
 

 
Toimintakertomus 2012 (hyv. vuosikokouksessa 6.5.2013) 
 
Toiminnan tavoite 
Leppävaara-seura ry on perinteikäs ja aktiivinen kaupunginosayhdistys, joka toimii pitkäjänteisesti asukkaiden etujen ja asu-
misviihtyvyyden puolesta jatkuvasti kasvavassa Leppävaarassa. Seura osallistui monin tavoin Leppävaaran suunnittelun ja ke-
hityksen seurantaan ja siihen vaikuttamiseen. Seura toimii laajasti yhteistyössä niin Espoon kaupungin kuin alueella toimivi-
en yritysten ja yhteisöjen kanssa. Hyvällä yhteistyöllä luodaan alueelle yhteisyyttä. Parhaiten tämä näkyy jokavuotisilla 
Raittikarnevaaleilla, jotka jo 21. kerran keräsivät leppävaaralaiset nauttimaan hienosta ohjelmatarjonnasta. Tärkeä yhdys-
side on neljä kertaa vuodessa ilmestyvä oma kaupunginosalehti Lepuski. Seuran keskeisenä tavoitteena on koota ja tehdä 
tunnetuksi Leppävaaran rikasta historiaa. 
 
Satsausta ympäristötaiteeseen seuran 25-vuotisjuhlan kunniaksi 
Vuoden 2012 elokuussa tuli kuluneeksi 25 vuotta Leppävaara-seuran perustamisesta. Seuran perustamispäivä on 19.8.1987. 
Juhlavuoden kunniaksi käynnistettiin Lippumeri 2013-ympäristötaideprojekti, jonka toteutus jatkuu keväällä 2013. Alueen 
koululaiset suunnittelevat tällöin paikallisen taiteilijan kanssa 21 design-lippua vuonna 2003 valmistuneeseen yhteisötai-
deteokseen Albergan Esplanadin pohjoispäässä sijaitseviin lipputankoihin. Lippumeri-teos kuuluu Espoon modernin taiteen 
museon EMMAn kokoelmiin. Hankkeeseen saatiin syksyllä 2012 kaupungin kulttuurilautakunnan avustus ja seuran omaksi 
juhlavuoden satsaukseksi päätettiin sata euroa per toimintavuosi. Lisäksi projektin rahoitukseen pyydetään mukaan myös alu-
eella toimivia yrityksiä.  
    Juhlavuotensa kunniaksi seura uudisti ja modernisoi myös logonsa. Uuden logon, joka vanhaa logoa mukaillen muodostuu 
luonnonläheisesti valleista, vaaroista ja logotekstistä, suunnitteli Tapio Lipasti. Logossa voi myös nähdä purjeet, jotka 
vievät Leppävaaraa positiivisesti eteenpäin.  
 
Raittikarnevaalit saivat väen liikkeelle jo 21. kerran 
Raittikarnevaalit järjestettiin torstaina 6.9.2012 kello 10-21yhteistyössä Markkinaperinteen Tuen ja kymmenien paikallisten 
toimijoiden kanssa. Tapahtuma tarjosi maineikkaita esityksiä Läkkitorin lavalla sekä Raitin täydeltä iloista markkinahumua, 
paikallisen harrastus- ja yhdistystoiminnan esittelyjä ja yrittäjien tietoiskuja. Tapahtuma keräsi yhteen reippaasti yli 10 000 
leppävaaralaista. Vuoden pääesiintyjinä Läkkitorin lavalla kuultiin Erja Lyytistä & Davide Florenoa, Lauluyhtye Viittä 
ja Signmarkia. Muita esiintyjiä olivat Pupulanta, trubaduuri Ari Wahlberg, Stadin Juhlaorkesteri, Klovni 
Orkesteri ja Broadway Orchestra. Raitin varren Trubaduuriteltalla oli tarjolla myös Krokelin nukketeatteria. Ilta 
huipentui perinteiseen Matti Kasevan tarjoamaan ilotulitukseen.  
    Seuran kojulla uunituore historiikin kakkospainos teki kauppansa ja yleisö osallistui äänestykseen seuran uuden logon 
värin valitsemiseksi. Yleisön ylivoimainen suosikki oli sinivihreä logo. Raittikarnevaalit on Espoon suurin vapaaehtoisvoimin 
järjestetty kaupunginosatapahtuma, joka rahoitetaan kaupungin kulttuurilautakunnan ja teknisen toimen avustuksilla, 
yritysyhteistyöllä sekä paikkamaksuilla. Karnevaalien koordinaattorina toimi edellisvuoden tapaan Tapio Lipasti. 
Tapahtumaa markkinoitiin ja siitä tiedotettiin omilla verkkosivuillaan (www.raittikarnevaalit.fi).  
 
