
 

   

 

JOHTOKUNNAN EHDOTUS VUOSIKOKOUKSELLE 27.10.2020    

  

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuosille 2020 ja 2021  

  

Koronatilanteen vaikutukset toimintaan ja talouteen v. 2020 ja 2021 

 

Leppävaara-seuran vuosikokous piti alun perin järjestää huhtikuussa (7.4.2020). Johtokunta oli ehtinyt hyväksyä 

(10.3.2020) kaikki sääntöjen määräämät vuosikokousasiakirjat. Sitten koronatilanne äkillisesti paheni ja 

viranomaismääräykset kokoontumisrajoituksista tulivat voimaan. Kokous peruutettiin ja siirrettiin syksyyn toivoen 

tilanteen siihen mennessä hellittävän. Samalla todettiin, että toimintasuunnitelmaa ja talousarviota on vielä tarpeen 

tarkistaa syksyllä, kun paremmin nähdään pandemian vaikutukset seuran toimintaan ja talouteen.  

 

Monet keväälle ja kesälle suunnitellut tilaisuudet jäivät pitämättä. Myös kirjamyynti on ollut keväällä ennakoitua 

vähäisempää. Sen sijaan Raittikarnevaalit onnistuttiin järjestämään koronaturvallisesti, samoin muita tilaisuuksia elo-

syyskuussa. Syyskuun lopulla tartuntatilanteen nopeasti taas pahentuessa näytti selvältä, että myöskään syksylle 2020 

suunniteltua toimintaa ei voida toteuttaa koko laajuudessaan. Ilmeisesti koronarajoitukset vaikuttavat toimintaan 

pitkälle kevääseen 2021. Toimintasuunnitelmaa ja talousarviota on nyt tarkistettu ottaen koronavaikutukset huomioon. 

 

Poikkeusoloista huolimatta seuran johtokunta on kokoontunut säännöllisesti virtuaali- ja pikaviestiyhteyksin. 

Peruuntunutta toimintaa on mahdollisuuksien mukaan siirretty verkkoon. Esimerkiksi seuran kansalaismuistelijat 

keräsivät koronakevään aikana valtavan määrän vanhoja koulu- ja luokkakuvia. Syksyllä aloimme julkaista kuvasarjoja 

mm. vanhoista jo puretuista arvorakennuksista. Kuvista on käyty vilkasta keskustelua facebookissa. 

  

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.  

 

Uusitut Raittikarnevaalit  

  

Raittikarnevaalit (Raittis) on yhdistänyt alueen toimijoita jo vuodesta 1992. Tapahtumasta solmittiin 2020 uusi 

yhteistyösopimus Tori- ja markkinakaupan palvelukeskuksen (TMK) uuden Suurmarkkinat-kiertueen kanssa. Jo vuoden 

2020 tapahtuma järjestettiin onnistuneesti uudella konseptilla. Näin saimme tapahtumaan monipuolista 

markkinatarjontaa, lisää näkyvyyttä ja helpotimme omaa työtämme. Sopimuksen mukaan seura vastaa edelleen 

tapahtuman musiikki- ja muusta ohjelmasta, johon pyrimme tuomaan myös lisää paikallista väriä toisella 

ohjelmalavalla. Läkkitorin lavan lisäksi käytössä on toinen ohjelmapaikka raitin yläosassa ja siellä satsataan erityisesti 

paikalliseen ohjelmaan.  

 

Vuonna 2021 karnevaalit täyttävät jo 30 vuotta ja juhlimme merkkivuotta syyskuun alussa. Järjestelyt toteutetaan v. 

2020 hyväksi havaitulla uudistetulla konseptilla. Päivämäärä päätetään yhdessä TMK:n kanssa. Haemme tapahtumaa 

varten kaupungin avustusta helmikuussa 2021, jolloin laadimme tapahtumalle yksityiskohtaisemman suunnitelman. 

