Toimintakertomus 2013

(johtokunnan ehdotus vuosikokoukselle 8.5.2014)

Leppävaara-seura ry on perinteikäs ja aktiivinen kaupunginosayhdistys, joka toimii pitkäjänteisesti asukkaiden etujen ja
asumisviihtyvyyden puolesta jatkuvasti kasvavassa Leppävaarassa. Seura toimii laajasti yhteistyössä niin Espoon
kaupungin kuin paikallisten yritysten ja yhteisöjen kanssa. Laajalla yhteistyöllä luodaan alueelle yhteisöllisyyttä, joka
toimintavuonna toteutuikin poikkeuksellisen upeasti. Uusina toimintamuotoina toteutettiin yhdessä koululaisten
kanssa ainutlaatuinen Lippumeri 2013–yhteisötaideteos Alberganesplanadilla. Uuden kotiseutuelokuvan Albergasta
Leppävaaraan ensiesitys keräsi kaksi Sellosalillista yleisöä Raittikarnevaaleilla. Elokuvasta tehdyllä DVD:llä jatkettiin
seuran menestyksellistä historiajulkaisutoimintaa. DVD:n ensimmäinen painos myytiin loppuun vuoden 2013 aikana.
Joulun alla luotiin uusi Espan Joulu-perinne joulukauden avajaisiksi.
Poikkeuksellisen paljon työtä aiheutti tällä kertaa vuotuisten Raittikarnevaalien toteuttaminen, kun Läkkitorin remontin
vuoksi järjestelyt eivät kulkeneet totutulla konseptilla. Toimintavuonna oli myös aihetta juhlia 20 vuotta ilmestynyttä
Lepuski-lehteä ylimääräisellä juhlanumerolla. Ilouutisia olivat myös maauimalan rakennustöiden ja Läkkitorin remontin
käynnistyminen loppuvuodesta. Molempia asukkaiden toiveissa pitkään olleita hankkeita on pidetty vuosikausia esillä.
Kokonaisuutena vuosi 2013 voidaankin liittää toiminnaltaan vilkkaimpana ja monipuolisimpana seuran historiassa.
Raittikarnevaalit 2013 poikkeuksellisesti Viaporintorilla – silti väkeä riitti
Raittikarnevaaleja vietettiin jo 22. kerran. Läkkitorin remontin vuoksi Raittikarnevaalit järjestettiin Viaporintorilla osana
Espoo-päivän juhlintaa lauantaina (31.8.) kello 11-18. Ohjelma oli perinteisen komea. Arvioitu yleisömäärä päivän
aikana oli 7000–8000 henkeä. Lavalle nousivat Espoon pelimannit solistinaan legendaarinen Vieno Kekkonen, Mmiro,
Pappa's blues, Ladies & Gents, Stadin juhlaorkesteri ja huippusuositut Jukka Poika & Dj Bommitommi, joilta molemmilta
löytyy juuria Lepuskista. Karnevaalien yhteydessä järjestettiin Hyvinvointitreffit sekä kaksi seuran tuottaman Albergasta
Leppävaaraan -elokuvan näytöstä Sellosalissa.
Raittikarnevaalit on seuralle laaja yhteistyöprojekti, jossa nyt olivat mukana Espoon kulttuurilautakunta, kaupungin
Espoo-päivä -organisaatio, Kauppakeskus Sello, Apteekki Elixir, Skanska, William K. Sello, Sellon Apteekki, Puustelli
Sello, LähiTapiola, Ravintola Base, Timanttiset Kulta-Aika, Sellon kirjasto, Sellosali ja Leppävaaran VPK. Tällä kertaa
Markkinaperinteen tuki ry oli mukana pelkästään varustuksen toimittajana.
