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Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuosille 2018 ja 2019
Toiminnan tavoite
30-vuotias Leppävaara-seura on aikaansa seuraava ja perinteitä kunnioittava kaupunginosayhdistys. Toimimme
pitkäjänteisesti asukkaiden etujen puolesta jatkuvasti kasvavassa Leppävaarassa. Asukastilaisuuksia järjestämällä ja
kaupunginosamme historiaa tallentamalla ja tunnetuksi tekemällä haluamme lisätä asumisviihtyvyyttä ja myönteistä
Lepuski-henkeä. Lisäksi teemme laajasti yhteistyössä Espoon kaupungin sekä paikallisten yhdistysten, yhteisöjen, yritysten ja muiden toimijoiden kanssa ja kehittää entistä parempaa tiedon kulkua ja vuorovaikutusta asukkaiden ja kaupungin kesken. Seuraamme tiiviisti alueemme kaavoitusta, rakentamista ja ympäristöasioita, jaamme tietoa ja otamme
tarvittaessa kantaa niitä koskeviin suunnitelmiin. Välitämme myös asukkaiden toiveita ja ideoita kaupungin suuntaan.
Raittikarnevaalit 2018 ja 2019
Raittikarnevaalit kerää tuhannet leppävaaralaiset yhteiseen kaupunginosajuhlaan elo-syyskuun vaihteessa. Vuoden
2018 ”Raittis” järjestetään 27. kerran torstaina 6.9.2018 kello 11-20. Tapahtuma järjestetään tällöin kokonaan omin
voimin, sillä aiempi yhteistyökumppani Tori- ja Markkinakaupan palvelukeskus (TMK) ei aikataulusyistä pääse mukaan
järjestämään markkinoita. Ohjelma kootaan vuosien kuluessa hyväksi havaitulla konseptilla, jossa monipuolista musiikkipainoista ohjelmaa ryyditetään niin tähtiesiintyjin kuin paikallisvärein. Kaupungin kulttuurilautakunnan kohdeavustus
vuoden 2018 tapahtumaan on jo varmistunut ja tapahtumaa varten on tehty oma suunnitelma. Sen mukaan muita rahoituslähteitä ovat yritysyhteistyö ja paikkamaksut. Tapahtumasta vastaavana tuottajana toimii Tapio Lipasti, paikkojen
myyntiä hoitaa Harri Halme ja apuna toimii Marja Sysimies. Vuoden 2019 karnevaaliavustusta haetaan tammikuussa ja
sitä varten laaditaan oma tarkempi suunnitelma.
Kirjaprojektit
Aloitamme uuden radan eteläpuolista Leppävaaraa käsittelevän historiakirjan toimitustyön keväällä 2018 ja se on suunniteltu ilmestyväksi vuoden 2019 Raittikarnevaaleille. Toimitustyössä voimme hyödyntää kansalaismuistipiirissä vuosien ajan koottua aineistoa, mutta mukaan pyritään saamaan paljon uuttakin materiaalia ja monia uusia kirjoittajia.
Vuonna 2017 aloitettua kuvanvaihtoyhteistyötä Espoon kaupunginmuseon kanssa jatketaan. Teos toimitetaan, taitetaan ja markkinoidaan pääosin omin voimin, mutta sitä varten hankitaan myös muutamia asiantuntija-artikkeleita. Toimituskuntaan kuuluvat Markku Salmi (päätoimittaja), Tapio Lipasti (taitto ja ulkoasu), Jarmo Oksanen (arkistotutkimukset), Raija Ahonen ja Arja Salmi.
Aiemmin julkaistut kirjat ovat tehneet hyvin kauppansa. Albergasta Leppävaaraan -kirja on loppuunmyyty ja Valtatien
varrelta -kirja on tavoitteena myydä loppuun vuoden 2018 aikana. Syksyllä 2017 julkaistu Leppävaaran alkukoti -kirja
on tavoitteena myydä loppuun vuoden 2019 aikana. Kirjat ovat myynnissä Sellon Suomalaisessa kirjakaupassa, booky.fi
-palvelussa ja Emma-shopissa WeeGee-talolla. Kirjojen myyntivoitto on rahastoitu uuden kirjaprojektin toimitus-, painoja markkinointikuluja varten. Kirjoja markkinoidaan säännöllisesti seuran omissa kanavissa sekä myös yhteistyössä
Suomalaisen kirjakaupan kanssa.
Lepuski-lehteä julkaistaan kuusi numeroa
Lepuski-lehteä on julkaistu vuodesta 1992 eli jo 25 vuotta. Vuonna 2018 julkaisemme 6 numeroa. Lehti jaetaan 25 000
painoksena koko suuralueella sekä digilehtenä verkossa. Vuoden 2019 julkaisemisesta päätetään myöhemmin. Lehden
kustantajana toimii Luova Ratkaisu Oy, joka vastaa myös mediamyynnistä. Toimituskunnan muodostavat päätoimittaja
Arja Salmi ja vastaava toimittaja Pirjo Toivonen. Seura saa kustakin numerosta julkaisuoikeuskorvauksen. Tavoitteena
on digitoida vanhojen Lepuski-lehtien numeroita verkossa luettaviksi.
Verkko- ja sosiaalisen median näkyvyys
Teemme sosiaalisen median päivityksiä parhaimmillaan lähes päivittäin. Myös lepuski.fi-verkkosivujen sisältöä pidämme ajan tasalla ja jatkamme suosittujen kuvablogien toimittamista. Vuoden 2018 kuvablogiaiheita ovat mm. Veräjäpellon koulukeskuksen purku ja uuden Monikon koulukeskuksen rakentamisen seuraaminen. Keskeinen yhdysside
kaikessa toiminnassa on sosiaalinen media (some). Ylläpidämme omaa Facebookissa omaa sivua ja useita suosittuja
keskusteluryhmiä ja olemme esillä myös Twitterissä. Some on yksi kanava avata seuran mittavaa kuva-arkistoa.
Vaikuttaminen kaavoitukseen ja lähiympäristön viihtyisyyteen
Leppävaarassa on lähivuosina odotettavissa mittavaa täydennysrakentamista. Seuraamme aktiivisesti ajankohtaisia
suunnitelmia kuten Leppävaaran keskustojen yhdistämistä radan yli, Raide-Jokeria, Urheilupuiston kehittämistä sekä

