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Leppävaara-seuran

Toista vuotta jatkuneesta pandemiasta
huolimatta Leppävaara-seuran toiminta voitiin toteuttaa pääosin toimintasuunnitelman mukaisesti. Vain joitakin
tilaisuuksia ja tapahtumia jouduttiin
kokoontumisrajoitusten kiristymisen
vuoksi perumaan tai siirtämään myöhemmäksi.
Toimintaympäristö ja siihen
vaikuttaminen
Leppävaara-seura toimii pääkaupunkiseudun
nopeimmin kasvavassa kaupunkikeskuksessa.
Yhdistyksen perustamisvuodesta 1987 on Kanta-Leppävaaran väkiluku yli kolminkertaistunut
ja oli toimintavuoden lopussa 36 300 asukasta.
Näillä näkymin 40 000 asukkaan raja ylittyy
jo vuosikymmenen puoliväliin mennessä. Väestö on vuosi vuodelta yhä monimuotoisempaa.
Joka viides leppävaaralainen puhuu äidinkielenään muuta kuin kotimaisia kieliä.
Toimintaympäristön nopeiden muutosten
keskellä seuraa haastetaan jatkuvasti puolustamaan asukkaiden etuja, kaupunkiympäris-

tön laatua ja asumisviihtyvyyttä. Tiedotamme
ajankohtaisten suunnitelmien ja hankkeiden tilanteista ja mahdollisuuksista vaikuttaa niihin.
Monia asioita voimme hoitaa pitämällä suoraan
yhteyttä virkamiehiin ja esimerkiksi järjestämällä katselmuksia paikan päällä.
Seuralla on hyvät yhteistyösuhteet kaupunkiin, ja viestejämme kuunnellaan ja meitä arvostetaan luotettavana ja asiantuntevana yhteistyökumppanina. Tärkeä yhteydenpitokanava
kaupunkiorganisaatioon on projektinjohtajan
kaikille avoimet Tehtävä Leppävaarassa -asukastapaamiset, jotka korona-aikana on toteutettu
verkkotapahtumina.

Vuosi pähkinänkuoressa
Yksi vuoden kohokohdista oli Raittikarnevaalit. Nyt jo 30. kerran järjestetty tapahtuma saatiin onnellisesti pidettyä, kun aluehallintovirasto höllensi parahiksi yleisökokoontumisten
rajoituksia. Raitin väenpaljoudessa tuntui kuin
padot olisivat auenneet pitkän koronaeristyksissä elämisen jälkeen. Tapahtuma järjestettiin nyt
toista kertaa yhteistyössä TMK:n Suurmarkkinoiden ja Espoon musiikki- ja tanssikoulu Estradan kanssa.
Kaupunkisuunnittelun rintamalla käytiin
kiivasta puolesta ja vastaan -keskustelua Leppävaaran ydinkeskuksen asemakaavamuutoksesta. Suunnitelma oli tarkoitus vihdoin saada
päätökseen jo kahdeksan vuotta kestäneen valmistelun jälkeen. Työ kuitenkin yllättäen keskeytettiin, kun kaupunginhallitus otti asian etenemisen ohjauksen itselleen ja lupasi nopeita
jatkotoimia. Vuoden lopulla odotettiin edelleen
arkkitehtikilpailua, jolla nyt pyritään etsimään
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2021

Kaikille
avoin ja
maksuton

Tule
ostamaan!
parannuksia hyllytettyihin suunnitelmiin.
Uskoa asukasvaikuttamisen mahdollisuuksiin saatiin Leppävaaranraitin perusparantamisen suunnittelussa. Vuoden aikana päätökseen
saadussa suunnitelmassa sinetöitiin asukkaille
tärkeän Ruusupuiston säilyttäminen osana pohjoispuolisen keskuksen alkuperäistä, 1980-luvun kaupunkikuvaa. Alustavissa suunnitelmissa
terassoitu puisto olisi haluttu korvata nykyistä
helppohoitoisemmalla nurmialueella.
Hoitotalkoot seuran kummikohteeksi ottamassa Ruusupuistossa kyettiin järjestämään koronarajoituksista huolimatta. Talkoopanos oli
peräti 500 henkilötyötuntia. Samoin toteutuivat
kahdet suunnitelmissa olleet kirpputorit. Sen sijaan kansalaismuisti-illat jouduttiin perumaan
koko kevätkaudelta, mutta syksyllä päästiin kokoontumaan neljä kertaa. Johtokunta piti koko
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vuoden kokouksensa virtuaalisesti. Yhteydenpitoa ja tiedottamista sosiaalisessa mediassa sekä
video- ja viestipalvelujen käyttöä lisättiin huomattavasti korvaamaan fyysisiä tapaamisia. Näin
kyettiin ylläpitämään seuralle tärkeää sidosryhmäyhteistyötä.
Korona hiljensi myös historiakirjojen myyntiä, mutta tulos on siitä huolimatta tyydyttävä. Syksyllä käynnistettiin uuden historiakirjan
laadinta. Teos julkaistaan vuoden 2022 karnevaaleilla nimellä Leppävaaran kronikka 2022.
Kirjaprojekti rahoitetaan edellisten myynnillä
ilman yhteiskunnan tukea.
Seuran toiminnan näkyvyys ja vaikuttavuus
on jäsenmäärään verrattuna moninkertainen.
Raittikarnevaaleilla ja muilla tapahtumilla tavoitetaan tuhansia asukkaita. Painettu Lepuski-lehti leviää 22 000 lukijalle, ja se julkaistaan
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myös verkossa. Sosiaalisessa mediassa ylläpidetään monia keskusteluryhmiä, joissa on useita
tuhansia seuraajia.