Seuran kojulla uunituore kotiseutuelokuva teki kauppansa ja yleisö osallistui Lippumeri 2013-projektin mieluisimman
lipun äänestykseen. Raittikarnevaalit on Espoon suurin vapaaehtoisvoimin järjestetty kaupunginosatapahtuma, joka
rahoitetaan kaupungin kulttuurilautakunnan avustuksella, yritysyhteistyöllä sekä paikkamaksuilla. Viaporintorin
karnevaalit osoittautuivat taloudellisesti vaikeiksi, sillä torille voitiin myydä aiempaa paljon vähemmän paikkoja. Kun
yhteistyö Markkinaperinteen Tuki ry:n kanssa ei tästä syystä ollut mahdollista, lisääntyivät seuran kustannukset ja
työmäärä olennaisesti. Viaporin torille jouduttiin hankkimaan esiintymislava, josta myös aiheutui ylimääräisiä
kustannuksia. Kaiken lisäksi Espoon kaupunki supisti avustustaan.
Karnevaalien koordinaattorina toimi edellisvuoden tapaan Tapio Lipasti. Tapahtumaa markkinoitiin ja siitä tiedotettiin
tapahtuman verkkosivuilla www.raittikarnevaalit.fi, Lepuski-lehdessä, tolppamainoksin, julisteilla Sellossa ja Sellon
isolla screenillä.
Lippumeri 2013 –projekti kuvastaa nuorten tuntoja
Seura päätti vuonna 2012 käynnistää 25-vuotisjuhlavuotensa kunniaksi Lippumeri 2013-ympäristötaideprojektin, joka
toteutettiin vuonna 2013. Leppävaaran koulun 7-luokan oppilaat suunnittelivat paikallisen taiteilijan kanssa 21 designlippua vuonna 2003 valmistuneeseen yhteisötaideteokseen 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. Seura hankki projektin sponsoreiksi Sellon, Skanska Kodit, NCC/Alberga businessparkin,
Leppävaaran Rotarit, LähiTapiolan ja SOL:n.
Käytännön toteutusta hoitamaan muodostettiin työryhmä, johon kuuluivat Mervi Maijala ja Jussi Keskitalo Leppävaaran
koulusta, Aarne Nilsson ja Riitta Hurme Leppävaaran rotareista, taiteilija KiA Winqvist sekä Kai Fogelholm, Marjatta
Karjalainen ja Arja Salmi seurasta. KiA Winqvist palkattiin ohjaamaan ja toteuttamaan projektia koululla oppilaiden ja
opettajien kanssa. Lippujen aiheet saatiin nuorille mieluisista esineistä, jotka valokuvattiin koululla kuvistunneilla.
Lippujen paino-originaaleja varten taiteilija koosti ja käsitteli valokuvat lippuun painettaviksi kuviksi ja sommitteli kuvat
taiteelliseksi kokonaisuudeksi. Tuloksena syntyi 21 pystylippua, kooltaan 1,5x4 metriä. Kuva-aiheista muodostui 7
aihekokonaisuutta, joille oppilaat kirjoittivat äidinkielen tunneilla kevään aikana tarinat.
Teos on esitelty seuran verkkosivuilla http://www.lepuski.fi/images/PDFt/Lippumeri_A4.indd.pdf

Lippujen juhlallinen julkistamistilaisuus, jossa koululaiset vetivät liput salkoihin, pidettiin pe 30.8. klo 13. Paikalla
olivat Leppävaaran koulun kaikki seiskat opettajineen, kutsuvieraina mm. koulun entisiä opettajia, sponsoreiden
edustajia ja vapaan sivistystoimen johtaja Helena Värri, joka toi kaupungin tervehdyksen. Teosta esiteltiin myös
Raittikarnevaaleilla ja järjestettiin suosikkilipun äänestys. Lipuista tehtiin esittelyjulisteet ja koululla koottiin projektin
kulkua esittelevää näyttelymateriaalia, joka oli esillä Sellon kirjaston Pointissa. Koululaiset kuvasivat lippujen
tekoprosessia videolle, joka löytyy lepuski.fi osoitteesta. Kirjasto järjesti nuorille tarjoilua teoksen kakkosjulkkareissa
31.8. Pointissa.
Liput liehuivat Espalla marraskuun loppuun. Lippumeri 2013-projekti oli esillä Espoon tiedotuslehdessä Kai
Fogelholmin haastattelussa, Metro-lehdessä sekä Ralf Holmin YouTube -koosteissa. Lippujen juurella oli julistestandi,
jossa teos esiteltiin.
