Muistio 19.4.2018

Hyvinvoiva Espoo -kehitysohjelma
Aika:

keskiviikko 18.4.2018 klo 15.00–17.00

Paikka:

Vihreän liiton ryhmähuone, Valtuustotalo, Espoonkatu 5

Kutsutut jäsenet:

Juvonen Arja (puheenjohtaja)
Koponen Noora (varapuheenjohtaja)
Aho Tuomas
Båsk Gustav
Hallikas Hilla
Heinikoski Nina
Laine Raija
Metso Juha
Nordling Merja
Savolainen Anne
Suonsaari Jaana

Varajäsenet:

af Hällström Nina
Järvinen Tiina
Koskinen Jussi
Lahtinen Timo
Saarinen Meija
Salli Päivi
Vilja-Elomaa Mia-Lis
Wollsten Piia

Ohjelmapäällikkö

Puusniekka Riikka

Viestintävastaava

Huida Outi

1. KOKOUKSEN AVAUS JA ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.09.
2. EDELLISEN KOKOUKSEN MUISTION HYVÄKSYMINEN
Edellisen kokouksen muistio hyväksyttiin.
3. KEHITYSOHJELMAN TOIMENPITEIDEN / PROJEKTIEN ETENEMINEN
Käsiteltävät toimenpiteet / projektit:
•

Viisi keinoa elää paremmin ja pidempään -kampanja

•

Uudet palveluinnovaatiot mielen hyvinvoinnin voimavarojen lisäämiseksi nopeita
kokeiluja ja yhteiskehittämistä hyödyntämällä

