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JOHTOKUNNAN 10.3.2020 HYVÄKSYMÄ EHDOTUS VUOSIKOKOUKSELLE  

Toimintakertomus vuodelta 2019  

 

Leppävaara on Espoon suurin keskus ja yksi väkimäärältään nopeimmin kasvia kaupunginosia koko 

Suomessa. Laajemmalla Leppävaaran suuralueella asuu jo yli 70 000 asukasta ja tästä noin puolet on 

keskittynyt Kanta-Leppävaaraan, jossa seura toimii. Väkimäärä kasvoi toiminta-alueella v. 2019 lähes parilla 

tuhannella, joka on ennätyksellisen suuri vuosikasvu. Väestö on myös vuosi vuodelta yhä 

kansainvälisempää. Alueella puhutaan jo yli 100 kieltä ja uussuomalaisten osuus väestöstä on keskimäärin 

noin viidennes. Muun kuin suomen- tai ruotsinkielisten osuus väestöstä vaihtelee eri asuntoalueilla 

suuresti.  

Toimintaympäristön nopea muutos haastaa uudistamaan toimintaa 

Kun toimintaympäristö muuttuu kovaa vauhtia, se korostaa seuran perustehtävää toimia asukkaiden etujen 

ja kaupunkiympäristön laadun puolustajana sekä kaupunginosan yhteisöllisyyden luojana. Käytännössä 

tämä näkyy kaupunkisuunnittelun -ja rakentamisen jatkuvana seurantana, mihin seurassa käytetään paljon 

resursseja. Myös uusien asukkaiden saaminen mukaan seuran toimintaan on iso haaste. Yhteistyö 

kaupungin suunnittelijoiden ja päättäjien kanssa on toimintavuonna ollut tiivistä. Seuralla on hyvät 

yhteistyösuhteet Espoon kaupunkiin, joka arvostaa Leppävaara-seuraa luotettavana ja asiantuntevana 

yhteistyökumppanina, ja myös kuuntelee seuran viestejä. 

Uutta näkökulmaa on tuonut osallistuminen Kotiseutuliiton ”Kaikilla on oikeus kotiseutuun” -hankkeeseen. 

Tavoitteena on yhdessä kahdeksan muun espoolaisen yhdistyksen kanssa ollut löytää tapoja, joilla saadaan 

uusleppävaalaisia mukaan paikalliseen toimintaan. Näissä merkeissä on lähdetty selvittämään paikallisten 

yhteistyöverkostojen laajentamista entisestään.  

Toimintavuosi 2019 pähkinänkuoressa 

Toimintavuoden yhdeksi kohokohdaksi nousi Leppävaaran ytimessä -kirjan valmistuminen. Uusin kirja on 

nyt neljäs ja näillä näkymin viimeinen alueen historiasta kertova teos. Se kuvaa radan eteläpuolisen 

Leppävaaran rikasta historiaa. Toiminnantäyteiseen vuoteen mahtui yhteenlaskien lähes 100 

Leppävaara-aiheista tapahtumaa, kokousta ja tapaamista. Kaikille avoimet asukastapahtumat, 

Raittikarnevaalit, kirpputorit ja Lepuskin Joulu Valopilkun valintoineen, ovat jokavuotista perinnettä, samoin 

kuin vuosi vuodelta suosituimmat kansalaismuisti-illat, joita nyt järjestettiin 12 kpl. Kirpputoritapahtumia 

oli viisi ja näiden lisäksi järjestettiin jo toista kertaa yhdessä Sellosalin kanssa Lepuskin Retro & Vintage 

-tapahtuma. Alueen monille sidosryhmille pidettiin yhteensä 11 historia- ja kirjaesittelytilaisuutta. Uuteen 

kirjaan liittyen järjestettiin julkistustilaisuus kirjastolla sekä historiakävely Perkkaalla.  

