
      

 

Toimintasuunnitelma- ja talousarvioehdotus vuodelle 2014  

(johtokunnan ehdotus vuosikokoukselle 8.5.2014) 

 

 

Toiminnan tavoite 

 

Leppävaara-seura ry on perinteikäs ja aktiivinen kaupunginosayhdistys, joka toimii pitkäjänteisesti asukkaiden etujen ja 

asumisviihtyvyyden puolesta jatkuvasti kasvavassa Leppävaarassa. Seura osallistuu monin tavoin Leppävaaran 

suunnittelun ja kehityksen seurantaan ja siihen vaikuttamiseen. Seura toimii laajasti yhteistyössä niin Espoon 

kaupungin kuin alueella toimivien yritysten ja yhteisöjen kanssa. Hyvällä yhteistyöllä luodaan alueelle yhteisöllisyyttä.  

 

Vuosi 2014  

 

Leppävaara-seuran toiminta vuonna 2013 oli ennätyksellisen vilkasta ja monipuolista. Myös vuosi 2014 tulee olemaan 

työntäyteinen ja innostava. Vuoteen mahtuu paitsi perinteisiä tapahtumia ja toimintoja kuten Raittikarnevaalit, Lepuski-

lehti, kansalaismuistitoiminta, kaupunkiympäristöön vaikuttaminen ja Valopilkun valinta, niin myös uudempaa 

toimintaa kuten Lippumeri 2013 -teoksen liputukset, Espan Puistokirpputorit ja Espan joulu. Uusina avauksina 

käynnistetään Harakan historiaa käsittelevän kuvateoksen laadinta ja järjestetään yhteistyössä Sellosalin kanssa 

yleisölle avoin taideluento Leppävaarassa vaikuttaneista kuvataiteilijoista. Seura panostaa toimintavuonna erityisesti 

jäsenhankintaan ja jäsenistön aktivointiin. 

 

Raittikarnevaalit 2014 edelleen Viaporintorilla  

 

Raittikarnevaalit on odotettu syksyn avaus Leppävaarassa. ”Raittis” kokoaa lämminhenkisesti niin uudet kuin vanhat 

asukkaat, paikalliset yritykset ja yhteisöt yhteen. Tapahtuma on Espoon suurin vapaaehtoisvoimin järjestetty 

kaupunginosatapahtuma. Se rahoitetaan kaupungin kulttuurilautakunnan avustuksella, yritysyhteistyöllä sekä 

paikkamaksuilla. Tapahtuma-alueena Viaporintori on taloudellisesti vaikea paikka karnevaalien järjestämiseen. Torille 

mahtuu vähän myyntipaikkoja ja esiintymislavasta, sähköistyksestä sekä jätehuollosta aiheutuu merkittävästi lisätyötä 

ja kustannuksia seuralle. Alueen pienuuden vuoksi yhteistyö seuran perinteisen yhteistyökumppanin 

Markkinaperinteen Tuki ry:n kanssa ei ole mahdollinen. 

 

Tapahtuma järjestetään nyt jo 23. kerran ja toista kertaa osana Espoo-päivän juhlintaa lauantaina (30.8.) kello 11-18. 

Ohjelmassa yhdistetään musiikkia, performanssia, markkinahumua ja paikallisten yritysten ja yhteisöjen esittelyä.  

Toteutus on iso yhteistyöprojekti kauppakeskus Sellon, Sellon kirjaston, Sellosalin, Leppävaaran VPK:n, 

Asukasfoorumin sekä paikallisten yritysten kesken. Seura tekee omalla kojulla toimintaansa tunnetuksi ja hankkii uusia 

jäseniä. Karnevaalien koordinaattorina toimi edellisvuoden tapaan Tapio Lipasti. Tapahtumaa markkinoidaan ja siitä 

tiedotetaan omilla verkkosivuilla raittikarnevaalit.fi, Lepuski-lehdessä, sellon isolla mainosscreenillä ja ilmoituksin.  

 

Lepuski -lehteä julkaistaan kahdeksan numeroa  

 

Lepuski-lehteä julkaistaan aiempaa useammin eli 8 numeroa. Jokaista numeroa varten tehdään erilliset suunnitelmat. 

Lehden kustantajana toimii Luova Ratkaisu Oy, joka vastaa myös mediamyynnistä.Lehdessä tarjotaan palstatilaa myös 

Suur-Leppävaaran Asukasfoorumeille. Toimituskuntaa, jonka muodostavat päätoimittaja Arja Salmi, vastaava toimittaja 

Pirjo Toivonen, täydennetään uusilla henkilöillä. Seura saa kustakin numerosta julkaisuoikeuskorvauksen. 

