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Osallistuva Espoo –kehitysohjelman ohjausryhmän kokous
Aika: tiistaina 14.5.2019 klo 17.00 – 19.00
Paikka: Espoon keskus, valtuustotalo Vihreiden ryhmähuone
Ohjausryhmän jäsenet:
Habiba Ali, pj
Mari Anthoni, vpj
Timo Kilpiäinen
Sara Haavisto
Mikko Laakso, saapui 17.29
Salma Heib
Jukka Mäkelä
Mari Ahlström
Kaisu Toivonen
Tiina Kasvi
Petri Vainio
Tuija Norlamo
Mari Immonen
Johanna Pajakoski
Johanna Palomäki, suunnittelupäällikkö, yleiskaavayksikkö
Niko Riepponen, osallisuusmuotoilija
Iira Niemeläinen, ympäristömuotoilija (juniori)
Martta Pirttioja, ympäristömuotoilija (juniori)
Jere Kunnas, henkilöstösuunnittelupäällikkö, HR - yksikkö

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.01.

2. Edellisen kokouksen muistio
Hyväksyttiin edellisen kokouksen (2.4.2019) muistio.

3. Osallisuusasiat kaupunkisuunnittelukeskuksessa
Suunnittelupäällikkö Johanna Palomäki kaupunkisuunnittelukeskuksesta kertoi
osallisuusasioista. Kaupunkisuuunnittelukeskuksen tehtävänä on vastata Espoossa
alueiden käytön suunnittelusta.
Ohjausryhmä merkitsi esittelyn tiedoksi.

4. Ympäristömuotoilijat - toimenpiteen loppuraportti
Martta Pirttioja ja Iira Niemeläinen esittelivät ohjausryhmälle toimenpiteen yhdessä
osallisuusmuotoilija Niko Riepposen kanssa. Varsinainen loppuraportti valmistuu
kesäkuussa.
Toimenpiteen tavoitteena oli monistaa ympäristömuotoilijan työtä. Kokeilussa palkattiin
Espoon juniorimallilla kaksi työntekijää, jotka yhdessä ympäristömuotoilijan kanssa
muodostivat monialaisen tiimin. Ympäristömuotoilijatiimi tuki kuntalaisten (lähi)tekemistä
keskittyen ratkaisukeskeiseen ja toimeenpanoon johtavaan toimintaan.
Niko Riepponen on toiminut kaupunkitekniikan keskuksessa vuodesta 2014
ympäristömuotoilijana. Työtehtävien ytimessä on espoolaisten yhteisöjen, kuten koulujen
ja asukasyhdistysten lähitekemisen tukeminen. Yksi käytössä olevista toimintamalleista
on Muotoile!Maa, jossa ympäristömuotoilija jalkautuu palvelutaloon, kouluun tai
päiväkotiin toteuttamaan lähiympäristön parannustoimenpiteen. Keskeistä
toimintamallissa on, että toimenpiteet suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä (coproduction) yhteisön jäsenten kanssa. Ympäristömuotoilijan työkalupakissa on
Muotoile!maan lisäksi kaikki kaupungin tarjoamat palvelut ja toimintamallit kuten erilaiset
talkoot ja Meidän puisto -sopimukset.
Toimenpide liittyy kehitysohjelman hyötytavoite 2: Asukkaiden lähitekeminen ja
omatoimisuus kukoistavat. Asukkaista lähtöisin olevissa projekteissa onnistuminen
vahvistaa ja voimaannuttaa yhteisön toimimaan edelleen paremman asuinalueen
puolesta lisäten koko alueen ja kaupungin elinvoimaisuutta.
Osallisuus työn höytyjä on joskus vaikea havaita. Varsinkin kun kyseessä on vaikkapa
ympäristön parannustoimenpide. Mihin kaikkeen tällainen asukkaista lähtöisin oleva
projekti antaakaan mahdollisuudet? Toimenpiteen aikana on kokeiltu osallisuustyön
moninaisten arvojen mittaamista siihen kehitetyin / muokatuin mittareiden avulla.
Mitattavia asioita ovat eurojen lisäksi mm. uusien taitojen oppiminen ja
ystävyyssuhteiden muodostuminen.
Päätös: Ohjausryhmä hyväksyi selostuksen toimenpiteestä. Loppuraportti tuodaan
tiedoksi ohjausryhmälle sen valmistuttua. Todettiin kokeilun olleen onnistunut.
Kehittämistarpeita on saatu hyvin esiin ja osa asioista (mm. työskentelytilat) on ehtinyt
vuoden mittaan jo korjaantuakin. Todettiin, että toiminnalle on tilausta. Esitetty
vakanssimuutos on toivottavasti menossa kaupunginhallituksen päätettäväksi
toukokuussa.

5. Kehitysohjelman seurantaraportti ja puoliväliarviointi, arviointi aloitetaan

Ohjausryhmä käynnisti puoliväliarvioinnin ja jatkaa sitä kesäkuun kokouksessaan.
Sovittiin, että keskustellaan ennen syksyä myös SDG-tavoitteista suhteessa ohjelman
tavoitteisiin.

6. Osallisuuden kulmakivet
Kehittämispäällikkö Tuija Norlamo esitteli valmistelutilanteen ohjausryhmälle.

Ohjausryhmä merkitsi asian tiedoksi.

7. Muut asiat
Mari Immonen esitteli Eduskuntavaalit ja Espoo –yhteenvedon, joka lähetettiin
ohjausryhmälle esityslistan liitteenä.

8. Seuraavat kokoukset
Ti 4.6.2019 klo 17.00 (kokoonnutaan Helinä Rautavaaran museossa)
- kehitysohjelman seurantaraportti ja puoliväliarviointi,
- tilannekatsaus ”viranhaltija tavattavissa”
- tilannekatsaus ”postikorttikampanja uusille asukkaille”
- sosiaalisesti kestävä kaupunki – hanke, kehitetään aluekehittämisryhmä - mallia
- syksyn kokousten ajankohdat

9. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.05.

