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Toimintakertomus vuodelta 2018
Leppävaara-seuran toiminta-alueena on 32 000 asukkaan Kanta-Leppävaara, joka on Espoon suurimman ja
voimakkaimmin kehittyvän Suur-Leppävaaran keskus. Seuran tehtävänä on puolustaa monipuolisesti
leppävaaralaisten etuja ja kaupunkiympäristön laatua sekä luoda kaupunginosaan yhteisöllisyyttä. Seura on
pitkäjänteisesti jatkuneella toiminnallaan rakentanut hyvät yhteistyöverkostot niin paikallisiin toimijoihin
kuin kaupungin suunnittelijoihin ja päättäjiin. Espoon kaupunki arvostaa Leppävaara-seuraa luotettavana ja
asiantuntevana yhteistyökumppanina ja kuuntelee seuran viestejä.
Toimintavuosi 2018 pähkinänkuoressa
Toiminnantäyteiseen vuoteen mahtui yhteensä 42 asukastapahtumaa kuten perinteiset Raittikarnevaalit, 11
kansalaismuisti-iltaa, 4 sisällissodan muistovuoteen liittynyttä kaikille avointa kävelyä ja 3 samaan teeman
liittynyttä muuta tilaisuutta. Alueen monille sidosryhmille pidettiin yhteensä peräti 16 historia- ja
kirjaesittelytilaisuutta. Seuran julkaisemien historiakirjojen myynti jatkui vilkkaana ja vuoden aikana
aloitettiin uusimman eli järjestyksessä neljännen kirjan kokoaminen.
Muina asukastilaisuuksina järjestettiin 5 Lepuskin kirpparia ja uutuutena Lepuskin Vintage -tapahtuma.
Gallerian parkkitalon säleikköön toteutettiin talkoilla ympäristötaideteos. Otsikolla ”Onko Raitilla kaikki
hyvin?” -kävelyllä pohdittiin Leppävaaranraitin kehittämistä yhdessä asukkaiden ja kaupungin
suunnittelijoiden kanssa. sekä Lepuskin Joulu -tapahtuma Alberganesplanadin puistossa, jossa julkistettiin
uusi Leppävaaran Valopilkku.
Seuran edustajia oli mukana yli 20 tilaisuudessa, joissa joko virallisen kaavakuulemisen tai epävirallisten
neuvottelujen merkeissä käsiteltiin alueemme ajankohtaisia suunnittelu- ja kehittämisasioita. Liityimme
vuoden alussa mukaan uuteen Asukkaiden Espoo -ryhmään, jonka puitteissa käynnistettiin edellä mainittu
Leppävaaranraitin kehittämisprojekti. Vuoden aikana tehtiin 7 kannanottoa ajankohtaisista suunnitelmista.
Leppävaaran suunnittelusta ja alueen tapahtumista tiedotettiin säännöllisesti netissä ja sosiaalisessa
mediassa. Lepuski-lehteä julkaistiin 6 numeroa. Lukuisten kanaviensa kautta seuran toiminta tavoittaa
hyvin suuren joukon alueen asukkaita. Ilahduttavaa on myös kirjata 14 % kasvu jäsenmäärässä. Sen kasvu
on jatkunut hyvänä jo useamman vuoden ajan.
Raittikarnevaalit 2018
Raittikarnevaalit on joka vuosi odotettu syksyn avaus, jolla seura tarjoaa asukkaille iloa, yhdessäoloa ja
hyvää mieltä. ”Raittis” järjestettiin nyt 27. kerran torstaina 6.9.2018 klo 11-20. Läkkitorin lavalla oli koko
päivän monipuolista musiikkiohjelmaa, jonka kruunasi illan päätteeksi lavalle noussut Jiri Nikkinen The
Beatles Tribute Band. Koko lavaohjelma ja muu ohjelmatarjonta esiteltiin laajasti verkossa ja somessa.