Albergasta Leppävaaraan-kirjasta otettiin toinen painos  
Edellisen vuoden jouluksi ilmestyneestä ja heti kevään mittaan loppuunmyydystä historiikista Albergasta Leppävaaraan otet-
tiin kesällä 2. painos ja se saatiin myyntiin Leppävaara-viikolle ja Raittikarnevaaleille. Kirja oli tarjolla edulliseen karne-
vaalihintaan (30 €). Toiseen painokseen korjattiin ensimmäisen painoksen painovirheitä sekä tarkistettiin nimiä ja vuosilukuja 
lukijapalautteen perusteella. Muutoin kirja on entisen näköinen ja laajuinen. Myynti jatkui koko syksyn vilkkaana. Kirja on 
ollut myynnissä Sellon Suomalaisessa kirjakaupassa, kaupungin yhteispalvelupisteessä, kaupunginmuseon kirjakaupoissa, 
Gallen-Kallelan museolla ja Kirjavälityksessä.  
    Kirjan teemoja on esitelty vuoden aikana useassa tilaisuudessa yhteistyössä mm. Sellon kirjaston, seurakunnan ja alueen 
koulujen kanssa. Suomalaisessa kirjakaupassa järjestettiin joulun alla kirjan lukijatapaaminen. Facebookiin perustettiin 
oma ryhmä kirjan teemojen ympärille ja siellä on käyty keskustelua historia-aiheita. Historiikin myynnistä saatu tuotto on 
rahastoitu kirjan jatko-osan tekemistä varten. Kirjatoimikunnalle järjestettiin Gallen Kallelan museolla karonka tammi-
kuussa. Kirjan uusintapainoksen junailusta on vastannut Markku Salmi. 
 
Kansalaismuistipiirin toiminta voimissaan  
Leppävaara-seuran aktiivinen kansalaismuistitoiminta jatkui Ruusutorpan koululla joka toinen torstai kesäkautta lukuun 
ottamatta. Kevätkauden päätteeksi kokoonnuttiin Gallen Kallelan museolle lämminhenkiseen 10-vuotisjuhlaan. Syksyllä 
käynnistettiin jo muistipiirien 11. vuosikerta. Illoissa keskustellaan laajasti Leppävaaran historiasta, merkittävistä 
tapahtumista ja alueella asuneista ihmisistä. Iltoihin kutsutaan myös eri teemoihin liittyviä vierailijoita. Toiminnalla kootaan 
talteen vanhoja valokuvia, karttoja, alueesta kertovia kirjoja ja tarinoita. Kansalaismuisti-illoissa esille tulleita 
kiinnostavia aiheita on esitelty myös Lepuski-lehdessä. Ennen kaikkea toiminnalla saadaan aineistoa historiikkien jatko-
osille. Vuoden aikana perustettiin kansalaismuistipiirille oma Facebook-ryhmä, jonka puitteissa myös käydään vilkasta 
keskustelua. Kansalaismuistitoiminnan vastuuhenkilöinä toimivat Arja Salmi ja Riitta Laaksonen. Iltoihin osallistujia on 
keskimäärin 20–30 henkeä, mutta kaikkiaan osallistujia on lähemmäs 100 henkeä 
 
