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Toimintasuunnitelma vuosille 2021 ja 2022

Koronatilanteen vaikutukset toimintaan ja talouteen

Korona ja sen aiheuttamat rajoitukset jatkuvat toista vuotta. Rajoitukset ovat kiristyneet kevään mittaan ja
pääkaupunkiseudulle suunnitellaan liikkumiskieltoja ja maskivelvoitetta. Kaikki tapaamiset on kielletty. Seuran
toiminta on voinut jatkua vain sähköisen median kautta. Meneillään olevien rokotusten antaman suojan myötä
erilaisten rajoitusten arvellaan purkautuvan asteittain. Tämä suunnitelma on laadittu niin, että uskotaan jo
syksyn aikana voitavan palata fyysisiin kontakteihin perustuvaan toimintaan kuten Raittikarnevaalien, Lepuskin
kirpparien, Kansalaismuisti-iltojen ja Ruusupuistossa järjestettävien tempausten järjestämiseen.

Toiminnan tavoite

Leppävaara-seura on aikaansa seuraava ja perinteitä kunnioittava kaupunginosayhdistys, joka toimii
pitkäjänteisesti asukkaiden etujen puolesta nopeasti kasvavassa Leppävaarassa. Haluamme lisätä
asumisviihtyvyyttä ja myönteistä Lepuski-henkeä mm. järjestämällä asukastilaisuuksia, toimimalla erilaisissa
yhteistyöverkostoissa, seuraamalla aktiivisesti alueen suunnittelua sekä tekemällä näkyväksi Leppävaaran
mielenkiintoista historiaa. Teemme laajasti yhteistyötä Espoon kaupungin sekä paikallisten sidosryhmien
kanssa.

Suunnittelukaudella seuran tavoitteena on laajentaa yhteistyöverkostoja entisestään sekä parantaa tiedon
kulkua asukkaiden ja kaupungin välillä. Seuraamme tiiviisti kaupungin ajankohtaisia hankkeita, jaamme niistä
tietoa, synnytämme keskustelua ja otamme kantaa suunnitelmiin sekä välitämme asukkaiden toiveita
kaupungin suuntaan.

Raittikarnevaalit & Suurmarkkinat

Raittikarnevaalit (Raittis) on yhdistänyt alueen toimijoita jo vuodesta 1992. Vuonna 2021 tapahtuma järjestetään
jo 30. kerran ja merkkivuotta juhlitaan lauantaina 18.9.2021 klo 10-18 yhteistyössä Tori- ja markkinakaupan
palvelukeskuksen (TMK) Suurmarkkinoiden kanssa. Paikkana on Leppävaaran pohjoisessa keskuksessa
sijaitsevat Läkkitori ja Leppävaaranraitti aukioineen.

Ohjelma toteutetaan vuosien kuluessa hyväksi havaitulla konseptilla, jossa ohjelmaa ryyditetään niin
tähtiesiintyjin kuin paikallisvärein. Ohjelman kokoamisessa pyritään tiiviiseen yhteistyöhön alueen esittävän
taiteen koulujen ja paikallisten kulttuurialan harrastajien kanssa. Ohjelmapaikkoja on kaksi eli Läkkitorin
päälava ja Raitin Ruusupuistoon sijoittuva lava.

Markkinamyynnistä vastaa TMK, jolta myös seuran yhteistyökumppanit kuten seurakunnat, urheiluseurat,
monet yhdistykset ja kaupungin eri alojen toimijat varaavat karnevaalipaikkansa. Leppävaaran projektinjohtaja
pyydetään aiempien vuosien tapaan esittelemään Leppävaaran ajankohtaisia suunnitelmia. Seura esittelee
toimintaansa ja myy historiakirjoja omalla karnevaalikojulla.

