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KESTÄVÄ ESPOO POIKKIHALLINNOLLINEN KEHITYSOHJELMA
PÖYTÄKIRJA
Aika: ke 19.6.2019 klo 9.05-17.35
Paikka: Juna IC93 Helsinki-Tampere klo 9.04-10.52 ja IC 24Tampere-Helsinki klo 16.02-17.35

Ohjausryhmän jäsenet
Sirpa Hertell (pj), vihr., (Risto Nevanlinna)
Elias Erämaja (vpj), kok., (Kirsi Åkerlund)
Jyrki Myllyvirta, kok., (Jaakko Rewell)
Minna Aitola, sd., (Katja Sandelin)
Riina Nevamäki, kesk., (Aili Pesonen)
Jukka Mäkelä, kaupunginjohtaja
Ilpo Salonen, perusopetuslinjan päällikkö
Pia Ojavuo, taloussuunnittelujohtaja
Olli Isotalo, teknisen toimen johtaja
Anu Tuominen, sosiaalipalvelujen asiantuntija
Lauri Hietanen, Nuorisovaltuuston edustaja
Pysyvät asiantuntijat ja muut kutsutut
Pasi Laitala, ohjelmapäällikkö
Virpi Pakkala, viestintävastaava
Elina Wanne, suunnittelija
Sanna Rönkkönen, suunnittelija
Helena Kyrki, projektipäällikkö
Niina Nousjärvi, suunnittelija
Kaarina Saramäki, ymp. ltk:n pj.

Esityslista
Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.35. Hyväksyttiin kokouksen esityslista. Sovittiin käsiteltäväksi
menomatkalla puolivälitarkastelu ja loput esityslistan kohdat käsitellään tulomatkalla.

Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin ja allekirjoitettiin 23.5.2019 kokouksen pöytäkirja.
Kestävä Espoo puolivälitarkastelun luonnoksen käsittely
Pasi Laitala kävi aluksi läpi Kestävä Espoo -ohjelman kuulumisia. Useita isoja hankkeita on saanut
myönteisen rahoituspäätöksen. Tämä tulee tarkoittamaan uusia rekrytointeja sekä sitä, että
Kestävä Espoo -ohjelman budjetti tulee moninkertaistumaan. Tilanne tulee tarkentumaan
elokuussa.
Käsiteltiin Kestävä Espoo -kehitysohjelman puolivälitarkastelun ensimmäinen luonnos.
Ohjausryhmän käsittely:
Ohjausryhmä kävi keskustelua ohjelman sisällöstä ja antoi palautetta puolivälitarkastelua varten.
Sovittiin että, viimeistään 5.8. toimitetaan korjattu versio sähköpostilla ohjausryhmälle.
Ohjausryhmä toimittaa kommenttinsa sähköpostilla ennen seuraavaa kokousta, sillä 12.8.
puolivälitarkastelun täytyy olla valmis.
Tampereen vierailun kokemukset – mitä opimme tänään?
Ohjausryhmä vieraili päivän aikana Tampereella tutustumassa Smart Tampere ja Kestävä
Tampere 2030 -ohjelmiin sekä kestävän kehityksen työn organisointiin Tampereen kaupungissa.
Ohjausryhmä kävi keskustelua, mitä Tampereen vierailusta jäi erityisesti mieleen ja mitä oppeja
saatiin. Vierailu koettiin yleisesti ottaen erittäin hedelmälliseksi. Todettiin, että Tampereella tehtiin
monia kestävän kehityksen asioita todella hyvin, mm. puurakentamisen edistäminen,
liikennesuunnittelussa on hyvä ote, yritysyhteistyö on pitkällä ja rohkeasti on lähdetty
käynnistämään isojakin hankkeita. Espoo voisi monissa asioissa ottaa oppia Tampereelta, esim.
puurakentamisen saralla ja miten kestävän kehityksen työ on järjestäytynyt kaupungin hallinnossa
ja miten eri tulosyksiköt tai palvelualueet saadaan sitoutumaan yhteiseen päämäärään. Todettiin
myös, että Espoossa, kuten Tampereellakin, on erittäin tärkeää tehdä yhteistyötä ympäryskuntien
kanssa yhdessä hiilineutraalisuustavoitteen saavuttamiseksi.
Tiedoksi annettavat asiat
-

6Aika: Vähähiilinen liikkuminen liikennehubeissa ja 6Aika: Kestävien kaupunginosien
kumppanuusmalli (KIEPPI) ovat saaneet myönteiset rahoituspäätökset
Espoon sitoumuksen päivitetty teksti: kaupunginjohtajalta korjaukset mukaan. Sitoumus
kaupungin strategisen työn välineeksi. Tulostavoitteista johdetaan sitoumuksen aihe.

Merkitään tiedoksi.
Vaikuttamo 2019 tulokset (Lauri Hietanen)
Lauri Hietanen esitteli tuloksia Espoon 9-luokkalaisilta Vaikuttamossa kysytystä kestävään
kehitykseen liittyvästä kyselystä sekä omana kesätyönään tekemän raportin siitä, miten kestävän
kehityksen tavoitteita tuotaisiin osaksi nuorten arkea.
Esitykset työtilassa:
https://espoo365.sharepoint.com/:p:/r/sites/Kestava-Espoo-kehitysohjelmaExtranet/Kokousaineistot/Vaikuttamo2019tulokset.pptx?d=w40084139542743cfa1fa950541dbe936&csf=1&e=2ybrUN
https://espoo365.sharepoint.com/:p:/r/sites/Kestava-Espoo-kehitysohjelmaExtranet/Kokousaineistot/LYHENNELM%C3%84kekekouluissa_suunnitelma.pptx?d=w01c26de59c8a494b97c63fa13b0837f7&csf=1&e=wDtOr2

Ohjausryhmän käsittely:
Ohjausryhmä kävi keskustelua Laurin esitysten pohjalta. Todettiin Laurin tehneen arvokasta ja
hyvää työtä ja tämän pohjalta jatketaan SDG-työn edistämistä nuorten parissa.
Tulevat kokoukset
ma 12.8. klo 15.30-17.30
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.17.

Sirpa Hertell
puheenjohtaja

Sanna Rönkkönen
sihteeri

