PÖYTÄKIRJA

INNOSTAVA ELINVOIMAINEN ESPOO -OHJELMA, OHJAUSRYHMÄ
Aika

maanantai 22.1.2018 klo 14.00–16.00

Paikka

Valtuustotalo, SDP:n ryhmähuone

Paikalla

Pia Kauma (pj)
Johanna Karimäki (varapj)
Mikko Kiuttu
Kimmo Oila (saapui klo 14.26)
Toni Seppänen
Tuula Antola
Susanna Tommila
Aulis Pitkälä (saapui klo 14.07)
Olli Isotalo
Riikka Puusniekka
Jaana Tuomi (saapui 14.49)
Erkki Pärssinen

Nuorisovaltuutettu

Akseli Kilpeläinen

Ohjelmapäällikkö

Harri Paananen

Viestintävastaava

Mari Ala-Mikkula

1

Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.03.

2

Edellisen kokouksen pöytäkirja

Käytiin läpi edellisen kokouksen pöytäkirja.
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Espoon kaupungin tapahtumatyö -selvitys (Saara Vanhala)

Kaupungin kokoon nähden Espoossa on vähän valtakunnallisesti tai kansainvälisesti tunnettuja
suurtapahtumia. Espoon kaupungin tapahtumatyö -selvitys valottaa kaupungin suurtapahtumien
tämänhetkistä tilannetta sekä antaa vaihtoehtoja tapahtumatyön tekemiseen Espoo-tarinan
2017–2021 mukaisesti.
•
•
•

Tapahtumat 2017
Tapahtumaselvitys
Kaupunkitapahtumat/tapahtuma-alueet

Ohjausryhmän käsittely
Uuteen Espoo-tarinaan kirjattiin ensimmäistä kertaa tapahtumat mukaan.
Tapahtumakoordinaattori Saara Vanhala esitteli Espoon kaupungin tapahtumatyö -selvitystä.
Selvityksessä tarkoitetaan yli 1000 henkilön tapahtumia, mutta erityisesti 5000-30 000 hengen
tapahtumia.
Espoon kokoon nähden kaupungissa järjestetään tällä hetkellä hyvin vähän merkittäviä ja suuria
tapahtumia. Kaupungin tapahtumatyö on hajanaista ja eri puolille kaupunkia pirstaloitunutta. Ei
ole olemassa yhden luukun periaatetta, jota tapahtumanjärjestäjät voisivat lähestyä. Myöskään
resursseja suurtapahtumien hakuun ei tällä hetkellä ole.
Askeleet, miten Espoosta tehdään tapahtumakaupunki:
1) Määritellään tapahtuma-alueiden käyttöperiaatteet: missä käytössä ja millä syklillä alueet
ovat käytössä. Tapahtumajärjestäjiä kiinnostaa Leppävaaran urheilupuisto, Metro
Areenan ympäristö ja Tapiolan keskus. Myös Keran alue on ollut keskusteluissa mukana,
ja Vermossa on paljon potentiaalia. Kulkuyhteydet, ravintolapalvelut ja muut elämykset
ovat tärkeitä.
2) Keskitetään kaupungin tapahtumatyö yhdelle luukulle.

Tapahtumakaupunki-teemasta käytiin lähetekeskustelua selvityksen pohjalta:
Tapiolassa voisi toimia lähiruokatori tai -kauppahalli. Voisiko suosittujen April Jazzin ja Espoo
Cinén tapahtumia laajentaa esimerkiksi ruokatoriin?
Ohjelman yhtenä tuotoksena voisi olla tapahtumajärjestäjien pallottelun lopettaminen henkilöltä
toiselle. Alueille tulee myös laatia käyttöperiaatteet.
Nykyisten tapahtumien laajentaminen ja yhden ison vetonaulan saaminen. Ollaan itse
proaktiivisia tapahtumien saamisen suhteen.
Weekend-festivaalin paikka on mahdollisesti edelleen auki. Olivat lähestyneet Leppävaaraa,
mutta liikuntapalvelut olivat kieltäytyneet tapahtumasta. [Huom. 24.1.2018 HS kertoi, että Weekendfestivaali järjestetään Hietaniemen uimarannalla Helsingissä]

Päätettiin, että tuodaan seuraavaan kokoukseen jalostetumpia versioita mahdollisuuksista.
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Bisnestreffit (Harri Paananen)

Espoon kaupunki on vuonna 2018 Bisnestreffien kumppani. Bisnestreffit järjestetään kerran
kuussa, ja niiden tarkoitus on törmäyttää kansainvälisiä toimijoita, opiskelijoita, startupeja,
konsultteja ja asiantuntijoita.

