Muistio 18.12.2017

Hyvinvoiva Espoo -kehitysohjelma
Aika:

perjantai 15.12.2017 klo 9.00–12.00

Paikka:

Gumbölen kartano

Kutsutut jäsenet:

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

Varajäsenet

af Hällström Nina
Koskinen Jussi
Lahtinen Timo
Salli Päivi
Vilja-Elomaa Mia-Lis
Melan Erin

Ohjelmapäällikkö

Puusniekka Riikka

Viestintävastaava

Huida Outi

1. KOKOUKSEN AVAUS JA ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
Puheenjohtaja oli estynyt osallistumasta kokoukseen. Kokouksen puheenjohtajana toimi
ohjausryhmän varapuheenjohtaja Noora Koponen, joka avasi kokouksen klo 9.15.
2. EDELLISEN KOKOUKSEN MUISTION HYVÄKSYMINEN
Edellisen kokouksen muistio hyväksyttiin.
3. TOIMENPITEET VUODELLE 2018
Ohjausryhmä on aiemmin valinnut ”5 keinoa elää paremmin ja pidempään” -mallin (5 steps
for wellbeing) kehitysohjelman viitekehykseksi. Toimenpiteiden suunnittelu on perustunut
mallin jalkauttamiseen ja sen eri osa-alueiden mukaisen toiminnan kehittämiseen.
Toimenpiteet on mahdollista jakaa kolmeen luokkaan: 1) tietoisuuden herättäminen, 2)
mallin kytkeminen kaupungin ja kumppanien olemassa olevaan toimintaan sekä 3) mallin
eri osa-alueiden mukaisen toiminnan kehittäminen.
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Ohjausryhmän käsittely
Ohjausryhmä kävi läpi luonnoksen vuoden 2018 toimenpidesuunnitelmaksi. Luonnoksessa
olleet ehdotukset hyväksyttiin ohjelmasuunnitelmaan kirjattaviksi.
Toimenpiteiden käsittelyn yhteydessä ohjausryhmä toi esiin seuraavia huomioita:
Espoolaisille suunnatut luennot:
•

Laajalle yleisölle suunnattujen luentojen ohella on mahdollisuus kohdentaa luentoja
erikseen valituille kapeammille kohderyhmille.

•

Tärkeää on, että mahdollisimman moni voisi helposti seurata luentoja. Luentojen
striimaus- ja tallennusmahdollisuudet on hyvä selvittää.

•

Kuntalaisille suunnatut luennot on mahdollista järjestää myös kaupungin
henkilöstölle erillisinä luentoina.

•

Aiheen käsittely seniorijärjestöjen tapaamisissa on mahdollista. Tämän tueksi
järjestöt tarvitsisivat listan soveltuvista luennoitsijoista, joita he voisivat pyytää
alustajiksi.

•

Ohjausryhmä esitti muutamia ehdotuksia mahdollisiksi luennoitsijoiksi. Ehdotettuja
henkilöitä olivat Ritva Enäkoski, Mikko Kuustonen ja Jari Saravuo. Ajatuksia ja
ideoita luentojen sisällöistä ja niiden pitäjistä voi toimittaa Puusniekalle
sähköpostitse. Aihetta käsitellään kattavammin ohjausryhmän kevään 2018
kokouksissa.

Verkkosivut & viestintä yleisesti:
•

Verkkosivut ovat tärkeä viestintäkanava, joihin tulisi satsata erityisesti. Asian tulisi
näkyä kaupungin verkkosivuilla selkeästi ja sitä pitäisi myös nostaa sivuilla
aktiivisesti esiin.

•

Nuorille viestinnässä olennaista on se, ettei nuorten tarvitse erikseen etsiä tietoa,
vaan se tulee suoraan ”silmille”. Myös nuorekas ilme sekä nuorten hyödyntäminen
viestinnässä, ”nuorilta nuorille” -tyyppisesti on keskeistä.

•

Viestien kohdentaminen on tärkeää; eri kohderyhmille viestin tulisi olla sellainen,
että se puhuttelee kyseistä vastaanottajaryhmää.

