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ASUKASFOORUMIEN TOINEN VAIHE TOIMINUT TOUKOKUUSSA VUODEN
Huomioita ja kommentteja asukasfoorumien toiminnasta
Toukokuussa tuli kuluneeksi vuosi meneillään olevan valtuustokauden asukasfoorumien
valmisteluryhmien toiminnan aloittamisesta. Keväällä 2013 etsittiin lehti-ilmoituksin ja Espoon
kaupungin- ja Espoon Kaupunginosayhdistysten Liitto ry:n (EKYL) nettisivujen kautta vapaaehtoisia
asukasaktiiveja foorumien valmisteluryhmiin. Myös yhdistyksille ja yhteisöille tarjottiin
mahdollisuus ilmoittaa edustajansa ehdolle ryhmiin. Halukkaita kaikilla seitsemälle suuralueella
ilmoittautui ryhmän perustamiseen tarvittava määrä. Foorumien valmisteluryhmät aloittivat
toimintansa toukokuussa ja varsinaiseen toimintaan, asukasfoorumitapahtumien järjestämiseen,
päästiin yhden ryhmän osalta heti lomien päätyttyä. Vaikka osa valmisteluryhmistä ehtikin
loppuvuodesta 2013 järjestää ensimmäiset tapahtumansa syyskausi oli vielä uusien jäsenten osalta
osin asukasfoorumitoimintaan tutustumista, toimintatapojen suunnittelua ja foorumitapahtumiin
kiinnostavien aiheiden etsintää.
Jos oli vuoden 2013 toiminta vielä verkkaista foorumitapahtumien järjestämisen osalta niin
kevätkausi 2014 on ollut sitäkin vilkkaampaa. Kaikilla suuralueilla järjestettiin yksi, parhailla jopa
useita foorumitapahtumia. Aiheet vaihtelivat Länsi-metron aiheuttamista
joukkoliikennemuutoksista kaavoitukseen, terveydenhuollosta vanhustenpalveluun,
kulttuuripalveluiden saatavuudesta pyöräilyteihin ja asukkaiden aiheuttamaan hiilijalanjälkeen.
Positiivista kokeilukauteen verrattuna on, että vaikka valmisteluryhmissä on ollut
henkilövaihdoksia ja poisjääntejä, ryhmät on saatu täydennettyä ja näin kaikki säilyneet
toimintakykyisinä! Parannuksena edelliseen on pidettävä myös, että jäsenten yhteydet lähialueen
yhdistyksiin ja järjestöihin ovat laajemmat. Kun joidenkin paikallisyhdistysten ja -järjestöjen
toimijoilla vielä kokeilukaudella oli käsitys, että asukasfoorumitoiminta oli tuullut heidän
reviirilleen viemään yleisöä heidän tapahtumistaan, niin nyt on ymmärretty, että yhteistyöllä heillä
on mahdollisuus lisätä omaa näkyvyyttään ja samalla toteuttaa myös jäsenhankintaansa. Kun tämä
on oivallettu niin yhteistyö asukasfoorumien valmisteluryhmien ja paikallisten toimijoiden kanssa
on käynnistynyt.
Kun alueneuvottelukunnat lakkautettiin ja asukasfoorumeihin päädyttiin oli lähtökohtana, että
toiminta on asukkaiden omatoimista kansalaistoimintaa, jossa asukkaat itsenäisesti toteuttavat
foorumitapahtumat ajankohtaisiksi ja tärkeiksi katsomistaan paikallisista hankkeista ja muista
aluetta koskevista aiheista, joihin toisaalta halutaan asukkaiden mielipiteitä kaupungin
virkamiehille ja päätöksentekijöille ja joista toisaalta halutaan kaupungin päätöksentekijöiltä tietoa
asukkaille.
Kun tavoitteena asukasfoorumitoimintaa perustettaessa oli pitää valmisteluryhmät itsenäisinä
toimijoina, täysin erillään kaupungin organisaatiosta, kaupungille tarkoituksellisesti jätettiin vain
rahoittajan rooli. Vaikka foorumitoiminta on lähtenyt sujuvammin liikkeelle kuin kokeilukaudella

on eräistä foorumien valmisteluryhmistä kuulunut kritiikkiä siitä, ettei kaupunki riittävän
aktiivisesti osallistu foorumitapahtumien järjestelyihin ja tiedottamiseen. On myös kaivattu lisää
talous- ja henkilöresursseja tiedottamiseen ja toimintaan yleensäkin! Onpa esitetty toive, että
valmisteluryhmien jäsenille maksettaisi kokouspalkkiota osallistumismotivaation lisäämiseksi?
Asukasfoorumien tiedotusta on kuluvalle nelivuotiskaudelle parannettu lisäämällä kaupungin
nettisivujen osuutta ja käytettävyyttä valmisteluryhmien omien sähköisten tiedotuskanavien,
kotisivujen, Facebookin ym. täydentäjänä. Vaikka tietoa asiasta on ollut tarjolla, joillekin ryhmille
kaupungin nettisivujen, Tapahtumat -osaston, käyttö foorumitapahtumista tiedottamiseen on
toistaiseksi jäänyt vähälle. Kaupungin tiedotustoimessa korvaamattomana apuna on toiminut
viestintäsihteeri Ona Sarjanen, joka on vastannut asukasfoorumien nettisivujen ylläpidosta.
Viestintäasioissa on auttanut myös kaupungin viestintäpäällikkö Johanna Pellinen.
Paikallisen Länsiväylälehden ilmoitushinnoista on neuvoteltu asukasfoorumeille sama 50%
alennus, joka on ollut jo aiemmin espoolaisilla kaupunginosa- ja omakotiyhdistyksillä!
Kuluvan vuoden toimintaan kullekin valmisteluryhmälle on varattu 1000€, joka voidaan käyttää
tiedottamiseen ja muihin juokseviin menoihin ryhmän harkinnan mukaan. Valmisteluryhmien on
tultava toimeen saamallaan määrärahalla koko toimintavuoden. Perustellusta syystä
valmisteluryhmillä on mahdollisuus hakea pientä lisämäärärahaa, aiempien toimintavuosien
säästyneistä käyttövaroista, foorumitoimintaa ohjaavalta asukasfoorumityöryhmältä.
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