lukuisia pienempiä hankkeita. Otamme tarpeen mukaan kantaa suunnitelmiin jo asioiden valmisteluvaiheessa ja tiedotamme asukkaille osallistumismahdollisuuksista. Haluamme pitää yllä hyviä yhteyksiä kaupungin suunnittelijoihin ja
olla mukana järjestämässä työpajoja ja muuta yhteissuunnittelun hengessä. Asukkaiden Espoo-ryhmässä toimimalla
etsimme myös uusia osallistumisen ja vaikuttamisen tapoja. Nostamme myös esille muita lähiympäristön viihtyisyyttä
parantavia pienempiä kehittämisasioita.
Tavoitteenamme on myös, että rakennettu ympäristö on esteetöntä ja vuorovaikutukseen kannustavaa. Kaupalliset ja
julkiset palvelut, jotka mahdollistavat pitkäaikaissairaiden, vammaisten ja erityisryhmien henkilöiden osallistumisen,
lisäävät myös alueen yhteisöllisyyttä.
Kansalaismuisti-illat ja historian tunnetuksi tekeminen
Kansalaismuisti-illat ovat olleet tärkeä osa seuran toimintaa jo vuodesta 2002 ja jatkamme niitä joka toinen viikko kesäkuukausia lukuun ottamatta. Uutena kokoontumispaikkana on Leppävaaran Elä ja asu -seniorikeskus. Toiminnalla on
merkittävästi kartutettu yhdistyksen historiatieto-, kuva- ja dokumenttiarkistoja. Aineistoja on käytetty menestyksellisesti seuran kirjaprojekteissa ja lepuski.fi-sivustolla. Pyrimme myös käynnistämään yhteistyön Espoon kaupunginmuseon (KaMu) kanssa sen kokoelmissa olevien vanhojen kuvien tunnistamiseksi sekä yhteistyötä, jolla seuran kokoelmissa olevia aineistoja on voitu avata Finna-palvelussa.
Teemme vuonna 2018 yhteistyötä KaMun kanssa myös Särkynyt sydän – Espoo sisällissodassa -näyttelyyn liittyen ja
järjestämme oheisohjelmana 4 paikallista kävelyä Leppävaaran taistelujen kannalta merkittävillä paikoilla. Lisäksi osallistumme Thorstorpin seminaariin 11.4.2018. Kaudella 2018-19 järjestämme 3-4 kaikille avointa vierailuluentoa mm.
kirjailija Kirsti Manninen tulee kertomaan Leppävaaraan sijoittuvasta Ruokarouva-romaanista ja sen jatkosta. Vuonna
2018 on tavoitteena koota myös vuoden 1918 tapahtumista näyttely Raittikarnevaaleille. Kansalaismuistitoiminnan vastuuhenkilöinä toimivat Markku Salmi, Arja Salmi, ja Riitta Laaksonen.
Kirppikset ja toritapahtumat
Haluamme osaltamme olla mukana elävöittämässä uudistettua Läkkitoria. Jatkamme toimintakaudella kaikille avoimien
torikirppiksien järjestämistä Läkkitorilla ja Alberganespan puistossa. Vuonna 2018 on tavoitteena pitää vähintään 3
torikirppistä ja 2 puistokirppistä. Sama määrätavoite koskee vuotta 2019. Kirpputorien käytännön järjestelyistä vastaavaa työryhmää pyritään laajentamaan ja kehittämään yhdessä kirppismyyjien kanssa tapahtumien mainontaa, jotta tieto
kirpputoreista leviää.
