Vanha-Espoon Asukasfoorumin valmisteluryhmän toimintaraportti 2020

1. Ryhmän toiminta ja asukasfoorumit eli yleisötilaisuudet
Vuoden 2020 asukasfoorumityöskentely oli surkea, koska työ keskeytyi maaliskuussa 2020
koronapandemian vuoksi ja yleisten kokoontumisrajoitusten vuoksi. Yhtään asukasfoorumia ei
ehditty järjestää ja ensimmäinen järjestelyiltään valmis asukasfoorumi jouduttiin peruuttamaan.
Valmisteluryhmään kuului vuoden päättyessä 10 jäsentä eri puolilta Vanha-Espoon aluetta.
Valmisteluryhmä on pitänyt alkuvuonna kaksi kokousta sekä sen jälkeen pitänyt monia yhteyksiä
sähköpostitse tai puhelimitse.
Ensimmäinen asukasfoorumi 31.3.2020 olisi käsitellyt Espoon sähköisiä palveluja. Koska se jäi
pitämättä, liitteenä on ilmoitus ja asiaa käsittelevä kirjoitus Keski-Espoon Sanomissa. Se siis
ehdittiin julkaista, mutta tilaisuutta ei saatu pitää nyt, toivottavasti myöhemmin.
Vuodelle 2020 mietittiin aiheiksi mm. kierrätystä, kaupunkirataa, Espoolaistentaloa, POKE:a,
vaikuttamista, kyselytilaisuutta ja terveysasioita, mutta sitten ei voitu valmistella
asukasfoorumeita. Koronan vuoksi oltiin huolissaan asukasmielipiteistä mm. kaava-asioissa
kokoontumisrajoitusten vuoksi. Tilanne ei ole vieläkään tyydyttävällä tasolla, vaikka sähköisiä ja
vastaavia yrityksiä kaupunki on tehnyt. Myös asukkaat korona on pelotellut ja passivoinut.
Vanha-Espoon asukasfoorumien aineistoa on kaupungin nettisivuilla linkissä:
https://www.espoo.fi/fiFI/Asuminen_ja_ymparisto/Asuminen/Asukastoiminta/Asukasfoorumit/Vanha_Espoo. Käytössä on myös

facebook-sivut Vanha-Espoon asukasfoorumille. Lisäksi Keski-Espoon Sanomat on mielellään
julkaissut artikkeleja asukasfoorumeista, jolloin tieto on levinnyt hyvin alueella.
Valmisteluryhmän kokouksissa on siis valmisteltu asukasfoorumeita sekä keskusteltu
asukasfoorumitoiminnasta sekä Vanha-Espoon alueen erilaisuuksista keskusta-alueen sekä
omakoti- ja haja-asutusalueiden osalta, ongelmista, näkymistä ja kehitysasioista. Syksyllä tuli
tietoon myös kehityspäällikön palkkaaminen asukasasioihin Espoolle, vielä ilman konkretiaa.
Asukasfoorumin valmisteluryhmä seurasi aktiivisesti Espoon pohjois- ja keskiosien ( POKE )
yleiskaavan vaiheita ja antoi siitä muistutuksen 12.10.2020, liite. Sen jälkeen ei POKE-asiasta
kaupunki ole ollut millään tavoin yhteydessä asukasfoorumiin. Kaupunki lähetti tiedoksi ja
mahdollisia kommentteja varten muutaman pienen kaavamuutostiedon valmisteluryhmälle.
Espoon keskukseen suunnitteilla olevan Espoolaistentalon hankkeesta ei kaupunki ole enää ollut
yhteydessä asukasfoorumiin ja hanke näyttää jäävän jälkeen alkuperäisistä aikatauluista.
Myöskään tilaohjelmista tai yhdistysten tai vastaavien tiloista ei ole tietoa.
Yhtenä kesto-ongelmana on asukasfoorumien vähäinen vaikuttavuus sekä asukkaiden ja
mielipiteiden ja palautetoiminnan vähäinen vaikutus esille tuotujen ongelmien korjaamiseen.

Ryhmä arvioi kuitenkin asukasfoorumitoiminnan olleen hyödyllistä, joskin eräänä ongelmana on
aktiivisten henkilöiden ajanpuute ja aktiivisten vapaaehtoisten löytäminen. Kontaktit ja
koordinointi alueen muihin yhdistyksiin tai organisaatioihin tai yhteydet niistä Asukasfoorumiin
ovat olleet vähäisiä, kun taas kontaktit kaupungin virka- ja luottamushenkilöihin ovat olleet
asiallisia henkilöiden muun ajankäytön huomioon ottaen.
2. Talous
Toiminta on pysynyt suuresti alle annetun talousarvion toiminnan keskeytymisen vuoksi.
3. Näkymät 2021
Toiminnan jatkumisesta ei ole tietoa, koska korona rajoittaa edelleen käytännön toimintaa,
tapaamisia ja tilaisuuksien järjestämistä. Asukasfoorumitoiminnan nyt menossa ollut kausi päättyy
valtuustokauden päättyessä keväällä 2021 eikä kuluvana keväänä ole mahdollista aktiiviseen
toimintaan. Tietojen välitystä jatketaan sähköisesti. POKE-yleiskaavan seuranta ja vaikuttaminen
jatkuu, koska kaavan on suunniteltu olevan luottamushenkilöorganisaatioiden käsittelyssä keväällä
2021. Toivomme muistutuksessa esille tuomiemme asioiden tulleen huomioon otetuiksi.
Kuntavaalit olisivat antaneet aihetta asukasfoorumitoiminnalle. On syytä toivoa, että ehdokkaat
tutustuvat asukasfoorumien aineistoihin nettisivuilla ja tulevat toimikausillaan ottamaan
huomioon aluettamme ja sen kehittämistä koskevat asukasfoorumien monet muistiot, ehdotukset
ja kirjelmät, muutkin kuin kaavoitukseen liittyvät asiat.
Näissä olosuhteissa asukasfoorumitoiminta loppuu surullisesti. Tiedämme monen järjestämämme
tilaisuuden – asukasfoorumin - tuoneen asukkaille runsaasti tietoja sekä toimintakanavia ja
mahdollisuuksia. Kuitenkin asukasfoorumiemme vaikuttavuuden kaupungin suuntaan arvelemme
jääneen vähäiseksi, koska ei ole ollut näyttöä, että kaupungin toimihenkilöillä sen enempää kuin
luottamushenkilöilläkään olisi ollut aitoa kiinnostusta asukasfoorumien merkitykseen ja rooliin.
Kiitämme tähän vapaaehtoiseen toimintaan osallistuneita ja yhteistyökumppaneitamme sekä
toivotamme menestystä tulevalle asukkaiden ja kaupungin tai kaupunginosien väliselle
yhteistyötoiminnalle.
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