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Hyvä Leppävaara-seuran jäsen! 

 

Tervetuloa vuosikokoukseemme maanantaina 10.4.2017 kello 17.30 Sellon kirjaston ala-aulaan. Kahvia ja pientä 

syötävää on tarjolla kello 17 alkaen. Alkajaisiksi klo 17.30 on luvassa tietoisku Leppävaaran nimistösuunnittelusta. 

Näin Suomi 100 -juhlavuonna kiinnostaa muun muassa kuulla, keiden taiteilijoiden ja vaikuttajien nimien mukaan 

katuja ja muita paikkoja on täällä Leppävaarassa nimetty ja ollaan uusilla alueilla nimeämässä. Nimistötutkija Sami 

Suviranta Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksesta tulee vieraaksemme kertomaan ja vastaamaan yleisön kysymyksiin.  

 

Info- ja keskusteluosuuden jälkeen pidetään yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous, jossa valitaan puheenjohtaja 

ja johtokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle sekä päätetään yhdistyksen toiminnasta. Aktiivinen seuramme on monessa 

mukana ja tekee laajaa yhteistyötä alueella. Tule mukaan kuulemaan toiminnasta sekä ennen kaikkea vaikuttamaan ja 

osallistumaan seuran Leppävaaran hyväksi tekemään työhön. Kokouksen asialistan löydät tämän kirjeen kakkossivulta. 

Vuosikokouksen asiakirjoja on jaossa paikan päällä ja seuran kotisivuilla (www.lepuski.fi).  

 

Muistathan hoitaa jäsenmaksusi, sillä niistä kertyvät varat ovat välttämättömiä seuran toiminnalle. Jäsenmaksumme on 

15 euroa henkilöjäseneltä ja 60 euroa kannattajajäseneltä. Seuran jäsenet ovat saaneet postissa tilisiirtolomakkeen 

vuoden 2017 jäsenmaksuasi varten. Muistathan maksaessasi käyttää laskussa olevaa viitenumeroa. Halutessasi voit 

hoitaa maksusi paikan päällä käteisellä ennen kokousta, ja samalla kätevästi tarkistaa jäsen- ja yhteystietosi.  

 

Tietoja seuran toiminnasta ja tapahtumista sekä Leppävaarassa ajankohtaisista asioista löydät lepuski.fi-sivuilta, 

sosiaalisesta mediasta sekä Lepuski-lehdestä, jonka seuraava numero ilmestyy 2.4.2017. Lepuski ilmestyy tänä vuonna 

5 kertaa ja on luettavissa diginä myös seuran kotisivuilta http://lepuski.fi/vanhatlepuskilehdet_26042014.html. 

 

Tänä vuonna vietetään seuran 30-vuotisjuhlia Raittikarnevaaleilla torstaina 7.9.2017 klo 12–21. Seura kutsuu silloin 

kaikkia leppävaaralaisia mukaan nauttimaan hienosta musiikki- ja muusta ohjelmasta sekä iloisesta raittishumusta. 

Karnevaalipaikkojen myynti alkaa toukokuussa. Lisätiedot: www.raittikarnevaalit.fi.  

 

Seuran julkaisemien historiakirjojen sarja on saamassa jatkoa uudella kirjalla, jonka työnimenä on Mäkkylä-kirja. Tästä 

osasta Leppävaaraa on löytynyt valtavasti uutta ja mielenkiintoista tietoa sekä ennen kaikkea hienoja valokuvia. Kirja 

ilmestyy 1.11. 2017 ja se tulee jo ennakkomyyntiin syksyn Raittikarnevaaleille. Toissa vuonna ilmestynyt Valtatien 

varrelta -kirjaa myynnissä Sellon Suomalaisessa Kirjakaupassa ja Kaupunginmuseon kaupassa WG-talolla. Seuran 

jäsenille kirjaa myydään myös suoraan Leppävaara-seurasta. 

 

Seuran järjestämiä ilmaisia kirpputoreja on jo ehditty kysellä.  Alberganespan Puistokirppikset saivat viime vuonna 

seurakseen Läkkitorin kirppikset. Kausi avataan säiden mukaan toukokuussa. Kirpputoreja on tarkoitus järjestää noin 

kerran kuussa touko-syyskuussa molemmissa paikoissa. Jos haluat tulla järjestäjärinkiin, ilmoittaudu mukaan 

(yhteystiedot alla).  Kirppisten alkamista kannattaa seurata lepuski.fi- sivuilta ja Kirppisten Facebook-ryhmän sivuilta.  

 

Jäsenkirje sähköpostilla?  Seura pyrkii siirtymään sähköiseen tiedottamiseen, jolla pystymme paljon paremmin 

palvelemaan jäsenistöä. Jos haluat jatkossa liittyä sähköisen jäsenkirjeen vastaanottajaksi, niin lähetä meille siitä viesti 

osoitteella: jasenasiat@lepuski.fi. Samaan osoitteeseen voit ilmoittaa myös osoite- ja yhteystietojesi muutokset.   

  

Tavataan vuosikokouksessa 

  

Arja Salmi, puheenjohtaja  

arja.salmi@lepuski.fi 
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