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Osallistuva Espoo – kehitysohjelman kokous
Aika: 4.9.2018 klo 17.00 – 19.00
Paikka: Espoon valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone

Ohjausryhmän jäsenet:
Habiba Ali, pj
Mari Anthoni, vpj, saapui klo 17.03
Timo Kilpiäinen
Sara Haavisto (ent. Korhonen) pois, sijainen Jukka Karhula
Mikko Laakso, puheenjohtajana klo 17.01-17.03
Salma Heib
Jukka Mäkelä
Mari Ahlström, saapui klo 17.08
Kaisu Toivonen
Tiina Kasvi
Päivi Ahlroos
Tuija Norlamo
Mari Immonen
Johanna Pajakoski
Essi Helin

Esityslista:
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan poissaollessa Mikko Laakso toimi puheenjohtajana.
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.01
2. Edellisen kokouksen muistiot
Hyväksyttiin edellisen kokouksen 5.6.2018 muistio.
3. Toimenpideidea: Vahvistetaan nuorten ja maahanmuuttajien osallisuutta
Kehittämispäällikkö Tuija Norlamo esitteli toimenpideidean (P0)
Espoo-tarinan mukaan kaikki espoolaiset, nuorista ikäihmisiin voivat osallistua ja vaikuttaa
kotikaupunkinsa kehittämiseen. Ohjelmassa kiinnitetään erityistä huomiota niiden ryhmien
osallistumiseen, jotka perinteisin keinoin toimittaessa uhkaavat jäädä tavoittamatta. Näitä ovat
mm. lapset ja nuoret, maahanmuuttajat ja ikääntyneet.

Maahanmuuttajien osallisuuden vahvistamisessa keskeisiä toimijoita ovat maahanmuuttajat itse.
Kaupunki on 7 muun eurooppalaisen kaupungin kanssa mukana URBACT III -ohjelman Active
NGOs -hankkeen hakemusvalmistelussa. Espoon tulokulma on maahanmuuttajien osallisuus ja
maahanmuuttajajärjestöjen tukeminen. Rahoituspäätös tulee joulukuussa 2018. Lisäksi kaupunki
osallistuu Suomen Kulttuurirahaston ja ajatushautomo e2:n pääkaupunkiseudulla toteutettavaan
Maahanmuuttajien identiteetit -tutkimukseen. Kaupungin rahoitusosuus on 43 000€, josta
ohjelman osuus on 15 000€. Toimepideidean esittelymateriaali on kokousmateriaaleissa.
Sivistystoimeen on perustettu oma osallisuusverkosto, jonka tehtävänä tukea lasten ja nuorten
osallisuutta. Ohjelma tukee verkostoa (ei kustannuksia). Lisäksi ohjelma seuraa Gatsy Go tapahtumaviikon toteutumista.
Ohjausryhmä hyväksyi toimenpideidean eli antoi luvan valmistelun jatkamiseen.
Toimenpidesuunnitelma tuodaan ohjausryhmään keväällä 2019.

4. Toimenpideidea: Laajennetaan osallistavaa budjetointia
Kehittämispäällikkö Tuija Norlamo esitteli toimenpideidean (P0)
Osallistuva budjetointi on yksi nopeimmin Suomen kuntakentässä leviävä kuntalaisten
vaikuttamismahdollisuuksia parantava toimintatapa. Espoossa sitä on kokeiltu Nuorisopalvelujen
ManiMiitti -mallissa (2015-16) ja edellisen ohjelmakauden toimenpiteissä Muotoile!maa ja Mun
Idea. Vuoden 2019 talousarvion laadintaohjeissa toimialoja kannustetaan ottamaan osallistuvan
budjetoinnin malleja käyttöön omissa toiminnoissaan. Manimiitti on vakinaistettu vuonna 2018
kattammaan kaikki viisi suuraluetta. Toimenpideidean esittelymateriaali on kokousmateriaaleissa.
Todettiin, että ohjausryhmä kannattaa osallistuvan budjetoinnin edistämistä.
Päätettiin kutsua Manimiitti esittäytymään johonkin syksyn kokoukseen.
Ohjausryhmä hyväksyy toimenpideidean eli antaa luvan valmistelun jatkamiseen.
Toimenpidesuunnitelma tuodaan ohjausryhmään keväällä 2019.
5. Siirretään myöhempään ajankohtaan. Toimenpidesuunnitelma: Asukasfoorumitoiminnan
kehittäminen
Ohjausryhmä päätti siirtää asian seuraavaan kokoukseen.

