: Timo Haukilahti.

8 Leppävaara-seuran Toimintakertomus 2020

https://ekm.finna.fi


Ruusupuisto ja sen hoitajat 
Lepuskin Valopilkuksi

Uusina Valopilkkuina palkittiin Leppävaaran-
raitin Ruusupuisto ja sen viheraluehoitajat Kris-
tiina Leppänen ja Sara Unhola. Valinta tehtiin 
nyt jo 20. kerran. Perustelut valinnalle olivat 
seuraavat: 
”Ruusupuisto asukkaille tärkeä keidas Raitin var-
rella. Alkukeväällä siellä kukkivat tulppaanit ja 
keskikesästä rehevät ruusut aina pakkasiin asti. 
Ruusupuisto on ihmisen kokoinen, se ei läkähdy-
tä suuruudellaan, mutta tuo hyvän ja rauhallisen 
olon. Leppävaaran viherkunnossapito on hoitanut 
puistoa suurella rakkaudella kaikki nämä vuodet. 
Kiitämme kunnossapitäjiä kauneuden ja ilon tuot-
tamisesta asukkaille. Leppävaara-seura on liittynyt 
hoitotiimiin ”Meidän puisto -sopimuksella.”

Tunnustus jaettiin 20.11.2021 koronaturvalli-
sesti ilman yleisöä kaupungin Viherpeiponku-
jan tukikohdassa, jossa palkittujen lisäksi sitä 
oli vastaanottamassa myös kunnossapidon esi-
mies Samppa Laine. Tuliaisina tukikohdan vä-

Valopilkut Kristiina Leppänen ja Sara Unhola sekä kunnossa- 
pidon esimies Samppa Laine.

Ruusupuistolle suunniteltiin oma logo, joka koristi myös  
Valopilkuille luovutettua kakkua.

elle vietiin Meidän Ruusupuisto -logolla varus-
tettu komea täytekakku. 

Muut asukastapahtumat

Lepuskin kirpparit -toimintaa on pyöritetty 
jo 9 vuotta ja vuosittain on järjestetty 5-6 kai-
kille avointa ja maksutonta kirpputoria kahdessa 
eri paikassa. Koronan vuoksi perinteiset tapah-
tumat jouduttiin perumaan lukuun ottamatta 
elokuun kahta tapahtumaa, jotka voitiin pitää 
koronaturvallisesti. Toinen oli 8.8.2021 Soitto-
niekanaukiolla ja toinen 22.8.2021 Läkkitoril-
la, tosin jälkimmäisellä kerralla satoi ja paikalla 
oli vain kourallinen väkeä. Soittoniekanaukios-
ta kirpparipaikkana saatiin yleisöltä kiittävää pa-
lautetta. Se valikoitui ”evakkopaikaksi”, kun ai-
emmin suosittu Alberganespan puisto ei ollut 
Raide-Jokerin työmaan vuoksi käytössä. Kirp-
putorien käytännön pyörittämisestä vastasivat 
Arja Salmi, Anja Sivonen, Brita Palin, Marja  
Sysimies, Reija Loponen ja Olli Palonen. Tapah-
tuman omassa facebook-ryhmässä on lähes 900
jäsentä. 
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Sellosalin kanssa yhteistyössä kesäkuulle suun-
niteltua Lepuskin Retro & Vintage -tapah-
tumaa ei järjestetty koronapandemian kokoon-
tumisrajoitusten vuoksi.

Lepuskin Joulu -tapahtumaa ei järjestetty. Sen 
sijaan panostettiin Ruusupuiston Valopilkkuva-
loihin ja pergolaan itsenäisyyspäivänä viritettyi-
hin lippuviireihin. Kun ne saivat olla rauhassa 
ilkivallalta ja herättivät myönteistä huomiota, 
koristelu päätettiin jättää paikoilleen koko jou-
lukaudeksi. Myös Espan puiston viljelylaatikot 
koristeltiin jouluisesti. 

Lepuski-lehti

Lepuski-lehdellä tavoitetaan tuhansia lukijoita 
(levikki 22 000 kpl). Lehteä julkaistiin 6 nu-
meroa. Painetun lehden jakelualueena on koko 
suuralue ja se on ainoa suuralueella säännölli-
sesti ilmestyvä ja koteihin jaettava asukaslehti. 
Painettua lehteä laajempi näköislehti julkaistiin 

Ruusupuiston pergolaan Leppävaaranraitin varteen 
viritettiin pienimuotiset jouluvalot kaamosaikaa piristämään. 
Kuva: Raija Ahonen.

