
 
 

Hyvä Leppävaara-seuran jäsen! 

 

Tervetuloa vuosikokoukseemme maanantaina 8.4.2019 Ruusutorpan koululle (osoite: Leppävaarankatu 24-26, 

02600 Espoo). Kahvia ja pullaa on tarjolla koulun ruokalassa klo 17 alkaen. Kokous alkaa koulun auditoriossa klo 

17.30 ja tilaisuuden aluksi tutustumme Monikonpuroon ja sen taimeniin. Henrik Kettunen Pro Monikonpuro -liikkeestä 

kertoo ja vastaa kysymyksiin. Viimeistään klo 18.30 siirrymme sääntömääräisen vuosikokouksen asioihin. 

 

Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat, kuten valitaan puheenjohtaja ja johtokunnan jäsenet 

erovuoroisten tilalle sekä päätetään tulevasta toiminnasta. Kuulemme myös vuoden 2018 toiminnasta ja vahvistamme 

tilinpäätöksen. Viime vuoteen mahtui peräti 42 asukastapahtumaa, joista perinteisten tilaisuuksien lisäksi on 

mainittava sisällissodan muistovuoteen liittyneet onnistuneet tilaisuudet yhdessä kaupunginmuseon kanssa. Seuran 

isona panoksena oli vetää neljä kaikille avointa kävelyretkeä, joille osallistui yhteensä peräti 550 henkeä. Muistovuosi 

vaikutti osaltaan siihen, että seuralle tuli poikkeuksellisen paljon esittelypyyntöjä koskien näitä tapahtumia ja 

Leppävaaran historiaa muutenkin. Lepuski-lehden, facebookin ja netin kautta tavoitamme nykyisin huomattavan 

määrän asukkaita ja jäsenmääräkin on ollut ilahduttavasti kasvussa. Kokouksen esityslistan, toimintakertomuksen, 

tuloslaskeman ja toimintasuunnitelman ja talousarvion löydät em. linkeistä lepuski.fi -sivustolta.  

 

Seuran historiakirjojen sarja on saamassa jatkoa. Työn alla on syksyn karnevaaleille ilmestyvä kirja radan 

eteläpuolisesta Leppävaarasta. Aiemmista julkaisuista Leppävaaran alkukoti -kirja on edelleen myynnissä ja sen voi 

hankkia edulliseen jäsenhintaan. Ota yhteys allekirjoittaneeseen, jos haluat ostaa kirjan jäsenhintaan. 

 

Jatkamme alueemme suunnittelun seurantaa ja siihen vaikuttamista. Tiedotamme aktiivisesti ajankohtaisista 

hankkeista ja pyrimme rakentavaan vuoropuheluun kaupungin kanssa. Merkkaa jo ennakkotietona kalenteriin 

asukastyöpaja Leppävaaranraitin kehittämiseen ja remontoimiseen liittyen Sellon kirjastolla ti 4.6. klo 17-19.30.   

 

Kaikille avoimet Lepuskin kirpparit pyörähtävät taas ilmojen lämmettyä käyntiin. Kausi aloitetaan Läkkitorilla la 

11.5.2019 ja Alberganespan puistossa la 25.5.2019. Maksuttomat myyntipaikat saa valita saapumisjärjestyksessä, eikä 

ennakkoilmoittautumisia tarvita. Myyntiaika on klo 10-14. Järjestämme jo toistamiseen yhdessä Sellosalin kanssa 

Lepuskin Retro & Vintage -tapahtuman la 8.6.2019 klo 10-15. Tiedustelut ja paikkavaraukset: retrolepuski@gmail.com 

 

Raittikarnevaaleja vietetään la 7.9.2019 klo 11–20. Karnevaalipaikkojen myynti alkaa huhtikuussa. Tapahtuman 

suunnittelu on jo aloitettu ja ohjelma julkaistaan myöhemmin keväällä verkossa. 

 

Seuran tiedottaa toiminnastaan, tapahtumista ja Leppävaaran ajankohtaisia asioita lukuisissa eri kanavissa 

kuten lepuski.fi-sivuilla, facebookissa, twitterissä ja instagramissa sekä tietysti Lepuski-lehdessä, jonka seuraava 

numero ilmestyy 6.-7.4.2019. Lehti ilmestyy tänä vuonna viisi kertaa ja on luettavissa myös digilehtenä. 

 

Jäsenkirje sähköpostilla?  Jos haluat jatkossa liittyä sähköisen jäsenkirjeen vastaanottajaksi, niin lähetä meille siitä 

viesti osoitteella: jasenasiat@lepuski.fi. Samaan osoitteeseen voit ilmoittaa myös osoite- ja yhteystietojesi muutokset.  

 

Muistathan hoitaa tämän vuoden jäsenmaksusi! Jäsenmaksutulot ovat välttämättömiä seuran toiminnalle. Olet 

saanut tiedot maksamista varten 13.2.2019 lähetetyssä sähköpostissa. Muistathan maksaessasi käyttää laskussa 

olevaa viitenumeroa. Halutessasi voit maksaa jäsenmaksun myös käteisellä ennen kokouksen alkamista paikan päällä. 

  

Tavataan vuosikokouksessa! 

  

Arja Salmi, puheenjohtaja  

arja.salmi@lepuski.fi 
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