Raittikarnevaaleja juhlittiin
30. kerran
Raittikarnevaaleja juhlittiin 30. kerran aiempaa
runsaammalla ohjelmalla lauantaina 18.9. kello
10–18. Pitkään jatkuneiden koronarajoitusten
helpottaessa tuntui kuin padot olisivat murtuneet, kun iloista karnevaaliväkeä alkoi aamusta alkaen virrata Lepuskin keskustaan. Yksistään paikallisia esiintyjiä oli pitkälti toista sataa.
Ohjelmalavoja oli kahdessa paikassa: päälava oli
Läkkitorilla ja Estrada-lava Leipurinkujan päässä Ravintola Harakanpesän luona.
Ohjelma päälavalla alkoi New Orleans Brass
Bandin tahtiin. Ajoittain rajut sadekuurot karkottivat yleisöä, mutta juontaja Marika Häkki-
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lä piti tunnelmaa yllä. Lapsiperheitä viihdyttivät Mimi ja Kuku, taikuri Jokeri Pokeri Box ja
Lepuskissat. Muut esiintyjät olivat Reine Rimón
& Her Hot Papas, Stadin Juhlaorkesteri, Estradan soittajat sekä suomalaisen reggaen pioneeri
Jukka Poika, jolla on ollut vahvat siteet Lepuskiin ja alueella kasvaneisiin muusikoihin. Estrada-lava nosti mukavasti tunnelmaa Raitin toisessa päässä. Ohjelmassa oli mukana peräti 11
esiintyjäryhmää ja yli sata esiintyjää paikallisista
musiikki- ja tanssikouluista. Musiikki- ja tanssikoulu Estrada vastasi lavan tekniikasta ja monipuolisen ohjelman kokoamisesta. Lavaohjelman juonsi koulun johtaja Satu Klemi.
Markkinakojuilla riitti kuhinaa, samoin seuran teltalla, jossa esiteltiin toimintaa, keskusteltiin
asukkaiden kanssa ja myytiin historiakirjoja.
Tapahtumapäivän yleisömäärä nousi useisiin
tuhansiin.

Leppävaara-seuran

Raittikarnevaalien tuottamisesta vastasivat
harjoittelija Viivi Pennanen (HUMAK) ja Leppävaara-seurasta Markku Salmi. Paikkamyynnistä, toritelttojen vuokrauksesta, sähkövedoista
ja turvallisuussuunnittelusta vastasi TMK. Tuottaminen sujui hankesuunnitelman mukaan ja
koronatilanteen vaatimat suojaustoimet huomioiden.
Raittikarnevaalit rahoitettiin Espoon kulttuurilautakunnan avustuksella ja yritysyhteistyöllä. Yhteistyökumppaneita olivat Leppävaaran Järjestöyhdistys ry, Niemi Palvelut, Tiimixi,
Pelican Self Storage, Mailhouse, Painonet, Sellon
apteekki, Hammaskeiju, OffiStore, Apteekki Elixir, Perkkaa-Vermo ry sekä Artistiasu. Yhteistyökumppaneita olivat myös Espoon kirjastoautot,
Sellosali, Kauppakeskus Galleria, Ravintola Hara-
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kanpesä ja Cafe Zoceria. Kaupunkitekniikan keskus huolehti loppusiivouksesta.
Tapahtumatiedotus hoidettiin raittikarnevaalit.fi-sivuilla, Lepuski-lehdessä, tolppamainoksin ja Sellon isolla screenillä ja infotauluilla,
Sellon kirjaston, Gallerian, Cafe Zocerian ja urheilupuiston valotauluilla, TMK:n ulkomainoksissa sekä laajasti somessa ja seuran kotisivuilla. Tiedotuksessa yhteistyökumppaneita olivat
Kauppakeskus Galleria ja Kauppakeskus Sello. Äänentoistosta ja sähköistä vastasi Mobiililavat Oy.
Penkit lainattiin Leppävaaran urheilupuistosta.
Koronaturvallisuuteen oli myös seuran kojulla varauduttu maskein, suojakäsinein ja käsidesein, mutta niitä ei juuri tarvittu, koska alueella
oli monta TMK:n järjestämää yleistä käsidesi-
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pistettä. Yhtään tartuntaa ei ole tullut esiin.

