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Osallistuva Espoo – kehitysohjelman ohjausryhmän kokous
Aika: tiistaina 29.1.2019 klo 17.00 – 19.00
Paikka: Espoon keskus, valtuustotalo Kokoomuksen ryhmähuone
Ohjausryhmän jäsenet:
Habiba Ali, pj
Mari Anthoni, vpj
Timo Kilpiäinen, Heli Halava
Sara Haavisto, Jukka Karhula
Mikko Laakso, saapui klo 17.05
Salma Heib
Jukka Mäkelä
Mari Ahlström, poistui 18.45
Kaisu Toivonen, poistui klo 18.56
Tiina Kasvi
Petri Vainio
Tuija Norlamo
Mari Immonen
Johanna Pajakoski
Asiantuntijat:
Anne Mannermaa, viherpalvelut, Kaupunkitekniikan keskus

Esityslista:
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.02.
2. Edellisen kokouksen muistio
Hyväksyttiin edellisen kokouksen 13.12.2018 muistio.

3. Tilannekatsaus viljelypalstojen hallinnan kehittämisestä
Vihertuotantopäällikkö Anne Mannermaa kertoi viljelypalstojen hallinnan kehittämisestä.
Viljelypalstatoimintaa ei olla lopettamassa, vaan uudistuksessa on kyse palstojen
hallinnon ja ylläpidon siirtämisestä yhdistyksille. Uudistuksen myötä toiminnan
kustannuksista häviää esimerkiksi kaupungin henkilöstökulut sekä urakoitsijan laskut
kompostien tyhjentämisestä. Kehittämisellä saavutetaan 50 000 euron säästö vuodessa.
Uudistusta varten on tehty listaa usein kysytyistä kysymyksistä ja vastauksista:

https://www.espoo.fi/download/noname/%7B2AA05F93-65BE-4D01-9039E7CE526C4EB1%7D/107616
Päätettiin, että ohjausryhmän jäsenet voivat toimittaa lisäkysymyksiä suoraan Anne
Mannermaalle (anne.mannermaa@espoo.fi).
Päätettiin selvittää miten asukkaat ovat osallistuneet kehittämiseen. Ohjausryhmän
jäsenille lähetettiin aiheeseen liittyvät esittelymateriaalit perjantaina 1.2. sähköpostilla.
Valtuutettiin Tuija Norlamo ottamaan yhteyttä Anne Mannermaahan ja tarjoamaan
asiantuntijatukea asukkaiden osallisuuden suunnittelussa.

4. Tilannekatsaus Toivotetaan uudet asukkaat tervetulleiksi -toimenpiteestä
Kehittämispäällikkö Tuija Norlamo kertoi uusille asukkaille suunnatun
postikorttikampanjan tuloksista.
Päätettiin tehdä toinen kokeilu kaikille vuoden 2019 aikana muuttaneille. Kokeilun
perusteella luodaan kuvaus prosessista, resursseista ja palautteiden hyödyntämisestä.
Hyödynnetään myös ensimmäisestä kokeilusta saatuja kokemuksia.
Ohjelmapäällikkö Mari Immonen kertoi Palveluesitteen päivityksen etenemisestä.
Esitteen sisältöjä päivitetään parhaillaan ja esite julkaistaan kevään aikana.

5. Poliitikot tutuiksi, aluekartan toteutus
Viestintäpäällikkö Johanna Pajakoski esitteli asian.
Toimenpiteen tavoitteena on sujuvoittaa kuntalaisten mahdollisuuksia ottaa yhteyttä
oman suur-/asuinalueen valtuutettuihin. Valtuuston esittelysivun yhteyteen on toteutettu
sivu, johon on listattu ko. alueen valtuutetut. Sivulla on lisämateriaalina kartta Espoon
suuralueista. Kartan aluetta klikkaamalla saa näkyviin ko. alueen valtuutetut.
Tiedot valtuutettujen asuinalueista koottiin lyhyellä kyselyllä, joka lähetettiin kaikille
valtuutetuille. Sivu julkaistiin 11.1.2019. Ryhmä kiittää toteutuksesta viestinnän
asiantuntija Patrik Fagerströmiä.
6. Syksyn 2018 toiminnan arviointiraportti
Kehittämispäällikkö Tuija Norlamo esitteli asian.
Kehitysohjelman arviointiraportti tulee olla valmis 21.1.2018. Kaupunginhallitus käsittelee
raportin kokouksessaan 11.2.2019 ja valtuusto hyväksyy sen 25.2.2019.
Raportissa esitellään tehtyjen toimenpiteiden lisäksi mm.
- arvio ohjelman kokonaistilanteesta
- poikkihallinnollisen yhteistyön ja kumppaniyhteistyön toteutuminen

Tehtiin yhden sanan korjaus ehdotukseen. Hyväksyttiin arviointiraportti syksyn 2018
toiminnasta. Todettiin, että erityisesti Niko Riepposen johdolla toimiva
ympäristömuotoilijoiden tiimi on ollut menestys ja ansaitsee kiitoksen.

7. Vuoden 2019 taloussuunnitelman hyväksyminen
Vuoden 2019 taloussuunnitelma antaa raamit kehitysohjelman toiminnalle. On hyvä
muistaa, että suuri osa ohjelman työstä tehdään osana muuta toimintaa.
Hyväksyttiin taloussuunnitelma vuodelle 2019.

8. Muut asiat
Lähiöfest tapahtumaviikko on syyskuun viimeisenä viikkona ja erityisesti viikonloppuna
Espoossa.
Gutsy Go jatkuu ensi viikolla Espoonlahdessa ja myöhemmin kesäällä Järvenperässä.
Salma Heib on kutsuttu seuraamaan Espoonlanden viikkoa. Salma kertoo kokemuksista
ohjausryhmälle.
Kaikki pyörii -tapahtuma torstaina. Tuija Norlamo pitää puheenvuoron. Mikko Laakso
osallistuu tapahtumaan jos mahdollista.
9. Seuraavat kokoukset
ti 19.2. klo 17.00
o Sosiaalisesti kestävä kaupunki - hanke
ti 2.4. klo 17.00
ti 16.4. klo 17.00 (vara-aika)
ti 14.5. klo 17.00
ti 4.6. klo 17.00
- tilannekatsaus ”Viranhaltija tavattavissa”
- OE kehitysohjelman puolivälitarkastelu

10. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.04.