Osaamisen vahvistaminen ja mallin kytkeminen toimintaan:
•

Alussa on hyvä ottaa vain rajattu määrä yhteistyökumppaneita. Pilotoidaan ensin
muutamien tahojen kanssa ja levitetään mallia tämän jälkeen laajemmalle.
Pilottikokemusten jälkeen mallin levittäminen tehokkaasti laajemmalle nähtiin
tärkeänä.

•

Jo sovittuja tahoja kaupungin toimijoista ovat varhaiskasvatus ja nuorisopalvelut.
Muita kaupungin toimintoja, joita kontaktoidaan asian osalta ensimmäisessä
vaiheessa ovat kulttuuripalvelut, terveydenhoito (neuvolat ja koulu), perhetyö ja
vammaispalvelut. Ehdotettiin yhteydenottoa myös ruotsinkielisiin palveluihin (svebi)
ja mahdollisuuksien mukaan kouluun.

•

Nähtiin, että ensisijaiset yhteistyökumppanit alussa ovat kaupungin toimijoita.
Järjestöjä lähestytään yhdessä kaupungin toimijoiden kanssa heidän verkostojensa
kautta. Hyödynnetään niitä tilaisuuksia, joita eri toimijat järjestävät jo muutoinkin
yhteistyöjärjestöille. Tästä poikkeuksena EJY, jonka kanssa on jo alustavasti
puhuttu yhteistyöstä.
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•

Järjestöjen osalta on hyvä huomioida myös ne tahot, jotka tekevät työtä uusien
espoolaisten kanssa. Kantasuomalaisten tutustumista uusin maahanmuuttajataustaisiin espoolaisiin pidettiin tärkeänä.

•

Yhtenä mahdollisena yhteistyökumppanina ikääntyvien osalta mainittiin Muistiluotsi.

Innovaatioalustat:
•

Palvelutoria pidettiin hyvänä paikkana tavoittaa laajasti eri kohderyhmiä ja osallistaa
kuntalaisia eri tavoin.

•

Muita mahdollisia ”alustoja” ohjelmalle voisivat olla Elä ja asu -keskukset sekä
kauppakeskukset, kuten Sello.

Materiaalit
•

Gustav Båsk toivoi, että viitekehys olisi saatavissa ruotsinkielellä, jotta hän voisi
esitellä asiaa yhteistyöverkostoissaan.

4. MUUT ASIAT
Juha Metso esitteli vasta valmistuneet ”Näin me toimimme – pelisäännöt”, jotka on
tarkoitettu koko sosiaali- ja terveystoimen henkilöstölle. Niiden tarkoituksena on tukea
hyvää vuorovaikutusta ja auttaa rakentamaan hyvää työilmapiiriä, työn iloa, turvallisuutta ja
yhteistyötä.
Metso esitteli myös tutkimustuloksia sosiaalisen pääoman ja sosiaalisten verkostojen
merkityksestä hyvinvoinnille. Esityksen diat löytyvät sharepoint-työtilasta 15.12. kokouksen
materiaaleista.
5. SEURAAVAT KOKOUKSET JA MUUT TILAISUUDET
Sovittiin kevään 2018 kokousajankohdiksi seuraavat:
•

Tulevaisuustyöpaja 11.1.2018 klo 8.30-12.00 Iso Omenan palvelutori

•

11.1.2018 klo 16-18

•

24.1.2018 klo 15-17

•

14.2.2018 klo 15-17

•

21.3.2018 klo 15-17

•

18.4.2018 klo 15-17

•

30.5.2018 klo 15-17

•

20.6.2018 klo 15-17

Huom! 11.1. iltapäivän kokouksen aloitus on muista kokouksista poiketen klo 16.
Sovittiin, että kokoukset teemoitetaan keväällä toteutettavien toimenpiteiden mukaisesti.
Tulevaisuustyöpajaan sovittiin kutsuttavaksi sekä jäsenet ja varajäsenet. Myös ulkopuolisia
kumppaneita, kuten EJYn ja Laurean edustaja on mahdollista kutsua mukaan.
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6. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen 11.30, jonka jälkeen tilaisuus jatkui vapaamuotoisena klo
12 saakka lounaan parissa.
Espoossa 18.12.2017

Juha Metso

Riikka Puusniekka

kehitysohjelman omistaja

ohjelmapäällikkö
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