  

Suunnitelmiin ja lähiympäristön viihtyisyyteen vaikuttaminen  

  

Leppävaaran täydennysrakentaminen jatkuu lähivuosina mittavana ja väkimäärä kasvanee nykyisestä 35 000 

asukkaasta 40 000 asukkaaseen vuoteen 2030 mennessä. Alueellamme on yhtä aikaa vireillä yli 10 kaavaprosessia ja 

uusia rakentamissuunnitelmia nousee esille koko ajan.   

https://www.espoo.fi/materiaalit/asuminen_ja_ymparisto/verkkolehti/kaavoituskatsaus-2019/html5/index.html
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Seuraamme tiiviisti ajankohtaisia kaava- ja rakentamissuunnitelmia alueella. Näistä keskeisimpiä ovat Leppävaaran 

ydinkeskustan yhdistäminen radan molemmin puolin sekä tähän liittyvät liikenneratkaisut, keskustan 

täydennysrakentaminen ja Leppävaaranraitin kehittäminen. Seuraamme myös Raide-Jokeria, Urheilupuiston hankkeita 

ja näihin liittyviä liikennejärjestelyjä, uuden Monikon koulukeskuksen valmistumista sekä suunnitelmia Mäkkylän 

vanhan koulukeskuksen alueen muuttamiseksi asunto- ja muuhun käyttöön. Otamme tarpeen mukaan kantaa 

virallisesti nähtävillä oleviin suunnitelmiin sekä pyrimme tiedottamaan kaavoista jo niiden valmisteluvaiheessa.  

Informoimme asukkaita osallistumismahdollisuuksista suunnitelmiin.   

 

Meidän puisto -toiminta 

  

Tavoitteenamme on pitää yllä hyviä yhteyksiä kaupungin suunnittelijoihin ja tuoda suunnitelmiin asukasnäkökulmaa 

erilaisia yhteissuunnittelun keinoja käyttämällä. Tässä hengessä olemme jo 3 vuotta olleet mukana Leppävaaranraitin 

kehittämistä koskevassa suunnittelutyössä tuomassa siinä esille asukasnäkökulmaa. Taustalla on 

kaupunkisuunnittelijoiden idea kehittää raittia keskeisenä kävelyakselina asemalta urheilupuistoon. Samassa 

yhteydessä on tarkoitus perusparantaa Leppävaaranraitin kunnallistekniikkaa, joka kaupunkitekniikan keskuksen 

näkemyksen mukaan on tullut elinkaarensa päähän. Remontin suunnittelu on ollut vireillä jo kolmatta vuotta. 

Asukkaille tärkeän Ruusupuiston hoitoa on tiedossa olevien muutosten vuoksi heikennetty. Esimerkiksi puiston komeat 

terassirakenteet on alustavissa suunnitelmissa esitetty kokonaan purettaviksi. Asukkaat ovat nousseet puolustamaan 

Ruusupuiston säilyttämistä ja tarjoutuneet kaupungin avuksi puistoa hoitamaan. Seura käynnisti tätä varten neuvottelut 

kaupungin kanssa jo keväällä, mutta toiminta keskeytyi koronan takia. Asiaan palattiin kesällä uudestaan ja syksyllä 

2020 seura solmi kaupungin kanssa ”Meidän puisto” -hoitosopimuksen. Meidän puisto -ryhmään kerättiin 

ilmoittautumisia syksyn 2020 Raittikarnevaaleilla ja toimintaa ollaan varsinaisesti käynnistämässä keväällä 2021, jos 

vain koronatilanne sallii. 

 

Muu lähiympäristöyhteistyö 

 

Pyrimme lisäksi virittämään paikallista yhteistyötä muiden hyvien lähiympäristöhankkeiden edistämiseksi. Seuraamme 

esimerkiksi Pro Monikonpuron toimia taimenkannan elinolojen parantamiseksi ja teemme tunnetuksi puron suojelua. 

Olemme mukana selvittämässä mahdollisuuksia kunnostaa/merkitä Leppävaarassa sijaitsevia sisällissodan 

muistomerkkejä. Niin ikään pyrimme vauhdittamaan Leppävaaran vanhimman rakennuksen eli Gransin kievarin 

korjaamista yhdessä Hembygdens Vänner i Albergan kanssa. Selvitämme suunnittelukaudella myös mahdollisuuksia 

uusia kymmenen vuotta sitten Leppävaarassa tehtyjä turvallisuuskävelyjä. Tavoitteenamme on, että Leppävaaran 

rakennettu ympäristö on turvallista, esteetöntä ja vuorovaikutukseen kannustavaa.  

  

Uutta historiatoimintaa 

 

Seura toteuttaa keväällä 2021 arkeologisen yleisökaivauksen Monikon torpan pihapiirissä. Ajankohta on 

viikonloppu torstaista sunnuntaihin (20.-23.5.21). Projekti toteutetaan yhteistyössä kahden arkeologin, 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. 5000-5500 vuotta vanha, ilmeisen runsaslöytöinen kampakeraaminen asuinpaikka, josta suurin 

osa on säilynyt koskemattomana, eikä sitä ole milloinkaan tutkittu kaivauksin!”  