Lepuski-lehteä julkaistiin neljä numeroa  
Lepuski on Leppävaara-seuran julkaisema oma lehti, joka on ilmestynyt jo vuodesta 1993. Lepuski-lehteä julkaistiin vuonna 
2012 neljä numeroa kutakin numeroa varten tehdyn erillisen suunnitelman mukaisesti. Lehden kustantajana toimii Luova 
Ratkaisu Oy, joka vastaa myös mediamyynnistä. Lehden toimitus sijaitsee Parkvillassa. Seura saa kustakin numerosta 
julkaisuoikeuskorvauksen (à 250 euroa/numero). Toimituskuntaan kuuluvat päätoimittaja Arja Salmi ja vastaava toimittaja 
Pirjo Toivonen.  Lehden kustantaja ylläpitää lehden omia nettisivuja (www.nettilepuski.fi), jossa voi myös käydä lukemassa 
Lepuskin näköislehden ja kuukausittain ilmestyvän uutiskirjeen.  
 
Nettisivut uudistettiin ja sisällön kehittämistä jatkettiin 
Keväällä monien vaiheiden jälkeen avattiin seuran uudet kotisivut (www.lepuski.fi). Uudistus toteutettiin yhteistyössä 
Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijoiden ja ohjaavan opettajan kanssa. Tähän liittyen Timo Mahlanen on tekemässä 
sivujen rakentamisesta ja ylläpidon ohjeistamisesta oman opinnäytetyönsä. Sisällön viemisestä sivuille ja sivujen ilmeestä 
vastaa Tapio Lipasti. Pääpaino sivujen ylläpidossa on ollut uuden sisällön luomisessa, eikä uusille sivuille ei ole vielä 
ehditty siirtää kaikkea sinne toivottua vanhojen sivujen sisältöä. Erityisesti historiateemoja vanhoilta sivuilta on toivottu 
palautettavaksi sivuille. 
 
Toimenpidelistaa kohennusta ja kehittämistä vaativista kohteista seurattiin  
Seura nosti vuonna 2012 erityisesti keskusteluun lähiympäristön viihtyisyyden ja sitä varten tarvittavan laajan yhteistyön. 
Tätä varten hyväksyttiin seuran vuosikokouksessa 11-kohtainen tavoitelista kohennusta ja kehittämistä vaativista kohteista 



(liite). Näistä keskeisin on Läkkitorin ja sen lähiympäristön remontti, joka on vihdoin pitkien vaiheiden jälkeen alkamassa 
keväällä 2013. Listalla on myös Albergan Esplanadin elävöittäminen, johon liittyen edistettiin kahta hanketta: laadittiin 
suunnitelma ja hankittiin rahoitusta Lippumeri 2013-projektiin (vrt. edellä) ja käynnistettiin asukkaiden heti omaksi ottama 
puistokirppistoiminta. Kirpputoreja järestettiin kuutena lauantaina ja parhaimmillaan puistossa oli 150 myyjää. 
Toimenpidelista esiteltiin myös Lepuski-lehdessä. Se esiteltiin ja sitä on käyty läpi alueen uuden, teknisessä keskuksessa 
toimivan projektipäällikkö Markku Riekon kanssa.  
 
Suunnitteluun vaikuttamiseen liittyen oltiin mukana alueella toimivissa yhteistyöryhmissä (aluefoorumit, kaupunginjohtajan 
asettama hyvinvointityöryhmä, liikenneturvallisuustyöryhmä, turvallisuuskävelyt ja Espoon kaupunginosayhdistysten liitto). 
Sellon kirjastossa 25.10.2012 osallistuttiin kaupungin hyvinvointityöryhmän koolle kutsumille Hyvinvointitreffeille. 
Liikenneasioita koskevia palautteita ja aloitteita varten avattiin oma sähköpostiosoite liikenneasiat@lepuski.fi. 
 