Hyvä ohjelma ja sää keräsi taas kerran monituhatpäisen yleisön, joskaan aivan huippuvuosien tasolle ei nyt
päästy. Karnevaalipaikanvaraajia oli yhteensä 70 ja paikkoja lähemmäs 100. Paikallisten yritysten,
yhdistysten ja yhteisöjen lisäksi myös alueen suunnittelijoita kuten Raide-Jokeriprojektista ja Leppävaaran
projektinjohtaja Mika Rantala.
Raittikarnevaalit rahoitettiin kulttuurilautakunnan kohdeavustuksella, yritysyhteistyöllä sekä
paikkamaksuilla. Paikallisia tukijoita olivat Apteekki Elixir, Sellon Apteekki, Ravintola Alberga, Timanttiset
Kulta-Aika ja Tiimixi. Tärkeitä yhteistyötahoja olivat Espoon kaupunkitekniikan keskus (loppusiivous), J S
Sound Group Oy (äänentoisto ja sähköt), Cafe Zoceria, Kauppakeskus Galleria, Kauppakeskus Sello,
Leppävaaran urheilupuisto, Sellosali, Leppävaaran VPK, Espoon kirjastoautot, Estrada sekä TMK
(telttakaluston vuokraus). Tapahtumatiedotus hoidettiin raittikarnevaalit.fi -sivuilla, Lepuski-lehdessä,
tolppamainoksin ja Sellon isolla screenillä, Sellon kirjaston, Gallerian, Cafe Zocerian ja urheilupuiston
valotauluilla ja julisteilla Sellon infoseinällä. Lepuski.fi-sivuilla ja facebookissa julkaistiin joka päivä 2,5

viikkoa ennen tapahtumaa uutisia tapahtumasta. Raittikarnevaalien koordinaattorina toimi Tapio Lipasti ja
paikkamyynnissä vastasi Harri Halme, ja hänen avustajanaan Marja Sysimies.
Johtokunnassa nostettiin esiin tapahtuman konseptin kehittäminen niin, että mukaan saadaan enemmän
nuoria ja perheitä. Tällöin sovittiin, että vuonna 2019 kokeillaan karnevaalipäivänä lauantaita.
Lepuski-lehteä julkaistiin 6 numeroa
Lepuski-lehteä julkaistiin 6 numeroa ja painetun lehden levikki oli 22 000 kpl. Jakelualueena on koko
suuralue. Myös digilehdellä on kasvava lukijakunta. Lepuski-lehti tehtiin lukijoiden pitkäaikaisen toiveen
mukaan myös saatavaksi näkövammaisille, joita asuu paljon jakelualueella. Lehden kustantajana toimi
Luova Ratkaisu Oy, joka vastasi myös mediamyynnistä. Toimituskunnan muodostivat päätoimittaja Arja
Salmi ja vastaava toimittaja Pirjo Toivonen. Seura saa kustakin numerosta julkaisuoikeuskorvauksen.
Sosiaalisen median näkyvyys kasvussa
Lepuski.fi-verkkosivujen ja facebook-sivun ja -ryhmien sisältöä toimitettiin säännöllisesti. Parhaimmillaan
yksittäisellä uutisella on sosiaalisessa mediassa ollut yli 10 000 ja lepuski.fi-sivustolla tuhansia lukijoita.
Seuran facebook-sivun tykkääjien määrä on ollut jatkuvasti kasvussa ja oli vuoden lopussa 1500 henkeä.
Nousua oli vuoden aikana kolmannes.
Vaikuttaminen kaavoitukseen ja lähiympäristön viihtyisyyteen
Kanta-Leppävaaran väkiluku kasvaa jatkuvasti ja nyt on ylitetty jo 32 000 asukkaan määrä. Tämä merkitsee,
että ajankohtaisia kaava-, liikenne- ja rakentamishankkeita riittää seurattavaksi ja kommentoitavaksi.
