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Osallistuva Espoo – kehitysohjelman kokous
Aika: 17.5.2018 klo 17.00 – 19.00
Paikka: Trapesa, Espoon keskuksen juna-asema (entinen VR – lippumyynti)

Ohjausryhmän jäsenet:
Habiba Ali, pj
Mari Anthoni, vpj
Timo Kilpiäinen tilalla Heli Halava
Sara Korhonen
Mikko Laakso
Salma Heib
Jukka Mäkelä
Mari Ahlström, saapui klo 18.00
Kaisu Toivonen
Tiina Kasvi
Päivi Ahlroos
Tuija Norlamo
Mari Immonen
Johanna Pajakoski

Esityslista:
1. Kokouksen avaus
Varapuheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.00

2. Trapesan esittely
Pääsihteeri Raisa Lindroos esitteli kansainvälisen kohtaamispaikka Trapesan toimintaa.
3. Edellisen kokouksen muistiot
Hyväksyttiin edellisen kokouksen 11.4. muistio.

4. Toimenpiteen tilannekatsaus: Lähitekemisen tukeminen
Ympäristömuotoilija Niko Riepponen sekä ympäristömuotoilijajuniorit Martta Pirttioja ja
Iira Niemeläinen esittelivät alkanutta toimintaa.

Toimenpiteen tavoitteena on monistaa ympäristömuotoilijan työtä. Kokeilussa palkataan
juniorimallilla kaksi työntekijää, jotka yhdessä ympäristömuotoilijan kanssa muodostavat
monialaisen tiimin. Ympäristömuotoilijatiimi tukee kuntalaisten (lähi)tekemistä keskittyen
ratkaisukeskeiseen ja toimeenpanoon johtavaan toimintaan.
Tuotokset ovat kuntalaisten tai yhteisöjen tarpeesta lähtevät konkreettiset parannukset
asuinympäristössä. Tuotoksina voidaan nähdä myös soveltuvien osallisuus-mittareiden
löytyminen.
Kokeilu ja näin ollen juniorimallilla palkattavien työntekijöiden työsuhde kestää aina
vuoden kerrallaan.
Toimenpiteen vaiheet:
1. Rekrytointi
2. Tiimin perustaminen, vastuualueiden jako, työvälineiden tilaus ja
toimipisteisiin siirtyminen (Sellon kirjasto, Ison Omenan Palvelutori/Kohtaamo,
Entressen
kirjasto
3. Jalkautuminen ja verkostoituminen vastuualueen toimijoiden pariin.
4. Lähitekemisen tukemista alueella, viestintää ja Sitran "Uusi työ" -mallin
soveltaminen https://www.sitra.fi/aiheet/uusi-tyo/#mista-on-kyse
5. Mittareiden kokeilu ja kehittäminen
Ohjausryhmä kuuli Niko Riepposen tilannekatsauksen ja merkitsi sen tiedoksi.
Ohjausryhmä totesi, että asia on edennyt hienosti ja juuri oikeaan suuntaan.

5. Toimenpide: Koulutetaan kuntalaisia, henkilöstöä ja luottamushenkilöitä
osallisuusasioihin
Kehittämispäällikkö Tuija Norlamo esitteli toimenpidesuunnitelman (P1). Suunnitelma on
liitteenä.
Keskustelun jälkeen suunnitelma palautettiin valmisteluun mittareiden täydentämistä
varten. Täydennetty suunnitelma tuodaan uudelleen hyväksyttäväksi 5.6.19 kokoukseen.

6. Toimenpide: Lisätään lähitekemisen tukea ja poistetaan sen esteitä. Puretaan
byrokratiaa tekemisen tieltä.
Kehittämispäällikkö Tuija Norlamo esitteli toimenpideidean (P0).
Toimenpideidea hyväksyttiin ja suunnittelua voidaan jatkaa.

7. Toimenpide: Kehitetään nettiperusteista vuorovaikutusta. Osallisuusalustan
arviointi ja valinta
Kehittämispäällikkö Tuija Norlamo esitteli toimenpideidean (P0). Tpoimenpideidea
hyväksyttiin ja suunnittelua voidaan jatkaa.

8. Muut asiat
Ei muita asioita
9. Seuraavat kokoukset
Kevään sseuraava kokous on tiistaina 5.6. klo 17.00
Kehitysohjelmien yhtenen työpaja 4.10.2018.
Syksyn kokouksista päättäminen jäi seuraavaan kokoukseen, koska lautakuntien
kokousajat eivät vielä olleet tiedossa.
10. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 19.10