 

Seura vastaa kaivauksista tiedottamisesta ja niiden rahoittamisesta. Tutkimusraportin pohjalta laaditaan artikkeli 

kaivauksista ja niiden löydöistä julkaistavaksi vuonna 2022. Kaivauksiin liittyy myös mahdollisuus tehdä 

koululaisyhteistyötä. Selvitämme Monikon uuteen koulukeskukseen siirtyvien koulujen halukkuutta osallistua 

kaivaukseen. 

 

Historiakirjojen myynti jatkuu  

  

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.  

  

Uusia kirjaprojekteja ei ole tulossa työn alle suunnitelmakaudella. Nyt keskitymme ”Leppävaaran alkukoti” ja 

”Leppävaaran ytimessä” -kirjojen myyntiin. Kaksi aiempaa ”Albergasta Leppävaaraan”- ja ”Valtatien varrelta” -kirjaa on 

myyty loppuun. ”Albergasta Leppävaaraan” -DVD:tä on muutama kappale jäljellä. ”Leppävaaran alkukoti” -kirja pyritään 
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myymään loppuun vuoden 2021 aikana. Loppuunmyydyistä kirjoista on kyselty uusintapainoksia, joita voidaan tehdä, 

jos tulee tarpeeksi ennakkotilauksia.  

  

Kirjojen tärkeimmät myyntikanavat ovat seuran omat tapahtumat, ennen kaikkea Raittikarnevaalit ja 

kansalaismuistiverkosto, mutta korona on selvästi hiljentänyt myyntiä, samoin kuin mahdollisuuksia järjestää luento- ja 

esittelytilaisuuksia kirjan teemoista. Syksyn 2020 aikana pyritään järjestämään kirjojen myyntitapahtumia yhdessä 

Leppävaaran Lionsien kanssa, jotka myyvät perinteistä historiakalenteriaan. 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.   

  

Jatketaan kansalaismuistitoimintaa ja historian tunnetuksi tekemistä  

  

Kansalaismuisti-illat ovat olleet tärkeä osa seuran toimintaa jo vuodesta 2002. Muistelijat kokoontuvat joka toinen 

viikko kesäkuukausia lukuun ottamatta. 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. Kokoontumisia 12-14 kertaa 

vuodessa. Kansalaismuisti-iltojen lisäksi toiminta on vilkasta sosiaalisessa mediassa. Facebook-ryhmässä oli lokakuun 

alussa yli 870 jäsentä. Jäsenmäärä lisääntyi koronaepidemian aikana neljänneksellä, kun tieto ryhmän toiminnasta ja 

eritysesti 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.  

  

Kansalaismuistipiirin kevään ohjelmaan kuulunut kuvien tunnistamista sekä koulu- ja luokkakuvien keruu ja läpikäyntiä 

siirrettiin koronan ajaksi verkkoon. Luento kivenhakkaajista ja tutustumiskäynti Elfvikin Kivimäkeen on tautitilanteen 

vuoksi siirtynyt jo kaksi kertaa, mutta toteutetaan 2021. Kansalaismuistipiirille laaditut teemakohtaiset alustukset 

julkaistaan artikkeleina lepuski.fi -palvelun historiaosiossa. Sotavuodet 1940 ja 1941 ja sodan vaikutukset Leppävaaran 

kotirintamalle tulevat näkymään kansalaismuistipiirin ohjelmassa. Piirin istunnoista tiedotetaan somessa sekä jäsenille 

lähetettävillä teksti- ja sähköpostiviesteillä  

  

Julkaistaan ja kehitetään Lepuski-lehteä   

  

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 näyttää ilmeiseltä, että vuonna 2021 julkaisukertoja on pienennettävä. Lehteä on jaettu 22 000 

painoksena koko suuralueella sekä näköislehtenä Issuu-palvelussa. Se julkaistaan verkossa myös näkövammaisille 

saavutettavissa olevassa formaatissa. Lepuskin verkkojulkaisua on suunnitelmissa kehittää. Seura saa kustakin 

numerosta julkaisuoikeuskorvauksen. Suunnittelukaudella jatketaan vanhojen Lepuski-lehtien sisällön luettelointia ja 

vanhojen printtiajan numeroiden digitointia. Tavoitteena on saada vanhimmatkin lehdet verkossa luettaviksi.    