Hankkeista tiedotettiin aktiivisesti mm. sosiaalisessa mediassa ja Lepuski-lehdessä. Seura otti kantaa 7
suunnitelmaan, joista merkittävimpiä olivat Leppävaaran keskuksen ja urheilupuiston kehittämiseksi esillä
olleet suunnitelmat sekä Puustellinkallion ja Albergan kartanon puistosuunnitelmat. Aktiivisessa
seurannassa ovat niin ikään olleet Raide-Jokerin katusuunnitelmat sekä vaikutusyritykset
Veräjäpellonkadun lisääntyneen liikenteen rajoittamiseksi. Seura oli hyvin edustettuna uudessa Asukkaiden
Espoo -ryhmässä (Arja Salmi, Timo Haukilahti ja Lasse Ansalo), joka pyrkii parantamaan asukkaiden ja
kaupungin välistä vuorovaikutusta. Sen kanssa järjestettiin yhdessä kaupungin suunnittelijoiden kanssa
lokakuun lopulla toteutettu kävely otsikolla ”Onko raitilla kaikki hyvin?”. Kävelyllä kartoitettiin raitin
kehittämistä keskeisenä kävelykatuna ja yhteytenä urheilupuistoon. Kävelyyn liittyi myös nettikysely.
Leppävaaran raitin kehittämisprojekti jatkuu vuonna 2019. Yhteyttä kaupungin suunnittelijoihin on lisäksi
ylläpidetty Leppävaaran hyvinvointiryhmän kautta. Seura osallistui myös Gallerian parkkitalon
Lintuvaarantien puoleisen puusäleikön kaunistamisprojektiin. Ympäristötaideprojekti toteutettiin
yhteistyössä Espoon ympäristömuotoilutiimin kanssa.
Kansalaismuisti-iltojen suosio jatkuu suurena
Kansalaismuisti-illat ovat olleet tärkeä osa seuran toimintaa jo vuodesta 2002. Tämän ansiosta on voitu
merkittävästi kartuttaa yhdistyksen ylläpitämiä historiatieto-, kuva- ja dokumenttiarkistoa. Ruusutorpan
koululla järjestetyt kokoontumiset jatkuivat nyt jo 17. vuottaan. Kevätkaudella kokoonnuttiin koulun
remontin vuoksi poikkeuksellisesti Elä- ja asu-seniorikeskuksen ruokasalissa. Kokoontumisia oli yhteensä
11 kertaa ja yhteenlaskettu osallistujamäärä melkein 600 henkeä (keskim. 55 hlöä/kerta). Vuoden
keskeiset aiheet liittyivät uuden, radan eteläpuolista Leppävaaraa käsittelevän kirjan teemoihin. Keväällä
pidettiin esillä myös vuoden 1918 traagisia tapahtumia Leppävaarassa. Pitkään odotettu kirjailija Enni
Mustosen vierailu kansalaismuistipiirissä oli myös kevään suosikkeja. Tilaisuus videoitiin.
Historiateemoihin liittyen tehtiin tiivistä yhteistyötä Espoon kaupunginmuseon kanssa järjestämällä
kaikkiaan 4 kävelyä, joilla tutustuttiin vuoden 1918 traagisten tapahtumien paikkoihin maastossa. Kävelyt
olivat osa Särkynyt elämä, Espoo sisällissodassa -näyttelyä. Kävelyt vetivät hienosti väkeä: osallistujia oli
kaikkiaan 550 henkeä ja seura sai järjestelyistä paljon kiitosta. Kävelyjä toivottu jo myös lisää, mutta niistä
päätetään myöhemmin.
