Muistio 21.6.2018

Hyvinvoiva Espoo -kehitysohjelma
Aika:

keskiviikko 20.6.2018 klo 15.00–17.00

Paikka:

Valtuustotalo, Vihreän liiton ryhmähuone, Espoonkatu 5

Kutsutut jäsenet:

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

Varajäsenet:

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

Ohjelmapäällikkö
Viestintävastaava
Pysyvä asiantuntija

Puusniekka Riikka
Huida Outi
Jenni Björksten

1. KOKOUKSEN AVAUS JA ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.07. Esityslista hyväksyttiin.
2. EDELLISEN KOKOUKSEN MUISTION HYVÄKSYMINEN
Edellisen kokouksen muistio hyväksyttiin.
3. KEHITYSOHJELMIEN VÄLIRAPORTOINTI
Kehitysohjelmien tulee raportoida ohjelmien 31.7.2018 tilanteesta tuotosten,
poikkihallinnollisen yhteistyön toteutumisen ja määrärahakäytön osalta. Raportit on
toimitettava 13.8. mennessä kehittämispäällikkö Sanna Antman-Kurville. Raportit
käsitellään kaupungin johtoryhmässä 21.8., kaupunginhallituksessa 27.8. ja valtuustossa
10.9.
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Ohjausryhmän käsittely:
Ohjausryhmä kävi läpi Hyvinvoiva Espoo -ohjelman raporttiluonnoksen (liite 1) lukuun
ottamatta budjettia, joka käsitellään elokuun ohjausryhmässä. Sovittiin, että raporttia
täydennetään viestintäasioilla. Ohjelma on näkynyt kevään aikana eri medioissa mm.
Espoo-lehdessä, Wieterissä ja Länsiväylän liitteissä. Nämä on hyvä nostaa raportoinnissa
näkyviin.
4. OHJELMAN RISKIANALYYSI
Hyvinvoiva Espoo -kehitysohjelman riskianalyysi on sovittu tarkistettavaksi puolivuosittain.
Ohjausryhmän käsittely:
Ohjausryhmä käsitteli päivitetyn riskianalyysin (liite 2). Todettiin, että suurin resurssi on
kevään aikana kohdennettu muutamiin projekteihin / toimenpiteisiin (kampanja, koulutukset,
nopeat kokeilut, Voi hyvin luento). Näiden lisäksi ohjelman teemaa on käsitelty aktiivisesti eri
toimintojen kanssa. Riskianalyysin päivitys perustuu edellä mainituista saatuihin
kokemuksiin.
Ohjausryhmä keskusteli erityisesti kampanjaan ja koulutuksiin liittyvistä asioista. Todettiin,
että kevään kampanja ei toteutunut täysin odotusten mukaisesti. Tästä saadut opit tullaan
huomioimaan syksyn kampanjan toteutuksessa.
Pilottikoulutuksiin osallistuneilta on kerätty sähköisesti palautetta. Näiden sekä toimintojen
kanssa käytävien keskustelujen perusteella tullaan pohtimaan sitä, miten koulutusten osalta
edetään ja kenelle niitä olisi erityisen hyvä jatkossa kohdentaa. Björksten kerää kokemuksia
koulutusten toteutuksen osalta myös muista kunnista arvioinnin tueksi.
Suomen mielenterveysseuran kanssa tullaan keskustelemaan rekisteröidyn koulutusten
sisällön räätälöintimahdollisuuksista sekä koulutusten maksullisuudesta.
Ohjausryhmässä todettiin, että ohjelman toimenpiteiden kohdentaminen erityisesti lapsiin ja
nuoriin sekä perheisiin on tärkeää. Poikkihallinnollisuuden merkitystä toiminnassa
korostettiin. Båsk ehdotti, että ohjelmaa ja sen sisältöjä käsiteltäisiin myös
vanhusneuvostossa.
5. KULUNEEN OHJELMAVUODEN ARVIOINTIA
Ohjausryhmän käsittely:
Ohjausryhmä arvioi työskentelyään ja kehitysohjelman etenemistä kuluneen vuoden osalta.
Ohjausryhmän palaute oli myönteistä. Ohjelmaa on tehty hyvässä hengessä, innostavalla
otteella ja sitoutuminen asiaan on ollut vahvaa. Viisi keinoa ohjelman lähtökohtana koettiin
poikkeuksellisena ja virkistävänä tapana rakentaa ohjelmaa.
Ohjausryhmä keskusteli somessa tapahtuvasta viestinnästä. Ohjausryhmä toivoi helposti
somessa jaettavaa materiaalia. Puusniekka esitti toiveen, että ohjausryhmä hyödyntäisi
hästägiä #hyvinvoivaespoo somessa hyvinvoinnin edistämisestä ja tähän liittyvistä
mahdollisuuksista viestiessään.