Vaikuttaminen kaavoitukseen,
rakentamiseen ja lähiympäristön
viihtyisyyteen
Uudisrakentaminen ja ympäristön muutospaineet ovat Leppävaarassa jatkuvasti suuria. Systemaattisessa seurannassa oli vuoden aikana
useita ajankohtaisia suunnitelmia. Näistä keskeisimmät olivat Leppävaaran ydinkeskuksen
asemakaavamuutos, Leppävaaranraitin yleissuunnitelma, Mäkkylän entisen koulualueen
muuttaminen puukerrostaloalueeksi ja luonnon- ja maisemanhoidon suunnitelma vuosille 2021–30.
Ydinkeskuksen kaavamuutos oli tapetilla koko kevätkauden. Suunnittelu oli tarkoitus
saada päätökseen vuoden 2021 aikana 8 vuoden

7

valmistelun jälkeen. Alkuvuodesta otimme kantaa viralliseen kaavamuutosehdotukseen ja osallistuimme suunnitelmasta järjestettyihin webinaareihin. Kesän korvalla suunnittelu kuitenkin
keskeytettiin ja kaupunginhallitus otti ohjauksen itselleen. Toimintakertomusta laadittaessa
ei ole vielä tiedossa, millä aikataululla kaavan
laatimista päästään jatkamaan. Kilpailu saataneen liikkeelle kesällä 2022, mutta on selvää,
että ydinkeskuksen kehittäminen siirtyy pitkälle tulevaisuuteen.
Leppävaaranraitin yleissuunnitelma oli esillä alkuvuodesta, jolloin seura antoi siitä viimeiset kommentit. Siihen mennessä olimme osallistuneet eri suunnitteluvaiheisiin yli kolmen
vuoden ajan ja lopulta pystyneet vaikuttamaan
asukkaille tärkeän Raitin Ruusupuiston säilyttämiseen. Suunnittelun kuluessa pyrimme jatkuvasti tuomaan esille Raitilla ja Läkkitorilla
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havaittuja muita ongelmia, ennen kaikkea jatkuvasti lisääntyneen moottoriajoneuvoliikenteen. Seuran aloitteesta asennettu jousipuomi
torin länsikulmalla ja liikennemerkit eivät kuitenkaan ohjaa liikennettä toivotulla tavalla. Jalankulkijoiden turvallisuuden vahvistaminen
keskeisellä kävelykadulla vaatii vielä jatkotoimia.

tään. Keskeisimmäksi kysymykseksi jäi seurata
jatkossa Uusmäen pohjoisosien vielä yhtenäisten metsien kohtaloa Lintulaaksontien kiistanalaisen jatkon rakentamisen osalta. Samoin jäi
selvitettäväksi mahdollisuudet rakentaa maisemien katseluun näkötorni Mäkkylän Komendantinkalliolle.

Mäkkylän koulualueen muutoksen osalta olemme asukkaiden kanssa kantaneet huolta siitä, että koulun kenttien poistuessa uuden
asuntorakentamisen tieltä osoitetaan korvaava
alue uudelle liikuntakentälle.

Alberganesplanadin puistosuunnitelman
valmistelun osana osallistuimme puistokävelylle
ja kannustimme asukkaita vastaamaan kyselyyn,
joka koski huonokuntoisiksi todettujen kirsikkapuiden uusimistarvetta. Varsinainen suunnittelu alkaa myöhemmin.

Itä-Espoon luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelmaan, joka oli päivitettävänä vuosille
2021–2030, otettiin myös kantaa ja kannustettiin asukkaita osaltaan kertomaan mielipitei-

Gransin vanhan kievarirakennuksen hitaasta
rappeutumisesta on kannettu huolta jo vuosien
ajan, ja korjaamiselle on vihdoin löytynyt tekijä
Gransinmäellä alkaneen Toivo Groupin toimis-
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to- ja studioasuntohankkeen myötä. Korjaustöiden on kerrottu alkavan vuonna 2022.

sä asukkaiden vaikutusmahdollisuuksien parantamista.

