Espoo 15.2.2015

Asukasfoorumitiedote 1/2015
Ensimmäinen jatkokauden, 2013-2016, kokonainen työntäyteinen asukasfoorumivuosi
2014 on takana ja vilkas foorumikevät 2015 jo pitkällä. Kiireisimmät valmisteluryhmät ovat
jo pitäneet ensimmäiset foorumitilaisuutensakin ja lisää tapahtumia kevätkaudelle on
suunnitteilla useita. Alkaneelle asukasfoorumivuodelle tavoitteeksi on asetettu, että
jokaisella suuralueella järjestetään vähintään neljä tapahtumaa, kevät- ja syyskaudella
kummallakin kaksi! Ja vaikka eduskuntavaalit oman mausteensa kevääseen tuovatkin niin
on syytä korostaa, että asukasfoorumitapahtumissa pääpainon tulee olla alueen asukkaita
kiinnostavissa elämiseen, asumiseen, ympäristöön ja vapaa-aikaan vaikuttavissa
ajankohtaisissa paikallisissa kysymyksissä!
Muistutan, että valmisteluryhmien tulee vuoden vaihtuessa, ensimmäisessä
kokouksessaan, järjestäytyä valitsemalla ryhmälle toimihenkilöt (vanhat tai uudet) ja
toimittaa vuoden 2014 toimintaraportti sähköpostilla maaliskuun alkuun, ma 2.3.2015
mennessä, asukasfoorumityöryhmän sihteerille, Raimo Kukolle; raimo.kukko@nic.fi
Jos raportti on vielä tekeillä niin mallia voi ottaa Suur-Leppävaaran raportista, joka löytyy
mm. http://www.espoo.fi/fiFI/Asuminen_ja_ymparisto/Asuminen/Asukastoiminta/Asukasfoorumit/Leppavaara
Talous
Foorumien valmisteluryhmillä on tälle vuodelle käytössään 1500€ tapahtumien
järjestämiseen, tiedottamiseen ja toiminnan muihin kuluihin. Lisärahoitustarpeesta tulee,
ennen kulujen syntymistä, lähettää pyyntö foorumityöryhmälle, joka käsittelee perustellut
hakemukset tapauskohtaisesti.
Koska foorumitapahtumien järjestämiseen on käytössä vain rajallinen määrä euroja niin
tapahtumat tulee järjestää ilmaistiloissa, esim. kouluissa, kirjastoissa ym. asukkaille
tarkoitetuissa, kaupungin hallinnoimissa, kokoustiloissa. Mikäli jokin erityinen syy
maksullisen tilan käyttöä edellyttää siitä on ennakkoon saatava lupa foorumityöryhmältä.
Rahaliikennettä (laskut, tositteet ja ylityspyynnöt) hoitaa työryhmän sihteeri/taloudenhoitaja
Raimo Kukko, Lekkerikuja 1 B 21, 02210 Espoo, raimo.kukko@nic.fi
Tiedottaminen
Kaikilla foorumien valmisteluryhmillä on omien koti- ja fasebooksivujensa lisäksi
mahdollisuus käyttää kaupungin kotisivuja toiminnastaan ja foorumitapahtumista
tiedottamiseen. Näiden kaupungin tarjoamien tiedotuskanavien käyttöä on edelleenkin
mahdollisuus lisätä!
http://www.espoo.fi/fi-FI/tapahtumat?es=15.02.2015
http://www.espoo.fi/fiFI/Asuminen_ja_ymparisto/Asuminen/Asukastoiminta/Asukasfoorumit
Aineisto toimitetaan viestintäsihteeri Ona Sarjaselle, ona.sarjanen@espoo.fi joka hoitaa

sivujen päivityksen. Viestintäasioissa auttaa tarvittaessa myös Johanna Pellinen,
johanna.pellinen@espoo.fi.
Muistutetaan, että Länsiväylä-lehti antaa Asukasfoorumeille 50% alennuksen tapahtumien
ilmoitushinnoista.
Jäsenyys valmisteluryhmässä
Samalla kun valmisteluryhmä toimittaa vuosiraporttinsa sen tulee toimittaa päivitetty
luettelo toimintaan aktiivisesti osallistuvista jäsenistään sekä selvitys niistä jäsenistä jotka
ovat jättäytyneet pois tai muusta syystä eivät ole osallistuneet toimintaan! Tämä siksi että
heidät voidaan poistaa jäsenrekisteristä!
Jos tai kun valmisteluryhmiä on kuluneena vuonna täydennetty uusilla henkilöillä ilman,
että täydennykseen on pyydetty foorumityöryhmältä lupaa niin näistä henkilöistä tulee
tehdä erillinen selvitys yhteystietoineen ( nimi, osoite. miksi, mitä annettavaa, aikaisempi
toiminta ) jotta heidät voidaan ryhmään hyväksyä ja nimetä.
Valmisteluryhmien täydentäminen toimintakyvyn jatkuvuuden varmistamiseksi on
toimikauden aikana mahdollista, mutta täydennystarpeesta on esitettävä pyyntö
foorumityöryhmälle, joka käsittelee asian, hyväksyy ja nimeää uuden jäsenen, tarvittaessa
erottaa vanhan jäsenen valmisteluryhmästä ja pitää kirjaa hyväksytyistä jäsenistä!
Jäsenyyden säilymisestä suuralueelta tai paikkakunnalta poismuuttotilanteessa on
esiintynyt epätietoisuutta kun asukasfoorumien valmisteluryhmän jäsenyyttä on
virheellisesti verrattu kaupungin poliittiseen päätöksenteko-organisaatioon, josta joutuu
eroamaan kun muuttaa paikkakunnalta. Tilanteen selventämiseksi asukasfoorumityöryhmä
on päättänyt, että suuralueella toimikauden alussa asunut ja alueelta jäseneksi hyväksytty
voi niin halutessaan, hakemuksesta, jatkaa jäsenenä kuluvan toimikauden loppuun vaikka
on siirtynyt muualle asumaan.
Antoisaa ja vilkasta asukasfoorumivuotta 2015
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