Yhteistyöstä Suurmarkkinoiden kanssa solmittiin viime vuonna yhteistyösopimus, jossa on sovittu työnjaosta.
Seura vastaa kulttuuriohjelmasta, esiintymislavoista, äänentoistosta, sponsorihankinnasta, paikallisesta
tiedottamisesta ja markkinoinnista verkossa sekä loppusiivouksesta. TMK vastaa puolestaan paikkamyynnistä,
ulkomainonnasta ja tapahtuman infrastruktuurista kuten sähkövedoista jne..
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Vuoden 2021 Juhlakarnevaaleja varten on jo saatu kulttuurilautakunnan projektiavustus. Järjestelyihin
palkataan osa-aikainen tuottaja, joka aloittaa ohjelman suunnittelun huhtikuussa. Seuran puolesta
Raittikarnevaaleista vastaa Markku Salmi.

Raittikarnevaalit vuoden 2022 syksyllä pyritään järjestämään samojen yhteistyökumppaneiden kanssa edellä
kuvatulla, hyväksi havaitulla ohjelmakonseptilla, ja avustukset haetaan helmikuussa 2022.

Kaavasuunnitteluun ja rakentamiseen vaikuttaminen

Asuntorakentaminen eri puolilla Leppävaaraa on jatkunut ennätysvilkkaana jo pidemmän aikaa ja väkimäärän
kasvu jatkunee pandemiasta huolimatta. Tällä vauhdilla Kanta-Leppävaarassa ylitettäneen 40 000 asukkaan
raja jo ennen vuosikymmenen loppua. Suunnittelijoiden pöydillä on monia avoimia suunnitelmia, kuten
pitkään vireillä ollut suunnitelma Leppävaaran keskusten yhdistämisestä radan molemmin puolin. Ison
muutoksen ensimmäisen vaiheen kaava ratkennee kaudella 2021-22, mutta mittavien kunnallisteknisten
töiden valmistumiseen kulunee vuosia ennen kuin uuden keskuksen rakentamista päästään aloittamaan.

Isompina muutoksina suunnitellaan lisäksi Turuntien varren tiivistämistä Leppävaaran keskustasta itään sekä
Mäkkylän koulu- ja päiväkotikorttelin muuttamista asumiselle. Myös kymmenkunta pienempää kaavamuutosta
on vireillä vuosittain. Seuraamme kaavojen etenemistä tiiviisti, esittelemme tilannetta Lepuski-lehdessä,
tiedotamme asukkaiden vaikutusmahdollisuuksista ja tarjoamme keskustelufoorumin facebookissa sekä
otamme myös yhdistyksenä kantaa suunnitelmiin tilanteen mukaan. Lisäksi seuraamme suuria rakenteilla
olevia hankkeita kuten Raide-Jokeria, Urheilupuiston hankkeita ja liikennejärjestelyjä, uuden Monikon
koulukeskuksen valmistumista sekä suunnitelmia purettujen oppilaitosten, lukion ja Metropolian
palauttamiseksi alueelle.

Kolme vuotta vireillä ollut Leppävaaranraitin kehittämisen yleissuunnitelma valmistui alkuvuodesta 2021 ja
seura on aktiivisesti osallistunut suunnitteluun ja vaikuttanut asukkaille tärkeän Ruusupuiston säilyttämiseen
sekä tuonut esille raitilla olevia ongelmia. Suunnitelman toteutusta jatketaan yksityiskohtaisilla
rakentamissuunnitelmilla, joita edelleen seuraamme tiiviisti. Jatkamme keskusteluja kaupungin kanssa
keinoista rauhoittaa raitti ja Läkkitori jatkuvasti lisääntyneeltä moottoriajoneuvoliikenteeltä.

Monia asioita voidaan hoitaa pitämällä suoraan yhteyttä virkamiehiin ja järjestämällä katselmuksia paikan
päällä. Tärkeä yhteydenpitokanava kaupunkiin on projektinjohtaja Mika Rantalan kaikille avoimet Tehtävä
Leppävaarassa -asukastapaamiset. Kahvilatapaamisina noin kerran kuussa järjestetyt tapaamiset toteutetaan
korona-aikaan verkkotapahtumina.