Seuran edustajat osallistuivat yli 30 tilaisuuteen, joissa joko virallisen kaavakuulemisen tai epävirallisten 

neuvottelujen merkeissä käsiteltiin alueemme ajankohtaisia suunnittelu- ja kehittämisasioita. Ajankohtaista 

yhdistystoiminnan kehittämistä pohdittiin useassa tilaisuudessa yhdessä muiden kaupunginosayhdistysten 

kanssa.  Asukkaiden Espoo -ryhmässä haluamme myös olla mukana parantamassa asukkaiden 

osallistumismahdollisuuksia nykypäivän vaatimuksia vastaaviksi. Leppävaaranraitin kehittämisprojekti on 

yksi Asukkaiden Espoon pilottiprojekti yhteistyössä kaupungin kanssa. Vuoden aikana tehtiin 6 

kannanottoa ajankohtaisista suunnitelmista. Vireillä olevista suunnitelmista tiedotettiin säännöllisesti 

somessa, verkkosivuilla ja Lepuski-lehdessä. Lukuisten kanavien ja toimintamuotojen kautta seuran 

toiminta tavoitti jäsenmääräänsä verrattuna moninkertaisen joukon alueen asukkaita. Ilahduttavaa oli myös 

kirjata edelleen kasvua jäsenmäärässä vuoden aikana. 

 

Raittikarnevaalit 2019 siirrettiin lauantaille  

Raittikarnevaalit järjestettiin nyt 28. kerran lauantaina 7.9. klo 11-20. Jokavuotinen ”Raittis” on odotettu 

syksyn avaus, jolla seura tarjoaa asukkaille iloa, yhdessäoloa ja hyvää mieltä. Tällä kertaa tapahtumapäivä 
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oli yleisön pyynnöstä siirretty lauantaille. Läkkitorin lava tarjosi tuttuun tapaan musiikkiohjelmaa koko 

päivälle. Mukana oli niin paikallisia ryhmiä kuin tähtiesiintyjiä. Lasten kestosuosikit Pikku Myy ja Muumit 

esiintyivät kolmessa setissä ja kutsuivat viimeisessä setissä yleisöä Muumitansseihin. Illan päätteeksi lavalle 

nousi Honey B. & T-Bones. Raitin yläosan monikulttuurisella kohtauspaikalla esiintyi Tanssikeskus Tribalin 

upea etninen tanssiryhmä. Myös keinoälyä esittelevä Omnian rekka oli raitilla parkissa tutustumista varten.  

Monipuolinen ohjelma sai väen liikkeelle, joskin ajoittaiset rankat sadekuurot karkottivat yleisöä. 

Tapahtumapäivän siirto lauantaille osoittautui haasteelliseksi, sillä karnevaalikojuja oli noin kolmanneksen 

aiempia vuosia vähemmän. Raittikarnevaalit rahoitettiin kulttuurilautakunnan avustuksella, 

yritysyhteistyöllä ja paikkamaksuilla. Paikallisia yritysyhteistyökumppaneita olivat Apteekki Elixir, Sellon 

Apteekki, Ravintola Alberga, Self Storage Pelican ja Tiimixi. Monikulttuurisella kohtauspaikan toteuttiin 

yhteistyössä Kotiseutuliiton, ViaDian, Leppävaaran seurakunnan ja Niceheartsin kanssa. 

Yhteistyökumppaneita olivat myös Leppävaaran nuorisotoimi, Espoon kirjastoautot, Omnia ja Sellosali. 
Leppävaaran VPK huolehti ensiavusta. Espoon kaupunkitekniikan keskus vastasi loppusiivouksesta. 

Tapahtumatiedotus hoidettiin raittikarnevaalit.fi -sivuilla, Lepuski-lehdessä, tolppamainoksin ja Sellon isolla 

screenillä, Sellon kirjaston, Gallerian, Cafe Zocerian ja urheilupuiston valotauluilla ja julisteilla Sellon 

infoseinällä sekä laajasti somessa ja seuran kotisivuilla. Tiedotuksessa yhteistyökumppaneita olivat Cafe 

Zoceria, Kauppakeskus Galleria ja Kauppakeskus Sello. Vuokratun telttavarustuksen toimitti TMK ja sen 

pystytyksestä ja purkamisesta vastasi seuran oma talkooporukka. Äänentoistosta ja sähköistä vastasi J S 

Sound Group Oy. Penkit lainattiin Leppävaaran urheilupuistosta.  

Raittikarnevaalien koordinaattorina toimi jo kymmenettä vuotta Tapio Lipasti. Paikkamyynnistä vastasivat 

Liisa Forsgren ja Tapio Lipasti. Itse tapahtumassa paikkavastaavana toimi Anja Sivonen.  

