Suur-Leppävaaran asukasfoorumi

Toimikausi 2013–2017
Toiminta 2013–2017
Suur-Leppävaaran asukasfoorumi on toiminut aktiivisesti vuosina 2013 - 2017. Pääpaino on ollut asukkaille
järjestetyissä tiedotus- ja keskustelutilaisuuksissa. Valmisteluryhmä on toiminut tehokkaasti ja asiantuntijat ovat
osallistuneet hyvässä yhteistyössä tilaisuuksiin. Ilahduttavaa on erityisesti ollut, että espoolaiset kansanedustajat
ovat vahvasti kannustaneet toimintaa.

Valmisteluryhmä
Suur-Leppävaaran asukasfoorumien
valmisteluryhmässä ovat vuosien 2013-2017 aikana
toimineet eri pituisia jaksoja seuraavat henkilöt: Lasse
Ansalo, Sinikka Helo-Laakso, Timo Haukilahti,
Veronica Kalhori, Leena Kalliojärvi, Jukka Laine,

Esko Meuronen, Jarmo Oksanen, Matti Pakarinen,
Arja Salmi, Juha Sarvaranta, Leila Tauriainen ja
Esko Uotila.
Kiitokset kuluneista vuosista aktiiviselle yleisölle,
yhteistyökumppaneille ja osaaville esiintyjille!
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Yhteistyökumppanit
Asukasfoorumeita on järjestetty yhteistyössä monien toimijoiden kanssa. Olemme saaneet alustajiksi asiantuntijoita
Espoon kaupungin eri toimialoilta ja monista muista yhteisöistä. Tilaisuuksissa on ollut mukana myös monia muita
toimijoita. Kumppaneiden kanssa on tiedotus- ja keskustelutilaisuuksien lisäksi pystytty järjestämään työpajoja
sekä toimijoiden esittelyä, ohjelmanumeroita ja tarjoilua tapahtumiin. Yhteistyökumppaneitamme ovat olleet mm.:
















Sellon kirjasto
Leppävaara-seura
Karakallio-Seura
Lepuski-lehti
Länsiväylä
Laurea-ammattikorkeakoulu
Viherlaakson koulu
Ruusutorpan koulun
vanhempainyhdistys
Leipojat Leena Friman ja
Fatema Tuz Zohora
Espoon Musiikki- ja
Tanssikoulu Estrada
Espoon esittävän taiteen
koulu ESKO
Perkkaan Pelimannit
Espoon Kansantanssijat
Taiteilija Anna-Maija Kotala
Espoon tekninen ja
ympäristötoimi

















Espoon vanhusten palvelut
Espoon liikunta- ja
nuorisopalvelut
Leppävaaran elä ja asu
-seniorikeskus
Espoon monikulttuuriasiain
neuvottelukunta
Leppävaaran terveysasema
Uudenmaan ELY-keskus
Leppävaaran
eläkeläisyhdistykset
Leppävaaran seurakunta
Espoon Latu
espoolaisia urheiluseuroja
Sisäilmayhdistys
Apteekki Elixir
Kuuloliitto
Helsingin Polkupyöräilijät
Metropolia
Ammattikorkeakoulu

Avoimia asioita Suur-Leppävaarassa
Asukasfoorumin toiminnassa on monia laajoja ja
pitkäkestoisia teemoja, joista monen osalta on tarvetta
jatkokäsittelyyn. Tällaisia ovat mm.











pyöräilyreittien kehittäminen
Karakallion täydennysrakentaminen
Leppävaaran keskuksen kehittäminen
Keran kehittäminen asukaslähtöisesti
urheilupuiston kehittäminen, pysäköinti- ja
liikennejärjestelyt
pysäköinti Leppävaarassa
rakennusmelu
Espoon uimahalli- ja jäähallitilanne
maahanmuuttajien kotoutuminen
turvallisuus


















