PÖYTÄKIRJA

INNOSTAVA ELINVOIMAINEN ESPOO -OHJELMA, OHJAUSRYHMÄ
Aika

maanantai 23.9.2019 klo 14.00–16.00

Paikka

Virastopiha 2 C, 1. krs, kokoushuone Maari

Paikalla

Jaana Jalonen (pj)
Johanna Karimäki (vara-pj) (saapui klo 14.09)
Mikko Kiuttu
Kimmo Oila (saapui klo 14.06)
Toni Seppänen
Tuula Antola
Susanna Tommila
Harri Rinta-aho
Olli Isotalo
Riikka Puusniekka
Jaana Tuomi (saapui klo 14.13)
Erkki Pärssinen
Riikka-Maria Yli-Suomu

Nuorisovaltuutettu

Toivo Hursti

Ohjelmapäällikkö

Harri Paananen

Viestintävastaava

Mari Ala-Mikkula

Muut kutsutut

Teija Löytönen
Kari Mikkelä

1

Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.03.

2

Edellisen kokouksen pöytäkirja
Käytiin läpi ja hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.
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Luovien alojen yhteistyö Espoon kaupungin ja Aalto-yliopiston välillä (Teija
Löytönen)
Teija Löytönen Aalto-yliopistosta kertoi Espoon ja Aallon välisestä luovien alojen
yhteistyöstä.

Ohjausryhmän käsittely
Aallon voimassa oleva strategia on antanut hyvän ponnahduslaudan yhteistyölle
(yhteiskunnan uudistaminen taiteen ja luovuuden avulla). Yhteistyötä Espoon kaupungin
kanssa on tehty jo pitkään eri yksiköiden välillä, esimerkkeinä modernin taiteen museo
EMMA, Business Espoo ja opetustoimi. Design for Services -kurssilla on toteutettu monta eri
kurssityötä. Espoon ja Aallon välinen strateginen kumppanuussopimus täydennettiin luovien
alojen osalta vuonna 2018. Yhteistyöllä halutaan edistää muun muassa luovien alojen
yrittäjyyttä ja muuta työllistymistä.
Teija Löytösen esityksen jälkeen avattiin keskustelu. Susanna Tommila kertoi taustoja
yhteistyön syventämisen tarpeelle: yhteiset tavoitteet ja kokonaiskuva puuttuivat.
Yhtymäkohtia yhteiselle tekemiselle haetaan jatkuvasti eri tapaamisissa.
Jaana Tuomi kertoi, että Espoo Marketing on räätälöinyt startupien kasvupolun luovien alojen
sektorin näkökulmasta. Esittely aiheesta on tulossa seuraavaan kokoukseen.
Keskusteltiin myös Aallon Urban Transitions -muotoilukurssista, missä haettiin
kaupunkiasumisen uusia tapoja Helsingin Malminkartanossa. Pohdittiin, voisiko
vastaavantyyppinen kurssi toimia myös Espoossa, ja Innostava elinvoimainen Espoo ohjelma voisi toimia tekemisen alullepanijana.
Tutustu Teija Löytösen esitysmateriaaliin.
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CliC-hankkeen tulosten esittely ja ehdotus jatkosta (Kari Mikkelä)
Ohjelman kautta osarahoitettava CliC! (Creative Life in the City) -hanke on tullut
päätökseensä ja Kari Mikkelä Urban Millistä esitteli hankkeen tuloksia. CliCissä on muun
muassa etsitty yhteisiä hyötyjä aluekehittämiselle ja yhteistoiminnalle, verkotettu
organisaatioita ja niissä työskenteleviä kehittäjiä keskenään ja kannustettu toimimaan
yhdessä.

Ohjausryhmän käsittely
Hanke käynnistyi reilu vuosi sitten. Taustalla oli tarve tehdä Otaniemi-Keilaniemi-Tapiola alueen piilevä luova osaaminen näkyväksi ja tuoda se yhteen. Tavoitteena oli luoda malli,
joka olisi siirrettävissä muuallekin.
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Hankkeessa on innostettu ja sparrattu ihmisiä yhteistoimintaan. Kaiken kaikkiaan
kohtaamisia ja tapahtumia on ollut yli 400, joissa on ollut yhteensä yli 8000 osallistujaa.
Näkyvyyttä on tullut somekanavissa yhteensä n. 400 000 näyttökertaa.
Todettiin, että hanke on toteuttanut laajasti ohjelman hyötytavoitteita: elinvoiman
laventaminen, kohtaanto-ongelmat, yrittäjyys ja kansanväliset tapahtumat. Ohjausryhmä
päätti jatkaa hankkeen rahoittamista. Edellytyksenä on, että jatkohankkeessa toimenpiteitä
skaalataan ja kohdennetaan entistä enemmän myös Otaniemi-Keilaniemi -alueen
ulkopuolelle, ja nuoria myös tämän alueen ulkopuolisista lukioista kannustetaan mukaan
toimintaan.
Tutustu hankkeen materiaaliin.
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Tilannekatsaus projekteihin ja toimenpiteisiin (Harri Paananen)
Käytiin läpi ohjelman käynnissä olevien projektien ja toimenpiteiden tilannetta. Keskusteltiin
myös jäljellä olevan ohjelmakauden painotuksista.