Perkkaan Huolto Oy Leppävaaran 12. Valopilkuksi  
Leppävaara-seura valitsi vuonna 2012 yhdessä Perkkaa Vermo ry:n kanssa Perkkaan Huolto Oy:n Leppävaaran 
uusimmaksi Valopilkuksi. Kaamosaikaa piristämään tarkoitettu nimeäminen oli nyt jo järjestyksessä kahdestoista. Paikallisten 
Valopilkkujen esiin nostamisella seura haluaa kiinnittää huomiota arkielämän viihtyisyyteen ja antaa tunnustusta 
henkilöille, yhteisöille tai ilmiöille, jotka ovat edesauttaneet myönteistä kaupunkielämää Leppävaarassa. 
Valintaperusteluissa todettiin mm. seuraavaa: ”Perkkaan synty oli ensimmäisiä näkyviä askeleita Leppävaaran keskuksen 
suuressa muutoksessa. Taloyhtiöiden omistama ja voittoa tavoittelematon huoltoyhtiö on alusta asti vastannut perkkalaisten 
kiinteistöjen hoidosta, kunnossapidosta ja jatkuvasta kehittämisestä. Se on myös osaltaan ollut vaikuttamassa siihen, että 
Perkkaalla elää oma vahva paikallinen identiteetti”. Valopilkkudiplomi luovutettiin yhtiön toimitusjohtaja Tuula 
Haajaselle ja hallituksen puheenjohtaja Kari Eljokselle yhtiön 40-vuotisjuhlassa (22.11.2012) Teatteriravintola 
Albergassa. 
 
Seuran toimihenkilöt, talous, jäsenistö ja vuosikokous  
Puheenjohtajana toimi Arja Salmi, varapuheenjohtajana oli Kai Fogelholm ja sihteerinä Lea Lipasti. Johtokunnan muina 
jäseninä toimivat Erkki Björnman, Raimo Heino, Ahti Hurmalainen, Juha Laakso, Teemu Lahtinen, Tapio Lipasti, 
Pirjo Myllys ja Kari Pietarinen sekä varajäseninä Martti Jokela, Marjatta Karjalainen, Jukka Toivonen, Pirjo 
Tiilikainen ja Annika Tuominen-Kalland. Johtokunta kokoontui 8 kertaa pääasiassa Parkvillassa ja piti tiiviisti yhteyttä 
sähköpostilla. Taloutta hoiti Maija Tahvanainen. Tilikauden tulos tuli rahastosiirtojen jälkeen 66,18 euroa 
ylijäämäiseksi. Toiminta rahoitettiin jäsenmaksuilla, kaupungin ja muiden tahojen avustuksilla ja tuilla, Raittikarnevaalien 
paikka- ja osallistumismaksuilla, historiikista saaduilla myyntituloilla sekä Lepuski-lehden toimittamisesta saaduilla 
julkaisukorvauksilla. Hankittiin A3-värikopioita tekevä kopiokone (HP Color Laser Jet Prof) lähinnä Raittikarnevaalien 
tarpeisiin ja skanneri kansalaismuistipiirin tarpeisiin 
 
Henkilöjäsenten määrä oli toimintavuoden lopussa runsaat 350 henkilöä, joista jäsenmaksun maksaneita oli noin 2/3. 
Kannattajajäsenmaksun maksaneita ja seuran kannattajina ja tukijoina mm. karnevaalijärjestelyihin liittyen olivat: Albert 
Siivous; Apteekki Elixir; Asuntosäätiö; Espoon kulttuurilautakunta; Espoon tekninen keskus; Galleria 
kauppakeskus; Karakallion huolto Oy, K-Supermarket Leppävaara; Laurea ammattikorkeakoulu; Leppävaaran 
Laskenta; Leppävaaran Leijonat; Leppävaaran seurakunta; Leppävaaran Sos.dem. työväenyhdistys; Mehiläinen; 
Optikko Matti Kaseva; Musaamo, Musiikkiopisto Juvenalia, Rapal Oy; Ravintola Alberga; Sampo Pankki; Sello 
kauppakeskus; Skanska; Timanttiset Kulta-Aika ja Vermon ravinuoret.  
 