Vaikuttaminen kaavoitukseen, rakentamiseen ja lähiympäristön viihtyisyyteen 

Seuran johtokunta seurasi systemaattisesti ajankohtaisia kaava-, liikenne-, ympäristö- ja 

rakentamishankkeita sekä osallistui niitä esitelleisiin virallisiin asukastilaisuuksiin (7 kpl). Vuoden aikana oli 

vireillä kymmenkunta asemakaava- ja rakentamisasiaa ja niiden pohjalta laadittiin yhteensä 6 kannanottoa.  

Tärkeä kanava alueen kehityksen seurantaan on ollut Leppävaaran projektinjohtaja Mika Rantalan 

säännöllisesti järjestämät avoimet asukastapaamiset (Tehtävä Leppävaarassa). Tapaamisia oli vuoden 

aikana noin parikymmentä ja muutamilla kerroilla voitiin tavata myös muita vastuuvirkamiehiä kaupungin 

eri hallintokunnista, joiden toimenkuvaan kuuluu Leppävaaran suunnittelu/alueiden ylläpito. Läkkitorilla ja 

raitilla lisääntynyt holtiton ajoneuvoliikenne kevyen liikenteen väylillä on ollut yksi tapaamisten 

kestoaiheista, johon ollaan toivon mukaan saamassa ratkaisuja vuonna 2020. Vuoden aikana jatkettiin 

osallistumista Leppävaaranraitin kehittämisen ideointiin. Kaupunki järjesti tästä ns. tarveselvitykseen 

liittyneen kyselyn kesällä. Yhteenveto kyselystä saatiin vasta 2020. Lisäksi seurattiin syksyllä alkaneen 

Raide-Jokerin katusuunnittelua ja kommentoitiin keväällä esillä olleita katusuunnitelmia. 

Lukuisista suunnitelmista ja asukkaiden vaikutusmahdollisuuksista niihin tiedotettiin aktiivisesti mm. 

sosiaalisessa mediassa ja isompia hankkeita esiteltiin myös Lepuski-lehdessä. Seura on myös ollut mukana 

edistämässä asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia Asukkaiden Espoon toiminnan kautta. Yhteyttä 

kaupungin suunnittelijoihin on ylläpidetty vielä kertomusvuonna toimineen Leppävaaran hyvinvointiryhmän 

kautta.  

Leppävaaran ytimessä -kirja päätti kunniakkaan historiakirjasarjan 

Seura julkaisi syksyllä Leppävaaran ytimessä -nimisen uuden historiateoksen, joka keskittyy radan 

eteläpuoliseen Leppävaaraan paneutuen aseman seudun, Perkkaan, Vermonniityn, entisen Maxin ja 

nykyisen Leppävaaran eteläisen keskustan sekä Friisinmäen, Säterin ja Ruukinrannan asutuksen 

vaiheisiin. Teos on neljäs ja viimeinen sarjassa, joka nyt tarjoaa yli 1500 sivua alueen historiaa upeasti 

kuvitettuna. Toimituskuntaa veti Markku Salmi (päätoimittaja) ja jäseninä olivat Raija Ahonen, Tapio Lipasti, 

Jarmo Oksanen ja Arja Salmi. Oikoluvusta vastasi Liisa Forsgren. Seuran kirjaprojekti sai keväällä 5000 

euron lahjoituksen. Sen myötä kirjan hinta on voitu pitää edellisiä kirjoja edullisempana. Lahjoittaja ei 

halua nimeää julkisuuteen. 

Uuden kirjan julkistustilaisuuden (5.9) ja Perkkaa-kävelyn (29.9.) lisäksi järjestettiin kaikkiaan 11 

esitelmätilaisuutta historiakirjojen aiheista mm. Ruusutorpan koulun oppilaille ja ViaDian kansainväliselle 

kahvilalle, Lionseille, Leppävaaran eläkkeensaajille, Tapiolan kansallisille senioreille, Alberga svenska 
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pensionärer -kerholle, MLL:n perhekahvilan väelle, Elä- ja asu -keskuksen Porina-kerholle ja Leppävaaran 

sydänyhdistykselle. Perkkaa-kävely järjestettiin yhdessä Perkkaa-Vermo ry:n kanssa. Näihin 

esittelytilaisuuksiin osallistui useita satoja kiinnostuneita. 