Ohjausryhmän käsittely
Ohjelmapäällikkö kävi tilannekatsauksen ohjelman meneillään olevista toimenpiteistä ja
projekteista.
Sovittiin, että kutsutaan Business Espoon viestinnästä ja markkinoinnista vastaava Sari
Mäkisalo johonkin tulevaan kokoukseen esittelemään Business Espoon toimintaa.
Käydään myös Espoo Innovation Gardenin kansainvälisen tunnettuuden lisäämiseen
tähtäävää projektia läpi tarkemmin ohjausryhmässä myöhemmin.
Todettiin, että nuorille keikkatyötä tarjoava Work Pilots on aktiivisessa käytössä, ja tänä
vuonna ohjelma ei ole enää rahoittanut sitä.
Rahoituspäätös Aallon ja Espoon tutkimusyhteistyölle on tulossa Aallolta. Ehdotus esiteltiin
IEE:n ohjausryhmälle 19.8.2019 pidetyssä kokouksessa.
Pien- ja mikroyrittäjien tilaselvityksen loppuraportti on myös tulossa pian.
Tällä hetkellä vuosittaisesta budjetista on käytetty n. 155 000 €. Viimeiselle kolmannekselle
on jäljellä n. 45 000 € eli uusille avauksille on vielä hyvin tilaa.
Yksi mahdollinen uusi avaus voisi olla yhteistyö yritysten kanssa.
Jaana Tuomelta on tulossa esitys seuraavaan kokoukseen kansainvälisten yritysten
houkuttelusta Espooseen. Ehdotuksessa on lähdetty siitä, miten Espoo Marketing ja
ESPOON KAUPUNKI • 02070 ESPOON KAUPUNKI • WWW.ESPOO.FI
ESBO STAD • 02070 ESBO STAD • WWW.ESBO.FI

4 (4)

alueprojektijohtajat voisivat välttää päällekkäisen tekemisen ja tehostaa yhteistyötä. Business
Finland on ollut mukana tapaamisissa. Tavoitteena on olla proaktiivisempi yritysten
houkuttelussa.
Toivottiin enemmän nuorten näkökulmaa tekemiseen mukaan, erityisesti aiheista työelämä ja
tulevaisuustaidot. Myös muut kuin Otaniemessä sijaitsevat lukiot mukaan (tämä voitaisiin
laittaa edellytykseksi CliC-hankkeeseen).
Yhtenä painopisteenä ohjelmalla voisi olla akateemiset työttömät ja heidän työllistämisensä.
Pohdittiin myös sosiaalisesti heikommassa työmarkkina-asemassa olevia. Voisiko IEE
edesauttaa asian etenemisessä? Keskustellaan aiheesta lisää tulevissa kokouksissa.
Urban Transitionista haluttaisiin kuulla lisää seuraavassa kokouksessa, ja sen yhteydessä
teknisen ja ympäristötoimen edustajan mukanaolo on erittäin tärkeää. Myös Espoonlahden
elinvoiman kehittäminen kiinnostaa. Päätettiin kutsua Kimmo Leivo esittelemään
Espoonlahtea seuraavaan kokoukseen.
Tutustu toimenpiteiden tilannekatsaukseen.

6

Muut asiat
Muita asioita ei käsitelty tällä kertaa.

7

Seuraavat kokoukset
-
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30.10. Opinmäen kampuksella (huom. jatkuu ohjelmien yhteisellä tilaisuudella)
27.11. klo 14 (työ- ja oppimisympäristö Leppävaarassa)
16.12. valtuustotalolla (14.00–15.30)

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.01.

Allekirjoitukset

Jaana Jalonen
puheenjohtaja

Mari Ala-Mikkula
kokouksen sihteeri
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