Vuosikokous (11.4.2012) järjestettiin Leppävaaran Kansantalolla ja läsnä oli noin 50 jäsentä. Kokouksen 
yleisöosuuden keskusteluteemana oli seuran laatima lista lähiympäristön pienistä parannuskohteista ja erityisesti 
Läkkitorin remontti, jonka suunnitelmat olivat parhaillaan virallisesti kommentoitavina. Kokouksen aluksi vietettiin 
nostalginen hetki katsomalla vanhoja valokuvia Kansantalolta ja sen lähiympäristöstä. Legendaarinen työväentalo oli 
saanut jo purkutuomion ja se purettiinkin myöhemmin vuoden lopussa. 
 
Muu toiminta 
25-vuotisjuhlavuotensa kunniaksi seura tarjosi alueen lapsille ilmaisen lastenteatteriesityksen ”Hyrtsygeli” Albergan 
kartanolla (24.5.2012). Esitys järjestettiin yhteistyössä kartanolla toimivan Sukuseurojen keskusliiton kanssa. Seura solmi 
yhteistyösopimuksen toimittaja Mirja Metsola kanssa, joka on tekemässä kotiseutuelokuvaa ”Uusi Leppävaara”. Sopimuksella 
seura avustaa filmintekoa historia-aineistolla ja myös rahoituksen hankkimisessa Museovirastolta. Seuran johtokunta 
juhlisti seuran 25-vuotista toimintaa teatteri-illallisella Ravintola Albergassa. 
 
Liite: Lähiympäristön ja palvelujen parantamisen tavoitelista (hyväksytty vuosikokouksessa 11.4.2012) 
Seura on tarkentanut lähiajan toimintasuunnitelmaansa ja laatinut alla olevan 11-kohtaisen tavoitelistan lähiympäristön ja 
palvelujen parantamiseksi Leppävaarassa. Sen toteuttamiseksi tarvitaan hyvää yhteistyötä paitsi Espoon kaupungin, niin myös 
alueen asukkaiden, yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa.  
 
1  Läkkitorin remontti ja toiminnallinen kehittäminen 
    Läkkitori ja raitti ovat pohjoisen keskuksen keskeinen valtasuoni, jonka ympäristö on päässyt pahasti rapistumaan. 
Tavoitteena on Läkkitorin viihtyisyyden ja turvallisuuden huomattava parantaminen sekä monipuolisten palveluiden 
mahdollistaminen torilla ja Gallerian lähiympäristössä. Torin remontin suunnittelu on jo aloitettu ja sitä tullaan 
seuraamaan tiiviisti. 
2  Kartanonpuisto ja melueste  
    Kaupungin aiemmin tekemistä päätöksistä poiketen Kartanonpuistoa Kehä I:ltä suojaavaa meluestettä ei kytketty 
kehänvarteen valmistuvan toimistokompleksin rakentamiseen. Koska melun ohjearvot tulevat edelleen ylittymään asukkaille 
tärkeässä puistossa, tulee kaupungin pikimmiten tehdä suunnitelma meluesteen rakentamiselle ja varata sille määrärahat.  
3  Albergankartanon palvelutalo  
    Albergan kartanopuistoon on tekeillä kaavamuutos vanhusten palvelutaloa varten ja sen piha-alueille on ehdotettu 
erillistä melusuojausta puiston keskelle. Palvelutalon piha-alueiden melunsuojaus tulee kytkeä edellämainittuun 
suunnitelmaan. Rakentamisen tiivistyessä tulee kartanon ympäristön paikoitustarpeet ratkaista ympäristön kannalta 
kestävällä tavalla. 
4  Keskustan turvallisuus  
    Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen esityksestä on Leppävaaran keskustassa päätetty kokeilla valvontakamerajärjestelmää. 
Asukkaat ja heitä edustavat yhdistykset ja järjestöt on kytkettävä mukaan tähän kehitystyöhön. Asia liittyy tiiviisti myös 
muihin Leppävaaran turvallisuutta edistäviin toimenpiteisiin, joita on listattu alueilla toteutetuilla turvallisuuskävelyillä.  
5  Asematunnelin kehittäminen  
    Etelä- ja Pohjois-Leppävaaraa yhdistävä asematunneli portaikkoineen ja hisseineen on ankea, epäsiisti ja turvaton. 
Pyöräpysäköinti tulee rajata selvemmin ja ohjata pysäköintiä vapaisiin paikkoihin. Kameravalvontaa ja valaistusta tulee 
parantaa. Yhteistyötä kauppakeskus Sellon ja liikenneviraston kanssa on parannnettava.  
6  Töhryjen poisto  
    Töhryjenpoistoa koskevaa yhteistyötä kaupungin ulkopuolisten tahojen kanssa on tiivistettävä.  
7  Liikenneturvallisuus  
    Esille nousseita ongelmakohteita ovat mm. kevyen liikenteen väylän puuttuminen Mäkkyläntiellä ja useat vaaralliset 
kadun ylitys- ja risteyskohdat Leppävaarankadulla. Muutamiin paikkoihin tarvitaan liikennevalot ja valottomien 
kadunylityksien kohdalle tulisi saada heijastava tolppasuojus ja tarvittaessa led-valot. Alberganesplanadille tarvitaan 
ajonopeuksia hillitsevä keskikoroke. Etelä-Leppävaarassa tulee tutkia katujen muuttamista pihakaduiksi. 
8  Perkkaan elämyskeskus ja IKEA  



