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KESTÄVÄ ESPOO POIKKIHALLINNOLLINEN KEHITYSOHJELMA
Kokouksessa keskitytään erityisesti VLR arvioon ja sen toteutukseen, keskustellaan Keran
projektin toiminnallisten kokonaisuuksien tavoitteista sekä käydään läpi rekrytointien tilanne.
PÖYTÄKIRJA
Aika: Ke 30.10.2019 klo 15.00-17.00
Paikka: Opinmäen kampus, Lillhemtintie 1, luokka A172

Ohjausryhmän jäsenet
Sirpa Hertell (pj), vihr., (Risto Nevanlinna)
Elias Erämaja (vpj), kok., (Kirsi Åkerlund)
Jyrki Myllyvirta, kok., (Jaakko Rewell)
Minna Aitola, sd., (Katja Sandelin)
Riina Nevamäki, kesk., (Aili Pesonen), poistui klo 16.45
Jukka Mäkelä, kaupunginjohtaja
Ilpo Salonen, perusopetuslinjan päällikkö
Pia Ojavuo, taloussuunnittelujohtaja
Olli Isotalo, teknisen toimen johtaja
Anu Tuominen, sosiaalipalvelujen asiantuntija
Lauri Hietanen, Nuorisovaltuuston edustaja
Pysyvät asiantuntijat ja muut kutsutut
Pasi Laitala, ohjelmapäällikkö
Virpi Pakkala, viestintävastaava
Elina Wanne, suunnittelija
Sanna Rönkkönen, erityisasiantuntija
Helena Kyrki, projektipäällikkö
Niina Nousjärvi, projektipäällikkö
Kaarina Saramäki, ymp. ltk:n pj.
Ville Taajamaa, projektipäällikkö
Pekka Vikkula, Kera projektinjohtaja
Henna Partanen, kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja

Esityslista
Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.19. Hyväksyttiin kokouksen esityslista.
Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin ja allekirjoitettiin 2.9.2019 kokouksen pöytäkirja.
VLR -arvio ja sen toteutus (Ville Taajamaa)
Projektipäällikkö Ville Taajamaa esitteli VLR -arvion taustan ja tilanteen tällä hetkellä. VLR on YK:n
protokollaan perustuva arvio, joka esitellään Espoon osalta ensi kesänä New Yorkissa ja jossa
arvioidaan kaikki kaupungin toiminnot SDG viitekehyksessä. Työ tehdään osallistuvana ja
osallistavana projektina. Arvion aikana tehdään myös pilotteja, esim. lukiolaisten kanssa sekä
tuodaan esiin myös asioita, missä Espoolla on opittavaa.
Ohjausryhmän käsittely:
Keskusteltiin arvion sisällöstä ja toteutuksesta. Tärkeä ensiaskel on asettaa tavoitteet VLR työlle ja
ohjausryhmässä on hyvä käydä dialogia aiheesta. Arvion rakenne esitellään ohjausryhmälle
tarkemmin myöhemmin.
Puhdas ja älykäs Kera toiminnallinen kehittäminen ja ohjausryhmän syöte (Niina
Nousjärvi)
Projektipäällikkö Niina Nousjärvi antoi tilannekatsauksen Puhdas ja älykäs Kera -projektista. Kera
on kansainvälinen esimerkki kiertotalouden digitaalisesta kaupunkialustasta, joka toteutetaan
yhteistyössä Smart & Clean -säätiön, Nokian ja useiden muiden yhteistyötoimijoiden kanssa.
Projekti on kaksivuotinen. Projektilla toteutetaan kaupungin tavoitetta ja kehitetään Kerasta
urbaania kaupunginosaa, jossa resurssiviisaus ja kiertotalouden ratkaisut on hiottu huippuunsa.
Projektissa kehitetään alueen toiminnallista kehittämistä yhdessä yhteistyöverkoston kanssa.
Projektin konsortiossa ja rahoittajina ovat Kestävä Espoo -ohjelma, Sitra sekä kahdeksan yritystä.
Projekti toimii myös kokoavana verkostona Keran alueelle sijoittuviin muihin kestävän kehityksen
kehitysprojekteihin.
Ohjausryhmän käsittely:
Ohjausryhmä kävi keskustelua aiheesta. Varataan ohjausryhmälle tunti kokousaikaa ja käydään
yhdessä Kerassa tutustumassa. Viestinnässä ei unohdeta, että Kerasta tulee oikeiden ihmisten
koti.
Esitys liitteenä.
Rekrytointien tilanne (Pasi Laitala)
Kestävän kehityksen tiimin rekrytoinnit on saatu päätökseen ja projektipäälliköt ja asiantuntijat on
saatu valittua. Pasi Laitala esitteli rekrytointiprosessin viestintää ja sen näkyvyyttä sekä tehtäviin
valitut henkilöt ohjausryhmälle.
Esitys liitteenä.
Tiedoksi annettavat asiat
-