ESPOON KAUPUNKI • 02070 ESPOON KAUPUNKI • WWW.ESPOO.FI
ESBO STAD • 02070 ESBO STAD • WWW.ESBO.FI

6. ESPOO-PÄIVÄN OHJELMA PALVELUTORILLA
Hyvinvoiva Espoo -kehitysohjelma on mukana Ison Omenan palvelutorilla järjestettävässä
Espoo-päivän tapahtumassa perjantaina 24.8.2018.
Ohjausryhmän käsittely:
Ohjausryhmälle esiteltiin alustavia ideoita ohjelman panoksesta tapahtumassa. Esitetyt ideat
hyväksyttiin. Instagramia koskevan ehdotuksen osalta Heinikoski esitti, että asukkaita voisi
innostaa ottamaan instakuvia esim. teemalla ”Mikä saa sinut voimaan hyvin Espoossa”.
Toisena teemana ehdotettiin ”hyvän kierrättämistä / teot, joilla ilahdutan muita ihmisiä”.
Koponen vahvisti osallistuvansa tapahtumaan fysioterapeuttikollegansa kanssa. Koponen
ideoi toiminnallisia sisältöjä viiden keinon -viitekehyksen pohjalta. Myös muita ohjausryhmän
jäseniä toivotaan mahdollisuuksien mukaan paikalle.
Nordling tiedusteli, halutaanko tilaisuuteen musiikkia ja ehdotti duo Fin & Filiä. Duon
saatavuutta voi tiedustella Nils Nordlingilta.
Ohjausryhmässä toivottiin, että ohjelma näkyisi Länsiväylässä Espoo-päivänä. Huida
selvittää asiaa ja huolehtii siitä, että mahdollinen näkyvyys toteutuu koordinoidusti päivän
muun viestinnän kanssa. Myös aktiivista näkyvyyttä somessa toivottiin.
Sovittiin, että tilataan yhtenäinen vaatetus (paidat) Hyvinvoiva Espoo -logolla. Näitä voidaan
tilata mahdollisesti myös terveysasemien henkilöstölle, jotka ovat jalkautumassa
kauppakeskuksiin Espoo-päivänä.
Sovittiin, että selvitetään tapahtuman tarkempi aikataulu ja informoidaan ohjausryhmää
tästä.
7. OHJELMAN PROJEKTIEN JA TOIMENPITEIDEN ETENEMINEN
a. Ehdotukset syksyn Voi hyvin -luennon esiintyjistä
b. Päivän paras hetki -kampanja
Ohjausryhmän käsittely:
Seuraava Voi hyvin -luento järjestetään 24.10. Espoon Kulttuurikeskuksen Louhi-salissa.
Ohjausryhmälle esiteltiin vaihtoehtoja syksyn Voi hyvin -luennon esiintyjiksi. Sovittiin, että
lähestytään luennoitsijapyynnöllä Frank Martelaa.
Päivän paras hetki -kampanjan seuraava vaihe toteutetaan loka-marraskuussa. Käytiin
lyhyesti läpi syksyn kampanjan tilanne.
8. LÄHIÖFEST
Espoossa järjestetään vuonna 2019 LähiöFest-tapahtuma. Tapahtuman suunnitteluun
liittyen on järjestetty kolme työpajaa, joissa on ideoitu tapahtuman tavoitteita ja teemoja.
Hyvinvoiva Espoo -ohjelmaa näissä on edustanut Jenni Björksten.
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Ohjausryhmän käsittely:
Ohjausryhmälle tuotiin tiedoksi väliaikatiedot valmistelun etenemisestä. Tapahtuman
teemoiksi on luonnosteltu seuraavat teemat:
The Learning City – Yhteistyö koulujen ja oppilaitosten kanssa, tavoitteena käynnistää
Lähiöfestin aikana uuteen ilmiöpohjaiseen opsiin sopiva "kaupunki-ilmiöviikko", jonka
ensimmäisiä elementtejä kokeillaan festivaalilla. Työ kurssikokonaisuuden rakentamiseksi
jatkuu festivaalin jälkeen. Avainalueita kaupunkisuunnittelu, demokratia ja omaehtoisen
tekemisen vahvistaminen nuorissa.
Pop-up Espoo – Espoon kaupungin karttapohjainen kampanja, jolla markkinoidaan tiloja ja
fasiliteetteja, joita kaupunkilaiset voivat nykyistä enemmän ottaa käyttöön. Lähiöfestillä
