PÖYTÄKIRJA

INNOSTAVA ELINVOIMAINEN ESPOO -OHJELMA, OHJAUSRYHMÄ
Aika

maanantai 19.8.2019 klo 14.00–16.00

Paikka

Valtuustotalo, Vihreän liiton ryhmähuone

Paikalla

Jaana Jalonen (pj)
Johanna Karimäki (vara-pj) (saapui klo 14.09)
Mikko Kiuttu
Kimmo Oila (saapui klo 14.16)
Toni Seppänen
Tuula Antola
Susanna Tommila
Harri Rinta-aho
Olli Isotalo
Riikka Puusniekka
Jaana Tuomi
Erkki Pärssinen
Riikka-Maria Yli-Suomu

Nuorisovaltuutettu

Toivo Hursti

Ohjelmapäällikkö

Harri Paananen

Viestintävastaava

Mari Ala-Mikkula

Muut kutsutut

Tuuli Mattelmäki

1

Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.02.

2

Edellisen kokouksen pöytäkirja

Käytiin läpi ja hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.
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3

Aalto-yliopiston ja kehitysohjelmien välinen tutkimusyhteistyö (Tuuli
Mattelmäki)

Tuuli Mattelmäki Aalto-yliopistosta esitteli ehdotusta ohjelmien ja yliopiston välisen
tutkimusyhteistyön pilotoinnista.
Ohjausryhmän käsittely
Yhteistyöehdotus lähti liikkeelle pohdinnasta, mitä konkreettista pitkäjänteistä yhteistyötä Espoon
kaupunki ja Aalto-yliopisto voisivat opetusyhteistyön lisäksi tehdä.
Ehdotuksen mukaisesti Espoon kaupungille ja Aalto-yliopistolle palkattaisiin Aalto-yliopiston
muotoilun laitokselle 12 kuukaudeksi yhteinen jatko-opiskelija, joka kartoittaisi yritysten ja
työttömien tarpeita, mahdollisuuksia ja kompastuskiviä.
Kokeilu on tarkoitus laajentaa myöhemmin muidenkin ohjelmien tekemisen tavaksi.
Ohjausryhmä piti esitetystä yhteistyömallista, ja päätti kustantaa puolet kustannuksista (45 000 €)
ohjelman budjetista. Päätettiin, että 2/3 summasta maksetaan vuonna 2019 ja loppu 2020. Tuuli
Mattelmäki vahvistaa Aallon osuuden budjetista. Nähtiin, että palvelumuotoilu tukee hienosti city
as a service -ajattelua ja tekemistä. Nivoisi työllistämisen edistämisprojektit yhteen.
Ohjelmapäällikkö on valmistautunut ohjaamaan tutkijaa työssään, mutta sen lisäksi tarvitaan
projektipäällikkö ohjaamaan työtä. Harri Paananen keskustelee strategiayksikön kanssa.

4

Kestävä Espoo 2025 -mobiilikurssi (Harri Paananen)

Kehitysohjelmien yhteiseen lokakuun tilaisuuteen (30.10.) osallistuvien tulee suorittaa
ennakkotehtävänä Kestävä Espoo 2025 -mobiilikurssi osoitteessa https://funzi.mobi/sdg-espoo.
Maksuttoman kurssin avulla tutustut YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin.
Ohjausryhmän käsittely
Tehtävään kannattaa varata aikaa, mutta tekeminen on mahdollista osissa.

5

Muut asiat
-

-

-

Ohjelmien puolivälitarkastelu: Suurempia muutoksia ei kesäkuun kokouksessa läpikäydyn
jälkeen tullut, seurantamittarit päivitettiin (yli 1000 hengen tapahtumia on tullut todella
merkittävästi lisää, kasvu voimakkaampaa kuin ennen). Raportti löytyy ohjelman
työtilasta.
Todettiin, että tarvitaan säännöllisesti seurantaa kokouksessa esitellyistä asioista ja
ohjelman meneillään olevista toimenpiteistä/projekteista. Sovittiin, että seuraavassa
kokouksessa käydään tilannekatsaus läpi.
Tuula Antola kertoi, että työllisyyspalveluiden päällikön haastattelut ovat käynnissä.
Kehitysohjelmien sisäisen viestinnän toimenpiteenä jokainen ohjelma julkaisee intranet
Essissä blogikirjoituksen. IEE:n aiheena on Business Espoo, ja julkaisupäivä on
marraskuun aikana. Sen lisäksi on mahdollista julkaista podcast, esimerkiksi samasta
aiheesta kuin blogikirjoitus tehdään.
Heitettiin ilmoille ajatus, mitä IEE voisi tehdä sen eteen, että luovat alat ja kulttuuri
toimisivat entistä paremmin Espoon kilpailukyvyn nostajina. Kutsutaan seuraavaan
ESPOON KAUPUNKI • 02070 ESPOON KAUPUNKI • WWW.ESPOO.FI
ESBO STAD • 02070 ESBO STAD • WWW.ESBO.FI

3 (3)

-

6

Seuraavat kokoukset
-

7

kokoukseen Teija Löytönen kertomaan luovien alojen yhteistyöstä Espoon ja Aallon
välillä.
Haluttaisiin myös kuulla, miten YritysEspoossa luovien alojen yritysneuvonta on lähtenyt
liikkeelle.
Mitä ajatuksia tuleva uusi organisaatiomalli herättää – keskustellaan tarkemmin
seuraavassa kokouksessa.

23.9.
21.10. > siirretään 30.10.
18.11. > siirretään 27.11. klo 14 (työ- ja oppimisympäristö Leppävaarassa)
16.12. valtuustotalolla (14.00–15.30)

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.57.

Allekirjoitukset
Jaana Jalonen
puheenjohtaja

Mari Ala-Mikkula
kokouksen sihteeri
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