Leppävaaran ytimessä kirjan julkaiseminen nosti kirjamyynnin ennätykselliseksi. Uutta kirjaa myytiin 

toimintavuonna 812 kpl ja Leppävaaran alkukoti -kirjaa 79 kpl. Vuodenvaihteessa uusimman kirjan 

ensimmäistä painosta oli varastossa enää 154 kpl. Joulun alla otettu lisäpainos ml. kirjaa oli varastossa 

kaikkiaan 658 kpl. Leppävaaran alkukoti -kirjoja oli varastossa 96 kpl. Valtatien varrelta ja Albergasta 

Leppävaaraan -kirjat on loppuunmyyty. Vuonna 2013 julkaistua ”Albergasta Leppävaaraan” -DVD:tä myytiin 

vielä muutamia. Kirjojen varastointia varten hankittiin tila Kilon varastohotelli Pelicanista. Markku Salmi on 

vastannut historiatuotteiden myynnistä. 

 

Espoon kaupunginmuseon kanssa kirjaprojektien myötä aiemmin aloitettua kuvienvaihtoa jatkettiin. Seura 

on näin saanut omiin julkaisuihinsa kaupunginmuseon kuvia ja toimittanut vastineeksi 

kansalaismuistipiirissä skannattuja kuvia museon valokuva-arkistoon. Vuonna 2019 seura toimitti museolle 

154 kuvaa sisältökuvauksineen. Kaikkiaan museo oli vuodenvaihteeseen mennessä julkaissut FINNA 

-palvelussa yli 232 kpl Leppävaara-seuralta eri vuosina saatua kuvaa. Finna-palvelun kautta 

Leppävaara-seuran kokoamat hienot historiakuvat saadaan näin kätevästi ison yleisön saavutettavaksi. 

 

Kansalaismuisti-iltojen suosio jatkui ennätyksellisenä 

Kansalaismuisti-illat ovat olleet tärkeä osa seuran toimintaa jo vuodesta 2002. Tämän ansiosta on voitu 

merkittävästi kartuttaa yhdistyksen ylläpitämiä historiatieto-, kuva- ja dokumenttiarkistoja. Ruusutorpan 

koululla järjestetyt kokoontumiset jatkuivat 18. vuottaan. Kokoontumisia oli 12 kertaa ja ne keräsivät nyt 

ennätykselliset 860 osallistujaa (keskim. 72/kerta). Iltojen aiheet liittyivät uuden kirjan teemoihin, 

vanhoihin koulu- ja luokkakuviin, Maxiin, kotirintamaan Leppävaarassa talvisodan aikaan, kieltolakiin ja 

Finna-kuviin tutustumiseen. Erityistä kiinnostusta herätti valokuvaaja Olavi Janatuisen museolle 

lahjoitettuun mittavaan kuvakokoelmaan tutustuminen ja kuvien tunnistaminen, sillä museolta on hävinnyt 

kuvien sisältötiedot. Janatuisen kuvien tunnistamiseen käytettiin yhteensä 3 iltaa. Lisäksi vierailtiin Gallen 

Kallelan museolla, jossa sovittiin yhteistyöstä liittyen museon uuteen projektiin. Siinä kerätään aineistoa 

kansallistaiteilijan paikallisista kontakteista Leppävaarassa. 

Historia-aiheet kiinnostivat myös sosiaalisessa mediassa, jossa seura ylläpiti kahta keskusteluryhmää: 

Kansalaismuisti fb-ryhmässä on yli 700 jäsentä ja Albergasta Leppävaaran -ryhmässä yli 500 jäsentä. 

Valtatien varrelta -kirjan julkistamisen yhteydessä perustettua facebook-sivua ylläpidettiin edelleen, joskin 

keskustelu siellä on hiipunut. Historia-aiheista kirjoitettiin säännöllisesti Lepuski-lehdessä. Seura toimitti 

perinteiseen tapaan Leppävaaran Leijonien vuosikalenteriin historiakuvat selostuksineen sekä osallistui 

kalenterin myyntiin, saaden näin osan kalenterin tuotosta. Aiheena olivat nyt ”Vanhat kulkupelit”.  

Kirpputorit lisäävät yhteisöllisyyttä ja edistävät kierrätyksen aatetta  

Lepuskin kirpparit -toiminta jatkui Alberganespan puistossa nyt jo 8. vuotta ja Läkkitorilla jo 4. vuotta. 