    Jos Hatsinanpuistoon suunnitellut suurhankkeet toteutuvat, ne lisäävät liikennettä tuntuvasti. Liikennevirrat tulee 
ohjata siten, ettei asuinalueiden läpi kulkeva liikenteen kasva. Vermonsolmusta Perkkaantielle johtavan Vermontien 
rakentamista tulee kiirehtiä, samoin selvittää Vermonsolmuun länsiramppien rakentamistarve. Suurkohteiden 
toteuttamiselle on asetettava korkeat kaupunkikuvalliset vaatimukset. Huomiota on kiinnitettävä myös Monikonpuron 
vesiaiheeseen.   
9  Leppävaaran urheilupuisto  
    Leppävaaran uimahallin peruskorjauksen ja maauimalan rakentamisen edistymistä seurataan tiiviisti. Urheilupuiston 
jatkokehittämisessä tulee kiinnittää erityistä huomiota lisääntyvän liikenteen haittavaikutusten minimointiin.  
10  Parkour-rata koulun pihalle 
    Ruusutorpan koulun piha-alueiden kunto ja koulun lähiliikuntatarjonta on vaatimatonta ja vaatii kehittämistä. Seura on 
tekemässä aloitteen nuorten keskuudessa suositun parkour-radan rakentamisesta koulualueelle palloilukentän ja koulun 
väliin. Vaihtoehtoisesti rata voisi sijoittua Leppävaaran urheilupuistoon. Myös leikkipuistojen välineistön kehittäminen on 
tavoitelistalla (mm. internet-teknologiaa hyödyntävät, liikkumista ja oppimista tukevat leikkipaikkakonseptit).  
11  Alberganesplanadin lipputaideteos ja puiston elävöittäminen 
    Leppävaara-seura on esittänyt Alberganesplanandin päässä olevan lipputaideteoksen kehittämistä WDC2012-vuoden 
kunniaksi uusilla lipuilla. Uusien lippujen suunnitteluun kytketään espoolaisia kuvataitelijoita tai oppilaitoksia. Kaupunki 
on ilmaissut kiinnostuksensa hanketta kohtaan. Puiston elävöittämiseksi seuralla on myös suunnitelma asukkaiden 
pyörittämän puistokirpputoritoiminnan aloittamiseksi keväällä 2012.  
 