6. Toimenpidesuunnitelma: Toivotetaan uudet asukkaat tervetulleiksi
Kehittämispäällikkö Tuija Norlamo esitteli toimenpidesuunnitelman (P1).
Osallisuuden näkökulmasta Espoon kaupungistumisen ja kasvun tuomat suurimmat haasteet
liittyvät reilun 20 000 vuosittain Espooseen muuttavan uuden asukkaan kiinnittymiseen Espooseen
ja omaan asuinalueeseen. Ohjelmassa kokeillaan heidän tavoittamistaan postikortti -kampanjan
avulla. Lokakuussa lähetetään 1 000 kevään aikana Espooseen muuttaneelle ruokakunnalle
Tervetuloa Espooseen! -postikortti, joka sisältää maksuttoman kulttuuri/liikunta/luontoedun sekä
Espoo-tietoa sisältäviä nettiosoitteita. Mukana on myös linkki palautekyselyyn. Toimenpiteen
jatkosta sovitaan kokeilun jälkeen.
Kysely palveluesitteen tarpeellisuudesta kirjastojen ja asiointipisteiden asiantuntijoille on lähtenyt
ja sen tuloksia esitellään lokakuun ohjausryhmässä.

Toimenpidesuunnitelma ja muuta materiaalia on kokousmateriaaleissa.
Ohjausryhmä hyväksyy toimenpidesuunnitelman eli antaa luvan toiminnan käynnistämiseen.
Käytiin läpi kysymykset ja päivitettiin kysymyspatteristoa. Päätettiin myös lisätä kyselyyn
vastaamisen kannustavuutta ja arpoa vastanneiden kesken liput Espoon kaupunginteatteriin.
Postikorttikokeilun loppuraportti tuodaan ohjausryhmään joulukuussa ja palveluoppaan
tarpeellisuusarvio lokakuussa.

7. Osallistuminen CityStory -hankkeeseen
Kehittämispäällikkö Tuija Norlamo esitteli asian.
FCG (Finnish Consulting Group) on yhdessä Lappeenrannan teknillisen yliopiston kanssa
valmistellut Suomen osuutta Citizen Storytelling (CityStory) –hankkeeseen. Hanke on jo läpäissyt
ensimmäisen ”portin” EU- komission ITEA3-ohjelmassa ja varsinainen hankehakemus jätetään
loppuvuodesta. Tässä vaiheessa konsertio hakee mukaan kohdekaupunkeja.
Hankkeen tavoitteena on asukaslähtöisen tarinankerronnan keinoin tukea kaupunkilaisten
parempaa paikkatuntemusta, kaupunginosien aitoon erityisyyteen ja yhteisöllisyyteen pohjautuvaa
brändäämistä ja elämyksellisempää matkailua. Tavoitteet istuvat hyvin Osallistuva Espoo ohjelman tavoitteisiin uudenlaisten osallistumismahdollisuuksien kokeilemisesta.
Asiasta on neuvoteltu kulttuurin tulosyksikön ja kaupunginmuseon kanssa ja he ovat erittäin
kiinnostuneita osallistumaan esiselvityksen tekemiseen syksyllä 2018. Esiselvityksen
tarkoituksena on tarkentaa tarinankerrontaan liittyviä ideoita Espoossa ja täsmentää Espoon
pilottikohteen toimenpiteitä EU-hankehakemusta varten. Esiselvitys sisältää tarkempaa ideointia
kaupunginmuseon kanssa, asiantuntijoiden haastatteluja, aiheeseen liittyvän
kirjallisuusselvityksen ja kansainvälisten storytelling -projektien benchmarkingin. Loppuraportti
valmistuu loka/marraskuussa.
FCG:n tarjous esiselvityksestä on 7 500€+alv. Kulttuurin tulosyksikkö maksaa siitä 5 000€+alv ja
ohjelmalta pyydetään 2 500€+alv. EU-hankkeen toteutuessa, siihen osallistumisesta päätetään
erikseen.
Ohjausryhmä hyväksyi 2 500€+alv osuuden CityStory -hankkeen esiselvityksestä ja edellyttää,
että eri ikäisiä ja taustaisia asukkaita haastatellaan laajemminkin.
8. Seurantaraportti kevät 2018
Ohjelmapäällikkö Mari Immonen esitteli seurantaraportin kevään 2018 toiminnasta ja
kaupunginhallituksen 27.8 käsittelyn yhteydessä siihen tulleet kommentit. Seurantaraportit
hyväksytään valtuustossa 10.9.

9. Muut asiat
Kehittämispäällikkö Tuija Norlamo esittelee Lähiöfest2019 tilannekatsauksen seuraavassa
kokouksessa.

10. Seuraavat kokoukset
tiistai 2.10. klo 17.00; mm.
- ympäristömuotoilijoiden tiimi kertoo tekemisistään,
- Tiina Kasvi kertoo ”Viranhaltija tavattavissa” – toimenpiteen ideoista

tiistai 30.10. klo 17.00; mm.
- palveluesitteeseen liittyvän kyselyn tuloksia,
- Kauklahti – valittiin vuoden kaupunginosaksi, kauklahtelaiset kertovat voitostaan,
paikkana Kauklahden Elä ja asu -seniorikeskus / Palttina
tiistai 27.11. klo 17.00
torstai 13.12. klo 17.00

11. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.10.

