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Osallistuva Espoo – kehitysohjelman ohjausryhmän kokous
Aika: tiistai 16.6.2020 kello 17.00 – 19.00
Paikka: Etänä Teams – kokous
Ohjausryhmän jäsenet:
Habiba Ali, pj
Tiina Elo, vpj
Timo Kilpiäinen
Sara Haavisto
Mikko Laakso
Pessi Heiskanen, nuvan edustaja
Jukka Mäkelä
Mari Ahlström, poistui 18.21
Kaisu Toivonen
Tiina Kasvi
Petri Vainio
Tuija Norlamo
Mari Immonen
Johanna Pajakoski
Esityslista:
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:02. Pidettiin nimenhuuto.

2. Edellisen kokouksen muistio
Hyväksyttiin edellisen kokouksen (27.5.2020) muistio.

3. Seurantaraportti 1.1. – 31.7.2020
Kaupunginsihteeri Mari Immonen esitteli seurantaraportin. Seurantaraportti on ollut
ohjausryhmän jäsenillä luettavana etukäteen.
Poikkihallinnolliset kehitysohjelmat ovat yksi keskeinen keino Espoo-tarinan
toteuttamisessa. Kehitysohjelmien avulla organisoidaan ja ohjataan kehittämistyötä
Espoo-tarinan linjaamien tavoitteiden toteuttamiseksi. Kaupunginhallitus hyväksyi
ohjelmasuunnitelmat 12.2.2018, jolloin ohjelmien toteuttaminen projekteina ja
toimenpiteinä käynnistyi.
Seurannassa kuvataan ohjelmien toteutumista hyötytavoitteittain. Seurantaraportti 1.1.31.7.2020 tullaan käsittelemään kaupunginhallituksessa 24.8.2020 ja valtuustossa
14.9.2020.

Koronakriisistä huolimatta Osallistuva Espoo kehitysohjelma on edennyt
ohjelmasuunnitelman mukaisesti, joitakin asukastilaisuuksia on tosin siirretty syksyyn.
Toimenpiteissä jatkettiin dialogisen työotteen vahvistamista kehittämällä ja osallistumalla
etäkeskusteluna toteutettuihin Etätauko – keskusteluihin koronakriisin
aikana. Ohjelmassa työstettiin Osallistumisen kulmakivet ja linjaukset -ehdotusta, joka
hyödyntää lähestymistapana dialogia, yhteiskehittelyä ja keskustelevaa demokratiaa.
Jatkettiin uusille asukkaille Tervetuloa Espooseen -postikortin lähettämistä. Postikorttiin
liittyvässä kyselyssä kysyttiin mm. palautetta uudesta kotikaupungista. Palautteita
hyödynnetään Espoo -tarinan valmistelussa.
Osallistuva Espoo kehitysohjelmatyöllä edistetään Espoo -tarinan toteutumista
yhteistyössä kumppanien ja verkostojen kanssa. Osallistuva Espoo ohjelma tukee
Espoon visiota olla edelläkävijäkaupunki, jossa asukkaat voivat aidosti vaikuttaa.
Ohjausryhmä hyväksyi seurataraportin.