Osallistuimme kaupungin virallisiin suunnittelu- ja rakentamisinfoihin, ja nähtävillä olleisiin suunnitelmiin laadittiin viisi kannanottoa. Monia ympäristön hoitoon liittyviä asioita
voitiin hoitaa pitämällä suoraan yhteyttä virkamiehiin ja sidosryhmiin sekä järjestämällä katselmuksia paikan päällä. Tärkeä yhteydenpitokanava on osallistuminen projektinjohtaja Mika
Rantalan järjestämiin avoimiin Tehtävä Leppävaarassa -asukastapaamisiin. Seuran aloitteesta
pidettiin vielä ylimääräinen webinaari Leppävaaran keskuksen suunnitelmista ennen kevään
lautakuntakäsittelyä.

Ensimmäiset arkeologiset
koekaivaukset Monikon torpan
alueella

Asukkaiden Espoon toiminnan kautta johtokunnan jäsenet ovat olleet mukana edistämäs-
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Monikon torpan pihapiirissä Leppävaaran urheilupuistossa on tiedetty asutun jo 5000–5500
vuotta sitten. Seura järjesti tämän aiemmin tutkimattoman kivikautisen asuinpaikan alueella
arkeologisen koekaivauksen lokakuussa (8.–
10.10.). Töiden johtamisesta, luvista ja työvälineistä vastasi kaksi ammattiarkeologia, Jan Fast
ja Janne Soisalo. Muinaisen elämän jälkiä kaivamassa oli parikymmentä innokasta, paikallista
harrastajaa, joista nuorin oli 10-vuotias ja vanhin yli 70-vuotias. Alun perin keväälle suunnitellun kaivauksen ajankohta siirrettiin koro-
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natilanteen vuoksi syksyyn. Rahoitus katettiin
seuran kirjamyyntituloilla ja osallistujilta perityllä pienellä maksulla.
Tehdyt löydöt olivat sen verran rohkaisevia,
että kaivauksia tullaan jatkamaan ja selvitetään
myös koululaisyhteistyön mahdollisuuksia. Kaivaukset noteerattiin Länsiväylässäkin.
Seuran puolelta kaivauksen järjestelyistä ja
tiedottamisesta vastasi Markku Salmi. Museolle laaditusta raportista vastasi Jan Fast.

Kansalaismuistin koronavuosi
Kansalaismuistitoiminta on ollut seuran historiatyön ehtymätön aarrearkku jo 20 vuotta. Sen
ansiosta olemme keränneet yhdessä vanhojen
leppävaaralaisten kanssa mittavan historiatieto- ja kuva-arkiston. Toiminnan runkona ovat
olleet säännöllisesti järjestetyt kansalaismuistiillat, joilla jo itsessään on tärkeä yhteisöllinen
merkitys. Korona esti keväällä tapaamiset monien suureksi pettymykseksi. Kokoontumisten
korvikkeeksi jatkettiin Facebook-ryhmässä jo
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ensimmäisenä koronasyksynä aloitettua historiakuva-arkiston esittelyä ja kuvien tunnistusta.
Kansalaismuistin Facebook-ryhmässä julkaistiin lähes joka viikko pieni historiatarina. Lähes
50 tarinasta 23 julkaistiin otsikon ”Harakan helmiä” alla. Aiheina olivat muun muassa Harakan
torppa, Harakan palstakauppa, Vaatturi ja antikvariaatti Hakkarainen, kamreeri Holopaisen
huvila, Kino Pirtti ja Paunin sotilaspukimo. Tarinat keräsivät tyypillisesti 50–80 tykkäystä ja
paljon kommentteja.
Syksyllä (19.10.) järjestettiin ensimmäinen
fyysinen tapaaminen aiheena Leppävaaran kivenhakkaajat. Tilaisuus pidettiin Villa Elfvikissä, josta luennon jälkeen lähdettiin retkelle Kivimäkeen Markku Salmen ja Jaakko Rosenvallin
opastuksella. Jaakon isä on ollut yksi mäen kivenhakkaajista. Jaakko on ollut isänsä apuna
töissä louhoksella.
Marraskuussa muisteltiin 50-vuotiasta Maximarkettia (3.11.), esiteltiin Gransinmäen kadonnutta idylliä (17.11.) ja joulunviettotapoja
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Lepuskin kaikkien aikojen joulut -illassa (1.12.).
Kansalaismuisti-iltojen vetäjinä toimivat
Markku ja Arja Salmi. Istuntojen aineistoista
toimitettiin verkkoon viisi uutta historia-artikkelia. Syksyn istuntoihin osallistui yhteensä
177 muistelijaa.