Lepuski-lehti ilmestyi myös digilehtenä. 
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verkkokanavalla Issuu ja näkövammaisille on 
toimitettu lehdestä oma versionsa. Lehden kus-
tantajana toimi Luova Ratkaisu Oy, joka vastasi 
myös mediamyynnistä. Toimituskunnan muo-
dostivat päätoimittaja Arja Salmi ja vastaava toi-
mittaja Pirjo Toivonen. Seura saa kustakin nu-
merosta julkaisuoikeuskorvauksen. 

Vanhojen Lepuski-lehtien sisällön luetteloin-
tiin palkattiin kesätyöntekijä. Lehteä on julkais-
tu vuodesta 1992 ja siinä julkaistujen keskeisten 
juttujen aiheista ylläpidetään excel-tiedostoa.
 

Verkkoviestintä tavoittaa tuhansia

Lepuski.fi-verkkosivujen ja facebook-sivun si-
sältöä toimitettiin säännöllisesti. Verkkoviestin-
nän yhteisöllinen merkitys korostui korona-ai-
kana. Seuran facebook -sivuilla julkaistiin reilut 
100 julkaisua. Sivun tykkääjien määrä kasvoi lä-
hes viidenneksellä (1804 --> 2125 tykkääjää) ja 
seuraajien (1864 --> 2281). Leppävaara-seuran 
fb-ryhmä sai melkein 400 uutta jäsentä, jossa 
kasvua vuoden alusta oli 36 %. Lepuski.fi -net-
tisivustolla julkaistiin 55 uutista. Blogi-palstalla  

Lepuski-sivustolla ja Facebook-sivuilla on vuosittain kymmeniä tuhansia kävijöitä.
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julkaistiin 3 blogia. Raittikarnevaaleja varten 
ylläpidetiin omaa nettisivua raittikarnevaalit.
fi. Nettisivujen ylläpidosta vastasi Tapio Lipasti.

Seuran tapahtumista tiedotettiin myös sähkö-
postitse niille jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet 
sp-osoitteensa. Kansalaismuisti-illoista ilmoitet-
tiin myös tekstiviestein.

Virtuaalinen vuosikokous

Sääntömääräinen vuosikokous ehdittiin jo kut-
sua keväällä koolle, mutta peruttiin koronasu-
lun tultua voimaan. Kokouksessa oli määrä kes-
kustella ja käynnistää toimintasuunnitelmaan 
kirjattu kaksivuotinen Siisti Lepuski -kampanja. 
Kampanjalla halutaan herättää asukkaat myön-
teisellä tavalla, ei syyllistäen, ymmärtämään, että 
Lepuskin siisteys on hyväksi kaikille. Puhujak-
si oli jo sovittu Roska päivässä -liikkeen perus-
tajan tunnettu toimittaja Tuula-Maria Ahonen. 
Kampanjaa valmisteltiin kirpputorityöryhmäs-
sä Reija Loponen, Raija Ahonen, Marja Sysimies, 
Brita Palin, Anja Sivonen ja Arja Salmi. 

Perinteisesti huhtikuussa pidetty sääntömääräi-
nen vuosikokous siirtyi syksyyn ja pidettiin Al-
bergan kartanolta lähetettynä videokokouksena 
(27.10.), mutta ilman alunperin suunniteltua 
Siisti Lepuski -teemaa. Kampanja siirrettiin vuo-
sille 2021-22.

Johtokunta ja seuran toimihenkilöt

Puheenjohtajana toimi Arja Salmi, varapuheen-
johtajana Timo Haukilahti ja sihteerinä Raija 
Ahonen. Johtokunnan muut varsinaiset jäsenet 
olivat Martti Jokela, Olli Lehtonen, Reija Lopo-
nen, Tapio Lipasti, Kari Pietarinen ja Marja Sy-
simies sekä varajäsenet Yrjänä Lehti, Pirjo Myl-
lys, Olli Palonen ja Annika Tuominen-Kalland. 
Johtokunta kokoontui 14 kertaa, huhtikuun 
alusta alkaen virtuaalisesti Google Meetsissä. 
Johtokunnan asiakirjoja ylläpidetään yhteisel-
lä alustalla ja asiakirjojen tulostamisesta on luo-
vuttu. Johtokunnan ja työryhmien keskinäis-
tä viestittely on vilkasta pikaviestipalvelussa 
(WhatsApp). Keskusjärjestö EKYL:n hallituk-
sessa seuran edustajana toimi Kari Pietarinen ja 

Keväältä syksyyn siirretty vuosikokous videoitiin sujuvasti Albergan kartanolta.
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varahenkilönä keskusjärjestön tilaisuuksiin osal-
listui Marja Sysimies.

