Esityslista

1 (4)

Osallistuva Espoo – kehitysohjelman kokous
Aika: 30.10.2018 klo 17.00 – 19.00
Paikka: Kauklahti, Elä ja asu -seniorikeskus, osoite: Hansakartano 4
Ohjausryhmän jäsenet:
Habiba Ali, pj
Mari Anthoni, vpj
Timo Kilpiäinen
Sara Haavisto
Mikko Laakso
Salma Heib
Jukka Mäkelä
Mari Ahlström
Kaisu Toivonen
Tiina Kasvi
Petri Vainio
Tuija Norlamo
Mari Immonen
Johanna Pajakoski
Asiantuntija: Sanna Antman-Kurvi
Susanna Rahkonen, Kauklahti-seura

Esityslista:
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.00.
Kokoukseen osallistuu kehittämispäällikkö Sanna Antman-Kurvi. Sanna koordinoi
poikkihallinnollisten kehittämisohjelmien toimintaa ja vastaa esimerkiksi
kehittämisohjelmien yhteisistä seminaareista.
2. Edellisen kokouksen muistio
Hyväksyttiin edellisten kokouksen 2.10.2018 muistio.

3. Kauklahti – valittiin vuoden kaupunginosaksi!
Kauklahti -seuran puheenjohtaja Susanna Rahkonen esitteli kaupunginosan ja Kauklahtiseuran toimintaa.
Espoon Kauklahti on valittu Vuoden kaupunginosaksi 2018. Vuoden kaupunginosa on
Suomen Kotiseutuliiton vuosittain myöntämä tunnustus, ja Kauklahti on Espoon

ensimmäinen tämän tunnustuksen saanut kaupunginosa. Perusteluissa todetaan, että
yhteisöllisyys ja monimuotoinen asukasaktiivisuus on ollut Kauklahdessa
poikkeuksellisessa kasvussa jo usean vuoden ajan. Lisäksi kaupunginjohtaja nimesi
Kauklahden vuoden yhteisöksi.
Kauklahdessa historia ja uusi yhteisöllisyys kulkevat luontevasti rinta rinnan.
Kuninkaantien varrella sijaitseva Kauklahti kuuluu Espoon vanhimpiin kyliin ja
kulttuuriperintöä on säilynyt hyvin. Merkkejä asutuksesta on jäänyt niin kivikaudelta kuin
keskiajaltakin, ja Espoon kaupunginmuseo tekee läheistä yhteistyötä asukkaiden kanssa.
Viime aikoina paikalliset yrittäjät ovat tuoneet Kauklahteen uutta yhteisöllisyyttä.
Kauklahdessa on mm. yli satavuotias Halmeen leipomo sekä uutena tulokkaana Maxin
kalakauppa, johon tullaan kaukaakin. Leipomo, kalakauppias, ravintola ja ruokakauppa
ovat perustaneet kotiseutuhenkisen Herkkukatu-sivuston Facebookiin. Lisäksi alueella
toimii REKO-lähiruokapiiri, jonka kautta voi ostaa lähiruokaa suoraan tuottajilta sekä
joukko muitakin vilkkaita asukkaiden Facebook-ryhmiä. Kauklahti seura pyrkii toimimaan
yhteisöllisyyttä kokoavana voimana. Se koordinoi esimerkiksi Joulukalenteritapahtumasarjaa, johon kaupunginosan eri yhteisöt voivat ottaa osaa omilla
kalenteriluukkutapahtumillaan. Yhteisöllisyyttä luo myös vilkas koulujen
vanhempaintoiminta.
Ohjausryhmä merkitsi esittelyn tiedoksi.

4. Toiminnan esittely: Gutsy Go -Nuorten rohkeita rauhantekoja
Kokemuksia Espoon Lintumetsän koulun tapahtumasta.
Opetuspäällikkö Eeva-Kaisa Ikonen ja Gutsy Collectiven Aram Aflatuni ja Veera Ikonen
esittelivät toimintaa. Tavoitteena on jatkaa toimintaa ensi vuonna kahdella muulla
alueella.
Sovittiin, että jatketaan yhteistyötä. Ohjelmapäällikkö valmistelee asiaa Eeva-Kaisa
Ikosen kanssa eteenpäin, jotta voidaan ottaa asia huomioon ensi vuoden suunnittelussa.
5. Palautekeskustelu ohjelmien seminaarista 10.10.20018
Seminaarissa kuultiin ensin tutkija ja Aalto yliopiston lehtori Jari Ylitalon esitys
(esityslistan liitteenä) poikkihallinnollisten kehittämisohjelmien roolista ja sen jälkeen
käytiin viidessä keskusteluryhmässä Erätauko-keskustelu.
Kahden keskustelun aihe koski Osallistuva Espoo -kehitysohjelmaa.
Keskustelu 1: Aktiiviset espoolaiset, mitä tällä tarkoitetaa?
Kiteytys: Jotta asukkaat olisivat aktiivisia toimijoita ja tekisivät hyvää kaupungille, täytyy
heidän olla juurtuneita Espooseen. Silloin luontainen motivaatio toimia asuinympäristönsä
hyväksi voi syntyä. Kaupungin rooli on olla kumppani ja mahdollistaja. On myös otettava
huomioon asukkaiden ja ryhmien moninaisuus: tarjottava joustavasti erilaisia tapoja olla
aktiivinen. Erityisesti pop up -henkisiä tai muuten joustavia ja pi sitoutumista
vaatimattomia osallistumistapoja tarvitaan.
Keskustelua tulisi jatkaa: Kiinnostava jatkokeskustelu olisi Espoon kaupunkirakenteen
vaikutus alueidentiteetin muodostumiseen ja vilkkaaseen kaupunkilelämään. Kiinnostava
olisi myös vertailla näkemyksiä pientaloalueiden ja kerrostaloalueiden välillä liittyen