Kohtuullinen tulos kirjamyynnissä
Koronatilanne hankaloitti edelleen historiateosten myyntiä, mutta tulos oli siitä huolimatta
kohtuullinen. Leppävaaran alkukoti -kirjan viimeiset 27 kappaleet myytiin loppuun. Tuoreinta
Leppävaaran ytimessä -kirjaa myytiin 136 kpl,
ja vuoden lopun varastosaldo oli 404 kpl. Seuran neljän kirjan tuotannosta on nyt kolme ensimmäistä myyty loppuun. Niitä kaipaavia on
avustettu löytämään teoksia vanhojen kirjojen
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markkinoilta. Vuonna 2013 julkaistua Albergasta Leppävaaraan-DVD:tä on varastossa enää
muutama kappale. Syksyllä aloitettiin uuden
kirjan tuotanto työnimellä Leppävaaran kronikka 2022.
Kuvienvaihtoa Espoon kaupunginmuseon
kanssa jatkettiin. Sen mukaan seura toimittaa
museolle kuvia sisältökuvauksineen julkaistaviksi FINNA-palvelussa suuren yleisön saavutettavaksi ja saa vastineeksi omassa julkaisutuotannossaan tarvitsemiaan museon kuvia. Seuran
kuva-arkistosta on tähän mennessä luovutettu
museolle viitisensataa kuvaa. Suuri osa 20 000
kuvan arkistostamme on valitettavasti aikoinaan digitoitu painotöitä ajatellen liian alhaisella resoluutiolla.
Markku Salmi on vastannut historiatuottei-
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den myynnistä ja markkinoinnista sekä kuva-arkiston ylläpidosta.

Talkootoiminta Ruusupuistossa
Ruusupuiston talkootoiminta perustuu Leppävaara-seuran kaupungin kanssa solmimaan Meidän puisto -sopimukseen. Sen mukaan seura on
sitoutunut avustamaan puiston hoidossa yhteistyössä kaupungin viherylläpidon kanssa. Huhtimarraskuun aikana kertyi yhteensä 21 talkoopäivää. Talkoisiiin osallistui säännöllisesti 6–9
innokkaan talkooryhmä ja satunnaisesti muitakin henkilöä. Ryhmän työpanos oli yhteensä arviolta noin 500 tuntia (á 3,5 tuntia per kerta).
Kitkentä-, leikkuu- ja siivousjätettä kertyi yhteensä 70–80 säkillistä. Syksyllä istutettiin puistoon seuran hankkimia kevätkukkien sipuleita.
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Talkooryhmässä ovat olleet mukana Reija Loponen, Marja Sysimies, Raija Ahonen, Anja Sivonen, Brita Palin, Reetta Puska, Helena Korosuo,
Maija Ryhänen ja Arja Salmi. Reija Loponen on
toiminut talkooryhmän vetäjänä ja yhdyshenkilönä kaupungin viherylläpitoon.
Seuran toiminta Ruusupuiston puolesta sai
paljon huomiota ja kiitosta. Helmikuussa järjestettiin puistossa jäätaidetempaus yhteistyössä Minna Rahikan kanssa. Se toi osaltaan iloa
korona-ajan ankeuteen. Lisäksi pidettiin kaksi
kaikille avointa asukastapahtumaa, toinen juhannuksen alla (21.6.) ja toinen joulukauden
avaukseksi (27.11.). Tarjolla oli virvokkeita ja
musiikkia ja tietoa Meidän puisto -toiminnasta. Joulukaudeksi puiston pergolaan asennettiin
viime vuoden tapaan pienet jouluvalot.

Leppävaara-seuran

Leppävaaran Pyrintö
vuoden Valopilkuksi
Lepuskin uudeksi Valopilkuksi valittiin Leppävaaran Pyrintö, pitkien perinteiden leppävaaralainen urheiluseura, joka vuonna 2021 täytti komeat 90 vuotta. Valinta tehtiin nyt jo 21.
kerran. Tunnustus luovutettiin Leppävaaran liikuntahallilla 21.11.2021 Leppävaaran Pyrinnön
ja Team Pajulahden koripallo-ottelun väliajalla.
Pyrinnöstä tunnustusta olivat vastaanottamassa seuran puheenjohtaja Matti Salo, Mirja Sipilä ja joukko junioripelaajia. Leppävaara-seuran
puolesta mukana tilaisuudessa olivat Martti Jokela, Karri Karsi ja Arja Salmi.

Lepuskin kirpputorit
Kirpputorit pidettiin elokuussa kahtena lau-
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antaina, toiset Läkkitorilla (14.8.) ja toiset Alberganespalla (28.8.). Jälkimmäiset olivat osa
yleistä Siivouspäivää ja Espoo-päivää, jolloin
puffetissamme oli myös tarjolla Espoo-päivän
viinereitä. Kirpputorien käytännön pyörittämisestä vastasivat Arja Salmi, Anja Sivonen, Brita
Palin, Marja Sysimies, Reija Loponen ja Olli Palonen. Tapahtuman omassa Facebook-ryhmässä
on yli 900 jäsentä.