Historia-aiheet kiinnostivat myös sosiaalisessa mediassa, jossa seura ylläpitää kahta keskusteluryhmää:
Kansalaismuisti fb-ryhmässä on 560 jäsentä ja Albergasta Leppävaaran -ryhmässä 506 jäsentä. Lisäksi on
edelleen ylläpidetty Valtatien varrelta -sivua, joskin keskustelu siellä on hiipunut. Historia-aiheista
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kirjoitettiin säännöllisesti Lepuski-lehdessä. Seura toimitti myös Leppävaaran Leijonien perinteiseen
vuosikalenteriin historiakuvat selostuksineen. Aiheena olivat nyt ”Vanhat talokaunottaret”.
Kirjamyynti
Vuoden 2018 kirjamyynti oli 197 kirjaa, josta Mäkkylän alkukoti -kirjaa oli 144 kpl ja Valtatien varrelta kirjaa 53 kpl. Lisäksi alueen palvelutaloille ja seniorikodeille lahjoitettiin 30 kpl Valtatien varrelta -kirjaa
seuran 30-vuotislahjoituksena. Vuodenvaihteen inventoinnin mukaan varastossa oli 10 kpl Valtatien
varrelta ja 161 kpl Leppävaaran alkukoti -kirjoja. Vuonna 2013 julkaistua ”Albergasta Leppävaaraan” DVD:tä myytiin 10 kpl. Kirjojen varastointia varten hankittiin tila Kilon varastohotelli Pelicanista. Markku
Salmi on vastannut historiatuotteiden myynnistä.
Uuden historiakirjan toimitustyön aloittaminen
Seura on määrätietoisesti jatkanut palkittua työtään Leppävaaran historian tallentamiseksi ja tunnetuksi
tekemiseksi. Vuoden aikana aloitettiin neljännen oma historiajulkaisun toimitustyö työnimellä ”Radan
eteläpuolinen Leppävaara”. Se on määrä saada julki vuoden 2019 Raittikarnevaaleille. Toimituskuntaa vetää
Markku Salmi (päätoimittaja) ja jäseniä ovat Raija Ahonen, Tapio Lipasti, Jarmo Oksanen ja Arja Salmi.
Vuoden aikana järjestettiin kaikkiaan 16 esitelmätilaisuutta historiakirjojen ja sisällissota Leppävaarassa
aiheista sidosryhmille ja alueen yrityksille. Esityksiä on pidetty mm. Sellon kirjastolla, Lionseille, Martoille,
Eläkkeensaajille, Svenska pensionäreille, MLL:lle, Perinneseuralle, Esbo hembygdsföreningille sekä
muutamalle leppävaaralaiselle yritykselle.
Kirpputorien suosio jatkui
Vuonna 2018 seura järjesti kaikkiaan 5 kirpputoritapahtumaa: 3 kertaa Läkkitorilla (12.5., 30.6.ja 29.9.) ja
2 kertaa Alberganespan puistossa (26.5., 18.8.). Sää suosi sateisesta kesästä huolimatta tapahtumia ja
myyjiä oli parhaimmillaan reilusti toista sataa. Myyntipaikat olivat maksuttomia. Kussakin tapahtumassa on
3-5 seuran aktiivia vastaamassa järjestelyistä ja mahdollisuuksien mukaan on paikalle järjestetty myös
elävää musiikkia. Kirpparitoiminta on jatkunut Espan puistossa nyt jo 7. vuotta ja Läkkitorillakin jo 3.
vuotta. Toiminta tavoittaa joka kerta useita satoja ihmisiä. Kirpputorien käytännön pyörittämisestä
vastaavaan työryhmään ovat kuuluneet Arja Salmi, Anja Sivonen, Marja Sysimies ja Brita Palin.
Kirpputoreja varten ylläpidetään facebook-ryhmää, jossa on yli 650 jäsentä. Tärkeä yhteistyökumppani
torikirppareilla on Kauppakeskus Galleria, jolta seura on saanut torialueen ilmaiseksi käyttöön.