Lepuski -lehteä julkaistiin viisi numeroa
Lepuski on Leppävaara-seuran julkaisema oma lehti, joka nyt täytti 20 vuotta. Sen kunniaksi tehtiin neljän
normaalinumeron lisäksi ylimääräinen JuhlaLepuski. Lehden kustantajana toimii Luova Ratkaisu Oy, joka vastaa myös
mediamyynnistä. Lehden toimitus sijaitsee Parkvillassa. Seura saa kustakin numerosta julkaisuoikeuskorvauksen.
Toimituskuntaan kuuluvat päätoimittaja Arja Salmi ja vastaava toimittaja Pirjo Toivonen. Lehden painaminen siirtyi
Hesarin painoon ja lehdestä saatiin samalla ”täysverinen” näköislehti. JuhlaLepuski ilmeistyi 20.10. 16 sivun laajuisena
ja se jaettiin koko suuralueelle 24 000 kpl painoksena. Myös asukasfoorumille on saanut palstatilaa lehdestä.
http://www.nettilepuski.fi/
Kotiseutuelokuva Albergasta Leppävaaraan
Seura solmi 2012 yhteistyösopimuksen toimittaja Mirja Metsola kanssa Leppävaara-aiheisesta kotiseutuelokuvasta.
Elokuva Albergasta Leppävaaraan julkistettiin Espoo-päivänä 2013 Sellosalissa. Sopimuksen mukaan seura avusti
filmintekoa historia-aineistolla ja myös rahoituksen hankkimisessa Museovirastolta. Leppävaara-seura vastasi elokuvan
markkinoinnista ja myynnistä.
Seura myi elokuvaa Raittikarnevaaleilla sekä suoramyyntinä yrityksille. Seuran jälleenmyyjinä toimivat Sellon
Suomalainen kirjakauppa sekä Sellon yhteispalvelupiste. Elokuvan ensimmäinen painos myytiin joulukuussa loppuun ja
elokuvasta otettiin toinen painos vielä joulumyyntiin. Myynnistä vastasi Markku Salmi ja markkinointimateriaalin tuotti
Tapio Lipasti.
Elokuvan traileri löytyy osoitteesta http://www.youtube.com/watch?v=4DxwM5-5uUU&feature=youtu.be
Albergasta Leppävaaraan-kirja toinen painos myytiin loppuun
Kirjan toinen painos myytiin loppuun toukokuussa 2013 eikä kysyntää enää riittänyt uudelle lisäpainokselle. Albergasta
Leppävaaraan -kirja osoittautui varsinaiseksi menestystarinaksi, kirjaa myytiin kaiken kaikkiaan runsaat 2 500 kpl.
Leppävaara-seura vastasi kirjan markkinoinnista ja myynnistä. Seuran jälleenmyyjiä olivat Sellon Suomalainen
kirjakauppa, Sellon yhteispalvelupiste, kaupunginmuseon kirjakaupat, Gallen-Kallelan museo ja Kirjavälitys, joka vastasi
Pääkaupunkiseudun ulkopuolisesta myynnistä. Kirjan myynnistä vastasi Markku Salmi. Seuran facebook -ryhmissä on
käyty kirjan teemojen ympärillä vilkasta keskustelua. Historiakeskustelua on seurannut noin 150 fb-ryhmien jäsentä.
Kansalaismuistipiirin toiminta vilkasta
Kansalaismuistipiiri kokoontui jo 12. vuottaan Ruusutorpan koululla ja vuonna 2013 yhteensä 15 kertaa. Keväällä
tehtiin Laturin- ja Vallikalliolle suuntautunut kevätretki. Osallistujia illoissa oli keskimäärin 30 henkeä, mutta kaikkiaan
kansalaismuistelijoita on ollut lähemmäs 100 henkeä. Illoissa on keskusteltu laajasti Leppävaaran historiasta,
merkittävistä tapahtumista ja ihmisistä. Historiakeskustelua on käyty vilkkaasti myös seuran facebook -ryhmissä ja
seuran nettisivujen historiaosiota on päivitetty viikottain.