Lepuski-lehti
Lepuski-lehdellä tavoitetaan tuhansia lukijoita
(levikki 22 000 kpl). Lehteä julkaistiin 5 numeroa. Painetun lehden jakelualueena on koko
suuralue, ja se on ainoa suuralueella säännöllisesti ilmestyvä ja koteihin jaettava asukaslehti.
Painettua lehteä laajempi näköislehti julkaistiin
verkkokanavalla Issuu, ja näkövammaisille on
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toimitettu lehdestä oma versionsa. Lehden kustantajana toimi Luova Ratkaisu Oy, joka vastasi
myös mediamyynnistä. Toimituskunnan muodostivat päätoimittaja Arja Salmi ja vastaava toimittaja Pirjo Toivonen. Seura saa kustakin numerosta julkaisuoikeuskorvauksen.

Verkkoviestintä tavoittaa tuhansia
Seuran Facebook-sivun ja Lepuski.fi-verkkosivujen sisältöä toimitettiin säännöllisesti.
Verkkoviestinnän yhteisöllinen merkitys korostui korona-aikana. Facebook-sivuilla julkaistiin
vuoden aikana 214 uutista ja Lepuski.fi-sivuilla
42 uutista. Facebookin neljässä keskusteluryhmässä on yhteenlaskien 4500 jäsentä. Facebookin sisällöntuotannosta vastasivat Markku Salmi
ja Arja Salmi ja moderaattoreina toimivat myös
Timo Haukilahti, Yrjänä Lehti ja Raija Ahonen.
Espoon nettisivujen uudistus katkaisi kaikki linkit, joihin olimme viitanneet omissa verkkojulkaisuissamme. Kaikkia sivuja ei ole ehditty
käydä läpi ja poistaa tai korvata toimimattomiksi muuttuneita linkkejä.

Johtokunta, seuran toimihenkilöt
ja vuosikokous
Puheenjohtajana toimi Arja Salmi, varapuheenjohtajana Timo Haukilahti ja sihteerinä Tytti
Hopsu. Johtokunnan muut varsinaiset jäsenet
olivat Martti Jokela, Olli Lehtonen, Karri Karsi, Tapio Lipasti, Kari Pietarinen ja Marja Sysimies ja sekä varajäsenet Yrjänä Lehti, Pirjo Myllys, Olli Palonen ja Annika Tuominen-Kalland.
Johtokunta kokoontui 12 kertaa. Vuosikokous
pidettiin Albergan kartanolta lähetettynä videokokouksena (27.4.). Kokouksessa kuultiin myös
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Markku Salmen esitys Monikon torpan alueen
arkeologisista kaivauksista.

Talous ja jäsenistö
Taloushallintoa hoiti Milka Jaatinen Gallant
Oy:stä. Toiminnantarkastajana toimi Markku
Toivonen ja varalla Pirkko Bauer.
Tilikauden tulos oli 6 660 euroa tappiollinen.
Tappion taustalla olivat muun muassa usealta aiemmalta vuodelta taseeseen kirjatut lyhytaikaiset saatavat. Ne kirjattiin nyt luottotappioiksi
tuloslaskelmassa. Lisäksi taloushallinnon kulut
ylittivät yli tuhannella eurolla budjetin, ja kirjamyynnin aiemmasta tuotosta päätettiin maksaa 2 000 euroa arkeologisten kaivausten kustannuksista.
Yhdistyksen perustoiminta rahoitettiin jäsenmaksuilla ja kulttuurilautakunnan toiminta-avustuksella. Raittikarnevaalit rahoitettiin
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kulttuurilautakunnan projekti- ja kehittämisavustuksella ja yritysyhteistyöllä. Vuoden lopussa vaihdettiin tilitoimistoa. Seuran taloushallinnosta vastaa nyt Lady Balance Oy.
Toimintavuoden lopussa jäsenrekisterissä oli
389 henkilöjäsentä, joista vuoden 2021 jäsenmaksun maksaneita oli 280. Uusina jäseninä
kirjattiin 29 ja eronneiksi 14 henkilöä. Henkilöjäsentietoja ylläpidettiin Yhdistysavain-palvelussa, ja vastuuhenkilönä toimi Arja Salmi.
Kannattajajäseniä oli 14.

Sidosryhmäyhteistyö ja
koulutukset
Kalenteriyhteistyö Leppävaaran Lions Clubin kanssa jatkui jo 13. vuottaan. Vuoden 2022
kalenterin aiheena oli “Leppävaaran kauniit huvilat”. Aineiston toimittivat Markku ja Arja Salmi. Seura avustaa myös kalenterimyynnissä ja
saa osan myyntituotosta Leijonien stipendinä.

