Suur-Leppävaaran Asukasfoorumin vuosiraportti 2019
Vuonna 2019 järjestetyt asukasfoorumit

Valmisteluryhmä järjesti vuoden 2019 aikana kolme asukasfoorumia. Kaikki asukasfoorumit järjestettiin
Sellon kirjastossa. Lisäksi Asukasfoorumi osallistui Leppävaaran raittikarnevaaleille ja toteutti kyselyn alueen
terveyspalveluista.
1) Turvallinen koti ja kaupunki 6.3.2019
Vuoden ensimmäisen asukasfoorumin aiheena olin Suur-leppävaaran alueen turvallisuus. Aihetta lähestyttiin
paloturvallisuuden, poliisin rikostilastojen ja liikenneturvallisuuden näkökulmasta.
Puhujina tilaisuudessa olivat:
-

Turvallisuuskouluttaja Timo Levänen Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokselta
Komisario Petri Launiainen Länsi-Uudenmaan poliisista
Tutkija Tuomo Saarinen Espoon kaupungilta

Yleisössä herätti huolta esim. Leppävaaraan rakennettujen korkeiden kerrostalojen paloturvallisuus.
2) Lapsi kouluun, mutta minne - Suur-Leppävaaran koulut 2020-luvulla 6.9.2019
Syyskuun asukasfoorumin aiheena olivat Suur-Leppävaaran alueen koulut ja niiden oppilasvalinta.
Puhujana tilaisuudessa oli kehittämispäällikkö Juha Nurmi ja tilaisuudessa oli mukana myös opetustoimen
aluepäällikkö Kari Kotiniemi. Tilaisuuteen oli valitettavasti tullut varsin vähän lasten vanhempia. Esitys herätti
keskustelua esimerkiksi oppilaaksioton perusteista.
3)

Apua ajoissa! Miten vähemmän jonotusta 19.11.2019

Kolmannen asukasfoorumin aiheena olivat toisaalta sivistystoimen palvelut yläasteikäisten hyvinvoinnin
tukemiseksi ja toisaalta terveystoimen palvelut väestön perusterveydenhoidossa.
Terveydenhuollon palveluiden osalta esityksen pohjana oli mm. Leppävaaran raittikarnevaaleilla toteutetun
asukaskyselyn tulokset.
Puhujina tilaisuudessa olivat
-

opiskeluhuollon vastuualuepäällikkö Merja von Schantz ja terveydenhuollon päällikkö Hannele
Otranen: Nuorten hyvinvoinnin tukeminen yläkoulussa
ylilääkäri Kristian Siekkinen: Suur-Leppävaaran alueen terveyspalvelujen nykytilann

Valmisteluryhmä

Suur-Leppävaaran Asukasfoorumin valmisteluryhmään kuuluivat puheenjohtaja Aili Pesonen,

varapuheenjohtaja Juha Sarvaranta, Erika Granfelt, Raul Kajak ja Matias Ollila elokuusta 2019 alkaen.
Ryhmä piti runsaasti yhteyttä sähköpostin välityksellä. Lisäksi valmisteluryhmä piti seuraavat kokoukset:

1. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja tapasivat Leppävaaran projektijohtajan Mika Rantalan hänen
vastaanottoajallaan 10.1.2019. Tapaamisen aiheena oli yhteistyön tiivistäminen jatkossa.
Valitettavasti projektinjohtaja Rantala ei vuoden aikana ehtinyt tiivistää yhteyksiä valmisteluryhmään.

2. Valmisteluryhmän palaveri syyskauden toiminnasta pidettiin 6.8. Sellon kokoushuoneessa. Uusi
jäsen Matias Ollila lupautui tiedotusvastaavaksi.

3. Leppövaaran raittikarnevaaleilla asiakaskyselyn lomassa palaveerattiin tulevista tapahtumista
7.9.2019.

4. Valmisteluryhmä kokoontui 21.10. Kokouksen aiheena marraskuun asukasfoorumin järjestelyt.
5. Toiminnan reflektointi ja vuoden 2019 suunnittelu 11.12.2019 ravintola Mezza Leppävaara
Muu toiminta
Leppävaaran raittikarnevaalit 7.9.2019
Valmisteluryhmä osallistui omalla teltalla Leppävaaran raittikarnevaaleille. Päivän aikana teltalla päivystivät
Juha Sarvaranta ja Aili Pesonen.
Teltalla kävi kymmeniä ihmisiä. Teltalla oli mielipidetiedustelu Leppävaaran alueen terveyspalveluista.
Mielipidetiedusteluun osallistuneiden kesken arvottiin elokuvalippuja, jotka oli saatu lahjoituksena
Finnkinolta.
Tiedotus
Asukasfoorumin kotisivut ovat osoitteessa suurleppävaara.info.
Asukasfoorumilla on Facebook-sivu osoitteessa Suur-Leppävaaran asukasfoorumi
Asukasfoorumi julkaisi 3 ilmoitusta Länsiväylä-lehdessä.
Asukasfoorumin nettisivujen ja Facebookin päivittämisessä avusti opiskelija Aino Pesonen.

Espoossa 9.1. 2020

Aili Pesonen
Suur-Leppävaaran Asukasfoorumin valmisteluryhmä, pj