Meidän puisto -toiminta

Ylläpidämme ”Meidän puisto”- toimintaa raitin Ruusupuistossa kaupungin kanssa solmitun hoitosopimuksen
velvoittamana. Hoitotalkoiden lisäksi järjestämme pieniä tempauksia (esim. jääteostapahtuma
helmi-maaliskuussa). Toiminnasta vasta tällä hetkellä 10-henkinen Ruusupuistoryhmä, johon toimintakaudella
rekrytoidaan lisää väkeä Ryhmää vetää Reija Loponen, joka on itsekin puutarha-alan ammattilainen. Meidän
puisto -toiminnalla seura halusi osoittaa kaupungille, että asukkaille tärkeä puisto istutuksineen halutaan
säilyttää. Seuran aktiivisen vaikuttamisen ansiosta terassoitu puisto pergoloineen säilyy. Pidemmällä tähtäimellä
kaupunki myös uusii istutuksia ja rapistuneita rakenteita. Käytännön hoitotöistä sovitaan vihertyöpäällikkö
Samppa Laineen kanssa.

Muu lähiympäristöyhteistyö

Pyrimme ylläpitämään paikallista yhteistyötä muiden lähiympäristöhankkeiden edistämiseksi. Seuraamme
esimerkiksi Pro Monikonpuron toimia taimenkannan elinolojen parantamiseksi ja teemme tunnetuksi puron
suojelua.  Olemme mukana selvittämässä mahdollisuuksia kunnostaa ja merkitä Leppävaarassa sijaitsevia
sisällissodan muistomerkkejä sekä muita Leppävaaran historian tärkeitä paikkoja. Niin ikään pyrimme
vauhdittamaan Leppävaaran vanhimman rakennuksen, Gransin kievarin korjaamista.
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Suunnittelukaudella selvitetään mahdollisuudet uusia kymmenen vuotta sitten Leppävaarassa yhdessä Espoon
kaupungin kanssa tehtyjä turvallisuuskävelyjä. Tätä varten olemme käynnistäneet yhteistyön Laurean
ammattikorkeakoulun turvallisuus- ja riskien hallinnan koulutusyksikön kanssa, mm. siellä valmistelun alla
olevaan Safe2Walk -hankkeeseen liittyen. Tavoitteenamme on, että Leppävaaran rakennettu ympäristö on
turvallista, esteetöntä ja vuorovaikutukseen kannustavaa.

Uutta historiatoimintaa

Seura toteuttaa keväällä 2021 arkeologisen yleisökaivauksen Monikon torpan pihapiirissä ja uudella
löytöpaikalla nimeltään Monikko 2. Ajankohta on viikonloppu torstaista sunnuntaihin (20. - 23.5.2021),
mikäli korona tilanne sen sallii. Varaudumme myös siirtämään kaivaukset tarvittaessa alkusyksyyn.

Projekti toteutetaan yhteistyössä kahden arkeologi, Jan Fastin ja Janne Soisalon kanssa. He vastaavat
kaivausten järjestelyistä, tarvittavista luvista sekä työvälineistä, kaivausten johtamisesta ja tutkimusraportin
laatimisesta museovirastolle. Arkeologit luonnehtivat kohdetta näin: ”Hieno kivikautinen, n. 5 000–5 500
vuotta vanha, ilmeisen runsaslöytöinen kampakeraaminen asuinpaikka, josta suurin osa on säilynyt
koskemattomana, eikä sitä ole milloinkaan tutkittu kaivauksin!” Ilmoittautumiset avattiin helmikuussa ja paikat
varattiin parissa päivässä.

Seura vastaa kaivauksista tiedottamisesta ja niiden rahoittamisesta. Tutkimusraportin pohjalta laaditaan
artikkeli kaivauksista ja niiden löydöistä julkaistavaksi vuonna 2022. Kaivauksiin liittyy myöhemmin myös
mahdollisuus tehdä koululaisyhteistyötä. Selvitämme Monikon uuteen koulukeskukseen siirtyvien
koulujen halukkuutta osallistua kaivaukseen. Seuran puolelta kaivauksista vastaa Markku Salmi.

