Muistio 5.2.2019

Hyvinvoiva Espoo -kehitysohjelma
Aika:

torstai 31.1.2019 klo 15.30–16.40

Paikka:

Valtuustotalo, Vihreän liiton ryhmähuone, Espoonkatu 5

Kutsutut jäsenet:

Juvonen Arja (puheenjohtaja)
Koponen Noora (varapuheenjohtaja)
Aho Tuomas
Båsk Gustav
Heinikoski Nina
Korhonen Eemeli
Laine Raija
Metso Juha
Nordling Merja
Savolainen Anne
Suonsaari Jaana

Varajäsenet:

af Hällström Nina
Järvinen Tiina
Koskinen Jussi
Lahtinen Timo
Raunu Päivi
Saarinen Meija
Taipale Nina
Vilja-Elomaa Mia-Lis
Wollsten Piia

Ohjelmapäällikkö
Viestintävastaava
Pysyvä asiantuntija

Puusniekka Riikka
Huida Outi
Jenni Björksten

1. KOKOUKSEN AVAUS JA ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
Puheenjohtaja Noora Koponen avasi kokouksen 15.30. Esityslista hyväksyttiin.
2. OHJAUSRYHMÄN JÄSENMUUTOKSET
Ohjausryhmän uutena jäsenenä on aloittanut Eemeli Korhonen (nuva). Korhosen
varajäsenenä toimii Meija Saarinen, joka toimi myös aiemmin nuvaa edustaneen Hilla
Hallikkaan varajäsenenä.
3. EDELLISEN KOKOUKSEN MUISTION HYVÄKSYMINEN
Edellisen kokouksen muistio hyväksyttiin.
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4. SEURANTARAPORTTI
Valtuustolle raportoidaan ennakkotilinpäätöksen yhteydessä kehitysohjelmien tilanne
31.12.2018. Seurantaraporttiluonnos oli ohjausryhmän kommentoitavana viikolla 3.
Ohjausryhmä sai tiedoksi kommenttikierroksen jälkeen luonnokseen tehdyt korjaukset sekä
vuoden 2018 budjetin kululajeittain (liite 1 ja 2).
Seurantaraporttien käsittelyaikataulu: kaupungin johtoryhmä 5.2.2019, kaupunginhallitus
11.2.2019 ja kaupunginvaltuusto 25.2.2019.
5. TARKASTUSLAUTAKUNNAN TAPAAMINEN
Tarkastuslautakunnan arviointiohjelmassa on 13.2.2019 poikkihallinnollisten ohjelmien
arviointi. Arviointikokoukseen on kutsuttu vuorotellen kaikkien ohjelmien puheenjohtajat ja
ohjelmapäälliköt. Ohjelmilta on pyydetty 15 min esittelyä ohjelmasta, jonka jälkeen on
varattu 15 min aikaa tarkastuslautakunnan kysymyksille ja keskustelulle. Arvioinnin
painopistealueena on asiakas- ja asukastyytyväisyys, jonka tulee näkyä esityksessä.
Ohjausryhmä käsitteli esitysluonnoksen (liite 3) ja totesi, että asukasnäkökulma on
huomioitu hyvin luonnoksessa. Hyvänä pidettiin sitä, että ohjelma perustuu
asukasnäkökulmaan ja sitä myös tehdään yhdessä asukkaiden kanssa. Ohjausryhmä toivoi
esitykseen paremmin näkyviin nopeat kokeilut (opiskelijapalaute ja yhdessä kehittäminen),
Voi hyvin -luentojen pitäjät sekä kampanjan kontaktien määrän.
Sovittiin, että tarkastuslautakunnan terveiset tuodaan seuraavaan ohjausryhmään.
6. KUMPPANUUSFOORUMI
Ohjausryhmä käsitteli hyötytavoitteeseen 3 liittyen kumppanuusfoorumia koskevan
toimenpidekuvauksen ja hyväksyi tämän (liite 4). Ohjausryhmä piti kumppanuusfoorumia
tärkeänä ja näki, että foorumin tulisi tukea kaupungin ja järjestöjen välistä yhteistyötä niin,
että se olisi vahvemmin Espoo-tarinan ja hyvinvointisuunnitelmien mukaista. Foorumin rooli