Historia-aiheista on myös säännöllisesti kirjoitettu Lepuski-lehdessä. Ennen kaikkea muistipiirin toiminnalla on
kartutettu aineistoa historiikkien jatko-osille. Kansalaismuistitoiminnan vastuuhenkilöinä toimivat Arja Salmi ja Riitta
Laaksonen. Yhtenä kohokohtana oli muistolaatan paljastaminen Karl Kavaleffin muistokivellä Mäkkylän kartanon
takamailla nyk. Sinirinnantien päässä. Laatta ja sen paljastustilaisuus 12.9.2013 järjestettiin yhdessä Pitäjänmäen
VPK:n kanssa, joka oli 1920-luvulla pystyttänyt muistokiven pidetyn päällikkönsä muistoksi. Kavaleffin kuolemasta tuli
2013 kuluneeksi 100 vuotta.
Lepuski.fi -sivujen ongelmat korjattiin
Seuran nettisivut (www.lepuski.fi) takkuilivat koko kevätkauden. Sivujen rakenne, grafiikka ja ylläpito uusittiin
perusteellisesti ja uudet sivut julkaistiin marraskuun alussa 2013. Uusituista sivuista tiedotettiin jäsenistölle ja
sidosryhmille sähköpostilla sekä fb-ryhmissä. Uutta sisältöä on tuotettu viikoittain. Kävijöitä on ollut päivittäin noin
300. Sivustosta on saatu hyvää palautetta. Sivuston uusimisesta, grafiikasta ja teknisestä ylläpidosta on vastannut
Tapio Lipasti. Facebook-sivuista ovat vastanneet Raimo Heino, Juha Laakso ja Arja Salmi.
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Seuran uusien nettisivujen päivitysten puffaaminen viikoittain fb:ssa on selvästi lisännyt aktiivisuutta ja luonut
”lumipalloefektin”. Joulun alla avattiin seuralle myös kaikille avoin oma facebook -sivu (facebook.com/leppavaaraseura),
jossa voidaan käydä nettisivujen sisältöä koskevaa keskustelua ilman, että kirjoittajan pitäisi kirjautua facebookiin.
Joulun alla käynnistettiin blogi -palstan suunnittelu. Blogien kirjoittajiksi saatiin monipuolisesti erilaisia näkökulmia
edustavia kirjoittajia, joista osa toimii seuran ulkopuolella. Jussi Melkas toimii blogikirjoittajien päätoimittajana.
Blogipalsta avattiin vuoden 2014 alussa.
http://www.lepuski.fi/blogit.html
Suositut puistokirppikset
Jo edellisvuonna seuran aloittamien suosittujen Albergan Espan puistokirppisten käynnistyminen viivästyi Espan
mittavista katu- ja puistoremonteista johtuen. Alueelle päästiin vasta loppukesästä, mutta seura ehti järjestää kuitenkin
viidet kirpparit. Puistokirppikset on otettu hyvin vastaan ja toimintaa jatketaan 2014.
http://www.lepuski.fi/images/PDFt/Puistokirppis_2014.pdf
Espan joulu – uusi perinne joulukauden avajaisiksi
Idea kutsua asukkaat mukaan laulamaan tuttuja joululauluja Espalle kuusen valojen syttyessä tuli alkujaan jäsenistöltä
syksyn puistokirppiksillä. Espan Joulu-tapahtuma toteutettiin la 30.11. klo 16 ja osallistujia oli noin 100 ihmistä. Seura
tarjosi glögiä ja pipareita. Iiro Tainio oli mukaansatempaava laulattaja. Laulut oli hyvin valittu ja lauluvihko taitettu
hauskasti. Ensi vuonna tilaisuus järjestetään uudestaan. Seuran nettisivuilla on pieni kooste tapahtumasta.
http://www.lepuski.fi/Adventin_aika_03122013.html
Toiminta ympäristö- ja kaavoitusasioissa
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. Liikenneasioita koskevia palautteita ja aloitteita varten on ollut käytössä oma sähköpostiosoite
liikenneasiat@lepuski.fi. Liikenneasioista on vastannut Raimo Heino.