Historiakirjojen myynti ja uusi vuosikirja

Leppävaara-seura on julkaissut tähän mennessä neljä upeasti kuvitettua historiakirjaa, joiden yhteenlaskettu
laajuus on 1500 sivua. Teoksissa on käyty läpi kaikki Leppävaaran alueet ja kehitysvaiheet aina kivikaudesta
ensimmäisen kerrostalorakentamisen buumin alkamiseen asti 1960- ja 1970-luvuilla. Uudempaakin aikaa on
käsitelty ensimmäisessä kirjassa, joka ilmestyi v. 2011. Kirjasarja on ollut uskomattoman suosittu. Yksittäisiä
kirjoja oli vuoden 2019 loppuun mennessä myyty jo noin 5 400 kpl. Lukumäärä on suuri ottaen huomioon, että
ne käsittelevät yhden rajatun alueen paikallista historiaa.

Vuonna 2021 käynnistetään entisellä toimituskunnalla uuden historiakirjan laadinta. Työnimenä on Leppävaaran
vuosikirja 2022 ja se ilmestyy Raittikarnevaaleille 2022. Kirjaan tulee suunnitelman mukaan joukko
historia-artikkeleita, jotka syystä tai toisesta ovat jääneet aiemmin tekemättä ja julkaisematta. Vuosikirja
suunnitellaan taloudeltaan vähintään itsekannattavaksi.

Seura tuottaa Lions Club Leppävaaran kanssa perinteisen Leppävaaran historiakalenterin vuosille 2022 ja 2023.
Valmistus ajoitetaan niin, että myynti voidaan aloittaa edellisen vuoden Raittikarnevaaleilla.

Vuonna 2021 myydään varastossa olevia “Leppävaaran ytimessä” ja “Leppävaaran alkukoti” -kirjoja, joista
jälkimmäisen painos myydään loppuun. Kirjojen tärkeimmät myyntikanavat ovat seuran omat tapahtumat,
ennen kaikkea Raittikarnevaalit ja kansalaismuistiverkosto. Koronan aikana ei ole voitu järjestää myyntiä tukevia
yleisö- ja myyntitilaisuuksia, mutta tilanteen uskotaan paranevan syksyllä 2021. Kirjojen jälleenmyyjinä toimivat
Sellon Suomalainen kirjakauppa, booky.fi -verkkokauppa, Emma Shop sekä Tarvaspään museokauppa. Seuran
jäsenille kirjoja myydään kirjakauppahintaa edullisemmin. Kirjojen myyntivastaavana toimii Markku Salmi.
Kirjavarastona toimii Pelican Kilosta vuokrattu tila. Myynnin edetessä varastotila vaihdetaan kustannusten
säästämiseksi pienempään.

Kansalaismuistitoiminta ja historian tunnetuksi tekeminen

Kansalaismuisti-illat ovat olleet tärkeä osa seuran toimintaa jo vuodesta 2002 ja syksyllä 2021 juhlistetaan 20
vuotista kansalaismuistipiiritoimintaa.
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Keväällä emme ole voineet koronan vuoksi kokoontua yhteen vaan olemme siirtäneet toimintaa
kansalaismuistin fb-ryhmään. Sinne on tuotettu sarjoja kuvakokonaisuuksista kuten ”Kauneimmat kuvat”,
”Koulukuvat”, Harakan helmet” jne. Toiminta jatkuu virtuaalisena ainakin kesän yli ja syksyllä pyritään
palaamaan normaaliin toimintaan. Syyskauden aluksi järjestetään keväältä 2020 siirtynyt retki Elfvikin
Kivimäelle, jossa tutustutaan siellä olleen kivenhakkaajayhdyskunnan elämään.

Normaaliaikoina muistelijat kokoontuvat joka toinen viikko kesäkuukausia lukuun ottamatta ja kokoontumisia
kertyy vuosittain 12-14 kpl. Kokoontumispaikkana toimii pääosin Ruusutorpan koulun auditorio, mutta myös
tutustumiskäyntejä eri kohteisiin tehdään. Kansalaismuistitoiminta on ollut elintärkeä tukijalka kirjaprojekteissa,
mutta se on osoittautunut myös osanottajilleen merkittäväksi sosiaaliseksi verkostoksi, jonka kautta tapaa
vanhoja lapsuus- ja kouluajan tuttuja ja voi verestää omia muistojaan entisajan Leppävaarasta.