Suositut tapahtumat keräsivät joka kerta useita satoja ostajia ja myyjiä, ja sää suosi sateisesta kesästä 

huolimatta tapahtumia. Tapahtumia oli kaikkiaan viitenä lauantaina, joista kolme oli Läkkitorilla (11.5., 

17.8. ja 21.9.) ja kaksi Alberganesplanadin puistossa (25.5. ja 31.8.). Raide-Jokerin rakentamisen alkamisen 

myötä Alberganespan kirpputorit olivat nyt viimeiset vähään aikaan ja puisto saataneen uudelleen käyttöön 

vasta v. 2021 tai 2022. Kussakin tapahtumassa oli 3-5 seuran aktiivia vastaamassa järjestelyistä ja 

mahdollisuuksien mukaan paikalle järjestettiin myös elävää musiikkia yhteistyössä Kalle ja Seppo Salosen 

kanssa. Kirpputorien käytännön pyörittämisestä vastaavaan työryhmään ovat kuuluneet Arja Salmi, Anja 

Sivonen, Brita Palin, Marja Sysimies, Reija Loponen ja Raija Ahonen. Tapahtumalla on oma facebook-ryhmä, 
jossa on yli 650 jäsentä.  

Lepuskin Retro & Vintage -tapahtuma järjestettiin yhteistyössä Sellosalin kanssa nyt jo toista kertaa 

Sellosalin lämpiössä  (la 8.6.). Sellosali vastasi musiikista ja Leppävaara-seura paikkamyynnistä (Päivi 

Lahtinen), oheisohjelmasta (Anja Sivonen ja Arja Salmi) ja puffetista (Leena Friman). Tapahtuma keräsi 20 

myyjää ja noin 500 kävijää.  

 

http://www.ekm.finna.fi/
http://www.ekm.finna.fi/
http://lepuski.fi/kansalaismuistipiiri.html
https://www.facebook.com/groups/713002865391889/
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Lepuskin Joulu ja uudet Valopilkut 

Uusin Valopilkku, kauppias Ilkka Kärkkäinen henkilökuntineen julkistettiin perinteisessä Lepuskin Joulu 

-tapahtumassa Läkkitorilla (la 30.11.). Perusteluissa seura kiittää K-Supermarket Leppävaaran laajaa ja 

hyvää tuotevalikoimaa, siistiä ja tuoretta hevi-osastoa, toimivaa palvelutiskiä, aitoa pyrkimystä kestävään 

kehitykseen sekä erinomaista kauppiasta ja aina ammattitaitoista ja ystävällistä henkilökuntaa. Ne ovat 

taanneet yritykselle pysyvän sijan pohjoisleppävaaralaisten asiakkaiden omana kauppana. Valinta oli 

järjestyksessä 19.  

Joulutapahtumassa tarjottiin lämmintä glögiä kotona leivottuja ruispipareita kera sekä laulettiin Anna-Maija 

Kotalan  ja Iiro Tainion johdolla perinteisiä joululauluja. Vuoden tauon jälkeen Läkkitorille saatiin seuran 

aloitteesta kaunis joulukuusi, jonka kustansivat Galleria ja Espoon kaupunkitekniikan keskus. Kaupungilta 

saatiin lupaus, että kuusi saadaan tästedes torille joka vuosi. Tilaisuudessa järjestettiin arpajaiset ja jaettiin 

seuran teettämiä "I love Lepuski" -heijastimia. Seppo Ahokas huolehti musiikista ja äänentoistosta. 

 

Kaikilla on oikeus kotiseutuun -hanke 

Seura lähti mukaan Suomen Kotiseutuliiton hankkeeseen ”Kaikilla on oikeus kotiseutuun” miettimään 

keinoja saada myös uussuomalaisia kotiseututoimintaan. Hankkeeseen osallistui 9 espoolaista yhdistystä. 

Aihetta pidettiin esillä Raittikarnevaaleilla Monikulttuurisella kohtauspaikalla, jossa varattiin Leppävaarassa 

kotoutumisen parissa toimiville mahdollisuus esitellä toimintaansa ja löytää uusia kontakteja. Toteutus 

tehtiin yhdessä Raitilla toimivan ViaDia ry:n, Suomen Kotiseutuliiton, Leppävaaran seurakunnan Colourful 

Espoon ja Naapuriäidit Niceheartsin kanssa. Kohtauspaikalla vieraili noin 100 henkeä.  

