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Osallistuva Espoo – kehitysohjelman ohjausryhmän kokous
Aika: tiistaina 21.1.2020 kello 17.00 – 19.10
Paikka: Valtuustotalo, Vihreisen ryhmähuone, Espoonkatu 5
Ohjausryhmän jäsenet:
Habiba Ali, pj
Tiina Elo, vpj, toimi puheenjohtajana
Timo Kilpiäinen
Sara Haavisto
Mikko Laakso
Jukka Mäkelä
Mari Ahlström
Kaisu Toivonen
Tiina Kasvi
Petri Vainio
Tuija Norlamo
Mari Immonen
Johanna Pajakoski
Muistio:
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Todettiin, että uutta nuorisovaltuuston edustajaa ei ole
vielä nimety.
2. Edellisen kokouksen muistio
Päätös: Hyväksyttiin edellisen kokouksen (19.11.2019) muistio.
3. Vuoden 2019 seurantaraportti
Kehittämispäällikkö Tuija Norlamo esitteli seurantaraportin.
Päätös: Käytiin seurantaraportin luonnos läpi ja tehtiin siihen korjauksia. Sovittiin, että
korjattu versio lähetetään vielä ohjausryhmän jäsenille hyväksyttäväksi.
Poikkihallinnollisten kehitysohjelmien seurantaraportit käsitellään kaupunginhallituksessa
10.2.2020 ja valtuustossa 24.2.2020.
4. Toimintasuunnitelma vuodelle 2020
Kaupunginsihteeri Mari Immonen esitteli toimintasuunnitelmaehdotuksen vuodelle 2020.
Päätös: Keskusteltiin toimintasuunnitelmasta. Ohjausryhmä hyväksyi
toimintasuunnitelman keskustelussa esiin tuoduin lisäyksin.

5. Osallistumisen kulmakivet ja linjaukset
Kehittämispäällikkö Tuija Norlamo esitteli valmistelutilanteen. Kulmakivien tueksi on
tulossa myös käsikirja. Helmikuun ohjausryhmän kokouksen jälkeen sitä käsitellään
asukkaiden ja henkilöstön kanssa. Lopullinen versio hyväksytään ohjausryhmässä
syksyn 2020 aikana.
Päätös: Ohjausryhmä käsitteli asiaa. Seuraavassa kokouksessa 25.2 työstetään
kulmakiviä ja käsikirjaa sekä käydään läpi kevään prosessia ja aikataulua.. Asiaa
käsitellään kevään ohjausryhmän kokouksissa.

6. Seuraavat kokoukset
Kevään kokouksissa käsiteltäviä asioita:
§
§
§

§
§
§
§

Maahanmuuttajien kotoutumista koskevan tutkimuksen toinen osa
(eritysiasiantuntija Minna Joensuu)
Uusien asukkaiden vastaukset kyselyyn ”Tervetuloa Espooseen” – postikortin
yhteydessä (Mari Immonen)
Tietokylän tilat kuntalaisten käyttöön - kokeilu alkaa keväällä. Espoon kaupunki
haluaa tehostaa kaupungisassa olemassa olevien tilojen hyödyntämistä Espootarinan ja kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti. Tilat palveluna toimintamallin ensimmäinen konkreettinen kokeilu alkaa Tietokylässä keväällä
2020. Sekä Espoon kaupungin että Espoon alueen muiden toimijoiden
omistuksessa on paljon vajaakäytöllä olevia tiloja. Samanaikaisesti monet
asukkaat, järjestöt ja yritykset toivoisivat erilaisia tiloja käyttöönsä esimerkiksi
harraste-, kerho- tai yritystoimintaa varten. Kun saamme tilat hyötykäyttöön
verkostomaisesti, edistämme kaupunkiyhteisön elinvoimaa, sivistystä ja
hyvinvointia. (Kehittämispäällikkö Veera Vihula.)
Sivistystoimen tilat asukaskäytössä (Kirsi Rautavaara sivistystoimesta).
Avustukset, yhteinen teema Hyvinvoiva Espoo - kehitysohjelman kanssa (Mari
Ahlström, Tiina Kasvi, Tuija Norlamo).
Viranhaltija tavattavissa – kokemuksia (kulttuuripäällikkö Tiina Kasvi)
Osallisuusalustatyö Espoossa (Tuija Norlamo)

Päätettiin seuraavat kevään kokousajankohdat:
Lautakunnat
Sos. ja terv. ltk
Tek ltk
Opetus ja varh. kasvatus ltk
Kulttuuri ltk
Alleviivattu on päätetty kokous

Helmikuu
26.2.
19.2.
12.2.
11.2.

Maaliskuu
25.3.
11.3.
4.3. ja 25.3.
31.3.

Huhtikuu
23.4.
22.4.
22.4.
-

Toukokuu
13.5.
20.5.
13.5.
19.5.

Kesäkuu
10.6.
17.6.
10.6.
9.6.

25.2.

17.3.

7.4.

12.5.

16.6.

Muita mahdollisia ajankohtia

27.2.
13.2.

12.3.
18.3.

31.3.
1.4.

14.5.
26.5., 27.5.

11.6.
3.6.

Päätös: Osallistuva Espoo ohjausryhmän kokoukset ovat kevään 2020 aikana: 25.2.,
17.3.,7.4., 12.5. ja 16.6.

7. Muut asiat
Asukkaiden Espoo -ryhmä on lähettänyt ohjausryhmän jäsenille vastineen
kuntalaisaloitteeseen saamaansa vastaukseen. Ohjausryhmä siirsi keskustelun
Asukkaiden Espoo -ryhmän vastineesta seuraavaan kokoukseen käsiteltäväksi yhdessä
Osallistumisen kulmakivet -työskentelyn kanssa.
Espoo on mukana EU:n URBACT III -toimintaohjelman rahoittamassa kaksivuotisessa
hankkeessa Active NGOs – Wings to empower Citizens. Hankkeessa kehitetään
espoolaista toimintamallia järjestöjen ja kaupungin yhteistyölle, tuetaan ja koulutetaan
järjestöjä, nostetaan esiin paikallisia ajankohtaisia asioita ja edesautetaan asukkaiden
osallistumista kaupungin kehittämiseen. Osana hankkeen työskentelyä on
hankekaupunkien järjestämät kansainväliset työpajat. Seuraava työpaja pidetään 2.- 3.6.
ja sitä isännöi Espoo. Ohjausryhmän jäseniä tullaan kutsumaan tähän tilaisuuteen, joten
asiasta kiinnostueet voivat laittaa päivämäärän jo kalenteriinsa.

8. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.10.

