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TOIMINTAKERTOMUS 2015
1. Valmisteluryhmän jäsenet ja kokoukset
Raimo Tiilikainen pj., Kari Hein varapj., Hilkka Karimo siht., Hannu Laakso (siht.), Jyrki
Tiilikainen varainh., Harri Davisson, Jani Helenius, Mikko Myyryläinen, Kari Vikanti, ja
Pasi Waaramäki.
Valmisteluryhmä on kokoontunut yhdeksän kertaa, joista seitsemän Kalajärven Ruskatalon
kirjastossa, kerran Röyläntuvalla ja kerran Kaisankodissa.
Kokoontumista ovat haitanneet muutokset Ruskatalon tilojen käyttöoikeuksista. Aiemmin
ryhmä saattoi kokoontua iltaisin ilman kustannuksia Ruskatalon kerhohuoneessa
kuittaamalla avaimen vahtimestarilta. Hyvin toiminut käytäntö muuttui kuitenkin kesken
vuotta käsittämättömän byrokraattiseksi ja maksulliseksi. Varauksia ei voi enää suorittaa
Ruskatalon vahtimestarilta, vaan ne tulee tehdä kirjallisesti Espoon
kiinteistöpalvelujohtajalle ja maksaa kaiken lisäksi tilaisuutta turhan panttina valvovan
vahtimestarin kokousajasta aiheutuvat kulut, joita ei ennen kokousta ole mahdollista
ennakoida. (Espoon kiinteistöpalvelut palveluhinnasto 17.9. 2015).
Toisaalta Ruskatalon kirjaston lukusalin käyttö asukasfoorumityöryhmän kokouksiin ei
mahdollista kuin korkeintaan tunniksi, sillä foorumin jäsenet eivät pääse työesteiden vuoksi
kokouksiin ennen kello kahdeksaatoista ja kirjaston aukioloaika päättyy kello
yhdeksäntoista.
2. Asukasfoorumi-illat
Työryhmä järjesti vuonna 2015 kaksi asukasfoorumia Kalajärven Ruskatalon auditoriossa.
Kumpikin asukasfoorumi keräsi täyden salin osanottajia.
2.1

Asukasfoorumi 26.3.2015
Foorumilla oli kaksi aihetta: Pohjois-Espoon yleiskaavatilanne ja Espoosta ehdolla
olevien eduskuntavaaliehdokkaiden vaalitentti.
Foorumin ensimmäisessä osassa yleiskaavatilannetta selostivat ja vastasivat
kaupunkilaisten kysymyksiin Espoon yleiskaavapäällikkö Marianne Kaunio ja
kaupungin arkkitehti Martti Liukkonen.

Foorumin toisen osan vaalitenttiin oli kutsuttu kaikki Espoon kaupunginvaltuuston
eduskuntavaaliehdokkaat, joista paikalle oli saapunut yhdeksän. Kukin ehdokas sai
vuorollaan vastata heille ennalta annettuihin kysymyksiin, jonka jälkeen yleisö sai
esittää heille kysymyksiä. Vastattavat kysymykset olivat:
- Mikä on teidän kannattamanne malli Suur-Helsingin alueen kuntaliitoskysymyksessä?
- Mikä on teidän visionne Pohjois-Espoon kehitysnäkymistä nykyisen yleiskaavaehdotuksen
perusteella?
- Miten Pohjois-Espoon järviluontoa tulisi teidän mielestänne kehittää?
- Onko mielestänne oikein, että pohjoisespoolaisia, jotka ovat suurimmaksi osaksi
omakotiasujia, rokotetaan veroäyrin lisäksi eteläespoolaisia enemmän jatkuvasti
jatkuvasti kohoavilla kiinteistöveroilla ja siitä huolimatta palvelumme jatkuvasti
heikkenevät ja kustannukset niihin pääsemiseksi ovat muita korkeammat?
2.2

Asukasfoorumi 26.11.2015
Foorumin aiheena oli vanhusten itsenäisen asumisen edellytykset ja
tukemismahdollisuudet Pohjois-Espoossa.
Aiheesta alustivat asiantuntevasti ja monipuolisesti kaupunginvaltuutettu ja
elinvoimaa ikääntyville projektijohtaja Kristiina Mustakallio ja palveluohjaaja,
seniorineuvoja Jenni Björksten sekä vastasivat yleisön runsaisiin kysymyksiin.
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