Seurassa on tiiviisti seurattu kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaoston syksyllä julistaman
suunnitteluvarauksen hakumenettelyä, jolla haetaan ideoita Leppävaaran keskustan asemakaavan muutosta varten
Sellon pohjoispuolella. Osallistuttiin hakumenettelystä järjestettyyn infotilaisuuteen 22.10.
Seura on aktiivisesti vauhdittanut Läkkitorin ja sen lähiympäristön remonttia, joka käynnistyi pitkien vaiheiden jälkeen
vihdoin marraskuussa 2013. Albergan kartanon asemakaavamuutosehdotuksen esilläoloaikana muistutettiin
kartanonpuiston toteuttamatta olevasta melusuojauksesta sekä palvelutalohankeen sijoittelusta Albergan
kartanopuistoon.
Lisäksi on seurattu Rovion ja Tiedon tonttivarausta (Perkkaa II B kaavan muutos), uuden laajan Vermontien alueen
kaavoitusta, RaideJokerin uusia linjauksia, kaupunkiradan jatkon suunnittelua, Säterinpuistontien puuttuvan osan
rakentamisaikataulua sekä HSY:n mittavan vesihuoltotunnelin rakentamista.
Vuokko Varila-Kiverä Leppävaaran uusin Valopilkku
Seura valitsi Vuokko Varila-Kiverän vuoden 2013 Leppävaaran Valopilkuksi. Kaamosaikaa piristämään tarkoitettu
nimeäminen oli nyt jo järjestyksessä kolmastoista. 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: ” Vuokko Varila-Kiverä on pyörittänyt Teatteriravintola Albergaa yli
kahden vuosikymmenen ajan. Ravintolan näyttämöstä on tullut leppävaaraisten oma teatteri. Vuokon ohjelmisto on
monipuolista aina draamasta musiikki-ilotteluun asti. Teatteriravintola on ruokkinut tuhansien läheltä ja kaukaa
tulleiden ihmisten fyysistä ja henkistä nälkää ja tuikkinut valopilkkuna Lepuskin kulttuuritaivaalla.” Valopilkkudiplomi
luovutettiin Vuokko Varila-Kiverälle Teatteriravintola Albergassa ”Jykevä on rakkaus”- teatteriesityksen väliajalla
22.11.2013. Vuoden aika uusittiin Valopilkkudiplomin logo ja logosta tehtiin myös valopilkkunapit vuoteen 2027
saakka.
Seuran puheenjohtajalle kotiseutuneuvoksen arvonimi
Tasavallan Presidentti myönsi keväällä Leppävaara-seuran pitkäaikaiselle puheenjohtajalle Arja Salmelle
kotiseutuneuvoksen arvonimen. Lämminhenkistä neuvosjuhlaa vietettiin Albergan kartanolla 8.8.2013.
Seuran toimihenkilöt, talous ja jäsenistö
Puheenjohtajana toimi Arja Salmi, varapuheenjohtajana oli Kai Fogelholm ja sihteereinä Raija Ahonen ja Lea Lipasti.
Johtokunnan muina jäseninä toimivat Raimo Heino, Ahti Hurmalainen, Juha Laakso, Teemu Lahtinen, Lea Lipasti, Tapio
Lipasti, Pirjo Myllys ja Nina Sandström sekä varajäseninä Martti Jokela, Marjatta Karjalainen, Kari Pietarinen ja Annika

3

Tuominen-Kalland. Johtokunta kokoontui 11 kertaa pääasiassa Parkvillassa ja piti tiiviisti yhteyttä sähköpostilla.
Taloutta hoiti Maija Tahvanainen.