eri alojen järjestöjen törmäyttäjänä nähtiin tärkeänä, samoin kaupungin eri tulosyksikköjen
välisten käytäntöjen selkeyttäjänä. Maahanmuuttajajärjestöjä ehdotettiin nostettavaksi
kärkeen foorumin agendalla.
7. MUUT ASIAT
Terveysluontopolku: Jenni Björksten kertoi terveiset ensimmäisestä terveysluontopolun
suunnittelutyöpajasta, jossa muodostettiin terveysluontopolun konsepti (liite 5). Seuraavassa
pajassa on tarkoitus työstää rastipisteiden sisältöjä ja kolmannessa pajassa tekniseen
toteutukseen liittyviä asioita.
Ohjausryhmä keskusteli QR-koodien tmv. vastaavien käytöstä polun rastipisteillä. Ryhmällä
oli erilaisia näkemyksiä asiasta. Ehdotettiin mm., että polun alussa voisi haastaa kulkijaa
pohtimaan käyttääkö polulla kulkiessaan puhelinta vai kuunteleeko ja havainnoiko tällä
kertaa vain metsää. Vastaavasti polun loppuun ehdotettiin taulua, joka vinkkaisi verkkoon ja
lisätiedon lähteille.
Kyltteihin toivottiin useampia tehtäviä / rasteja, niin että polun voi kiertää useamman kerran
ja tehdä eri kerroilla eri tehtäviä. Sisältöihin toivottiin näkyviin myös ”viisi keinoa elää
paremmin ja pidempään”.
Båsk ehdotti petanque-kenttää senioreille ja suunnistusrasteja/karttoja, niin, että muidenkin
alueiden koululaiset voisivat tulla suunnistamaan polulle ja sen kupeeseen.
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Ohjausryhmä esitti, että luontopolun valmistuttua yksi ohjausryhmän kokous pidettäisiin
polulla.
Viisi keinoa elää paremmin ja pidempään -video: Ohjausryhmä keskusteli
senioriyhdistyksille suunnatusta videosta ja sen sisällöstä. Ehdotettiin, että videon alussa
hyödynnetään kampanjan materiaaleja ja haastetaan katsojaa pohtimaan päivän parasta
hetkeä. Viiden keinon sisältöjä toivottiin avattavan videolla riittävästi. Ehdotettiin, että video
ladataan Youtubeen ja se tehdään kolmella eri kielellä (su, ru, en). Videon lisäksi toivottiin
tulostettavassa muodossa olevaa työkalua sekä ohjeistusta viiden keinon omakohtaiseen
työstämiseen.
Palstaviljely: Noora Koponen kertoi lyhyesti yhteydenotosta, jonka oli saanut palstaviljelyä
koskien. Sovittiin, että Koponen selvittää tarkemmin, millaista yhteistyötä tähän liittyen
toivotaan. Asiaan palataan ohjausryhmässä tämän jälkeen.
8. SEURAAVAT KOKOUKSET JA MUUT TILAISUUDET
Ohjausryhmän seuraavat kokoukset
•

27.2.2019 klo 15.30-17.30

•

27.3.2019 klo 15.30-17.30

•

24.4.2019 klo 15.30-17.30

•

22.5.2019 klo 15.30-17.30

•

19.6.2019 klo 15.30-17.30

Seuraavat terveysluontopolkua koskevat työpajat
•

12.2.2019 klo 16-19 (kylttien sisältöjen suunnittelu)

•

26.6.2019 klo 13-16 (tekninen suunnittelu)

9. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.40.

Espoossa 5.2.2019
Noora Koponen

Riikka Puusniekka

Kehitysohjelman varapuheenjohtaja

ohjelmapäällikkö
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