 

Lepuski.fi –sivuja + somea ylläpidetään ja sisältöä kehitetään  

 

Lepuski.fi -sivuston grafiikasta ja teknisestä ylläpidosta vastaa Tapio Lipasti. Uutta sisältöä lisätään viikottain ja 

päivityksiä puffataan facebookissa kaikille avoimella sivulla (facebook.com/leppavaaraseura) ja neljässä fb -ryhmässä. 

Vuoden alusta seuran nettisivuilla käynnistettiin blogipalsta. Blogien kirjoittajiksi on saatu monipuolisesti erilaisia 

näkökulmia edustavia ihmisiä, joista osa toimii seuran ulkopuolella. Jussi Melkas toimii blogikirjoittajien 

päätoimittajana. (www.lepuski.fi/blogit.html) 

 

Toiminta ympäristö- ja kaavoitusasioissa 

 

Seurataan ja tarvittaessa vaikutetaan alueen suunnitteluun ja rakentamiseen. Kiinnostavimpana kysymyksenä tullee 

vuonna 2014 olemaan Leppävaaran keskuksen kehittämisen suunnitteluvarausmenettelyn eteneminen. Samoin 

Läkkitorin ja raitin remontin eteneminen ja toteutuksen laatutaso sekä maauimalan rakentamisen pysyminen 

aikataulussaan ovat asukkaille tärkeitä.  

 

Seura tiivistää yhteistyötään kaupungin kanssa, jotta Albergan puiston melusuojaus saadaan kuntoon. Puffataan 

lähiympäristön viihtyisyyttä parantavien pienempien toimien toteuttamista. Liikenneasioita koskevia palautteita ja 

aloitteita varten on käytössä oma sähköpostiosoite liikenneasiat@lepuski.fi.. 
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Leppävaaran  Valopilkku 2014 

 

Valitaan vuoden 2014 Leppävaaran Valopilkku. Kaamosaikaa piristämään tarkoitettu nimeäminen tehdään nyt jo 14. 

kerran. Valopilkkujen esiin nostamisella seura haluaa kiinnittää huomiota arkielämän viihtyisyyteen ja antaa 

tunnustusta henkilöille, yhteisöille tai ilmiöille, jotka ovat edesauttaneet myönteistä kaupunkielämää Leppävaarassa.  

 

Kotiseutuelokuva Albergasta Leppävaaraan  

 

Leppävaara-seuran tuottaman ja Mirja Metsolan kuvaaman ja ohjaaman Leppävaara-aiheinen kotiseutuelokuva 

Albergasta Leppävaaraan toinen painos valmistui vuoden 2013 lopussa. Seura pyrkii myymään tämän painoksen 

loppuun vuoden 2014 aikana. DVD:tä myydään Raittikarnevaaleilla sekä suoramyyntinä yrityksille. Jälleenmyyjinä 

toimivat Sellon Suomalainen kirjakauppa sekä Sellon yhteispalvelupiste. Myynnistä vastaa Markku Salmi ja 

markkinointimateriaalista Tapio Lipasti. Elokuvan traileri löytyy osoitteesta 

http://www.youtube.com/watch?v=4DxwM5-5uUU&feature=youtu.be 

 

Kansalaismuistipiirin toimintaa jatketaan 

 

Jatketaan kansalaismuistitoimintaa Ruusutorpan koululla.  Jo 13. vuottaan jatkuvissa istunnoissa kootaan talteen 

muistoja ja aineistoja vanhasta Leppävaarasta sekä kuullaan entisajan elämänmenosta ja kuuluisuuksista mm. 

kutsumalla iltoihin myös vierailevia esitelmöitsijöitä. Koottu muistitieto ja muu aineisto (mm. valokuvat, kartat, kirjoja 

ja tarinoita) tullaan soveltuvin osin tallentamaan seuran uusille verkkosivuille. Kansalaismuisti-illoissa esille tulleita 

kiinnostavia aiheita esitellään Lepuski -lehdessä, seuran nettisivuilla ja kansalaismuistin omilla fb-sivuilla. 

Kansalaismuistitoiminnan vastuuhenkilöinä toimivat Arja Salmi ja Riitta Laaksonen.  

 

Käynnistetään kevään 2014 aikana Harakan historiaa käsittelevän kuvateoksen valmistelu ja aineiston keräys. 

 

Syksyllä (25.9.) järjestetään Sellosalissa kaikille avoin ja maksuton yleisöluento ” Taiteilijoita ja taiteilijaelämää 

Leppävaarassa”. Tavoitteena on tehdä tunnetuksi Leppävaaran rikasta kulttuurihistoriaa kuvataiteen saralla. 

Luennoitsijaksi on kutsuttu taidehistorioitsija Eija Olsson. Luento Järjestetään yhteistyössä Sellosalin kanssa. 

Luentokuluihin on haettu kaupungin kulttuuritoimen kohdeavustusta.  