Tilikauden tulos on 7888 euroa euroa alijäämäinen. Tappio johtuu Raittikarnevaalien tappioista, nettisivujen
korjauskustannuksista, uusien sivujen rakentamisesta sekä kaupungin avustusten vähenemisestä. Toiminta rahoitettiin
jäsenmaksuilla, kaupungin ja muiden tahojen avustuksilla ja tuilla, kirjan myyntituotoilla sekä ja DVD:n
tekijänoikeuspalkkioilla sekä Lepuski-lehden julkaisukorvauksilla. Toimintavuonna painatettiin ”Tervetuloa mukaan
toimintaan” - kortti sekä tehtiin seuran toimintaa esittelevä roll-up, joiden graafiikan suunnitteli Tapio Lipasti.
Jäsenmäärä oli toimintavuoden lopussa 280 henkilöä, joista jäsenmaksunsa maksaneita oli 201 henkilöä. Uusia jäseniä
liittyi vuoden aikana 26. Jäsenlistat tarkistettiin, ja kolmeen vuoteen jäsenmaksun maksamatta jättäneet henkilöt
poistettiin jäsenluettelosta. Kannattajajäsenmaksun maksaneita olivat Musaamo, Apteekki Elixir ja Leppävaaran
Laskenta Oy.
Vuosikokouksessa keskusteltiin ympäristön laadusta
Vuosikokous järjestettiin 6.5.2013 Ruusutorpan koululla ja läsnä oli noin 50 jäsentä. Kokouksen yleisöosuuden
keskusteluteemana oli ”Onko Leppävaaran keskuksessa laatua?”. Panu Söderström Suomen ympäristökeskuksesta
esitteli vertailevan ympäristötutkimuksensa tuloksia, jossa Leppävaaraa on verrattu muutamaan seudun muuhun
kaupunkikeskukseen. Esityksen kommentaattorina toimi Leppävaaran projektipäällikkö Markku Riekko. Kokousväen
kahvitarjoilu tilattiin Ruusutorpan koulun vanhempaintoimikunnalta.
Laajaa yhteistyötä
Seura on ollut mukana lukuisissa kaupungin asettamissa yhteistyöryhmissä kuten Suur-Leppävaaran asukasfoorumien
valmisteluryhmässa, kaupunginjohtajan asettamassa hyvinvointityöryhmässä, suuralueen
liikenneturvallisuustyöryhmässa sekä kaupungin ympäristöturvallisuustyöryhmässä. Seuralla on hallitusedustaja
Espoon kaupunginosayhdistysten liitossa. EKYLin puitteissa osallistuttiin keväällä 10 vuotta vanhojen Leppävaaran
kaupunkipolku-tekstien tarkistamiseen. EKYL teettää polkuoppaiden päivitystyön ulkopuolisella konsultilla, mutta työ
on viivästynyt. Tekstien päivitys- ja korjaustarpeita löytyi lopulta yllättävän paljon ja niitä käytiin laajasti läpi
kansalaismuistipiirissä. Myös paikallishistorian tuntijalta Heidi Helmeeltä saatiin arvokasta apua tarkistustyöhön.
Uudessa Leijonien 2014 kalenterissa on seuran arkistosta poimittuja kuvia. Kullakin sivulla on suuri kuva menneiltä
ajoilta sekä pienempi kuva samasta kohteesta nykytilassa. Osallistuttiin Gallen-Kallelan Museon yhteistyöhankkeen
suunnitteluun marras-joulukuussa. Seura isännöi 26.9. Leppävaaran liikenneturvallisuuskokousta Parkvillassa. Kari
Pietarinen osallistui elokuussa Valtakunnallisille kotiseutupäiville Seinäjoella. Vuonna 2015 päivät ovat Espoossa.
Avustettiin kauppakeskus Selloa, jonka ala-aulaan koottiin Leppävaaran historiasta kertova valokuvanäyttely. Kuvat
valittiin seuran laajasta kuva-arkistosta. Lintuvaaran omakotiyhdistyksen jättipalsamin kitkentätalkoita oli pitkin
alkukesää Jääskeläntien päässä, joista tiedotettiin laajasti.
Suruviestejä
Suruviesteinä kirjattiin Lepuski-lehden piirtäjän ja johtokunnan jäsenen Jukka Toivosen ja samoin johtokunnassa 1980ja 90-luvulla toimineen Tuula Melkaksen poismenot.
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