Lepuskin Joulu ja uudet Valopilkut
Valopilkku julkistettiin perinteisessä Lepuskin Joulu -tapahtumassa, joka järjestettiin 1.12.2018 tällä
kertaan Alberganesplanadin puistossa. Ehdokkaita saatiin poikkeuksellisen monta ja päädyttiin
Monikonpuroon taimeneen, jolloin palkittava taho oli myös Pro Monikonpuro -liike. Tunnustuksen
vastaanotti liikkeen pitkäaikainen aktiivi Henrik Kettunen. Valinnan perustelut olivat: “Useiden vuosien
jälkeen taimen kutee taas Monikonpurossa, joka virtaa läpi urbaanin Leppävaaran. Pro Monikonpuro -liike
ja sen aktiivit ovat sitkeällä ja asiantuntevalla työllään auttaneet taimenta palaamaan uudelleen
ikimuistoiseen kotipuroonsa, jossa kalojen elinolot ovat joutuneet puristuksiin ympäröivän kaupungin
kasvaessa”.
Joulutapahtumassa tarjottiin glögiä ja pipareita ja iloittiin Liikuntastudio Luhtavillan Zumba Kidsien
tanssista. Joululauluja laulettiin Iiro Tainion johdolla ja Maija-Liisa Metsolan johdolla tanssittiin kuusen
ympärillä. Tilaisuudessa jaettiin myös taimenpipareita ja "I love Lepuski" -heijastimia. Tilaisuuden
yhteistyökumppanina oli Leppävaaran kukka ja Luhtavilla ja Seppo Ahokas, joka huolehti äänentoistosta.
Johtokunta ja seuran toimihenkilöt
Puheenjohtajana toimi Arja Salmi, varapuheenjohtajana Timo Haukilahti ja sihteerinä Raija Ahonen.
Johtokunnan muut varsinaiset jäsenet olivat Martti Jokela, Olli Lehtonen, Tapio Lipasti, Maija-Liisa Metsola,
Kari Pietarinen ja Marja Sysimies ja sekä varajäsenet Pirjo Myllys, Ninni Sandström, Markku Toivonen ja
Annika Tuominen-Kalland. Johtokunta kokoontui 11 kertaa. Taloutta hoiti Maija Tahvanainen ja
Leppävaaran Laskenta Oy.
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EKYLin hallituksessa seuran edustajana toimi Kari Pietarinen. Vuoden aikana jatkettiin johtokunnan
työskentelytapojen uudistamista ja totuteltiin edelleen seuran asiakirjojen tallentamisesta yhteiselle
alustalle Google Driveen. Kehitystyö jatkuu edelleen. Johtokunnan keskinäistä viestittelyä helpottaa myös
pikaviestipalvelu (WhatsUp).
Vuosikokouksessa tutustuttiin Leppävaaran Elä ja asu -seniorikeskukseen
Vuosikokous järjestettiin 10.4.2018 Leppävaaran Elä ja asu -seniorikeskukseen ja läsnä oli 37 jäsentä.
Ennen kokouksen alkua juotiin kahvit seniorikeskuksen väen kanssa ja luovutettiin talolle 10 kpl Valtatien
varrelta -kirjaa, jotka otti vastaan talon asukas Maisa Rauhala. Viriketoiminnan ohjaaja Hennariikka
Häkkinen kertoi keskuksen toiminnasta ja johtokunnan jäsen Olli Lehtonen avasi esteettömyyden
merkitystä asuinympäristössä. Seura on toimintasuunnitelmaan kirjannut tavoitteeksi toimia sen puolesta,
että Leppävaaran rakennettu ympäristö on esteetöntä ja vuorovaikutukseen kannustavaa. Kaupalliset ja
julkiset palvelut, jotka mahdollistavat pitkäaikaissairaiden, vammaisten ja erityisryhmien henkilöiden
osallistumisen, lisäävät myös alueen yhteisöllisyyttä
Talous ja jäsenistö
Seuran tilikauden ylijäämä oli 2468 euroa. Toiminta rahoitettiin jäsenmaksuilla, kaupungin kohde- ja
toiminta-avustuksella, yritysten tuilla sekä Lepuski-lehden julkaisukorvauksilla. Seuran käyttöön hankittiin
Epson EcoTank ET-2650 ‐monitoimitulostin kirjaprojektin käyttöön, opasmikrofoni sekä tapahtumakäyttöön
telttakatos, kaksi retkituolia ja -pöytä.