 

Suosittua puistokirppiksia jatketaan 

 

Puistokirppikset on otettu hyvin vastaan ja toimintaa jatketaan 2014. Puistokirppiksiä järjestetään vuonna 2014 viisi 

kertaa, ensimmäinen kirpputoripäivä on lauantaina 24.5. http://www.lepuski.fi/images/PDFt/Puistokirppis_2014.pdf 

 

Espan joulu – perinnettä jatketaan 

 

Idea kutsua asukkaat mukaan laulamaan tuttuja joululauluja Espalle kuusen valojen syttyessä  tuli alkujaan jäsenistöltä 

syksyn puistokirppiksillä. Tilaisuus toteutetaan vuoden 2013 mallia noudattaen. Seuran nettisivuilla on pieni kooste 

tapahtumasta. http://www.lepuski.fi/Adventin_aika_03122013.html 

 

Lippumeren liput liehuvat vapusta alkaen  

 

Seura toteuttti viime vuonna Lippumeri 2013-ympäristötaideprojektin Leppävaaran koulun 7-luokan oppilaiden kanssa. 

Liput vedetään salkoon vapuksi  yhdessä koululaisten kanssa ja ne liehuvat saloissa syyskuun loppuun asti. 

 

Jäsenistö, jäsenhankinta ja vuosikokous 

 

Vuoden aikana tehostetaan uusien jäsenten hankintaa muun muassa Raittikarnevaaleilla ja seuran muissa tilaisuuksissa 

sekä kehitetään edelleen jäsenmaksujen keräämistä. Jäsentulojen hankinnassa on vuonna 2014 tavoitteena saada 

seuralle vähintään 300 jäsenmaksun maksavaa jäsentä, jossa on kolmanneksen lisäys vuoteen 2013. Kannattajajäseniä 

pyritään saamaan vähintään 40. 

 

Vuosikokous järjestetään 8.5.2014 Ruusutorpan koululla. Kokouksen yleisöosuuden keskusteluteemana on Läkkitorin 

tekninen ja toiminnallinen parantaminen.  

 

Toiminnan organisoiminen ja yhteistyö 

 

Seuran toiminnasta vastaa johtokunta. Vuosikokouksessa valitaan varsinaisten jäsenten lisäksi myös neljä varajäsentä. 

Johtokunta kokoaa tarpeen mukaan erillisiä työ- ja projektiryhmiä kuten Lepuski-lehti, Raittikarnevaalit, historiikit, 

kansalaismuistipiirin illat, liikenne- ja meluasiat, ympäristö- ja kaavoitusasiat sekä turvallisuus- ja viihtyvyysasiat.  

 

Alueen yritysten ja yhteisöjen kanssa ylläpidetään ja kehitetään yhteistyömuotoja. Myös kouluihin, oppilaitoksiin ja 

naapuriseuroihin, leppävaaralaisiin yhteisöihin sekä kaupungin organisaatioon pidetään yllä tiiviitä 

yhteistoimintasuhteita. Espoon kaupunginosayhdistysten liiton toimintaan vaikutetaan näkökulmiemme mukaan. 

Toimitaan tarpeen ja resurssien mukaan erilaisissa alueellisissa yhteistyöryhmissä (mm. Suur-Leppävaarana 
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asukasfoorumi, kaupunginjohtajan asettama hyvinvointityöryhmä ja liikenneturvallisuustyöryhmä). Uusi tärkeä 

yhdysside on sosiaalinen media. 

 

Talousarvioehdotus vuodelle 2014 

 

Toiminta rahoitetaan jäsenmaksuilla, julkisilla avustuksilla ja yritysten tuilla, Raittikarnevaalien osallistumismaksuilla, 

sekä Lepuski-lehden julkaisukorvauksilla. Harakka-kirjan kuvaoikeuksien ostoon ja kuvien käsittelyyn on saatu 1 000 

euron apuraha. 

 

Tulot €  

 

Jäsenmaksut (kannattajat 40 x 50 € ja henkilöjäsenet 300 x 10 €)   5 000  

Lepuski-lehden julkaisuoikeudet, 8 numeroa (8 x 250e)    2 000 

Raittikarnevaalit     8 500 

• Espoon kaupungin kulttuuritoimen avustus (4 000 €) 

• Sponsorit (3 000 €) ja osallistumismaksut (1 500 €) 

Kotiseutuelokuva, seuran tekijänpalkkio      700 

Harakka-kirja (KSR:n avustus, myönnetty)   1 000  

Taideluento (anottu kulttuurilautakunnan kohdeavustusta)     800 

 

Tulot yhteensä, euroa    18 000 

 

Menot €  

 

Raittikarnevaalit     8 500  

Nettisivujen ylläpito       3 000  

Harakka-kirjan kuvaoikeudet, kuvankäsittely, muut kulut   1 700 

Taideluento Sellosalissa        800 

Toimisto-, tiedotus-, kokous- ja muut kulut     4 000 

  

Menot yhteensä, euroa    18 000 

 

Budjettikauden tulos     0   

  