Hanketapaamisiin (4 kpl) osallistuivat vaihdellen Raija Ahonen, Malla Sysimies, Arja Salmi ja Reija Loponen. 
Lokakuussa järjestettiin paikallisten toimijoiden verkostotapaaminen ”Let’s get together” (22.10.), joka 

kutsuttiin koolle yhdessä Kotiseutuliiton kanssa. Lisäksi Raija Ahonen osallistui Lähiöfestin PopUp 

-tapahtumaan ViaDiassa (26.9.). Verkostoitumisella etsitään kontakteja kotouttamisen parissa toimiviin 

paikallisiin tahoihin ja pohditaan jatkoyhteistyön mahdollisuuksia. Hankkeen puitteissa ollaan vasta hyvin 

alkumetreillä. Vielä ei ole onnistuttu tavoittamaan maahanmuuttajien ja -tulijoiden omia järjestöjä. Hanke 

jatkuu 2020. 

Viestintä tavoittaa tuhansia 

Lepuski.fi-verkkosivujen ja facebook-sivun sisältöä toimitettiin säännöllisesti. Parhaimmillaan yksittäinen 

uutinen sosiaalisessa mediassa saa yli 10 000 seuraajaa. Fb-sivun tykkääjien määrä oli vuoden lopussa 

lähes 1900 henkeä, jossa nousua vuoden aikana kolmannes. Lepuski.fi-sivustolla on tuhansia lukijoita. 

Raittikarnevaaleja varten ylläpidetiin omaa nettisivua raittikarnevaalit.fi.  

Myös Lepuski-lehdellä tavoitetaan tuhansia lukijoita (levikki 22 000 kpl). Lehteä julkaistiin 6 numeroa. 

Painetun lehden jakelualueena on koko suuralue ja se on ainoa suuralueella säännöllisesti ilmestyvä ja 

koteihin jaettava asukaslehti. Vuoden alussa yhteistyökumppaniksi liittyi Kilo-seura, jolle varattiin lehdestä 

oma palsta. Painettua lehteä laajempi näköislehti julkaistiin uudella verkkokanavalla Issuu. Sen lisäksi 

kustakin numerosta toimitettiin alueen näkövammaisille omat versiot. Vuoden 2019 syksyllä lehden 

kustantaja alkoi julkaista Lepuskissa-nimistä puheohjelmaa. 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. 

Johtokunta ja seuran toimihenkilöt 

Puheenjohtajana toimi Arja Salmi, varapuheenjohtajana Timo Haukilahti ja sihteerinä Raija Ahonen. 
Johtokunnan muut varsinaiset jäsenet olivat Martti Jokela, Olli Lehtonen, Reija Loponen, Tapio Lipasti, Kari 

Pietarinen ja Marja Sysimies ja sekä varajäsenet Pirjo Myllys, Olli Palonen, Tuija Sahlman ja Annika 

Tuominen-Kalland. Johtokunta kokoontui 10 kertaa. Taloutta hoiti Maija Tahvanainen ja Gallant Oy.  

EKYL:n hallituksessa seuran edustajana toimi Kari Pietarinen ja varahenkilönä keskusjärjestön tilaisuuksiin 

osallistui Marja Sysimies. Vuoden aikana jatkettiin johtokunnan työskentelytapojen uudistamista ja 

totuteltiin edelleen seuran asiakirjojen hallinnointiin yhteisellä alustalla Google Drivessä. Asiakirjahallinnan 

http://lepuski.fi/Valopilkku_2019_301119.html
https://kotiseutuliitto.fi/toiminta/hankkeet/kaikilla-on-oikeus-kotiseutuun/
http://lepuski.fi/Valopilkku_2019_301119.html
https://www.facebook.com/leppavaaraseura
https://issuu.com/lepuski
https://www.luovaratkaisu.fi/luovan-podcast.html
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kehitystyö jatkuu edelleen. Johtokunnan ja työryhmien keskinäistä viestittelyä helpottaa pikaviestipalvelu 

(WhatsApp). 

Vuosikokouksessa tutustuttiin Monikonpuroon ja sen taimeneen  

Vuosikokouksessa (8.4.) Ruusutorpan koululla oli läsnä 39 jäsentä. Kokouksen aluksi kuultiin esitys 

edellisenä vuonna Leppävaaran Valopilkuksi valitusta Monikonpurosta ja sen taimenista. Pro Monikonpuro 

-liikkeen aktiivi Henrik Kettunen kertoi aiheesta kiehtovasti ja vastasi osallistujien lukuisiin kysymyksiin. 

Esityksen kuvamateriaali löytyy verkosta. Ns. purokummiajatuksesta keskusteltiin alustavasti jo Lintuvaaran 

omakotiyhdistyksen ja alueen koulujen kanssa, mutta mitään toimia ei vielä ole käynnistetty. 

