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Vuosi on vaihtunut ja pitkät juhlapyhätkin takanapäin. Toivottavasti teillä jokaisella on ollut
mahdollisuus levätä ja kerätä voimia alkavalle vuodelle.
Uusien asukasfoorumien valmisteluryhmien toimintakauden (2013-2016) ensimmäinen
puolivuotta on saatu päätökseen ja on sopiva hetki hieman tarkastella miten toiminta on
päässyt alkuun ja onko tavoitteissa onnistuttu.
Koska ryhmien kokoaminen saatiin päätökseen vasta kesän kynnyksellä päästiin
varsinaista toimintaa aloittelemaan vasta kesälomien jälkeen elokuussa. Lyhyen
aloitusjakson tavoitteeksi asetettiin yhdestä kahteen foorumitapahtumaa/suuralue ja
viidellä alueella saatiin paikallisia asukkaita kiinnostaneet, alueen ajankohtaisia asioita ja
hankkeita käsitelleet, tilaisuudet järjestettyä onnistuneesti. Yleisöä kaikkiin tilaisuuksiin
osallistui runsaasti. Kahdella alueella työryhmän tapahtumavalmistelu oli sen verran aikaa
vievää ja tavoitteet ilmeisesti niin kunnianhimoisia, että varsinainen, paikallisille asukkaille
tarkoitettu, foorumitapahtuma jäi vielä järjestämättä. Toivottavasti jatkossa asiat etenevät
näissäkin ryhmissä sen verran ripeämmin, että pääsevät toteuttamaan sitä tehtävää mihin
asukasfoorumienvalmisteluryhmät on perustettu, foorumitapahtumien valmisteluun ja
järjestämiseen!
Vuoden alku tarkoittaa asukasfoorumien valmisteluryhmien osalta, että ryhmät
järjestäytyvät vuoden ensimmäisessä kokouksessaan valitsemalla ryhmälle toimihenkilöt
(uudet tai vanhat) ja toimittavat vuoden 2013 toimintaraportin sähköpostilla tammikuun
loppuun, 31.1.2014 mennessä, asukasfoorumityöryhmän sihteerille, Raimo Kukolle;
raimo.kukko@nic.fi
Talous
Jos jollakin ryhmällä on vielä tapahtumien järjestämisestä aiheutuneita kuluja viime
vuodelta laskuttamatta on hyvä viimeistään nyt hoitaa laskut tositteineen työryhmän
sihteerille, jotta ne saadaan mukaan kirjanpitoon.
Foorumien valmisteluryhmillä on tällekin vuodelle käytössään 800 € , toimintakuluihin,
tapahtumien järjestämiseen ja ilmoitteluun. Jos tarvetta lisärahoitukseen ilmenee pyyntö
lähetetään työryhmälle joka käsittelee perustellut hakemukset tapauskohtaisesti.
Rahaliikennettä (laskut, tositteet ja ylityspyynnöt) hoitaa työryhmän sihteeri/taloudenhoitaja
Raimo Kukko, Lekkerikuja 1 B 21, 02210 Espoo, raimo.kukko@nic.fi
Tiedottaminen
Kuten aloitustilaisuudessa toukokuussa 2013 sovittiin on kaikilla foorumityöryhmillä
mahdollisuus käyttää kaupungin kotisivuja foorumitapahtumista tiedottamiseen. Vaikka

kaupungin nettisivuille pääsyä kovasti toivottiin ja asukasfoorumeille oma paikka sinne
luotiin niin niiden käyttöaste ja aineiston toimittaminen sivulle on ollut luvattoman heikkoa.
Sivuilla on yhteystiedot mutta hyvin vähän varsinaista tiedottamiseen liittyvää. Vaikka
valmisteluryhmillä olisikin omat kotisivut ja Facebook-sivunsa niin toimittakaa aineistoa
myös kaupungin kotisivuille, nykyisellään ne eivät palvele tarkoitustaan!! Aineisto
toimitetaan viestintäsihteeri Ona Sarjaselle; ona.sarjanen@espoo.fi joka hoitaa sitten
sivujen päivityksen. Viestintäasioissa auttaa myös Johanna Pellinen;
johanna.pellinen@espoo.fi
Ja muistutuksena valmisteluryhmille, että Länsiväylä-lehti antaa Asukasfoorumeille 50%
alennuksen tapahtumien ilmoitushinnoista!
Tavoitteet kuluvalle vuodelle
Asukasfoorumien valmisteluryhmät ovat yhtenä toimijana toteuttamassa Espoo-tarinaa ja
omalta osaltaan rakentamassa tätä yhteistä kaupunkiamme. Foorumitilaisuuksien
tarkoitus on toisaalta jakaa asukkaille tietoa, ymmärrettävässä muodossa, ajankohtaisista
tai tulevista asioista ja hankkeista sekä toisaalta viestiä asukkaiden mielipiteitä ja toiveita
kaupungin virkamiesten ja päättäjien suuntaan. Näin tapahtumat palvelevat sekä
asukkaiden että kaupungin päättäjien tarpeita! Jotta tämä vuorovaikutus toteutuisi ja tieto
kaikkien osapuolten välillä saadaan kulkemaan toivotulla tavalla niin kuluvan vuoden
tavoitteeksi on asetettu, että jokaisella suuralueella järjestetään 2 - 4
asukasfoorumitilaisuutta asukkaita pakallisesti tai laajemmaltikin
kiinnostavista/askarruttavista ajankohtaisista aiheista. Minimitavoite yksi tapahtuma
keväällä ja syksyllä!!

Ps. Foorumityöryhmän jäsenet osallistuvat mahdollisuuksiensa mukaan
asukasfoorumitilaisuuksiin ja myös (kutsusta) valmisteluryhmien kokouksiin kunhan
saamme niistä ajoissa tiedon.

Vilkasta asukasfoorumikevättä
Mikko Perkko
puheenjohtaja
Asukasfoorumityöryhmä
0400 447317
mperkko@welho.com