Lepuskin Joulu-tapahtuman Läkkitorilla järjestämme jatkossa yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa samaan tapaan
kuin 2017. Selvitämme myös mahdollisuuksia toteuttaa Alberganespan puistossa asukkaiden toivoman joululaulutapahtuman. Toritapahtumien yhteistyökumppanina on Leppävaaran Galleria, jolta saamme alueen käyttöluvat. Mahdollisuuksien mukaan edesautetaan pop-up -tapahtumien syntymistä (torijumpat ja -tanssit, katukoris, bänditapahtumat
jne.). Vuoden 2018 kesäjumpasta on jo sovittu alustavasti kaupungin liikuntasihteeri Mia Bäckin kanssa.
Valitaan Leppävaaran Valopilkut vuosille 2018 ja 2019
Valitaan vuosien 2018 ja 2019 Leppävaaran Valopilkut. Kaamosaikaa piristämään tarkoitettu yhteisöllinen tunnustus on
aiemmin jaettu 16 kertaa. Valopilkkujen esiin nostamisella seura haluaa kiinnittää huomiota arkielämän viihtyisyyteen
ja antaa tunnustusta henkilöille, yhteisöille tai ilmiöille, jotka ovat edesauttaneet myönteistä kaupunkielämää Leppävaarassa.
Jäsenistö ja jäsenhankinta
Jatketaan uusien jäsenten hankintaa seuran omissa ja muissa tilaisuuksissa. Tavoitteena on vuoden 2018 loppuun
mennessä saada 300 jäsenmaksun maksanutta jäsentä ja 30 kannattajajäsentä. Vuonna 2018 on tavoitteena nostaa
maksaneiden määrä 350 henkilö- ja 40 kannattajajäseneen. Seuran jäsensihteeri vastaa jäsentietojen ylläpidosta Yhdistysavain-palvelussa. Vuonna 2018 jäsensihteerinä toimii Juha Laakso.
Toiminnan organisoiminen ja yhteistyö
Seuran toiminnasta vastaa johtokunta, johon kuuluu 8 henkeä. Vuosikokouksessa valitaan varsinaisten jäsenten lisäksi
myös 2-4 varajäsentä. Asioiden valmistelua johtokunnassa kehitetään kokoamalla tarpeen mukaan työ- ja projektiryhmiä, joihin pyritään ottamaan jäsenistöä nykyistä laajemmin mukaan.
Ylläpidämme ja kehitämme hyviä yhteistyömuotoja alueen yhdistysten, yritysten ja yhteisöjen kanssa. Toimitaan aktiivisesti uudessa Asukkaiden Espoo -ryhmässä ja Leppävaaran poikkihallinnollisessa hyvinvointiverkostossa. Ylläpidetään
suhteita alueen kouluihin, oppilaitoksiin ja naapuriseuroihin sekä kaupungin eri hallintokuntiin ja Espoon kaupunginosayhdistysten liittoon. Jatketaan mahdollisuuksien mukaan näyttely-yhteistyötä Sellon 3. kerroksen Gallerian kanssa
Arte Lepuski -näyttelystä, johon koottaisiin leppävaaralaisten taiteilijoiden töitä.
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Talousarviot vuosille 2018 ja 2019
Toiminta rahoitetaan jäsenmaksuilla, julkisilla avustuksilla ja yritysten tuilla, Raittikarnevaalien paikkamyyntituloilla,
Lepuski-lehden julkaisukorvauksilla sekä kirjanmyyntituloilla. Vuoden 2019 talousarvio on vielä viitteellinen.