Toimintavuonna jäsenmaksun maksaneita oli 340, jossa kasvua edellisvuodesta 14 %. Jäsentietoja
ylläpidettiin Yhdistysavain-palvelussa, jota jäsensihteerinä hoiti Juha Laakso. Uusia jäseniä liittyi vuonna
2018 seuraan yhteensä 38 henkeä ja seurasta eronneiksi kirjattiin 5 henkeä. Kannattajajäseniä oli (22 kpl)
vuonna 2018.
Muu toiminta
• Alberganespan viljelylaatikoiden jakamisessa tehtiin edelleen yhteistyötä Leppävaaran Marttojen
toimintaryhmän kanssa. Seura auttoi kaupungin tarjoamien laatikoiden markkinoinnissa.
• Tehty yhteistyötä Leppävaarassa asuvien palstaviljelijöiden kanssa ja tuettiin heidän pyrkimyksiään
jatkaa viljelyharrastusta. Palstojen ylläpitovastuuta tarjottiin seuralle, mutta siihen ei seura katsonut
voivansa sitoutua.
• Kaupunginmuseon arkistoon (Virpi Talja) luovutettiin 13.9.2018 iso määrä historiallisia dokumentteja,
jotka ovat kertyneet seuralle kirjaprojektien myötä.
• Osallistuttiin EKYLin ja kaupungin yhteisessä kumppanuusiltaan ke 14.3.2018 (Raija Ahonen)
• Osallistuttiin EKYL:n arkistokurssille (Markku Toivonen)
• Osallistuttiin Yhdistykset ja tietosuoja-asetus -koulutukseen (Raija Ahonen ja Juha Laakso)
• Laadittiin EU:n tietosuojadirektiivin edellyttämä rekisteriseloste, josta tiedotettiin 5.6. postitetulla
jäsenkirjeellä.
• Paljastettiin kesäkuussa Hella Wuolijoen muistolaatta, joka teetettiin yhdessä As Oy Valliniityn kanssa
osoitteessa Rautakiskonkuja 5, jossa Wuolijoet ovat asuneet 1900-luvun alussa. Laatan ulkoasun
suunnitteli Tapio Lipasti Leppävaara-seurasta.
• Tehtiin kirjamyyntiyhteistyötä Lintuvaaran omakotiyhdistyksen kanssa
• Lappeenrannan kotiseutupäivillä 9.-12.8.2018 Arja Salmi osallistui seuran virallisena edustajana
• Ekylin retki Tarvaspäähän: 14.6.2018 Malla Sysimies osallistui
• Museon Pentala-retkelle 15.6.2019 osallistui Arja Salmi
• Kaupunginjohtajan kahveille to 5.4. klo 14 WeeGee-talolla osallistui Arja Salmi
• Lasten Espoo -tapahtuma la 12.5. Sellolla kanssa tehtiin tiedotusyhteistyöstä. Seuralta 2 järkkäriä
hommissa.
• Tehtiin yhteistyötä Sellon kirjastolla kokoontuneen MLL:n perhekahvilan kanssa, esitetltiin seuran
toimintaa ja kerrottiin alueen historiasta. (Arja Salmi, Marja Sysimies, Maija-Liisa Metsola)
• Osallistuttiin Metropolian syyskauden avajaisseminaariin ONKO KIERTOTALOUS UUSI NORMAALI?
4.9.2018 (Timo Haukilahti).
•

Tehtiin kestävän kehityksen sitoumus
että omaa hiilijalanjälkeämme.

sitoumus2050 sivustolle, sillä haluamme pienentää sekä seuran
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