Kansalaismuisti-iltojen lisäksi toiminta on normaalistikin vilkasta sosiaalisessa mediassa. Facebook-ryhmässä oli
vuoden 2021 alussa jo hiukan yli tuhat jäsentä. Jäsenmäärä lisääntyi koronaepidemian aikana nopeasti, kun
tieto ryhmän toiminnasta ja erityisesti koulukuvien keruukampanjasta levisi. Kansalaismuistipiirin
vastuuhenkilöinä toimivat Markku Salmi, Arja Salmi ja Riitta Laaksonen.

Kansalaismuistitoiminta kartuttaa jatkuvasti yhdistyksen mittavia historiatieto-, kuva- ja dokumenttiarkistoja.
Aineistoja on käytetty menestyksellisesti seuran kirjaprojekteissa, somessa ja lepuski.fi-sivustolla.
Kansalaismuistelijoiden kanssa myös jatketaan valokuviin liittyvien tietojen dokumentointia. Tässä tehdään
yhteistyötä Espoon kaupunginmuseon kanssa. Seuran arkistoon skannattuja ja dokumentoituja kuvia siirretään
osaksi museon kuva-arkistoa. Näin taataan kuvien säilyminen tulevaisuuteen ja ne saadaan laajaan käyttöön
museon ekm.finna.fi-verkkopalvelun kautta.

Lepuski-lehti

Olemme julkaisseet Lepuski-lehteä vuodesta 1992 ja viime aikoina lehteä on tehty 6 numeroa vuodessa.
Lehden kustantajana toimii Luova Ratkaisu Oy, joka vastaa myös mediamyynnistä. Koronatilanne on
vaikuttanut lehden mainostuloihin ja julkaisukertoja on vähennetty. Lehteä on jaettu 22 000 painoksena koko
suuralueella sekä näköislehtenä Issuu-palvelussa. Se julkaistaan verkossa myös näkövammaisille
saavutettavissa olevassa formaatissa. Seura saa kustakin numerosta julkaisuoikeuskorvauksen.
Suunnittelukaudella jatketaan vanhojen Lepuski-lehtien sisällön luettelointia ja vanhojen printtiajan
numeroiden digitointia. Tavoitteena on saada vanhimmatkin lehdet verkossa luettaviksi. Lehden päätoimittaja
on Arja Salmi ja vastaava toimittaja Pirjo Toivonen

Verkkoviestintä

Seuran viestintä sosiaalisessa mediassa eli somessa on aktiivista, päivityksiä tehdään parhaimmillaan lähes
päivittäin. Somen merkitys on kasvanut korona-aikana. Myös lepuski.fi-verkkosivujen sisältöä pidetään ajan
tasalla. Ylläpidämme omaa Facebook-sivua ja useita suosittuja keskusteluryhmiä. Pyrimme olemaan esillä myös
Twitterissä ja Instagramissa. Suunnittelujakson aikana selvitämme vaihtoehtoja Lepuski.fi - sivuston
julkaisualustan uudistamiseksi. Sivuille tarvitaan hajautettu ylläpitomahdollisuus, nykyinen ylläpito on vain
yhden henkilö takana.

Asukastapahtumat

Kaikille avoimia ja suosittuja ”Lepuskin kirpparit” -tapahtumia on pidetty sekä Läkkitorilla, Alberganespan
puistossa ja Soittoniekanaukiolla. Selvitetään mahdollisuuden palata Alberganespalle, jos Raide-Jokerin
rakennustyömaiden tilanne sallii. Toiminta tavoittaa vuosittain tuhansia asukkaita, myös maahanmuuttajia,
joita on muuten vaikea saada mukaan toimintaan. Tavoitteena on pitää syksyllä 2021 kaksi ja vuonna 2022
viisi kirpputoritapahtumaa. Käytännön järjestelyjä hoitaa kirppistyöryhmä, johon kuuluvat Raija Ahonen, Reija
Loponen, Brita Palin, Arja Salmi, Anja Sivonen ja Marja Sysimies.