  

Kehitetään verkkoviestintää   

  

Seuran sosiaalisen median (some) viestintä on aktiivista, päivityksiä tehdään parhaimmillaan lähes päivittäin. Somen 

merkitys on kasvanut korona-aikana. Myös lepuski.fi-verkkosivujen sisältöä pidetään ajan tasalla ja sivuston näkyvyyttä 

lisätään elvyttämällä viitisen vuotta sitten lopetettu blogipalsta. Siinä julkaistaan kirjoituksia Lepuskin elämänmenosta 

eri toimijoiden näkökulmista. Ylläpidämme Facebookissa omaa 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.  

  

Järjestetään kaikkia asukkaita tavoittavia asukastapahtumia   

  

Kaikille avoimia ja suosittuja ”Lepuskin kirpparit” -tapahtumia on pidetty sekä Läkkitorilla että Alberganespan 

puistossa. Toiminta tavoittaa vuosittain tuhansia asukkaita ml. maahanmuuttajia, joita muuten vaikea saada mukaan 

toimintaan. Raide-Jokerin rakennustyömaiden vuoksi Espan puisto ei suunnitelmakaudella ole käytettävissä. 

Evakkopaikaksi saatiin Sellosalin edustalla oleva Soittoniekanaukio. Tavoitteena on pitää vuosittain 3 tapahtumaa 

https://www.facebook.com/leppavaaraseura
https://www.facebook.com/leppavaaraseura
https://www.facebook.com/leppavaaraseura
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Läkkitorilla ja 2 Soittoniekanaukiolla, mutta koronan takia tämä ei välttämättä toteudu. Kevään 2020 tilaisuudet 

jouduttiin peruuttamaan. Syksyllä 2021 saattaa olla mahdollista päästä takaisin Espan puistoon, kun Raide-Jokerin työt 

valmistuvat. Käytännön järjestelyjä hoitaa kirppistyöryhmä, johon kuuluvat Raija Ahonen, Reija Loponen, Brita Palin, 

Arja Salmi, Anja Sivonen ja Malla Sysimies  

  

Jatketaan hyvää yhteistyötä Sellosalin kanssa ”Lepuskin Retro & Vintage” -tapahtuman tuottamiseksi. Vuoden 2020 

tapahtuma peruuntui koronan takia ja vuodesta 2021 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 Malla Sysimies. 

Paikkavarauksia hoitaa Anja Sivonen.   

  

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 18 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 piti alun perin käynnistää kevään 2020 vuosikokouksessa. Roska päivässä -liikkeen 

voimahahmo Tuula-Maria Ahonen oli kutsuttu mukaan kertomaan 20 vuotta toimineesta liikkeestä ja innostamaan 

väkeä mukaan toimintaan. Koronan takia kampanjan käynnistys siirrettiin keväälle 2021.  

 

Lepuskin oman kampanjan tarkoituksena on herättää iloisella tavalla asukkaat ymmärtämään, että Lepuskin siisteys on 

hyväksi kaikille. Mahdollisia toimintamuotoja ovat mm. töhryjen ilmiantorinki, lisäroskiksien tarpeen kartoitus, 

sadeviemärikansien koristelu muistuttamaan yhteydestä Itämereen ja yhteistyö koulujen kanssa. Selvitetään myös, 

voidaanko Leppävaaran valleilla järjestettäviä roskakävelyjä kytkeä osana kaupungin uutta adoptoi monumentti -

toimintaa. Seuran aktiivinen kirppistyöryhmä toimii alkuvaiheessa suunnitteluporukkana, johon toivotaan mukaan 

aktiivisia asukkaita. Myös Ruusupuisto-toiminta on osa kampanjaa. 

  

Toiminnan organisoiminen ja yhteistyö  

  

Seuran toiminnasta vastaa johtokunta, johon kuuluu puheenjohtaja ja 8 jäsentä. 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.   

  

Jäsenenä Espoon kaupunginosayhdistysten liitossa ja Suomen kotiseutuliitossa olemme mukana kehittämässä 

kaupunginosayhdistystoimintaa. Tärkeitä ovat ”Kaikilla on oikeus kotiseutuun” hanke sekä yhteistyö ”Uusimaalaiset.fi -

verkkopalvelu, johon seura on rekisteröitynyt. Tämä liittyy järjestötiedon palvelukartta -pilottiin, joka toteutetaan 

yhteistyössä kaupungin kanssa.  