Kuulumiset konfenressista ”6th Conference on Sustainable Development in Municipalities,
23.-24.9.2019, Düsseldorf, Saksa (Jyrki Myllyvirta)
o Kyseessä n. 100 hengen konferenssi, jonne Espoota oli pyydetty mukaan. Antoi
hyvän kuvan, miten ja minkälaista kestävän kehityksen keskustelua KeskiEuroopassa käydään. Ympäristöasiat selkeästi polarisoitumassa. Pohdittava, miten
päästään rakentavalla tavalla eteenpäin.

-

SECAP tilannekatsaus (Pasi Laitala)
o Raportti hyväksyttin kh:n kokouksessa vajaa kuukausi sitten.
Hiilineutraalisuustavoitetta sillä ei saavuteta, mutta on koonti siitä, mitä ilmastoohjelmaan kirjattiin. Kevään valtuustoseminaarin aiheet kytketään hiilineutraalisuuskokonaisuuteen. SECAP-raportti liitteenä.

-

Lauri Hietanen on hakenut kestävän kehityksen toimikuntaan, joka on kestävän kehityksen
alaisuudessa toimiva nuorten jaosto. Todetaan, että koko ryhmä tukee Laurin ehdokkuutta
ja olisi erittäin arvokasta saada Lauri sinne. https://kestavakehitys.fi/nuorten-agenda2030ryhma

-

Stop vihapuhe! -kampanja: https://www.espoo.fi/fiFI/Espoon_kaupunki/Paatoksenteko/Neuvottelukunnat_ja_neuvostot

-

Uusi Ekologinen kestävyys Espoossa -esite on ilmestynyt. Esite löytyy myös netistä
https://www.espoo.fi/fi-FI/Ekologinen_kestavyys_Espoossa_2019(169468)

-

Espoon viherkattovisio valmisteilla. Palataan asiaan myöhemmin.

-

Kestävän kehityksen Round Table -keskustelut vision työstämiseksi valtuustokauden
jälkeiseen aikaan tulee keskusteluun myöhemmin ohjausryhmässä.

-

Sari Turkan Espoon vapaaehtoistyön toimintamalli kaupunkiympäristöön on valmistunut.
Jätetään pöydälle.

-

Energy Global World Award 2019 järjestetään Espoossa 12.-13.11.2019.

Muut asiat
-

Palaute ohjausryhmältä SharePoint -työtilaprojektille: Miten ohjausryhmä on päässyt
kirjautumaan uusiin työtiloihin?
o Ohjausryhmällä on ollut ongelmia kirjautumisessa. Tereza tulee mukaan johonkin
kokoukseen auttamaan kaikkia.

Tulevat kokoukset
Ma 18.11. klo 15.30-17
Ma 2.12. klo 15.30-18.00 Liikkumisen kokonaisuus, kestävän työmatkaliikkumisen visiotyöpaja
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.03.

Sirpa Hertell
puheenjohtaja

Sanna Rönkkönen
sihteeri