Leppävaara-seuran

Leppävaaran turvallisuuskävelyjen päivitystä varten koottiin aineistoa 2011–12 järjestetyiltä kävelyiltä Laurean turvallisuuden ja riskienhallinnan opiskelija Markus Santamalan
opinnäytetyötä varten ja nimettiin ryhmä tekijän tueksi. Siihen kuuluvat seurasta Arja Salmi
ja Timo Haukilahti sekä Kai Fogelholm ja Kristiina Alppivuori Espoon kaupungilta. Opinnäytetyön laatiminen siirtyi vuodelle 2022. Valitettavasti toimintasuunnitelmassa mainittu yhteistyö
Laurean Safe2Walk-projektin kanssa peruuntui
koronan takia.

strategian päivittämisestä osallistui Arja Salmi.

Carunan maakaapelin kaivuutyöt Leppävaarassa ja Kilossa puhuttivat vuoden mittaan
asukkaita. Seura osallistui Carunan projektista järjestämään webinaarin ja hankki tarkempaa tietoa kaivuualueen herkimmistä kohdista,
joista tärkein oli Kilon kartanon tammikujan
ohitus. Se toteutettiin onnistuneesti puun juuria vahingoittamatta.

EKYL:n ensiapukoulutukseen (23.–24.10.)
osallistui Tapio Lipasti.

Espoo-tarina-työpajaan (2.3.) kaupungin
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EKYL:n kevätkokoukseen (29.4.) ja syyskokoukseen (25.11.) osallistui Kari Pietarinen.
Asematunnelin gobovaloteoksen kuvien lasilevyjen vaihdot otettiin keväällä seuran tehtäväksi. Vaihto-operaatioista neljä kertaa vuodessa
vastaavat Markku Salmi ja Olli Palonen.
Läkkitorin joulukuusen koristelu toteutettiin yhdessä Monikon päiväkodin kanssa.

Vaikuttamisen ja osallistumiskoulutukseen
(4.11.) osallistui Arja Salmi. Koulutus oli Suomen Kotiseutuliiton järjestämä.
Suomen Kotiseutuliiton kaupunkityön
jaos kutsui Arja Salmen jäseneksi 2-vuotiskaudelle 2021–22.
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Alberga-sällskapet

Alberga-sällskapet är en stadsdelsförening
som följer med sin tid och respekterar traditioner och försvarar albergabornas intressen på lång
sikt i det snabbt växande stadscentrum i Esbo.
Sedan sällskapet grundades 1987 har antalet
albergabor mer än tredubblats upp till 36 300
invånare vid senaste årsslut. Gränsen på 40 000
invånare kommer att passeras i mitten av detta
decennium. Befolkningen blir alltmer varierande år för år, var femte invånare har nu ett främmande språk som modersmål.
Vårt syfte är att öka trivseln och gemenskap-
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sandan i Alberga via årliga evenemang, bland
annat den populära gatukarnevalen “Raittikarnevaalit” varje höst, talkoarbetet i Rosenparken
och loppmarknader. Vi gör Albergas intressanta
historia känd på många sätt, med historiekvällar,
-böcker och publikationer på webben.
Viktig del av verksamheten är också att påverka pågående stadsutveckling genom att informera aktivt om nya stadsplaner och projekt,
samt möjligheterna att påverka. Dessutom håller vi direktkontakter med tjänstemän och vid
behov organiserar inspektioner på plats. Sällskapet har goda relationer med staden, och våra
budskap lyssnar man till och vi värderas som en
pålitlig och kunnig samarbetspartner.

