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Osallistuva Espoo – kehitysohjelman kokous
Aika: tiistai 19.12.2017 klo 17.00 – 19.00
Kokouspaikka: Valtuustotalo, Espoonkatu 5, vihreiden ryhmähuone
Ohjausryhmän jäsenet:
Habiba Ali, pj
Mari Anthoni, vpj, kokouksen puheenjohtaja,
Timo Kilpiäinen
Sara Korhonen
Mikko Laakso
Nora Nevalainen
Jukka Mäkelä
Marja-Leena Remes
Kaisu Toivonen, poistui klo 18.20
Tiina Kasvi
Päivi Ahlroos
Tuija Norlamo
Mari Immonen
Johanna Pajakoski

Esityslista:
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.05.
2. Edellisen kokouksen muistio
Hyväksyttiin edellisen kokouksen (16.11.2017) muistio.

3. Ohjelmasuunnitelmaluonnos
Ohjelmapäällikkö Mari Immonen esitteli alustavan luonnoksen ohjelmasuunnitelmasta eli
mitä luonnokseen on tähän asti saatu kirjattua. Ohjelmasuunnitelma ei siis ole vielä
valmis.
Ohjelmasuunnitelma tulee olla valmis 29.1.2018 ja se hyväksytään
kaupunginhallituksessa 12.2.2018.

·

·

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma sekä nuorten osallisuuteen liittyvää
lainsäädäntöä mukaan näkyviin suunnitelmaan.
Itsearvioinnit ja kouluterveyskyselyt – niissä mukana osallistumiseen liittyviä
kohtia. Nostetaan esiin johdannossa. Koulujen osallistuminen olennaista, esim.
Karhusuon koulun malli (tutustumiskohde) – Teea Kankaanpää
Sovittiin, että mietitään miten voidaan kehittää tiedonkulkua kehitysohjelmista
kaikille luottamushenkilöille ja viranhaltijoille. (kohta 4). (Nostetaan asia
kotiläksynä suoraan sähköpostiviestiin näkyviin!)
Kohta 9 käydään erityisellä huolellisuudella läpi.

·
·

Sovittiin, että käydään keskustelua työtilassa.
14.3. illalla, kaupunginosayhdistysten tilaisuus (kulttuurin järjestämä)

·
·

4. Toimenpide-ehdotus: Lähitekemisen tukeminen palkkaamalla ympäristömuotoilija
junioreja
Ympäristömuotoilija Niko Riepponen esitteli toimenpide-ehdotuksen.
Toimenpiteessä mahdollistetaan asukkailta lähtevät ideat ja lisätään tavoitteellista
toimintaa ympäristömuotoilun keinoin. Tavoitteena on, että yhdessä tekeminen kasvattaa
osallisuutta. Toimenpiteessä kokeillaan osallisuusmittareita, jolla osoitetaan saavutetut
hyödyt.
Toimenpiteessä palkataan kaksi junioria Espoon ympäristömuotoilijan alaisuuteen.
Juniorimallilla tarkoitetaan Espoon kaupungin mallia, jonka tarkoituksena on saada
nuoret kiinnostumaan työskentelystä Espoon kaupungilla sekä helpottaa heidän
pääsemistään kaupungin palvelukseen.
Päätös: Todettiin, että tavoitteet ja niihin liittyvät mittarit ovat erinomaisia. Hyväksyttiin
toimenpide.
5. Seuraavat kokoukset
Päätettiin vuoden 2018 alkukevään kokouksista:
·
·
·
·
·
·

ti 16.1. (riskikartoitus, sidosryhmäanalyysi, ohjelmasuunnitelman luonnos)
ti 23.1. (ohjelmasuunnitelma valmis, avoin data Espoossa)
to 15.2.
ti 6.3.
ke 28.3.
to 12.4.

Todettiin, että nuorisovaltuuston edustaja vaihtuu vaalikauden vaihtumisen vuoksi ja
esitettiin kiitokset Nora Nevalaiselle.

6. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.00.