Tulot €
Jäsenmaksut

Lepuski-lehti
Raittikarnevaalit'18

Raittikarnevaalit'19

Kirjojen myynti

Toiminta-avustus
(kulttuurilautakunta)

Kannattajajäsenet 30 x 60 € ja 40 x 60
Henkilöjäsenet 300 x 15 € ja 350 x 15 €
Jäsenmaksut yhteensä
Lepuski-lehden julkaisuoikeudet, 6 x 250 €
Kohdeavustus, saatu kulttuurilautakunnalta 14.3.2018
Paikkamyynti (ilman TMK:lta vuokrattavia telttoja yms.)
Sponsorituet
Raittikarnevaalit'18 yhteensä
Kohdeavustus, haetaan kulttuurilautakunnalta 1/2019
Paikkamyyntitulot
Sponsorituet
Raittikarnevaalit'19 yhteensä
Valtatien varrelta, myynti 40 kpl/2018/á 25 € (sis alv)
Leppävaaran alkukoti, myynti 200 kpl /2018 ja v. 100
kpl/2019/ á 30 e/kpl
Uusi kirja, myynti 650 kpl á 30 €/kpl
Kirjojen myynti yhteensä
v. 2018 avustus saatu joulukuussa 2017 ja v. 2019 avustus
haetaan syyskuussa 2019

Tulot yhteensä €
Menot €
Raittikarnevaalit

Kirjojen
kustantaminen

Asukastoiminta

Muut kulut

Menot yhteensä €

TA 2018

TA 2019

1 800
4 500
6 300
1 500

2 400
5 250
7 650
1 500

8 000
7 000
4 000
19 000
1 000

10 000
7 000
4 000
21 000
-

6 000
7 000

3 000
19 500
22 500

3 400

3 400

37 200

56 050

TA 2018

TA 2019

Palkkiot ja provisiot (sis.sotu)
Ohjelmalava, äänentoisto ja sähkövedot
Ohjelman hankinta
Tiedotus- ja markkinointi
Muut kulut (mm. järjestyksenvalvonta, ensiapu, taloushallinto, luvat, jätehuolto yms.)
Raittikarnevaalit yhteensä

4 500
4 900
5 000
1 000

5 500
4 900
6 000
1 000

3 600
19 000

3 600
21 000

Valtatien varrelta -kirja
Leppävaaran alkukoti -kirja (varasto+alv-tilitykset)
Uusi kirja (paino, palkkiot ja muut kulut)
Kirjojen kustantaminen yhteensä
Kirpputorit, Lepuskin Joulu, PopUpit
Kansalaismuisti-illat, avoimet historialuennot, historiakävelyt
Historiakuvien digitointi/nettijulkaiseminen/näyttely 2018
Nettisivujen ylläpito
Asukastoiminta ja netti yhteensä
Tiedotus-, kokous- ja taloushallintokulut

2 000
2 000
2 000
2 000
3 500
2 500
10 000
6 200

1 000
22 000
23 000
1 000
1 000
2 000
2 500
6 500
5 550

37 200

56 050
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