Sammandrag av året 2021
Årets höjdpunkt blev 30:e gatukarnevalen i september, som vi lyckades arrangera trots covidpandemin. Efter den långa isolerings tiden under året kändes det som om dammarna hade
öppnats, när glada albergabor tog över evenemanget. Karnevalen producerades i samarbete
med organisationen Suurmarkkinat och Esbo
musik- och dansskola Estrada.
På våren pågick en het debatt om planeringsprinciper i Alberga norra centrum. Stadsplanen
skulle vara klar för beslut efter åtta års förberedelser. Stadsstyrelsen stoppade dock oväntat arbetet och lovade en snabb uppföljning med en
arkitekttävling för att få nya idéer. Tävlingen utlyses först under sommaren 2022.
Tron på, att invånarna har möjligheter att
påverka planerna, bekräftades vid renoveringen
av Albergastråket. Det räckte fyra år innan det
blev klart med renoveringsplanen och invånarnas önskan att bevara Rosenparken förseglades.
Parken är viktig för invånarna och är en väsent-
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lig del av Alberga norra centrums ursprungliga
stadsmiljö från 1980-talet. Enligt Esbo stads ursprungliga planer skulle den fina parken ha ersatts med en lättskött gräsmatta.
Talkomåndagarna i Rosenparken kunde vi
arrangera hela året coronatryggt trots restriktionerna. Arbetsinsatsen steg upp till 500 timmar. Två loppisar kunde också hållas i augusti.
I stället fick de populära historiekvällarna inhiberas för hela vårsäsongen, men hölls under hösten fyra gånger.
Coronan tystade bokförsäljningen, som dock
nådde en tillfredsställande nivå. Upplagan av
“Leppävaaran alkukoti” såldes slut, “Leppävaaran ytimessä” finns ännu till salu. En ny historiebok “Leppävaaran kronikka 2022” kommer
att ges ut i september 2022. Sällskapet finansierar sammanställningen av nya böcker genom
försäljning av de tidigare böckerna. På det sättet behöver vi inget offentligt stöd för bokutgivningen.
Synligheten och inflytandet av sällskapets
verksamhet är många gånger större än antalet
medlemmar. Totalt kommer tusentals invånare att nås via evenemangen och publikationerna. Den tryckta Lepuski-tidningen distribueras till 22 000 läsare och finns även på nätet. Vi
har många diskussionsgrupper på sociala medier med flera tusen följare.
Styrelsen höll sina möten under hela året på
distans. Kommunikation på distans och i sociala medier utökades avsevärt under det andra
coronaåret.
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Leppävaara Society in brief

Leppävaara Society is a neighborhood association that follows its time and respects traditions, and works for the long-term interests of
the residents in Leppävaara, one of the most
rapidly growing district centers in Espoo. Since
the association was founded in 1987, the population of Leppävaara has more than tripled to
36,300 at the end of last year. With this prospect, the limit of 40,000 inhabitants will be
crossed by the middle of this decade. The population is becoming more and more diverse
year by year. One out of five inhabitants speak
non-domestic languages as their mother tongue.
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The aim of our association is to increase the
amenity and the positive community spirit of
the residents. We organize various events such
as the annual Street Party named Raittikarnevaalit, Lepuski Flea Markets and volunteer work
in the Rosepark. We make the interesting history of Leppävaara known, as well we publish
books and our own Lepuski Magazine, and we
are featured online and on social media. An important part of our operations is to participate
in the city planning. We actively inform about
the status of current plans and projects and the
opportunities for residents to participate. We
also try to keep direct contacts with officials and
conduct on-site inspections. We have good relations with the city of Espoo, and our messages are listened to and we are valued as a reliable
and knowledgeable partner.

Activities in 2021
The highlights of the year was 30th Street Party
Raittikarnevaalit, which took place despite the
uncertainty created by the covid pandemic. It
felt like the dams had opened after living in a
long corona isolation, when a happy audience
took over the anniversary event in September.
The event was organized in extensive local collaboration.
On the city planning front, there was a heated debate about the planning of the centre of
Leppävaara. The plan was to be completed after
eight years of preparation. However, the city government unexpectedly stopped work and promised a quick follow-up. At the end of the year,
an architectural competition was still expected
to look for improvements to the shelved plans.
It was a pleasure to see that participating in
city planning also yielded results. After many
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years of collaboration with the planners of Espoo we managed to preserve the Rosepark as a
part of the original 1980s cityscape by the central promenade in Northern Leppävaara. The
planners would have replaced the terraced park
with a more easy-care lawn area. The maintenance work of our volunteers in the park was
possible despite the corona restrictions. Our
work input was as many as 500 man-hours.
Similarly, despite of corona, the two flea markets planned were realized. Instead, our popular
civic memorial evenings had to be canceled for
the entire spring season but were able to convene four times in the fall.
Corona affected sales of our popular history books, which, however, reached a satisfactory level. The edition of the book Leppävaaran
alkukoti was sold out. The book Leppävaaran
ytimessä is still on sale. We also started compiling a new history book, which will be published at the 2022 Raittikarnevaalit under the title Leppävaaran kronikka 2022. We finance the
work of the books through the sale of the previous ones and do not receive public support for
our publishing activities.
The visibility and effectiveness of the Leppävaara Society is many times greater than the
number of our members. A total of thousands of
residents will be reached at the Raittikarnevaalit
and other events. Lepuski Magazine is distributed to 22,000 readers. There are many discussion groups on social media with several thousand followers.
The board held its meetings throughout the
year virtually. The corona years have taught us
to use remote participation instead of physical
meetings. In this way, it has been possible to
maintain the stakeholder cooperation that is important for our association.
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