Jatketaan mahdollisuuksien mukaan hyvää yhteistyötä Sellosalin kanssa ”Lepuskin Retro & Vintage”
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-tapahtuman tuottamiseksi. Vuoden 2021 ei toteudu ja vuodesta 2022 päätetään myöhemmin.
Yhteistuotantosopimuksen mukaan Sellosali vastaa musiikkiohjelmasta ja seura paikkamyynnistä ja
tapahtuman käytännön järjestelyistä. Tuottajatyöryhmään kuuluvat Laura Nordlund, Pia Aarrekivi, Arja Salmi,
Anja Sivonen ja Marja Sysimies.

Perinteinen Lepuskin Joulu -tapahtuma järjestetään Läkkitorilla tai Ruusupuistossa yhteistyössä paikallisten
toimijoiden kanssa. Tapahtumassa julkistetaan myös Leppävaaran Valopilkut. Kaamosaikaa piristämään
tarkoitettu yhteisöllinen tunnustus on aiemmin jaettu 19 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.

Siisti Lepuski

2-vuotinen Siisti Lepuski -kampanja suunniteltiin alun perin käynnistettäväksi kevään 2020 vuosikokouksessa.
Koronan takia kampanjan isompi käynnistys siirtyy keväälle 2022. Lepuskin oman kampanjan tarkoituksena on
herättää iloisella tavalla asukkaat ymmärtämään, että Lepuskin siisteys on hyväksi kaikille. Seuran aktiivinen
kirppistyöryhmä vastaa suunnittelusta ja mukaan toivotaan muitakin aktiivisia asukkaita. Myös
Ruusupuisto-toiminta on osa kampanjaa.

Toiminnan organisoiminen ja yhteistyö

Seuran toiminnasta vastaa johtokunta, johon kuuluu vuoden 2021 alussa puheenjohtaja ja 8 jäsentä sekä 4
varajäsentä. Asioiden valmistelua johtokunnassa kehitetään kokoamalla tarpeen mukaan työ- ja
projektiryhmiä, joihin pyritään saamaan myös jäsenistöä nykyistä laajemmin mukaan.

Hyviä yhteistyösuhteita ylläpidetään ja kehitetään alueen monien yhdistysten ja yhteisöjen kanssa samoin
kuin yritysten, alueen koulujen ja oppilaitosten sekä kaupungin eri hallintokuntien kanssa. Viritetään
yhteistyötä vuoden 2021 syksyllä valmistuvan Monikon uuden koulun kanssa. Tulevaisuudessa saanemme
sieltä kokous- ja kokoontumistiloja.

Leppävaara-seura on jäsenenä Espoon kaupunginosayhdistysten liitossa ja Suomen kotiseutuliitossa
kehittämässä kaupunginosayhdistystoimintaa.

Jatketaan uusien jäsenten hankintaa seuran omissa tilaisuuksissa sekä somessa. Tavoitteena on edelleen
tehostaa jäsenmaksujen perintää ja saada tilille vähintään ja 350 jäsenmaksua v. 2021 ja 360 vuodelle 2022.
Panostetaan myös uusien kannattajajäsenten hankintaan. Jäsentietoja ylläpidetään Yhdistysavain-palvelussa.

Kestävän kehityksen sitoumus

Leppävaara-seuran allekirjoittama kestävän kehityksen sitoumus 2050 vahvistettiin vuoden 2019
vuosikokouksessa.  Sen myötä seura sitoutuu edistämään kestävää kehitystä ja ilmastoa säästäviä
toimintatapoja omassa toiminnassaan.  Tämä tarkoittaa paperittomia kokouksia, sähköistä tiedottamista,
kertakäyttöastioiden välttämistä tilaisuuksissamme, sekä kestävän kehityksen hankkeiden puoltamista.
Toivomuksena on myös, että jäsenemme tekisivät oman kestävän kehityksen sitoumuksensa sitoumus2050
-sivulla.
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