•

Voi hyvin -luento
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Ohjausryhmän käsittely:
Ohjausryhmässä käytiin läpi edellä esitettyjen toimenpiteiden / projektien tilanne:
Onni löytyy arjen harmaudesta -kampanjan esikampanja toteutettiin 22.3.-28.3.2018.
Kampanjan kanavina toimivat Instagram, Facebook (Espoon kaupungin profiili ja
Hyvinvointia Espoossa -profiili) sekä kaupungin verkkosivut. Some-kanavien lisäksi Vapa
median edustajat jalkautuivat haastattelemaan senioreita mm. kulttuurikeskukseen ja
Palvelutorille.
Esikampanjan aikana haastettiin espoolaisia kertomaan, mikä ilahduttaa tai ärsyttää
omassa arjessa. Esikampanja tavoitti somen kautta reilu 77 000 henkilöä, näyttökertoja oli
162 000. Kyselyyn vievää linkkiä klikattiin yli 2500 kertaa. Nuorten ja työikäisten ikäryhmistä
klikkauksia kertyi molemmista yli 1000 ja senioreilta vajaa 400. Vastauksia ilon ja ärsytyksen
aiheista saatiin noin 300. Kun vastaukset lajiteltiin viisi keinoa -viitekehyksen sisältöjen
mukaan, eniten kommentteja kertyi viitekehyksen ”olen osa yhteisöä” ja ”olen läsnä”
sisältöjen osalta. Tuloksiin voi tutustua tarkemmin muistion liitteen 1 avulla.
Kampanjaa varten on kuvattu viime viikkoina eri-ikäisiä espoolaisia. Ohjausryhmässä käytiin
läpi mahdollisia kampanjan kuvituskuvia. Todettiin, että osa kuvista vaikutti hyviltä ja niistä
välittyy tunnelma. Kuvista kertyi myös paljon kriittistä palautetta.
Kuvien värien laimeus kiinnitti huomiota. Useista kuvista koettiin puuttuvan arjen elo ja
tunnelma, ne nähtiin enemmän poseerauskuvina. Ohjausryhmä totesi, että kuvaajan olisi
pitänyt mennä sinne, missä ihmiset viettävät aikaansa. Ikääntyneiden kuvista välittyi
ohjausryhmälle apaattinen ja jopa laitosmainen tunnelma. Toivottiin, että ikääntyvien
aktiivisuus tulisi paremmin kuvista näkyviin: seniorit kuntosalilla, päivätansseissa jne.
Ehdotettiin myös, että ikääntyvien osalta kuvissa voisi näkyä ikääntyvän henkilön tuki toiselle
ikääntyneelle (hyvä ystävä, omaishoitaja). Ohjausryhmän mielestä kuvissa korostui Tapiola.
Toivottiin kuvia eri puolilta Espoota, kivitalojen ohella myös puutaloja. Todettiin, että kuvissa
näkyvä perhe asuu Espoon keskuksessa ja yksi kuvattavista Nuuksiossa, mutta maisema ei
välity ehdolla olleista kuvista. Ohjausryhmässä nousi esiin myös erityistä tukea saavat
henkilöt. Näitä ei näy nyt kuvissa ollenkaan. Ehdotettiin kuvien ottoa esimerkiksi
Jalavapuiston koulussa.
Nopeat kokeilut -projektin kokeilut käynnistyivät 5.4.2018 kick off -tilaisuudessa Ison
Omenan Palvelutorilla. Paikalla olivat kokeiluun osallistuvien yritysten, Innofactor oy,
Vapaamieli oy ja Cauha Care solutions oy, lisäksi välittäjäringin jäseniä. Hyvinvoiva Espoo ohjelmasta mukana olivat Båsk, Koponen, Nordling ja Puusniekka.
Työpajassa pidettiin muutamia alustuksia. Tämän jälkeen välittäjärinki kiersi ryhmissä
kuulemassa tarkemmin eri kokeiluista ja keskustelemassa kokeilun toteutuksesta vastaavien
yritysten edustajien kanssa. Työpajan tavoitteena oli auttaa yrityksiä löytämään oikeat
verkostot kokeilun toteuttamiseksi sekä saamaan kehittämistyötä edistäviä kommentteja
välittäjäringiltä.
Työpajaan osallistuneet ohjausryhmän jäsenet pitivät työpajaa antoisana ja hyödyllisenä
yrityksille. Kokeilujen koettiin jalostuneen jo työpajan aikana. Koponen tulee osallistumaan
Innofactor oy:n työskentelyyn kokeilun aikana. Båsk puolestaan on auttanut Cauha Care
solutions Oy:tä mm. vierailemalla Mattlidensin lukiossa ja puhumalla siellä kokeilun puolesta.
Keskusteltiin lyhyesti henkilötietoja sisältävistä kokeiluista ja uudesta henkilötietolaista.
Wollsten lupasi välittää tähän liittyvät terveiset projektipäällikkö Katja Hagmanille.
Kokeiluihin liittyen järjestetään vielä kaksi muuta työpajaa: väliarviointi 24.5. klo 9-12 ja
loppuarviointi 14.6. klo 12-16.Molemmat näistä järjestetään Laurean Leppävaaran yksikön
co-working tilassa.
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Voi hyvin -luennon osalta on sovittu luennon otsikko (Mielen valtava voima) ja luennon
sisällöt. Luennoitsija Maaret Kalliolle toimitetaan vielä viisi keinoa -viitekehys tutustuttavaksi
ennen luentoa.
4. MUUT ASIAT
Ohjausryhmälle tuotiin tiedoksi, että valtuustokauden poikkihallinnollisille kehitysohjelmille ja
niiden toimenpiteille vuosina 2017-2018 toteutetaan sisäinen tarkastus (liite 2).
Tarkastuksen tavoitteena on arvioida ohjelmasuunnitelmien sisältöä ja niiden realistisuutta,
kartoittaa sovittujen toimenpiteiden toteuttamista ja niiden vaikuttavuutta sekä tarkastaa
kehitysohjelmien riskienhallintaa ja saavutettujen tulosten raportointia.
Tarkastus toteutetaan tutustumalla kehitysohjelmien suunnitelmiin, tavoitteisiin,
organisointiin, johdon tekemiin päätöksiin, vastuualueisiin ja päätettyihin resursseihin.
Tarkastuksen aikana perehdytään myös lainsäädäntöön ja konserniohjeisiin sekä EsProprojektihallinnan ohjeistuksiin ja kuvauksiin. Tarkastus suoritetaan perehtymällä saatavilla
oleviin materiaaleihin ja haastattelemalla vastuuhenkilöitä.
Tarkastuksen suorittaa huhti-kesäkuussa 2018 Timo Tarkkanen. Tarkastusraportin luonnos
valmistuu arviolta kesäkuussa. Ohjausryhmä saa tiedoksi tarkastusraportin ja sitä käsitellään
tarvittavin osin ohjausryhmässä.
5. SEURAAVAT KOKOUKSET JA MUUT TILAISUUDET
Ohjausryhmän kokoukset
•

30.5.2018 klo 15-18, Eduskuntatalo Huomaa kokouksen muuttunut kellonaika ja
paikka!

•

20.6.2018 klo 15-17

Muut tilaisuudet
•

Voi Hyvin -luento 23.5. klo 17-19

•

Kehitysohjelmien yhteinen työpaja 10.10.2018 klo 15-19. Huomaa muuttunut
ajankohta!

6. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.15.

Espoossa 19.4.2018
Arja Juvonen

Riikka Puusniekka

ohjausryhmän puheenjohtaja

ohjelmapäällikkö
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