4. Tuhansia tarinoita Espoosta - kuvakirjaprojekti
Kulttuuripäällikkö Tiina Kasvi esitteli kuvakirjaprojektin ja miten Osallistuva Espoo
kehitysohjelma voisi osallistua projektiin.
Kulttuurin tulosyksikössä on päätetty toteuttaa kirja- ja julisteprojekti, jonka tuloksena
syntyy espoolaisidentiteettiä kohottava kirja ”Tuhansia tarinoita Espoosta” (työnimi) sekä
samasta kuva-aineistosta tuotettavat jättijulisteet kustakin kaupunkikeskuksesta.
Kuvittajaksi valittiin henkilö, jolla on yhteys Espooseen ja espoolaisuuteen. Carlos da
Cruz on Espoossa asuva graafikko - kuvittaja, joka on tehnyt vastaavia kirjakuvituksia ja
julisteita muun muassa asuessaan Ranskassa. Espoo-aiheisesta värillisestä kuvakirjasta
tehdään tämänhetkisen arvion mukaan 3500 kpl ensipainos.
Taiteilijalta edellytetään joustavaa yhteistyötä tilaajan kanssa, sillä osa kuvitustyöstä
tapahtuu lapsilta saadun palautteen perusteella. Tilaaja toimittaa kuvat eteenpäin
kyseessä olevan alueen päiväkoteihin, joissa lapset käyttävät kuvia opettajansa johdolla
(esimerkiksi värityskuvina ja retkikohteen valinnan apuna). Lapsilta kysytään (mm.
sadutuksen ja havainnoinnin keinoin), mitä he haluaisivat lisätä kuvaan ja miksi.
Työntekijöitä pyydetään keskusteluttamaan lapsia omaan asuinalueeseen liittyvistä
aiheista, tekemään retkiä uusiin paikkoihin ja rohkaisemaan lapsia kuvaamaan
(sanallisesti ja kuvilla) omia lempipaikkojaan asuinalueellaan.
Kaksivaiheisen kuvitustyön tulee olla kokonaan painovalmiina 30.11.2020. Ensimmäisen
painatuksen suuruus noin 3500 kpl (ikäluokka noin 3000). Muita tarpeita painatukselle
muun muassa: vasta maahan muuttaneet perheet, varhaiskasvatusyksiköt, kirjastot.
Valmiita kirjoja voidaan hyödyntää yhteistyössä kaupunginosayhdistysten kanssa, nuoria
pyydetään jakamaan kuviin liittyviä tarinoita somekanavissa. Tarinoita houkutellaan
kerrottavan/jaettavan myös kouluista ja varhaiskasvatuksesta. Lisäksi selvitellään
museon roolia tarinoiden keräämisessä ja taltioinnissa.
Osallistuva Espoo ohjausryhmältä pyydetään tämän kirjahankkeen osarahoitusta niin,
että kuvakirjaa olisi jaettavissa myös sellaisissa tapahtumissa, joissa halutaan kertoa
Espoon määrätietoisista tavoista edistää kaikkien espoolaisten osallisuutta.

Siitä yksi esimerkki on tämä kuvakirja, joka on tehty laajalla poikkihallinnollisella
yhteistyöllä ja aidosti asukkaiden, lasten, kanssa. Siitä voi nähdä niitä asioita, jotka eri
kaupunkikeskuksissa ovat tärkeitä asioita lasten silmin nähtynä. Merkityksellisyyden
kokemukset voivat syntyä hyvin erilaista asioista ja on tärkeää, että voimme jakaa ne
yhdessä, toisiamme paremmin ymmärtääksemme. Mistä syntyy kaikkien paras Espoo.
Rahoitusta pyydetään yhteensä 2 000 euroa ja sillä saataisiin painettua yhteensä 400
kappaletta kuvakirjaa alkuperäisen suunnitelman lisäksi, muualla kuin neuvoloissa
jaettavaksi. Kirjan tunnettuuden lisäämiseksi toivottaisiin lisäksi viestinnällistä yhteistyötä
osallisuuden ja yhteisen Espoon teemojen puitteissa.
Päätettiin osallistua projektiin 4 000 eurolla, jotta kirjoista saadaan suurempi painos..

5. Osallistuva Espoo kehitysohjelman ohjausryhmän työskentelyaikataulusta
Syksyn ohjausryhmän kokouksissa käsitellään kehtittämistoimenpiteiden tuloksia ja
niiden osalta kehittämisehdotuksia. (Sulkuihin on merkitty alustava suunnitelma asioiden
käsittelyaikataulusta, aikataulu voi vielä muuttua ja asioita tulla lisää.)
Aiheita ovat mm.
- Osallistuva Espoon ja Hyvinvoiva Espoon ohjausryhmien yhteinen kokous
järjestöyhteistyö-teemalla (1.9.2020 klo 16.30 – 17.30.)
- Osallistumisen kulmakivet ja linjaukset (1.9.2020 ja syksyn muissakin kokouksessa)
- Osallistumisen käsikirja ”Kuulemisesta kumppanuuteen” (1.9.2020 ja lokakuun
kokouksessa)
- Uusille asukkaille tervetuloa Espooseen – postikortti ja kyselymahdollisuus (syyskuun
toinen kokous)
- Henkilöstön perehdytys ja koulutuskokonaisuus (syyskuun toinen kokous)
- Henkilöstön asiantuntijaverkoston toiminta (syyskuun toinen kokous)
- Osallisuusmuotoilijan työparimallin kokemukset kaupunkitekniikan keskuksessa
(joulukuun kokous)
- Valtuutettujen tiedot netissä informatiivisesti ja mm. kartalla (lokakuun kokous)
- Osallistumisen somealustat ja Espoo.fi sivusto kuntalaisten näkökulmasta
(marraskuun kokous)
- Kaupungin tilat asukkaiden käyttöön (InnoCaas ja sivistystoimen tilojen
kuntalaiskäyttö) (marraskuun kokous)
- Maahanmuuttajien osallistumisen kehittäminen (loka- tai marraskuun kokous)
- Viranhaltija tavattavissa – konsepti (marraskuun kokous)
- Asukasfoorumien toiminta (mahdollisimman pian syksyn kokouksiin)
- Otakantaa.fi-sivuston kokeilukäyttö (joulukuun kokous)
- Etänä järjestettävät asukastilaisuudet – kokemuksia korona-ajasta (joulukuun
kokous)
- muut mahdolliset kokonaisuudet

