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TOIMINTAKERTOMUS 2016
1. Valmisteluryhmän jäsenet ja kokoukset
Raimo Tiilikainen pj., Kari Hein , Hilkka Karimo siht., Hannu Laakso varpj., Jyrki Tiilikainen
varainh., Harri Davidsson, Jani Helenius, Marina Malmström, Mikko Myyryläinen, Kari
Vikanti, ja Pasi Waaramäki.
Valmisteluryhmä on kokoontunut viisi kertaa. Kokoontumisia on haitannut PohjoisEspoossa soveltuvien kokoontumistilojen puute iltaisin , sillä foorumin valmisteluryhmän
jäsenet eivät pääse työesteiden vuoksi kokouksiin ennen kello kahdeksaatoista. Aiemmin
kokoontumiset voitiin järjestää iltaisin ennakolta varaamalla Kalajärven Ruskatalon
kerhohuoneessa kuittaamalla avain talon vahtimestarilta ja huolehtimalla
hälytysjärjestelmän kytkemisestä pois päältä kokouksen ajaksi ja päälle kokouksen
päätyttyä.
Hyvin toimineen käytännön muututtua mahdottomaksi ryhmä kokoontui aluksi Ruskatalon
kirjaston takahuoneessa kunnes sekin osoittautui mahdottomaksi aukioloajan päättyessä jo
kello yhdeksäntoista. Nykyisin kirjasto tosin on käytettävissä iltaisin kirjastokortin ja
salasanan avulla myös iltaisin, mutta tilaa ei voi varata erikseen ryhmän käyttöön. Viime
aikoina ryhmä on kokoontunut maksullisella Röylän ja Bodomin omakotiyhdistyksen
Röylän tuvalla.
Kalajärvellä Pohjois-Espoossa toimiva Asukaspuisto ei myöskään ole maksutta asukasfoorumin tai muiden vastaavien elimien käytössä. Kuitenkin Leppävaarassa on kaupungin
tiloja, joissa kokoontumisista iltaisin ei peritä maksua edes yksityisiltä yhdistyksiltä.
Turhan maksubyrokratian välttämiseksi on turhaa ja kallista kierrättää kaupungin rahaa
taskusta toiseen eri välikäsien ja valvontaelinten kautta perimällä iltaisin tyhjillään olevista
tiloista vuokraa.
2. Asukasfoorumi-illat
Valmisteluryhmä järjesti vuonna 2016 yhden asukasfoorumin yhdessä Espoon kaupungin
kanssa Kalajärven Ruskatalon auditoriossa, jossa kaupungin johto ja virkamiehet esittivät
Pohjois-Espoon yleiskaavasuunnittelun perusteita ja nykytilaa. Tilaisuus keräsi täyden salin
osanottajia, n. 100 henkeä. Esitysten jälkeen virisi vilkas keskustelu aiheesta.
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Valmisteluryhmän kokousten ja asukasfoorumi-iltojen kustannuksista kertyneet laskut on
toimitettu Raimo Kukolle.
4. Valmisteluryhmien työn kehittäminen
Asukasfoorumitoiminnan vaikuttamismahdollisuudet oman alueensa kehittämiseen ovat
nykyisellään turhan byrokraattisia monine välikäsineen, mikä vaikeuttaa asioiden seurantaa
sekä heikentää toiminnan uskottavuutta ja motivaatiota. Valmisteluryhmien vaikutusvaltaa
tulisikin lisätä siten, että valmisteluryhmät voisivat tehdä aloitteita, esityksiä ja antaa
lausuntoja suoraan kutakin asiaa valmisteleville virkamiehille, lautakunnille ja kaupungin
hallitukselle ilman välikäsiä. Ryhmäthän ovat kaupungin asettamia virallisia toimielimiä
asukasdemokratian kehittämiseksi ja niissä ovat yleensä edustettuina alueen omakotiyhdistykset, jotka tälläkin hetkellä asioivat suoraan em. elinten kanssa.
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