PÖYTÄKIRJA

Pöytäkirja
Aika

maanantai 14.1.2019 klo 14.00–16.00

Paikka

Virastopiha 2C, 3 krs, Neuvotteluhuone Visio, Espoon keskus

Kutsutut jäsenet

Pia Kauma (pj)
Johanna Karimäki (vara-pj)
Mikko Kiuttu
Kimmo Oila
Toni Seppänen
Tuula Antola
Susanna Tommila
Aulis Pitkälä
Olli Isotalo
Riikka Puusniekka
Jaana Tuomi
Erkki Pärssinen

Nuorisovaltuutettu

Toivo Hursti
Joel Vanhanen

Ohjelmapäällikkö
Viestintävastaava

Harri Paananen
Sari Mäkisalo

Muut kutsutut

Tuija Norlamo

1. Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.14.

2. Edellisen kokouksen pöytäkirja
Käytiin läpi edellisen kokouksen pöytäkirja.
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3. Uudet nuorisovaltuuston edustajat esittäytyvät
Espoon nuorisovaltuusto on yleiskokouksessaan 11.12.2018 valinnut uudet edustajat
poikkihallinnollisiin ohjausryhmiin vuodelle 2019. Innostava ja elinvoimainen Espoo -ryhmän
edustajana toimii Toivo Hursti ja varaedustajana Joel Vanhanen.
Ohjausryhmän käsittely
Nuorisovaltuutettu Toivo Hursti esittäytyi ohjausryhmälle.

4. Ohjelman seurantaraportti 2018 (Harri Paananen)
Ohjelmapäällikkö esitteli vuoden 2018 seurantaraportin ja mittarit.
Ohjausryhmän käsittely
Keskusteltiin yleisesti ohjelmakauden mittareiden kehittymisestä. Ohjausryhmä huomioi, että
kunnallisverotuksessa ei näy mittareiden muiden positiivisten muutosten seuraukset.
Seurantaraportti pöytäkirjan liitteenä.

5. Pienyritysten toimintaedellytykset Espoossa (Tuula Antola)
Keskusteltiin EKY:n toimeksiannosta vetää yhteen kaupungin yrityspalvelutarjoama. EKY on
lisäksi toivonut ohjelmalta selvitystä, kuinka kaupunki tukee pienempien yritysten toimintaa
esimerkiksi työtilojen osalta.
Ohjausryhmän käsittely
Ohjausryhmä totesi, että ”Coming soon” -toimenpiteen yhdistäminen EKY:n toimeksiantoon on
järkevää. ”Coming Soon” -toimenpiteellä luodaan yhteistyössä YritysEspoon kanssa alusta, jossa
kaupunkilaiset voivat nostaa esiin palvelutarpeitaan ja merkitä ne aluekartalle. Toimenpide auttaa
myös palveluntarjoajia, sillä he voivat kehittää omia suunnitelmiaan ja palvelutoimenpiteitä
alueille, joissa palveluntarve on suurin. Alustan tulisikin olla mahdollisimman dynaaminen, jotta se
palvelee laajalti. Pyydetään johonkin kevään/kesän IEE-kokoukseen tarkempi esittely
toimenpiteestä.
Kesy-hankkeen alla on parhaillaan menossa yrityspalveluiden kartoitus, joka ei kuitenkaan ota
kantaa tilakysymykseen. Ohjausryhmä totesi, että tiloja on nykyään saatavilla runsaasti, esim.
Keilaniemessä, mikä tarkoittaa, että osa tiloista on jäänyt ns. väliinputoajan rooliin.
Käytettävissä olevien tilojen listaus voisi olla yksi ratkaisu kokonaisuuden kartoittamisessa.
Tehtävä voisi olla esimerkiksi yksi kesätyön aihe.
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Jaana Tuomi kertoi Espoo Marketing Oy:n luomasta Launchpad-alustasta, jossa on listattu hubit
ja innovaatiolabit, joissa on mahdollisuus työskennellä. Launchpad toimii startupien ja sijoittajien
törmäytysalustana.

6. Tilannekatsaus Lähiöfestin järjestelyiden etenemiseen (Tuija Norlamo)
Kehittämispäällikkö Tuija Norlamo esitteli ohjausryhmälle Lähiöfestin järjestelyiden etenemisen
tilannetta, ja millaisia suunnitelmia tapahtumakonseptin toteuttamiseen on tehty. Lähiöfest
toteutetaan 23.-29.9.2019.
Lähiöfest-konsepti tarjoaa foorumin keskustelulle kaupungin tulevaisuudesta. Kaikilla
kaupunkilaisilla on mahdollisuus osallistua. Kaupungin rooli Lähiöfestissä on olla ns. host city.
Kaupunki järjestää yhden yleisötapahtuman sekä tarjoaa asiantuntemusta, toimii tapahtuman
mahdollistajana tarjoamalla tiloja, näkyvyyttä ja viestintää.
Esitys pöytäkirjan liitteenä.
Ohjausryhmän käsittely
Keskusteltiin hankkeen rahoituksesta ja mahdollisista lisäkustannuksista. Jokainen
poikkihallinnollinen ohjelma osallistuu tapahtuman kustannuksiin 5 000 eurolla. Lisäkustannuksia
jokaisen toimijan henkilöstöresursseja lukuun ottamatta ei ole odotettavissa. Kustannuksilla
katetaan tapahtumakokonaisuuden tuotanto, työpajat, kansainvälisen seminaarin järjestelyt,
mediatyö, kuvaukset ja ohjelmatuottamiseen liittyvät tuotokset.
Lähiöfestin tiedotussuunnitelma on parhaillaan tekeillä, ja viestintä aloitetaan, kun
tapahtumaviikon päivämäärät on lyöty lukkoon.
Esitys merkittiin ohjausryhmän tiedoksi.

7. Muut asiat
Markkinointi- ja viestintäpäällikkö Mari Ala-Mikkula palaa vanhempainvapaalta töihin helmikuun
alussa ja jatkaa seuraavasta IEE-kokouksesta alkaen Innostava elinvoimainen Espoo ohjausryhmän viestintävastaavana ja kokousten sihteerinä.

8. Seuraavat kokoukset
·
·
·
·
·

18.2. Paikka: Väre, Otaniemi –Teemana luovat alat
18.3. Paikka: A Grid, Otaniemi
29.4.
20.5.
17.6.
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Loppuvuoden kokousajankohdat sovitaan myöhemmin kevään aikana. Ohjelman
puheenjohtaja vaihtuu kesäkuussa, jolloin Jaana Jalonen ottaa kopin tehtävästä.

9. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.43.

Allekirjoitukset

Pia Kauma
puheenjohtaja

Sari Mäkisalo
kokouksen sihteeri
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