Ohjausryhmän käsittely
Bisnestreffit-tapahtumasarjan järjestäjänä on Espoon ensimmäinen vuoden yrittäjä Kurt
Linderoos. Bisnestreffeillä on pitkä historia, ja mukana on joka vuosi ollut eri kumppani. Vuodelle
2018 kumppani on Espoon kaupunki. Treffit ovat kuukausittain kulttuurikeskuksessa. Linderoosin
tarkoituksena on ”testamentata” Bisnestreffit tämän vuoden jälkeen Espoon kaupungille.
Ensimmäiset treffit järjestetään 26.1. klo 8-9 teemana kansainvälinen liiketoiminta. Puhujina
Espoo Marketing Oy:n toimitusjohtaja Jaana Tuomi ja johtaja Jukka Häyrynen Business
Finlandista. Tilaisuudet ovat avoimia kaikille.
Bisnestreffit toimisivat ohjelman yritysfoorumit-toimenpiteen yhtenä toteutuksena. Päätettiin, että
kahvit ja tilavaraukset menevät ohjelman budjetista. Koko yritysfoorumi-toimenpiteelle on ajateltu
alustavasti 30 000 € vuodelle 2018.
Harri esittelee seuraavassa kokouksessa ohjelman budjetin vuodelle 2018.

5

Muut asiat

Koulujen kansainvälisyys
Mikä olisi toimiva koulujen kansainvälistymisen konsepti, mitä voisi lähteä toteuttamaan
Espoossa? Englanninkielisen lukion edistäminen on yksi konkreettinen toimenpide. Jokaisen
lukion pitäisi tehdä kansainvälistymissuunnitelma.
Yrittäjyyskasvatuksen ja kansainvälistymisen yhdistäminen voisi olla hyödyllistä, sillä koulujen
taso laskee jatkuvasti. Yhtenä ohjelman tavoitteena on lisätä yrittäjyyskasvatus kaupungin
henkilöstön perehdyttämiseen, mitä lähdetään työstämään yhdessä kaupungin HRD:n kanssa.
Rohkeuden ja riskinoton opettaminen koululaisille on tärkeässä roolissa yrittäjäksi ryhtymisessä.
Koulutusta pitäisi viedä taitojen kehittämisen suuntaan, ja matemaattisia aineita pitäisi yhdistää
luovuuteen. Sosiaalisten taitojen kehittämiseen pitää kiinnittää huomiota, jotta osataan tuoda
teknisesti hyvien tuotteiden parhaat puolet esiin.
Mikä voisi olla ystävyyskaupunkien rooli? Shanghai on ainut ystävyyskaupunki, jonka kanssa
olemme aktiivisia. Kumppaneita varmasti löytyisi, sillä esimerkiksi Euroopassa ollaan
vaikuttuneita opetuspuolen ansioista. Singapore on myös potentiaalinen kumppani.
Sovittiin, että jatketaan aiheesta maaliskuun kokouksessa, ja kutsutaan Annika Forstén
puhujaksi.
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Ohjelmasuunnitelma
Ohjelmasuunnitelman dl on tammikuun lopussa. Harri esittelee valmiin suunnitelman myöhemmin
alkuvuoden aikana.

Menestystarinat
Sovittiin, että kerätään ohjelmatyön puitteissa yritysten menestystarinoita sähköisiä alustoja
varten Espoo Innovation Garden -viestintään.

Yritysten houkuttelu
Kaupungilta puuttuu foreign direct investment -suunnitelma. Espoo Marketing voisi tehdä
aiheesta esityksen, joka käsiteltäisiin ohjausryhmän kokouksessa toukokuussa, ja
kasvukäytävien markkinointiryhmä ohjaisi työtä jatkossa. Business Finlandin kanssa on tiiviit
yhteydet erityisesti Espoo Marketingin Jaanan kautta.

Jäsenmuutokset
Viestintävastaava Mari Ala-Mikkula jää äitiys- ja vanhempainvapaalle 23.2.2018 lähtien. Sijainen
Sari Mäkisalo hoitaa ohjelman viestintävastaavan ja sihteerin tehtäviä alkuvuoteen 2019 saakka.
Akseli Kilpeläinen ei jatka enää nuorisovaltuustossa. Uusi jäsen tulee mukaan helmikuun
kokouksesta lähtien.

Keraan tutustuminen
21.5. tutustutaan Keraan ja pidetään kokous siinä samalla.
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Seuraavat kokoukset
•

26.2.2018 klo 14–16 Leppävaarassa (tila vahvistetaan), teemana kohtaanto-ongelma

•

19.3.2018 klo 14–16 (teemana kv-osaajien sitouttaminen)

•

23.4.2018 klo 14–16 (teemana yrittäjämyönteisyys), Visio, Asemakuja 2 C, 5. krs

•

21.5.2018 klo 14–16

•

11.6.2018 klo 14–16

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.23.
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Allekirjoitukset
Pia Kauma
puheenjohtaja

Mari Ala-Mikkula
kokouksen sihteeri
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