Talous ja jäsenistö

Taloushallintoa hoitivat Maija Tahvanainen ja 
Milka Jaatinen Gallant Oy:stä. Vanhentunut 
kirjanpito-ohjelma vaihdettiin uuteen ohjel-
mistoon, joka helpottaa rutiineja ja mahdollis-
taa myös verkkolaskutuksen. Maksuliikennettä 
ovat hoitaneet Arja Salmi ja Markku Salmi kir-
jamyynnin osalta. Toiminnantarkastajana toimi 
Aarne Nilsson ja varalla Markku Toivonen.

Tilikauden tulos oli 808 euroa tappiollinen, 
johtuen taloushallinto-ohjelmiston vaihdosta. 
Perustoiminta rahoitettiin jäsenmaksuilla, Le-
puski-lehden julkaisuoikeuskorvauksilla ja kult-
tuurilautakunnan toiminta-avustuksella. Rait-
tikarnevaalit rahoitettiin kulttuurilautakunnan 
projekti- ja kehittämisavustuksella ja yritysyh-
teistyöllä. Kirjojen myynnistä kertyneitä varo-

ja pidetään talletettuina tuleviin kirja- ja histo-
riaprojekteihin. Kirjojen varastotila vaihdettiin 
vuoden aikana pienempään. 

Toimintavuoden lopussa jäsenrekisterissä oli 
389 henkilöjäsentä, joista vuoden 2020 jäsen-
maksun maksaneita oli 320. Uusina jäseninä 
kirjattiin 29 ja eronneiksi 14 henkilöä. Hen-
kilöjäsentietoja ylläpidettiin Yhdistysavain-pal-
velussa ja vastuuhenkilönä toimi Arja Salmi.  
Kannattajajäseniä oli 22 kpl.
 
Sidosryhmäyhteistyö

Kalenteriyhteistyö. Leppävaaran Lions Clubin  
kanssa jatkui jo 10 vuottaan. Vuoden 2021 ai-
heena oli “Vuosisadan lapsikuvat”. Aineiston 
toimittivat Markku ja Arja Salmi. Seura avus-
taa myös kalenterimyynnissä ja saa osan myyn-
tituotosta stipendinä. 

Johtokunta alkoi huhtikuun alusta kokoustamaan virtuaalisesti.
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Espoo Town Hall Meeting. Avustettiin Aal-
to-yliopiston palvelumuotoilun kansainvälistä 
opiskelijakurssia. Opiskelijoiden järjestämässä 
toritapahtumassa “Suunnittele oma Läkkitorisi” 
3.10.2020 testattiin miten voidaan ylittää kie-
livaikeuksia osallistumisessa kaupunkisuunnit-
teluun. Seurasta mukana oli Arja Salmi.

Monikon yleisökaivaukset 2021 valmistelu.  
Aloitettiin vuonna 2021 toteutettavien kaivaus-
ten suunnittelu ja käytiin tutustumassa maas-
toon kaivauksia vetävien arkeologien kanssa 
7.11.2020. Tiedottaminen tulossa olevista kai-
vauksista herätti paljon kiinnostusta. Kaivauk-
sista kerrottiin myös Lepuski-lehdessä. Seuran 
puolelta hanketta vetää Markku Salmi.

Turvallisuuskävelyt. Joulukuussa neuvoteltiin 
toimintasuunnitelmassa mainittujen kävelyjen 
toteuttamismahdollisuuksia yhteistyössä Lau-
rea-ammattikoulun turvallisuusalan opiskelijoi-
den ja turvallisuusalan lehtori Harri Ruoslahden 
kanssa. Aiemmin oltiin yhteydessä myös kau-

pungin turvallisuuspäällikkö Petri Häkkiseen, 
sillä seura haluaisi päivittää 10 vuotta sitten jär-
jestettyjä kävelyjä. Asiaa hoitavat seuran puolel-
ta Timo Haukilahti ja Arja Salmi.

Kouluyhteistyö. Arja Salmi piti 9.3.2020 esi-
tyksen ”Mitä oli ennen Selloa?” Ruusutorpan 
koulun 7-luokkalaisten monialaisviikolla ja 
opasti Postipuun koulun neljäsluokkalaisia vir-
tuaalisella kotiseuturetkellä 25.5.2020. Palaute 
molemmista oli ilahduttava. 

Mäkkylän porina-porukka. Arja Salmi piti 
“Asumisen avun” uudelle ryhmälle historiaesi-
tyksen 28.2.2020 Postipuunmäen vaiheista Pos-
tipuuntien 10 kerhotilassa.

Hembygdens Vänner i Alberga. ”Nälät, so-
dat ja kulkutaudit Leppävaarassa” -esitys kään-
nettiin ruotsiksi ja Arja Salmi puhui aiheesta 
19.9.2020 Thorstorpissa kokoontuneille Suur-
Leppävaaran ruotsinkielisille eläkeläsyhdistyk-
sille.