Suomen Kotiseutuliitto
Helkama
Lepuskin Martat tr
espoolaisia
marttayhdistyksiä
Suomen Punainen Risti
Susivuoren Vaeltajat
Kiipula
K-Supermarket Mankkaa
K-Market Perkkaa
Alepa Karakallio
Hong Kong
Pasha Market
Pääkaupunkiseudun
Kierrätyskeskus
Kauppakeskus Sello
Kauppakeskus Leppävaaran
Galleria
muita liikeyrityksiä

Vuosiraportit





Vuosiraportti 2014
Vuosiraportti 2015
Vuosiraportti 2016
Vuosiraportti 2017

Asukasfoorumissa voi olla myös hauskaa.
Kuva Suomi 100 -kansanjuhlasta 19.11.2017
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Asukasfoorumitoiminnan kehittäminen
Asukasfoorumitilaisuudet on koettu yksisuuntaisena
tiedottamisena, eivätkä ne ole tarjonneet mahdollisuutta
aitoon vuorovaikutukseen asioiden valmistelussa ja
kotikaupungin kehittämisessä. Järjestetyt työpajat ovat
tarjonneet paremman mahdollisuuden mielipiteiden
esittämiseen ja ehdotusten tekemiseen, mutta niidenkin
vaikuttavuus on ollut vähäinen. Oppilaitosyhteistyö on
tarjonnut virkistävää vuorovaikutusta nuorten kanssa.
Perinteiset asukastilaisuudet kiinnostavat erityisesti
varttuneempaa väkeä. Facebookissa ja Twitterissä
asukasfoorumi tavoittaa uutta yleisöä ja sosiaalisen
median sisältöön kannattaa panostaa kasvavassa määrin.
Omat nettisivut tarjoavat alustan laajemmalle
tiedottamiselle ja kaikista tilaisuuksista laaditut
huolelliset yhteenvedot saavat runsaasti lukijoita.
Asukasfoorumit eivät nykymuodossaan tavoita
nuoria. On löydettävä uusia toimintamuotoja
tilaisuuksien järjestämisessä ja viestinnässä.
Kaupungin tulisi tehdä aktiivisemmin yhteistyötä
asukasfoorumien kanssa. Espoon keskuksen
aluekehittämisryhmän kokemuksia on tarpeen soveltaa

Työpaja Karakallion täydennysrakentamisesta 13.2.1017

muillakin alueilla. Asukkaille on tarjottava tilaisuus
vaikuttaa asuinympäristönsä ja palvelujen
kehittämiseen jo niiden valmisteluvaiheessa.
Asukasfoorumien valmisteluryhmät olisi syytä
nimetä avoimella haulla määräajaksi
valtuustokausittain. Näin kaikilla asukkailla olisi
tasavertaiset mahdollisuudet osallistua toisin kuin nyt,
kun valmisteluryhmä täydentää tarvittaessa itse itseään.
Toimikausittain olisi tarpeen tehdä kooste siitä,
mihin asioihin asukasfoorumitoiminnalla on voitu
vaikuttaa ja mitkä asiat ovat jääneet avoimiksi.
Asukasfoorumeiden yhteistoimintaa ja hallinnointia
pitää kehittää. Vuonna 2017 ei järjestetty yhtään
valmisteluryhmien yhteistapaamista. Kaupungin tulisi
ottaa aktiivinen rooli asukasfoorumien hallinnoinnissa.
Vuotuisesta toimintamäärärahasta osa olisi syytä jakaa
harkinnanvaraisesti alueiden toiminnan aktiivisuuden
perusteella. Asukasfoorumitoiminta tulisi kehittää
keskeiseksi asukkaiden osallistumis- ja vaikutuskanavaksi osana Osallistuva Espoo -kehitysohjelmaa.

Pyöräilytyöpaja 30.5.2017

Työpajat ovat olleet foorumien lupaavinta antia asukkaiden ja kaupungin välisen vuoropuhelun kehittämisessä.

Suur-Leppävaaran asukasfoorumi
www.suurleppavaara.info
www.facebook.com/SuurLeppavaaranAsukasfoorumi

twitter.com/suurleppavaara
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