tehdään joitain kiinnostavia pop-up-toteutuksia. Jatkuu festivaalin jälkeen.
Naapurustomesenointi – Festivaalin kumppanit rakentavat kampanjan ja tapahtumien
kanssa tapoja saada ihmiset "sijoittamaan" omaan naapurustoonsa. Toimii osallistuvan
budjetoinnin tukena, jossa ihmiset itse päättävät kohteista eli "hyvistä teoista". Voimakas
hyvinvointiin ja vastuullisuuteen liittyvä teema, sillä "hyviksi teoiksi" haetaan ratkaisuja esim.
yksinäisyyteen ja ennakkoluulojen murtamiseen. Omaehtoista tekemistä nostetaan koko
festivaaliviikolla esiin, esim. kaupungin avaama ns. Tori-tapahtuma voisi olla
kaupunkilaislähtöisen tekemisen "messut".
Espoo-media – Festivaali kutsuu oppilaitosten kautta nuoria mukaan tekemään mediaa.
Festivaalille suunnitellaan esim. omaa nettiradiokanavaa ja lisäksi haetaan
mediakumppaneita, joiden kanavissa nuorten tekemät sisällöt näkyvät ja kuuluvat.
Tavoitteena on että paikalliset tarinat nousevat asukkaiden itsensä kertomina. Tähän
kokonaisuuteen liitetään myös mahdollisuudet käyttää kaupungin paikkoja kuten kirjastojen
musiikkistudioita.
Syksyllä työskentely jatkuu monialaisena yhteistyönä ja tapahtuman teemojen
konkretisointina.
Metso toivoi, että hyvinvointi näkyisi tapahtumassa läpileikkaavana teemana. Hän esitti, että
asiaa käsiteltäisiin kaupungin johtoryhmässä. Björksten vie toiveen johtoryhmäkäsittelystä
suunnitteluryhmälle.
9. TERVEYSLUONTOPOLKU -HANKE
Espoon kaupungin ympäristömuotoilutiimi yhdessä Olari-seuran kanssa on
suunnittelemassa terveysluontopolkuhanketta Espoon keskuspuiston eteläosaan.
Palvelumuotoilutiimi on ollut yhteydessä Hyvinvoiva Espoo -ohjelmaan ja tiedustellut
kiinnostusta mahdolliseen yhteistyöhön.
Ohjausryhmän käsittely:
Ohjausryhmässä käsiteltiin saatua ehdotusta. Ehdotusta pidettiin kiinnostavana ja toivottiin,
että asiaa työstetään eteenpäin virkamiestyönä ja tuodaan ohjausryhmään uudelleen
käsiteltäväksi tämän jälkeen.
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10. ARVIOINTI
Konsulttiyhtiö Innolink Oy on tehnyt tarjouksen Hyvinvoiva Espoo -ohjelmalle koskien mm.
kampanjan arviointia.
Ohjausryhmän käsittely:
Ohjausryhmälle tuotiin tiedoksi tarjouksen sisältö. Ohjausryhmässä keskusteltiin
tarjouksesta ja todettiin, että ohjelma ei lähde yhteistyöhön Innolink Oy:n kanssa nyt tarjotun
arvioinnin osalta.
11. MUUT ASIAT
Ei muita asioita.
12. SEURAAVAT KOKOUKSET JA MUUT TILAISUUDET
Ohjausryhmän kokoukset
•

15.8.2018 klo 15-17 (Käsittelyssä mm. kesäkuussa päättyvä Nopeat kokeilut projekti)

•

19.9.2018 klo 15-17

•

31.10.2018 klo 15-17

•

28.11.2018 klo 15-17

•

10.12.2018 klo 11-12.30

Muut tilaisuudet
•

Hyvinvoiva Espoo Iso Omenan palvelutorilla 24.8.2018

•

Kehitysohjelmien yhteinen työpaja 10.10.2018 klo 15-19

•

Svenska veckan; tilaisuus Ison Omenan palvelutorin Kohtaamossa 15.11.

13. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.05.

Espoossa 21.6.2018
Arja Juvonen

Riikka Puusniekka

ohjausryhmän puheenjohtaja

ohjelmapäällikkö

ESPOON KAUPUNKI • 02070 ESPOON KAUPUNKI • WWW.ESPOO.FI
ESBO STAD • 02070 ESBO STAD • WWW.ESBO.FI