Laurean ammattikorkeakoulun kanssa on käynnistetty yhteistyö koskien 10 vuotta sitten tehtyjen turvallisuuskävelyjen uusimista.
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Kotiseutuliiton blogi. Kotiseutuliiton sarjas-
sa julkaistussa Arja Salmen blogissa “Etänä tai 
oikeasti” kerrottiin Postipuun koulun kotiseu-
turetken virtuaalisen opastuksen kokemuksista.

Pro Patria-taulu. Selvitettiin mahdollisuuksia 
kookkaan muistotaulun uudelleen sijoittami-
seksi ja löydettiin taululle uusi koti Karjala-talol-
ta. Ammattiopisto Live olisi halunnut lahjoittaa 
purkutyömaan jalkoihin jäämässä olevan teok-
sen seuralle. Muistomerkki liittyi purettavan 
koulurakennuksen tiloissa aiemmin toimineen 
Valtion ammattikoulukodin historiaan. Vuon-
na 1972 lakkautetun ja vuonna 1945 Kannak-
selta Leppävaaraan evakuoidun koulun vaiheista 
julkaistiin laajempi kirjoitus myös Lepuski- 
lehdessä.

Koulutukset ja muu toiminta 

Torikatselmus. Arja Salmi osallistui 8.1.2020 
Läkkitorin läpiajon estämiseksi järjestettyyn eri 
hallintokuntien yhteiseen katselmukseen.

Monikulttuurisuutta vapaaehtoistoimin-
taan -koulutuksen toinen osa Omnian Tapio-
lan tiloissa, johon osallistuivat Marja Sysimies, 
Reija Loponen ja Raija Ahonen 21.1.2020. 

Järjestöjen tietopalvelukartan pilotti uu-
simaalaiset.fi -sivulla, kick off 28.1.2020 ja yh-
distysinfo 4.2.2020, niihin osallistui Arja Salmi.

Neuvottelut Meidän puisto -sopimuksesta  
Viherpeiponkujan tukikohdassa 13.3.2020, jo-
hon osallistuivat Reija Loponen, Marja Sysimies 
ja Arja Salmi. Katselmus puistossa pidettiin elo-
kuussa. 

Vuoden kotiseutuyhdistys. Osallistuttiin 
Kotiseutuliiton kilpailuun, jossa voittaja vali-
taan vuosikertomuksen perusteella. Kilpailua 
varten toimintakertomus taitettiin näyttäväksi 
kuvitetuksi julkaisuksi, jonka teki Tapio Lipasti. 

Kulttuurisesti moninaisen kotiseututyön 
verkko-opas. Arja Salmi osallistui julkistus-
tilaisuuteen, joka oli samalla Kaikilla on oi-
keus- kotiseutuun -projektin päätösseminaari 
12.5.2020.

Etäyhteyksiä testattiin 19.5.2020 kaupunki-
suunnittelu- ja kaupunkitekniikan kanssa, Arja 
Salmi osallistui osallistui seuran puolelta. 

Säterinniityn katselmus pitkään kesannolla 
olevan peltomaa siistimiseksi ja puiston käyt-
tömahdollisuuksien parantamiseksi järjestet-
tiin 4.6.2020. Siihen osallistui seuran puolesta 
Arja Salmi. Seuran organisoimasta katselmuk-
sesta laadittu muistio lähetettiin kaupungille. 
Katselmuksen jälkeen kaupunki oli patistanut 
vuokraviljelijää niittämään alueen.

Järjestöilta, jossa aiheena oli Espoon kulttuu-
ripalveluiden kehittäminen yhdessä asukkaiden 
kanssa pidettiin 22.10.22020, siihen osallistui 
seuran edustajana Pirjo Myllys.

Kumppanuusfoorumiin “Osallisuuden vah-
vistaminen korona-aikana - onnistumiset, haas-
teet ja opit” 23.9.2020 osallistui Arja Salmi.

EKYL:n kevätkokoukseen 27.8.2020 osal-
listui Marja Sysimies ja syyskokoukseen 
26.11.2020 Kari Pietarinen.

15 Leppävaara-seuran Toimintakertomus 2020

https://www.kotiseutuliitto.fi/blogi/etana-tai-oikeasti/
https://www.issuu.com/lepuski/docs/lepuski3_2020?fbclid=IwAR2L9oasq2wRMqvZjauwMb-9vwFzEH0Jsmzzy1HMFefKo1lCjwAaLy4NTqw


www.lepuski.fi

Kuvat © Leppävaara-seura ry 
Taitto ja kannen kuvat: Tapio Lipasti
Sisäsivujen kuvat: Leppävaara-seura ry
Kuva sivu 6 © Arkkitehtitoimisto SARC Oy
Kannessa lepuski.fi -sivuston kuukausittain 
vaihtuneet ylätunnistekuvat v. 2020

http://www.lepuski.fi