Talous ja jäsenistö 

Tilikauden tulos jäi 2010,81€ alijäämäiseksi johtuen Raittikarnevaalien odotettua pienemmästä 

tulokertymästä. Tappio voitiin kuitenkin kattaa kirjamyyntituloilla. Seuran perustoiminta rahoitettiin 

jäsenmaksuilla, Lepuski-lehden julkaisuoikeuskorvauksilla ja kulttuurilautakunnan toiminta-avustuksella. 

Raittikarnevaalit rahoitettiin kulttuurilautakunnan projekti- ja kehittämisavustuksella, yritysyhteistyöllä ja 

myyntipaikkamaksuilla. Uuden historiajulkaisun laadinta- ja painokulut rahoitettiin kirjojen myyntituotoilla 

ja saadulla lahjoituksella. Uuden kirjan varastointiin hankittiin syyskaudeksi 3 m2:n lisävarasto Pelicanista.  

Toimintavuoden lopussa jäsenrekisterissä oli 376 jäsentä, joista maksun maksaneita oli 282. Uusina liittyi 

seuran yhteensä 28 ja eronneiksi kirjattiin 8 jäsentä. Kannattajajäseniä oli (22 kpl). Jäsentietoja ylläpidettiin 

Yhdistysavain-palvelussa. 

Muu toiminta ja huomionosoitukset 

● Kaupunginjohtajan kahveille WeeGee-talolla osallistui Arja Salmi (9.4.) .  
● Alberganespan viljelylaatikoiden jakamisessa tehtiin edelleen yhteistyötä Leppävaaran Marttojen 

toimintaryhmän kanssa. Seura auttoi kaupungin tarjoamien laatikoiden markkinoinnissa.  

● Keväällä iloittiin teknisen keskuksen päätöksestä, että viljelypalstojen vuokrausta jatketaan 

kaupungin toimintana ja hyödyntäen viljelijöiden kanssa tehtyä selvitystyötä ja, että toimintaan 

osoitetaan riittävät resurssit. Palstojen hallinnointia oltiin alunperin ulkoistamassa mm. 

kaupunginosayhdistyksille. 

● Tuusulan kotiseutupäivillä Arja Salmi osallistui “Kaupunkipaahtimo”-paneelikeskusteluun, joka 

paneutui kotiseututyön tulevaisuuden näkymiin ja osallistui liiton vuosikokoukseen seuran edustajana. 

Perjantain ohjelmaan osallistuivat myös Reija Loponen ja Marja Sysimies (9.8.). 
● EKYL:n kevätkokoukseen osallistui Malla Sysimies (25.4.) ja syyskokoukseen (28.11.) Kari 

Pietarinen 

● Hyvinvoiva Espoo -ryhmän ja järjestöjen yhteiseen kumppanuusfoorumiin osallistuivat Raija Ahonen ja 

Reija Loponen (4.12.).  

● EKYL:n Pentala-retkelle  osallistui Malla Sysimies (6.6.). 

● Kaupungin kutsumaan yhdistysten Kullttuuritoimen syysfoorumiin osallistui Raija Ahonen (24.10.). 

● Selvitettiin Gransin kievarin korjaustilannetta – asia vielä kesken 

● Lähiöfestin PopUp -aluetapahtumaan Sellon kirjastolla osallistuivat Arja Salmi, Martti Jokela, Reija 

Loponen ja Malla Sysimies (26.9.).  

● Esbo hembygdsförening luovutti Lagstadissa Arja Salmelle Pro Cultura 2019 -palkinnon Leppävaaran 

historiatyöstä ja sen tunnetuksi tekemisestä myös ruotsinkieliselle kotiseutuväelle (28.2.) 

● Hembygdens Vänner i Alberga myönsi Einar Nordströmin rahastosta stipendin Arja ja Markku 

Salmelle ansiokkaasta historiatyöstä. 

● Seuran aloitteeseen uudenvuoden valoshowsta Leppävaarassa kaupunki vastasi, ettei siihen ole 

resursseja. 

● Selvitettiin seuran kestävän kehityksen sopimukseen liittyviä mittareita – kehitystyö edelleen kesken. 

 

 

https://henrikkettunen.kuvat.fi/kuvat/Monikonpuro+esitelm%C3%A4+8_4_2019/
http://lepuski.fi/kannattajajasenet.html