  

Jatketaan uusien jäsenten hankintaa seuran omissa tilaisuuksissa sekä somessa. Tavoitteena on edelleen tehostaa 

jäsenmaksujen perintää ja saada tilille vähintään 300 jäsenmaksua v. 2020 ja 350 jäsenmaksua v. 2021. Panostetaan 

myös uusien kannattajajäsenten hankintaan. Jäsentietoja ylläpidetään Yhdistysavain-palvelussa.   

  

Kestävän kehityksen sitoumus  

  

Leppävaara-seuran allekirjoittama kestävän kehityksen sitoumus2050 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. Siisti Lepuski -toiminta on osa tätä toimintaa.  

  

 

 

 

https://sitoumus2050.fi/selaa-sitoumuksia#//details/194230
https://sitoumus2050.fi/selaa-sitoumuksia#//details/194230
https://sitoumus2050.fi/selaa-sitoumuksia#//details/194230
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Talousarviot vuosille 2020 ja 2021  

  

Toiminta rahoitetaan jäsenmaksuilla, julkisilla avustuksilla ja yritysten tuilla, Lepuski-lehden julkaisukorvauksilla sekä 

kirjanmyyntituloilla.  

 

Tulot €, toiminnoittain  TA 2020  TA 2021  

Jäsenmaksutuotot  Kannattajajäsenet: 25 x 60 €    1 500 1 500 

  Henkilöjäsenet: 300 jäsentä  v.2020 / 350 v.2021 / á 15 € 4 500 5 250 

  Jäsenmaksutulot yhteensä  6 000 6 750 

Julkaisuoikeudet  Lepuski-lehti, 6 nroa v.2020 ja  4 nroa v.2021/ á 250 €  1 500 1 000 

Raittikarnevaalit  Kulttuurilautakunnan avustus, saatu 2020, anotaan 2/2021 6 500 8 000 

  Sponsorit ja yritysyhteistyö    7 700 5 000 

  Raittikarnevaalien tulot yhteensä  14 200 13 000 

Historiatoiminta  L:vaaran alkukoti, 50 kpl v.2020 / 30 kpl v.2021/ á 32 €  1 600 960 

  L:vaaran ytimessä, 250 kpl v.2020 / 100 kpl v.2021 / á 22€ 3 300 2 200 

  Leppävaaran Leijonien kalenteriprojekti 500 500 

  Historiatoiminta yhteensä  5 400 3 660 

Asukastoiminta  Paikkamyyntitulot Lepuskin Retro & Vintage  0 490 

Toiminta-avustus  Kulttuuriautakunta, saatu 2020 ja haettu 2021   2 000 3 000 

Tulot yhteensä €   29 100 27 900 

      

Menot €, toiminnoittain  TA 2020  TA 2021  

Raittikarnevaalit    Tuottaja (sis.sotu)  1 300 1 300 

  Ohjelman hankinta eli artistipalkkiot ja -kulut  6 900 6 500 

  Ohjelmalava, äänentoisto ja tekniikka  3 500 3 500 

  Tiedotus- ja markkinointikulut  800 800 

  Muut kulut (järj.valvonta, tarvikkeet, kirjanpito, luvat ym.)  1700 900 

  Raittikarnevaalien kulut yhteensä  14 200 13 000 

Historiatoiminta  Varastovuokrat Pelican 12x170€/v. -20/ v. -21 pienempi tila  2000 1500 

  Taloushallinnon kulut   1 000 900 

  Arkeologinen yleisökaivaus 0 2000 

  Muut kulut (verot, markkinointikulut yms.)  600 500 

  Historiatoiminnan kulut yhteensä  3600 4 900 

Asukastoiminta  Kirpparit, Lepuskin Joulu, Siisti Lepuski, PopUpit  1 100 1 700 

  Lehtiarkiston dokumentointi, kansalaismuistitoiminta ym.  400 500 

  Nettisivujen ylläpito ja viestinnän graafiset työt   3 000 3 000 

  Lepuskin Retro&Vintage (tilavuokra, markkinointi ym)  0 500 

  Asukastoiminta- ja sen viestintäkulut yhteensä  4 500  5 700 

Muut kulut  Jäsentiedotus-, kokous- ja taloushallinto- ym. kulut   6 800 4 300 

Menot yhteensä €  29 100 27 900 
  