Kaikkien neljän kehitysohjelman ohjelmakauden päätöstilaisuus järjestetään
ohjelmakauden lopuksi. Tilaisuudessa esitellään kehitysohjelmien tuloksia. Tässä
yhteydessä esitellään mm. Osallistumisen kulmakivet ja linjaukset – ehdotusta.
Ohjausryhmä merkitsi aikataulun tiedoksi ja sovittiin, että Mari Immonen tarkentaa
aikataulua seuraavaan kokoukseen.

6. Osallistumisen kulmakivet ja linjaukset – ehdotuksen käsittelyaikataulua
Osallistumisen kulmakivet ja linjaukset -ehdotusta käsitellään syksyn ohjausryhmän
kokouksissa. Ehdotuksessa hyödynnetään kehitysohjelman kehttämistoimenpiteiden
tuloksia.
Osallistumisen kulmakivet ja linjaukset -ehdotus on osa kehitysohjelman loppuraporttia.
Loppuraportti hyväksytään vuoden lopussa ohjausryhmässä, tammi-/ helmikuussa
kaupunginhallituksessa ja helmikuussa 2021 valtuustossa.
Lisäksi Osallsistumisen kulmakivet ja linjaukset ehdotus voitaisiin esitellä valtuustolle
helmikuun 2021 (suunnittelussa oleva ajankohta) valtuustoseminaarissa. Syksyllä 2020
valtuustolla on kaupungin taloutta koskeva seminaari.
Seuraavassa kuvassa on Espoo tarinan päivitystä koskeva aikataulu, jossa
valtuustoseminaari on suunniteltu vuoden 2021 alkuun (helmikuuhun):

Ohjausryhmä merkitsi aikataulun tiedoksi. Valmistellaan Osallistumisen kulmakivien
pilotointia osana Espoo-tarinan prosessia. Sovittiin, että kutsutaan strategiajohtaja Jorma
Valve mukaan ohjausryhmän kokouksiin alkusyksystä.

7. Seuraavat kokoukset
Syyskauden ensimmäisen kokouksen yhteydessä pidetään yhteinen kokous Hyvinvoiva
Espoo -ohjausryhmän kanssa (Tekniikantie 15) ti 1.9.2020 klo 16.30 – 19.00.
Ehdotukset syksyn aikatauluksi:
Syksy 2020
Sos.- ja terv. LTK
Kulttuuri LTK
Tekninen LK
Opetus- ja
varh.kasv. LTK
Nuorisovaltuusto

Syyskuu
22.9.
15.9.
16.9.
16.9.

Mahdollisia
ohjausryhmän
kokousaikoja

ke 23.9.
tai
ti 29.9.

Sovitut
kokousajat

ti 1.9.
ja
ke 23.9.

22.9.

Lokakuu
20.10.
14.10.
7.10.
28.10.
20.10.

Marraskuu
25.11.
17.11.
11.11.
18.11.

Joulukuu
16.12.
8.12.
9.12.
9.12.

Tammikuu
21.2.2021
?
?
?

24.11.

8.12.

?

ti 13.10,
tai
ke 21.10.
tai
to 22.10.
ti 13.10.

to 12.11.
tai
to 26.11.

ti 1.12.
tai
ke 2.12.
tai
ti 15.12.
ti 15.12.

to 26.11.

sovitaan
myöhemmin

8. Muut asiat
Sovittiin, että uusien asukkainen postikorttikyselyn tulokset käydään läpi syksyllä.

Cupore-kulttuuritutkimushanke on ehdottanut ohjausryhmälle yhteistä työpajaa, joka
kestäisi noin tunnin. Mari Immonen selvittää sopivan aikataulun.
9. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.26.