vapaahtoistyöhön ja omaehtoiseen ympäristön kohentamiseen. Esimerkiksi
ympäristömuotoilun tiimin kokemuksen mukaan yhteydenotot, joissa itse halutaan edistää
jotain asiaa, ovat Pohjois-Espoosta vähäisiä ja painottuvat tiiveimmille alueille.
Alueidentiteetin ja aktiivisen toimijuuden suhteesta olisi siitäkin selvästi tarvetta jatkaa
dialogia.
Keskustelu: Asukkaat toimijoina, mitä asukkaat voisivat tehdä kaupungin hyväksi?
Kiteytys: Halu osallistumiseen lähtee yhteisöön kuulumisen tunteesta. Millaisiin
yhteisöihin espoolaiset kokevat kuuluvansa? Onko ”Espoo” liian iso yhteisöksi? ”Espoon
verkostomaisuuden varjopuoli on se, että kukaan ei tunne koko Espoota vaan osa
alueista on täysin vieraita.” Identiteetin/identiteettien rakentumista vahvistamalla voimme
vahvistaa myös osallistumista. Osallistumisen esteitä poistettava. Lähidemokratia vietävä
ihmisten luo, tiloja oltava yhteisöiden käytettävissä jne. Lisäksi panostettava siihen, että
osallistuminen ei johda pettymyksiin. Omaa tahtoa ei aina saa läpi, joten on muistettava
perustella päätökset.
Keskustelua tulisi jatkaa:
· Lähidemokratian vieminen ihmisten luo, sinne missä ihmiset muutenkin ovat –
”löytävä lähidemokratia”.
· Rohkeus hyväksyä alueiden persoonallisuus – identiteetti lähtee alueelta sisältä,
antaa mahdollisuuden olla sellainen kuin on. Miten voisimme tukea
identiteetin/kaupunkikeskusten erilaisten identiteettien vahvistumista?
· Puhuimme ihmisistä – emme ehtineet puhua yhteisöistä ja yrityksistä.
· Onko asioita, joihin ei tarvittaisi osallisuutta? Asiantuntijuuden merkitys. Osallisuus
myös lisää kustannuksia, onko sellaisia asioita, joissa ei ole tarkoituksenmukaista.
Esim. lääkärin työ, mutta on muitakin aloja, joilla kuntalaisten näkemykset eivät voi
vastata. Mitkä ovat niitä asioita, joista asukkaat voisivat suoraan päättää?
Keskusteltiin tilaisuuden annista. Todettiin, että keskustelu tilaisuudessa oli antoisaa ja
kiinnostavaa, mutta jatkoa ajatellen keskustelun tulosten hyödyntämistä voisi kehittää
(esim. tilaisuuden tavoitteesta olisi ollut hyvä viestiä tarkemmin jo kutsuvaiheessa).
Todettiin, että keskustelu olisi ollut hyödyllinen erityisesti hyötytavoitteiden
määrittelyvaiheessa.
Siirrettiin keskustelu ohjausryhmän roolista seuraavaan kokoukseen.

6. ”Päivä kaupunginjohtajana” - tilaisuus kaupunginosayhdistyksille
Asia siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

7. Muut asiat
Mari Anthoni toi terveiset vierailulta Sepon koulun 6-luokkalaisten luota: Voisiko
munstadi.fi-tyyppinen palaute-/aloitekanava olla mahdollinen myös Espoossa?
Selvitetään asiaa tarkemmin seuraavaan kokoukseen.
Viljelypalsta – asiaa käsitellään joulukuun kokouksessa ja Petri Vainio kertoo tilanteesta.

8. Seuraavat kokoukset
tiistai 27.11. klo 17.00, paikka valtuustotalo
- tilannekatsaus uusien asukkaisen postikorttikampanjasta
- kuntalaisten osallisuustavat, Kuntaliiiton tutkimus, asiantuntija Marianne
Pekola – Sjöblom
- sosiaalisen median hyödyntäminen asukastilaisuuksissa
- asukasfoorumien toiminnan kehittäminen
- päivä kaupunginjohtajana tilaisuus
- sovitaan kevään ohjausryhmän kokoukset
torstai 13.12. klo 17.00
- vuoden 2018 toiminnan arviointi
- vuoden 2019 suunnittelu
- viljelypalstojen hallinta, tilannekatsaus

9. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.08.

